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1. RAPOR ÖZETİ

Ön  Değerlendirme  Raporu  sonuçlarının  açıklanmasının  ardından  ekibimiz  2  Mayıs’ta  yazılım
çalışmalarına başlamıştır. Yazılımın ana yapısı tamamlandıktan sonra detay raporuna eklenmesi 31
Mayıs  akşamı  başlanmıştır.  Mekanik  tasarım  2  Mayıs  sonrası  kaba  tasarıma  başlanarak  5
Haziran’da  detaylı  tasarım  bitirilmiştir.  Elektronik  tasarım  ÖDR’den  alınan  şemaların  detayları
tamamlanarak 9 Haziran’da bütün tasarım çalışmaları  bitirilmiştir.  10-14 Haziran arasında rapor
tamamlanmıştır.

Bu raporda robotun operasyonu ile ilgili kullanılacak yönetim yazılımları ile ilgili tüm eleman ve
modüller,  elektronik  sistemde  kullanılacak  şemalar  ve  görevleri,  mekanik  tasarım ile  ilgili  tüm
detaylar verilmiştir. Bu detaylar projenin ilerleyişinde oluşabilecek sorunları çözmek için tamamen
olmasa da değiştirilebilir.  Kontrol  yazılımı çok sayıda eleman içerdiği  ve karmaşık olduğu için
rapor şablonundan farklı olarak fazla başlık kullanılarak bölümlerine ayrılmıştır.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri
Atakan KARAGÜL: Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi’nde 11.sınıf sayısal öğrencisidir. Ayrıca
takımımızın kaptanıdır.

Enes DOLGUN: Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi’nde 11.sınıf sayısal öğrencisidir.

Azra SANLI: Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi’nde 11.sınıf eşit ağırlık öğrencisidir.

Kerem BAĞDATLI: Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi’nde 10.sınıf öğrencisidir.

Sümeyra USTA: Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri  Öğretmenidir.
Ayrıca takımımızın danışmanıdır.

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Dal Yazılım Sistemleri Elektronik 
Sistemler

Mekanik 
Sistemler

Raporlama/
Tanıtım/İletişim

1.Sorumlu Atakan KARAGÜL Kerem BAĞDATLI Atakan KARAGÜL Azra SANLI

2.Sorumlu Kerem BAĞDATLI Atakan KARAGÜL Kerem BAĞDATLI Atakan KARAGÜL

3.Sorumlu Enes DOLGUN Enes DOLGUN Enes DOLGUN                 -

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

3.1. Bulunan Hatalar ve Tasarımın Problemli Yönleri

3.1.1. Genel Bakış
Takımımız  spontane  bir  şekilde  ortaya  çıktığı  için  projemiz  ile  ilgili  detaylı  bir  araştırma
yapılamamıştı ve zamanımız azdı, bu sebeple ÖDR aşamasında birçok hata ve yanlış yaptık. ÖDR
raporunda en büyük eksiklikler mekanik tasarımdaydı. Eksikler giderilerek tasarım güncellenmiştir.

3.1.2. Mekanik Tasarımdaki Eksikler
Mekanik  tasarımda  gövdenin  diferansiyel  tahrik  ile  hareket  ettirilmesi  planlanmıştır.  Tekerlek
konumlandırması ortada olduğundan yol bozukluklarında ya da rampaya girerken tahrik tekerleri
yerden kesilerek  boşa dönmekteydi.  Kaldırma sistemi ise  üretimi çok karmaşıklaştırıyordu.  Üst
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gövdede belli yarıklar açılması ve tekrardan birleştirilmesi gerekiyordu. Ayrıca bakımı da zordu. Ek
olarak  gövde  çok  fazla  yük  taşıyabilmekteydi  ancak  yarışmada  en  fazla  100kg  taşıma
yapılacağından bu, yük için fazla ağırdı.

3.1.3. Elektronik Tasarımdaki Eksikler
Elektronik tasarımda ilk başta Arduino MEGA ile ikincil kontrol ünitesi bulunması planlanıyordu.
Sonradan  geliştirme  kartı  STM32  Discovery  F4  olarak  güncellendi.  İkincil  kontrol  ünitesinin
bulunma sebebi güç ünitesiydi. Güç ünitesinde geri dönüt mekanizmalarının ikincil ünite tarafından
sağlanılması  düşünülmüştü ancak bu hedefi  bu şekilde yüksek hassasiyetle  gerçekleştirmek pek
mümkün değildir. Sebebi 4.3.1.2. Kontrol Bileşenleri ve Değerlendirmesi bölümünde açıklanmıştır.
Ayrıca LoRa iletişim metotları arasından çıkarılmıştır. Gereksiz bir maliyet eklemektedir. Yarışma
alanı ufak olduğu için tek WIFI erişim noktası yeterli olacaktır. Maliyetten edilen tasarruf diğer
bileşenlerde  kullanılacaktır.  Motorların  güçleri  ucu  ucuna  yetmekteydi.  Bu yüzden  motorlar  ve
batarya voltajı değiştirilmiştir.

3.2. Çözümler ve Yapılan Değişiklikler

3.2.1. Genel Bakış
Mekanik tasarım yeniden yapılarak taşıma kapasitesi daha az olan ancak daha hafif ve hareket ile
ilgili  problemleri  giderilmiş  3  tekerli  bir  gövde  tasarımı  yapıldı.  Elektronik  tasarımda  da  aynı
şekilde yapılan birkaç yanlış düzeltildi. Yapılan değişiklikler nedeni ile yazılım da güncellendi.

3.2.2. Mekanik Tasarım
Gövde tasarımından vazgeçilerek yeni bir tasarım yapıldı. Robot 3x2 arkadan tahrikli olacak şekilde
tekrardan tasarlandı. Bu tasarımın seçilme sebebi az teker sayısı ile tahrik tekerlerine daha fazla yük
binmesi ve kayma ihtimalinin azalmasıdır.  Ayrıca yol bozuklukları  ya da geçişlerinde tekerlerin
hepsi yere bastığından gövdede herhangi bir oynar parça kullanılmasına gerek kalmamaktadır.

3.2.3. Elektronik Tasarım
3.1.3.  Elektronik  Tasarımdaki  Eksikler’de  bahsedilen  problemden  ötürü  ikincil  ünite  tamamen
kaldırılarak  yerine  ana  kontrol  ünitesine  ekstra  PWM  ve  ADC  çipleri  konularak  dönüştürücü
IC’lerinin feedback voltajlarına müdahale etmek daha mümkün görülmüştür. Bu durumda ikincil
ünite gereksiz olduğu için tasarımdan çıkarılmıştır. 4 kamera yerine 2 kamera kullanılmıştır, QR
kodları temel seviyede olmayacağı için bu değişiklik maliyet tasarrufu için yapılmıştır.

3.2.4. Yazılım Tasarımı
3.2.3. Elektronik Tasarım’deki değişiklikler nedeni ile ikincil ünite ilgili yazılım çalışmaları ana
kontrol ünitesine adapte edilmiştir. ÖDR’deki eksikler tamamlanarak detay raporuna eklenmiştir.
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı

4.1.1. Genel Tasarım Şeması

4.2. Mekanik Tasarımı

4.2.1. Genel Bakış

4.2.1.1 Bileşenlerin Görevleri ve Değerlendirilmesi
Mekanik tasarım; araç gövdesi, sürüş ve kaldırma sistemlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler aracın
görevlerini  gerçekleştirmesini  sağlayacaktır.  Buradaki  bileşenler  elektronik  sistem  tarafından
kolayca  kontrol  edilebilecek  şekilde  tasarlanmıştır.  Enkoderler  ile  pozisyonlama  bilgileri
okunabilmektedir. Bu sayade makaslara farklı miktarlarda yük bindiğinde hepsinin aynı açılmasını
ummak yerine direk ölçerek konumlandırma yapılabilmektedir. Sürüş sistemindeki enkoderler ile de
aracın tam pozisyonu yüksek hassasiyet ile ölçülebilmektedir.
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4.2.2. Tasarım Bileşenleri ve Detayları

4.2.2.1. Gövde Tasarımı
Gövde tasarımında üçgen şeklinde bir gövde tercih edilmiştir. Bu gövde, tasarladıklarımız arasında
en hafif olduğu ve kapasite bakımından daha az taviz verdiği için seçilmiştir. Üretimi de kaynaksız
bir şekilde yapılabildiğinden takımınız tarafından ideal olarak görülmüştür.

4.2.2.2. Sürüş Dinamikleri
Araç 3 tekerli olacak ve 2 tekeri tahrik gücüne sahip olacaktır. İki teker diferansiyel sürüş gereği
farklı  hızlarda  döndürülerek  istenilen  direksiyon  kabiliyeti  sağlanacaktır.  Önde  bir  sarhoş  teker
bulunacak  ve  aracın  dengesini  sağlayacaktır.  Gövde  tasarımı  üçgen  şeklinde  olduğundan  teker
bilyeleri  üçgenin  alt  yüzüne  monte  edilecektir.  Frenleme  çoğunlukla  motorlar  aracılığıyla
yapılacaktır. Ancak durma esnasında ve düşük hızlarda etkisiz oldukları için frenleme aktüatörleri
bulunacaktır.  Motorlar  100:1  gezegen  dişli  ve  sonrasında  2.5:1  dişli  ile  250:1  dişli  oranı  ile
tekerleğe bağlanacaktır. Tekerlek çapları ÖDR’dekine göre 200mm’den 125mm’e düşürülmüştür.
Gerekli  motor  torkunu  azalttığı  ve  aracın  altındaki  kaldırma  motorlarının  yere  sürtmemesi  için
gerekli pozisyonlamayı kolaylaştırdığı için tercih edilmiştir.
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4.2.2.3. Kaldırma Mekanizması

Kaldırma  mekanizması  olarak  jackscrew
denilen  mekanizmadan  vazgeçilmiştir.
Bunun  sebebi  bu  mekanizmanın  yüksek
mekanik  avantaja  sahip  olması  ancak
kaldırma  mesafesinin  oldukça  kısıtlı
olmasıdır. Bize sağlanacak olan platformun
yüksekliği  25-30cm  civarında  olsaydı
kullanılabilirdi.  50cm  yüksekliğe  32  cm
yükseklikteki  bir  araçtan  çıkmak  için
makaslı  kaldırma  mekanizması
kullanılmıştır.  70  cm  yüksekliğe
açılabilmektedir.

775  motorları  kuvvet  miline  solucan  dişli  ile  bağlanarak  motor  çalışmazken  kaymayı
engellemektedir. Mil sonundaki kuvvet kazancı 1000:1 olacak şekilde tasarlanmıştır.

4.2.3. Kullanılacak Malzemeler
Ana gövde için 40x40x1,5 mm demir profil tercih edilmiştir. Araç 86x65 cm olacağından 6 m civarı
uzunlukta kullanılmıştır. Tekerlek bilyeleri için 4 adet UCP 204 bilyesi kullanılmıştır. Tekerlekler
125 mm çapında poliüretan kaplı poliamid tekerlek olacaktır. Teker şaftları için 20 mm çaplı silindir
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şaft kullanılacaktır. Her tekerin kapasitesi üreticinin sağladığı bilgiye göre 180kg’dir. Makaslarda
10 mm çaplı silindir demir ve bu deliklere uygun burçlar kullanılacaktır. Makas kolları üretiminde
gövdede kullanılan 40x40x1,5 mm profile 40x5 mm lama demirinden kesilmiş uzantılar eklenerek
üretilecektir. Dişliler PLA ile 3d yazıcıdan basılacaktır.

4.2.4. Üretim Yöntemleri
ÖDR’deki tasarım için kaynak kullanılması şarttı. Bu araç için cıvata somun ve bağlantı elemanları
kullanılarak  üçgen  gövde  ve  yük  platformu  oluşturulabilmektedir.  İki  yöntem  için  de  oluşan
gövdenin  taşıma  kapasitesi  yaklaşık  olarak  aynıdır.  Ancak  2.  yöntem  daha  fazla  ağırlık
eklemektedir. Takımımız için üretim kolaylığı açısından kaynak vb. işlemlerden kaçınılmaktadır. Bu
sebeple cıvata somun ile bağlantı daha uygun görülmüştür. Dişliler 3d yazıcıdan basılacaktır.

4.2.5. Fiziksel Özellikleri
Araç  86x65x32±1  cm  yüksekliğinde  olacaktır.  Araç  el  ile  üretileceğinden  ufak  toleranslar
olabilmektedir. Gövde 300 kg kapasiteye, kaldırma mekanizması 250 kg kapasiteye sahip olacaktır.
Tam açık hali 86x65x70 cm olacak şekilde tasarlanmıştır. Aracın toplam ağırlığının 30 kg olması
planlanmaktadır.  Araçta  kullanılacak  malzemelerin  toleranslarından  dolayı  ±1kg  fark
edebilmektedir.

4.3. Elektronik Tasarım

4.3.1. Genel Bakış

4.3.1.1. Elektronik Bileşenlerin Görevleri ve Değerlendirilmesi
Kontrol  bileşenlerinde  kontrol  yazılımı  çalışacaktır.  Bu  yazılım  merkezi  sistem  bağlantılarını
yönetecek, algılamayı ve hareketi sağlayacaktır. Diğer sistemler bu görevlerini gerçekleştirmesi için
gerekli  elektronik arayüzleri sunar. Bileşenlerin birbirleri  ile bağlantıları devre blok şemalarında
verilmiştir.

4.3.1.2. Kontrol Bileşenleri ve Değerlendirmesi
Kontrol bileşenleri, elektronik sistemde merkezi sistem ile bağlantı kuran kısımdır. Diğer bileşenler
bu ünitenin hareket görevlerini yerine getirebilmesi için bulunmaktadır.

Tasarımda ikincil üniteden vazgeçilmiştir. ÖDR’de bahsedilen ikincil ünite yerine ekstra PWM ve
ADC  çipleri  kullanılarak  ana  üniteye  fazladan  giriş/çıkış  kabiliyeti  eklenmesi  daha  uygun
görülmüştür.  Güç  ünitesi  gibi  voltajları  kontrol  ederken  feedback  mekanizmaları  ikincil  ünite
tarafından kontrol edilecekti ancak voltajların düzgün olması için ünitenin sürekli olarak meşgul
olması  gerekiyordu.  Donanım  kesmesi  olduğu  zaman  ya  da  başka  bir  komut  çalışırken  bu
mekanizma  kesildiği  için  voltajlarda  anlık  yükselme  ve  alçalmalar  olabilmekte,  yüksek  güç
kullanan elemanlarda dengesizliklere sebep olabilmektedir. Bu, sorunların giderilmesi için gereksiz
karmaşıklık  eklemektedir.  Bu  nedenle  DC-DC  dönüştürücü  çiplerinin  feedback  voltajlarında
değişiklik yapılması daha uygun görülmüştür. PWM ile voltajlar isabetli olarak ayarlanabilir.

4.3.1.3. Sürüş Bileşenleri ve Değerlendirmesi
Sürüş  bileşenleri  robotun  hareketini  sağlaması  için  bulunmaktadır.  Sürüş  için  çift  motorlu
diferansiyel  sürüş  kullanılacaktır.  Motorlar  BLDC türünde  olacağından  ESC’ler  kullanılacaktır.
ESC kontrolleri direkt kontrol bileşenlerine bağlıdır. Kontrol bileşenleri gerekli devir ayarlamalarını
yapacaktır.  Piyasadan  temin  edebileceğimiz  ESC’lerde  istediğimiz  çift  yönlülük  ve  frenleme
özellikleri bulunmamaktadır. Bu sebeple takımımız tarafından tasarlanacak ESC’ler kullanılacaktır.
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Bu  ESC’ler  özel  komutlara  sahip  olacaktır.  Ayrıca  Sürüş  bileşenler  bir  güç  kontrolcüsü
içermektedir.

4.3.1.4. Kaldırma Sistemi Bileşenleri ve Değerlendirmesi
Kaldırma sistemi, yük kaldırılması için kullanılan motorların kontrolünde kullanılacaktır. Kaldırma
sisteminde fırçalı  motorlar  kullanılacaktır.  775 tipi  motor  kullanılması  düşünüldüğünden sürücü
olarak H köprüsü kullanılacaktır.  H köprülerinin kontrolleri  ana kontrol  ünitesine bağlanacaktır.
Güçleri güç ünitesinden temin edilecektir.

4.3.1.5. Güç Ünitesi Bileşenleri ve Değerlendirmesi
Güç ünitesi, bütün sistemlere güç sağlamak ile görevli kritik bir bileşendir. Güç ünitesinde batarya,
çıkış voltaj dönüştürücüleri, rejeneratif frenleme giriş dönüştürücüleri, kontrol anahtarları, sigortalar
gibi parçalar bulunmaktadır.

4.3.2. Kontrol Bileşenleri

4.3.2.1. Ana Kontrol Ünitesi
Ana kontrol ünitesi olarak Raspberry Pi 4 2 GB kullanılacaktır. Fiyat olarak uygun ve yeterli güçte
bir geliştirme kartıdır. Bu ünite alt sistemler ile haberleşerek hareketleri yönetecektir. Asıl yazılımın
çalışacağı  ünitedir.  Diğer  elemanları  SPI  ve  PWM  ile  kontrol  edecektir.  Eklenecek  ADC  ile
ölçümleri yapacaktır.

4.3.3. Sürüş Sistemi Bileşenleri

4.3.3.1. Motorlar
Sürüş  Sisteminde  N11’den  sağlayacağımız  2  adet  4076  2.8  kW  2000  KV  BLDC  motor
kullanılacaktır. Bu motorlar ile tahrik ve frenleme işlemleri yapılacaktır. ÖDR’de 250 W’lık motor
kullanılması planlanmaktaydı ancak 250 W motorların güçleri ucu ucuna yettiğinden aracın daha
güvenilir olması amacıyla motorlar değiştirilmiştir.

4.3.3.2. Motor Sürücüleri
Motorların görevlerini yapabilmesi  için çift  yönlü çalışabilen ve frenleme kabiliyetine sahip bir
ESC kullanmamız gereklidir. Bu tip ESC’ler piyasada zor bulunduğu ve maliyetleri yüksek olduğu
için ekibimizce bir ESC tasarlanarak kullanılacaktır.  Bu ESC enkoder bilgisini de alarak hassas
hareket komutlarını destekleyecektir. Normal ESC’ler gibi sabit servo kontrolü ile hız kontrolünü de
destekleyecektir.

4.3.3.3. Frenleme Aktüatörleri ve Sürücüleri
Frenlemeyi  sağlamak  ile  görevlidir.  Frenleme  çoğunlukla  motorlar  aracılıyla  yapılacak  olsa  da
durma vaziyetinde ve düşük hızlarda konvansiyonel frenleme gerekecektir.  Bu sebeple ekibimiz
tarafından geliştirilecek frenleme aktüatörleri  kullanılacaktır.  Frenleme aktüatörleri  fırçalı  motor
kullanacak ve H köprüleri ile kontrol edilecektir.

4.3.3.4. Güç Kontrolcüsü
Sürüş  sisteminin  kullandığı  gücü  denetler,  frenelemede  rejeneratif  enerjinin  aktarılmasını
kolaylaştırır. Abnormal güç kullanımına karşı üniteleri korur.

4.3.3.5. Geri Dönüt (Feedback) Mekanizmaları
Teker pozisyonlarını ve ne kadar mesafe aldıklarını anlayabilmek için tekerlere güç taşıyan şaftlarda
enkoderler bulunacak ve pozisyon bilgisini gönderecektir. Mutlak pozisyonlama gerekmediği için
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enkoderler incremental tipte olacaktır. Bu pozisyonlama sistemi ile aracın sabit hızda hareket ve
pozisyon takibi yapılacaktır.

4.3.4. Kaldırma Sistemi Bileşenleri

4.3.4.1. Motorlar ve Sürücüleri
Motor  seçimi  olarak  775 fırçalı  motorlar  seçilmiştir.  Bu motorlar  basit  H köprüleri  ile  kontrol
edilebilmekte ve kolayca sürülebilmektedir. Güç bakımından nominal güçleri üreticilerin sağladığı
bilgilere  göre  110-150  W,  torkları  ise  nominal  olarak  0.8-1.2  kg/cm arasındadır.  3  adet  motor
kaldırma sisteminin kuvvet millerini döndürerek kaldırmayı sağlayacaktır.

4.3.4.2. Geri Dönüt (Feedback) Mekanizmaları
Kaldırma  platformunun  ne  kadar  yükseldiğini  anlamak  için  son  kuvvet  millerine  enkoderler
yerleştirilecek  ve  pozisyonlama  bilgisi  alınacaktır.  Mutlak  pozisyon  bilgisi  gerekmediğinden
incremental enkoderler kullanılacaktır. Bu enkoderler ile makasların ne kadar açıldığını hesaplamak
ve diğer millerin aynı hizaya getirilmesinde kullanılacaktır.

4.3.5. Güç Ünitesi Bileşenleri

4.3.5.1. Enerji Kontrolü

4.3.5.1.1. Bataryalar

Batarya seçimi olarak LiFePO4 IFR32700  bataryalar seçilmiştir. Bu bataryalar kurşun aside göre
maliyetlidir  ancak  hafiflikleri  ve  enerji  yoğunlukları  sebebi  nedeniyle  tercih  edilmiştir.  Li-ion
bataryalar  tasarım  esnasında  düşünülmüştür  ancak  KOVİD-19  pandemisi  ile  beraber  tedarikte
oluşan sıkıntılar  nedeniyle LiFePO4 bataryalardan daha pahalı  oldukları için tercih edilmemiştir.
Kullanılacak bataryalar daha az maliyet ile daha yüksek kapasite ve yakın çıkış karakteristiklerine
sahip bir güç ünitesi oluşturabilmemizi sağlayacaktır. Bir BMS modülü kullanarak şarj edilecek ve
korunacaktır. Çıkış voltajı 24 V olarak seçilmiştir. 16 adet pil kullanılarak 8Sx2 seri bağlantı ile
batarya  oluşturulacaktır.  Çıkış  voltajı,  kullanılacak  motorların  voltaj  ve  güç  değerlerine  göre
seçilmiştir. Sistemin diğer kısımları 5-48 V arası çalışma voltajına sahiptir. Bataryalar güç ünitesine
entegre bir CC/CV şarj devresiyle şarj edilecektir.

4.3.5.1.2. Süper kapasitörler

Rejeneratif  frenlemede  oluşan  enerjiyi  depolamak  için  kullanılacaktır.  Frenlemeden  elde  edilen
enerjinin  hızlıca  depolanmasını  ve  tekrar  kullanılmasını  sağlamaktadır.  Bataryanın  ömrünü
uzatmakta ve sistem verimliliğini arttırmaktadır. Bu yüzden tasarıma eklenmiştir.

4.3.5.1.3. Ölçüm Arayüzleri

Bataryalar  bir  fuel-gauge entegresi  ile  takip edilerek kapasiteleri  ölçülecektir.  Sistem tarafından
kullanılan güç de ünitede bulunan şönt dirençleri ile akım ölçülerek güç hesabı yapılacaktır.

4.3.5.1.4. DC-DC Dönüştürücüler (Giriş)

Bu dönüştürücüler frenlemede oluşan rejeneratif enerjiyi geri dönüştürerek süper kapasitörleri şarj
edecektir. ESC’den çıkan 0-48 V arası voltajı alarak süper kapasitör voltajına dönüştürecek, böylece
süper kapasitörleri şarj edecektir. Kapasitördeki enerji aracın hareketi için geri kullanılabildiği gibi
diğer elemanlara da güç sağlayabilmektedir.
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4.3.5.2. Enerji Çıkışı
Kontrol  üniteleri  5  V  ile  çalışacağı  için  batarya  voltajı  bir  Buck  dönüştürücüden  geçirilerek
düşürülecektir.  Motor  vb.  kısımlar  anahtarlama ile  direkt  olarak bataryaya bağlıdır.  Bu nedenle
herhangi bir dönüştürücüye ihtiyaç duymayacaktır.

4.2.6. Algılama Bileşenleri

4.2.6.1. Manyetik Bant Takipçisi
Takımımız tarafından üretilecek 16 elemanlı hall effect sensörü ile robotun takip ettiği bant yolunun
özellikleri algılanacaktır. Oluşturulan sensör yol kesişimlerini algılayabilmektedir. Bu sensör lokal
kontroldeki  4.4.3.2.8.  Algılama  Sağlayıcısı tarafından  yönetilecek  ve  4.4.3.2.9.  Otomatik
Güdümleme  Kontrolcüsü tarafından  kullanılacaktır.  Döndüğü  değerler  kontrol  elektroniğinin
ADC’leri üzerinden okunacaktır.

4.2.6.2. Kameralar
Aracın ön yüzünde 2 adet kamera bulunacaktır. ÖDR’de 4 adet kamera bulunması düşünülmüştü
ancak temel seviye parkurunda QR kodları bulunmadığından kameralar sadece stereo görüntüleme
için  kullanılacaktır.  Bu  kameralar  kontrol  ünitesine  USB  üzerinden  bağlanacak  ve  stereo
görüntülemeyi  sağlayacaktır.  Stereo görüntüleme ile  robotun ön yüzündeki  engeller  hassasiyetle
algılanabilmektedir.  Yazılım  ile  uzaklık  haritası  çıkarılacak  ve  4.4.3.2.8.  Algılama  Sağlayıcısı
tarafından  okunacaktır.  Oluşturulan  harita  4.4.3.2.9.  Otomatik  Güdümleme  Kontrolcüsü ve
4.4.3.2.7.2.  Uzaktan  Kontrol  Kumanda  Sağlayıcısı tarafından  engelleri  tespit  etmek  için
kullanılacaktır.

4.2.6.3. Ultrasonik Sensörler
Ultrasonik  sensörler  ile  Phase  Shifted  Array[1] oluşturulması  planlanmaktadır.  Oluşturulan
ultrasonik  sensör  ağı  ile  etraftaki  nesneler  hassasiyet  ile  algılanabilmektedir.  Bu  hedef
gerçekleştirilemez  ise  basit  eko  kullanılarak  ölçüm  yapılacaktır.  Yazılım  ile  uzaklık  haritası
çıkarılacak ve  4.4.3.2.8. Algılama Sağlayıcısı tarafından okunacaktır. Oluşturulan harita  4.4.3.2.9.
Otomatik Güdümleme Kontrolcüsü ve 4.4.3.2.7.2. Uzaktan Kontrol Kumanda Sağlayıcısı tarafından
engelleri tespit etmek için kullanılacaktır. Aracın her yüzü için 4 adet HC-SR04 ultrasonik sensörü
kullanılması planlanmaktadır. Aracın 3 yüzü için 12 öndeki sensörler için 4 toplamda 16 adet sensör
kullanılacaktır.

4.2.6.4. İvmeölçer/Gyro
Robotun konumlandırma takibini keskinleştirmek için ve robotun dengesini anlayabilmesi ve aktif
olarak düzeltebilmesini sağlayacaktır. 4.4.3.2.8. Algılama Sağlayıcısı tarafından kullanılacaktır.

4.2.7. Uyarı Bileşenleri

4.2.7.1. Uyarı İkaz Cihazı
Uyarı  İkaz  Cihazı  şartnamede  belirtilen  engel  ile  karşılaşıldığında  verilmesi  istenen  uyarıyı
sağlamak ile sorumludur. Ses çıkararak etraftaki yayaları uyarır. Bir adet hoparlör ile ses çıkarır.
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4.3.8. Devre Blok Şemaları

4.3.8.1. Sürüş Bileşenleri Blok Şeması

13

Çizim 1: Sürüş Bileşenleri, verilen akım ve voltajlar maksimum olmakla beraber normal çalışma 
esnasında nadiren ulaşılabilecek değerlerdir.



4.3.8.2. Kaldırma Bileşenleri Blok Şeması

4.3.8.3. Güç Bileşenleri Blok Şeması
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Çizim 3: Güç Bileşenleri, Sürüş sistemine bataryadan giden voltaj ve akım haricinde tüm değerler 
maksimumdur. Normal Çalışma Koşullarında sürüş sistemi şemaya yakın miktarda güç 
kullanacaktır. Batarya voltaj ve kapasitesi 24VDC 12Ah olarak belirtilmiştir.

Çizim 2: Kaldırma Bileşenleri, verilen akım ve voltajlar maksimum değerlerdir. Her motor için ayrı
bir H köprüsü ve enkoder bulunmaktadır.



4.4. Yazılım Tasarımı

4.4.1. Genel Bakış

4.4.1.1. Kontrol Bileşenleri ve Değerlendirmesi
Robotun kontrolü için merkezi kontrol ve robotta bulunan lokal kontrol yazılımı bulunmaktadır.
Merkezi kontrol ve lokal kontrol birbiriyle bağlantı halindedir ve birbirlerini tamamlarlar. Merkezi
kontrol tekten çoğa ve çoktan teke mimari ile tasarlanmıştır.  Robotlar arası ve son kullanıcı  ile
robotlar arası iletişimi sağlar. Görev yönetimlerini yapar ve robotları eşitler. Lokal kontrol robot
üzerinde çalışacaktır ve robotun güdümlemesi gibi fiziksel görevleri kontrol edecektir. Bu tasarım
ile çok sayıda robot otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Merkezi kontrol bu işlem için gerekli
modülleri içerir.

4.4.1.2. Merkezi Kontrol Bileşenleri ve Değerlendirmesi
Bu raporda belirtilen bileşenler üretilecek yazılımın en temel bileşenleridir. Yazılım modüler olduğu
için kolayca modül eklenip çıkarılabilmektedir.  Merkezi sistem arka planda işlem yapmaz.  Veri
tabanı operasyonları gibi veri tutma ve eşitleme görevindedir. Merkezi sistemi güncelleme görevleri
kullanıcı ve robottadır. Modülleri ve detayları 4.4.2. Merkezi Kontrol Bileşenleri’nde verilmiştir.

4.4.1.3. Lokal (Robotta Çalışacak) Kontrol Bileşenleri ve Değerlendirmesi
Robotta  tek  ünite  kullanılmasına  karar  verilmiştir  (bkz.  4.3.1.2.  Kontrol  Bileşenleri  ve
Değerlendirmesi).  Robotta  çalışacak  bileşenlerin  çoğu  merkezi  sistem  ile  koordineli  olarak
çalışacaktır. Yalnızca hareket kumandaları merkezi sistemden bağımsız(yol vb. veriler harici) olarak
çalışmaktadır.  Diğer sağlayıcı  modülleri  merkezi sistem uç noktalarına bağlanarak veri  alma ve
güncelleme  görevindedir.  Bileşenlerin  detayları  4.4.3.  Lokal  (Robotta  Çalışacak)  Kontrol
Bileşenleri‘de verilmiştir.

4.4.2. Merkezi Kontrol Bileşenleri

4.4.2.1. Yazılımın Çalıştığı Platform ve Yazıldığı Diller Hakkında Bilgiler
Merkezi  sistem tamamen  Python dilinde  yazılmıştır  ve  crossplatform özelliktedir.  Windows ve
Linux üzerinde çalışabilirliği test edilmiştir.

4.4.2.2. Yetkilendirme
Bu modül kullanıcı yönetimini ve yetkilendirmeyi sağlayacaktır. Robotun iletişim kanalları arasında
LoRa’nın da bulunması planlanıyordu ancak yarışma 200 m2’lik bir alanda yapılacağından ekstra
mesafe  kabiliyetine  gerek  kalmadığından  yalnızca  WIFI  kullanılmasına  karar  verilmiştir.
Yetkilendirme  modülü  bu  karardan  önce  tasarlandığından  merkezi  sistemin  kullandığı  Flask
Framework’ünün  sağladığı  yetkilendirme  modülü  yerine  JWT  ve  HMAC  kullanan  özel  bir
yetkilendirme modülü yazılmıştır.

Modül  bağlı  kullanıcılara,  kullanıcı  bilgilerini  içeren  JWT tokenleri  sağlayarak  yetkilendirmeyi
sağlayacaktır. Bu JWT’de sadece kullanıcı tanımlayıcısı, ismi, yetki seviyesi, token tanımlayıcısı,
imzalanma zamanı ve bitiş tarihi bulunmaktadır.

Ayrıca diğer modüllerde de kullanılabilmesi için login_required, min_perm_level, perm_level gibi
Python dekoratörleri; token ve izin yöneticisi gibi sınıflar sağlayarak diğer modüller ile kullanımı
sağlanacaktır.

Modül  kullanıcı  ekleme,  değiştirme  ve  silme  fonksiyonlarını  da  token  yönetici  sınıfı  altında
sağlayacaktır.  Her kullanıcının bir tanımlayıcısı,  ismi,  şifresi,  özellikleri  (yetki seviyesi ve tipi),
giriş  durumu,  engellenmiş  token listesi,  olay takipçisi,  soket  tanımlayıcısı,  uzaktan  kontrol  izin
listesi, bakım hesabı kullanıcı adı, yetkili genel anahtarlar ve kilit durumu bulunmaktadır. Ayrıca bu
modül  4.5.2.3. Bakım, Güncelleme vb. Durumlarda Robotta Kullanılan Arayüzler’deki bağlanılan
bakım hesaplarının durumlarını kontrol edecektir.
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4.4.2.3. Olay Takipçisi
Bu modül sistemde bir olay meydana geldiğinde diğer kullanıcılara yayımlanmasını sağlayacaktır.
Olay takipçisinin oluşturulma sebebi polling gibi yorucu ve bu işlemler için pek uygun olmayan bir
metot  yerine  olay  bildirimleri  ile  diğer  kullanıcıların  gerekli  işlemleri  gerçekleştirmesini
sağlamaktır.  SocketIO kütüphanesi bu işlem için seçilmiştir.

Olay  tipleri  merkezi  sistem kodunda tanımlanacaktır.  Olaylar  yalnızca  belirli  izin  seviyelerince
atanabilir ya da sadece belirli izin seviyelerine gönderilebilir şekilde ayarlanabilmektedir.

4.4.2.4. Görev Takipçisi
Bu  modül  robotlara  tanımlanacak  görevlerin  hangi  yük  için  olduğunu,  nereye  gideceğini,
durumlarını takip etmeyi sağlayacaktır. Harita/Yol yöneticisi ve yük takipçisi ile koordineli olarak
çalışmaktadır. Görevin taşıma hedefi olarak yüklerin tanımlayıcıları kullanılacaktır. Bırakma yerleri
olarak da haritadaki tam koordinatlar kullanılacaktır.

Görev takipçisi görevlerin durumlarını takip etmekle sorumludur. Örneğin; taşıma görevi olarak
A yüküne, B pozisyonuna taşınması için bir görev ataması yapılsın. Görev yeni olarak işaretlenecek
ve  başlatılmasını  bekleyecektir.  Kullanıcı  arayüz  aracılığı  ile  görevi  başlattığında  Harita/Yol
yöneticisi yardımı ile en uygun robotu seçerek atamayı yapacak ve görev durumunu “atandı” olarak
değiştirecektir. Robot görev tanımını aldığında harekete geçtiği zaman görev durumunu “robot yüke
gidiyor”  olarak  değiştirecek.  Yükü aldığında  “taşımada”  olarak  değiştirecek,  yükü  bulamaz  ise
“başarısız”  olarak  güncelleyecek ve  sebebini  belirtecektir.  Bu durumda uzaktan  kontrol  ile  yük
alınabilir  ya  da  görev  iptal  edilebilir.  Yükü  aldıysa  bırakma  yerine  gidecek,  uygun  pozisyonu
bulacaktır. Eğer uygun olan pozisyon yok ise (bırakma alanı dışında, yer yok vb.) görev başarısız
olarak güncellenecek, robot bekleme durumuna geçecek ve aynı şekilde uzaktan kontrol ile bir yere
bırakılacaktır  ya  da  yeni  bir  bırakma  noktası  seçilecektir.  Uygun  pozisyon  bulunduysa  yükü
bırakarak  görev  durumunu  “başarılı”  olarak  değiştirecektir  ve  robot  planlayıcısı  yönetiminde
beklemeye uygun bir yere geçecektir.

Yukarıdaki  paragraftaki  görev  durum  değişikliklerinde  olay  yayımlanarak  diğer  kullanıcılar
bilgilendirilecektir.  Ayrıca  görev  takipçisi  sadece  takip  sorumluluğundadır.  Güncellemeler  robot
tarafından yukarıdaki gibi yapılacaktır.

Görevler bir tanımlayıcı, isim, tanım, tip, alınacak yük, bırakma noktası, durum, bitiş tarihi ve şu
andaki  taşıyıcı  tanımlayıcısını  içermektedir.  Görev  takipçisi  add_task,  mod_task,  del_task  gibi
metotlar ile görevleri güncelleyecektir.

4.4.2.5. Robot Planlayıcısı
Bu modül; yetkilendirme modülünden robot tipine sahip kullanıcılara ait durumları, pozisyonları
gibi kritik parametrelerini takip etmekle ve görevlerde planlamaya yardımcı olmakla sorumludur.
Başta  görev  takipçisi  olmak  üzere  diğer  modüllere  robotları  güncellemek  ve  veri  almak  için
metotlar sağlar. Ayrıca uzaktan kontrol yetkilendirmesini ve robotlar üzerindeki SSH sunucularını
yönetir.  Uzaktan  kontrol  yetkilendirmesi  bir  token  oluşturup  saklar.  Robota  bağlanmak  için
planlayıcının  bağlantı  ayar  metodu  çağrılır.  Bu metot  bir  token  oluşturup  kullanıcıya  döner  ve
bağlantı isteği için bir olay yayımlanır. Olayı alan robot yapılandırma ile tokeni alır ve gerekli ağ
ayarlamalarını gerçekleştirir. Robotun kullanıcıyı nasıl yetkilendirdiği 4.4.3.2.7.1. Uzaktan Kontrol
Yetkilendirme Sağlayıcısı bölümünde anlatılmıştır.  4.5.2.3.3. Merkezi Kontrol Yetkilendirmesi ile
SSH  Sunucusu  Açılması bölümündeki  SSH  sunucuları  yetkilendirme  modülü  ile  kullanıcı
yetkilendirilip  hesap  kilitleri  kaldırıldıktan  sonra  bu  modül  aracılıyla  devreye  sokulur  ve
yapılandırılır.
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4.4.2.6. Harita/Yol Yöneticisi
Bu  modül  robotun  gidebileceği  manyetik  bantların  haritasını  tutmak  ve  üzerinde  yol  bulma
algoritmalarını  çalıştırmak  ile  sorumludur.  Bu  modül  harita  yollarını  noktalara  bölerek
saklamaktadır.

Bir  harita;  harita  tanımlayıcısı,  harita  ismi,  haritanın  3D  boyut  ve  yollarını  içerir.  Yollar;  bir
tanımlayıcı, toplam uzunluk, yol noktaları ve bırakma alanlarını içerir. Bu sayede karmaşık yapıdaki
bant  yolları  kolaylıkla tutulabilmektedir.  Tutulan  haritalar  üzerinde  yol  bulma  algoritmasının
verimli  bir  şekilde  çalışması  için  tutulan  toplan  uzunluk  verisi  harita  graf(graph)  tipine
dönüştürülürken tutar olarak ayarlanır. Oluşturulan grafta A* algoritması çalıştırılarak en kısa yol
bulunur. Daha iyi bir yol elde etmek için grafa yol meşguliyetleri gibi diğer tutarlar da eklenecektir.

Dönüşüm  algoritması  tutulan  yolların  hepsini  inceleyerek  kesişim  noktalarını  bulur.  Kesişim
noktalarının her biri oluşturulacak graf üzerinde bir düğüm(node) olarak tanımlanır, başlangıç ve
bitiş noktalarına da bir düğüm atanır. Bu düğümler kesişim noktasının koordinatlarını tutar. Bütün
düğümler  oluşturulduktan sonra aralarındaki  yollar  yönsüz hat(edge)  olarak eklenir.  Oluşturulan
hatlara toplam uzunluk ve yol meşguliyeti maliyet(cost) olarak eklenir. Oluşan graf üzerinde A*
çalıştırıldığında optimal yolun geçtiği kesişim noktalarının koordinatları elde edilir. Merkezi sistem
robotlara gidecekleri yolları gönderebilmektedir. Elle yol tanımlaması yapılabildiği gibi otomatik
yol bulma çalıştırılarak sadece yol uzunluğu ile en uygun robot seçimi yapılabilir ya da manuel
olarak  yol  tanımlanarak  direkt robota  gönderilebilir.  Robot  manuel  modda  gönderilen  yolu
kullanacaktır.  Otomatik  modda  kendisi  en  kısa  yolu  seçecektir.  Bu  modlar  görev  tipi  ile
belirlenebilmektedir.

4.4.2.7. Yük Takipçisi
Bu modül robot planlayıcısı gibi yüklerin kritik parametrelerini tutar.

Bir  yük;  yük  tanımlayıcısı,  yük  ismi,  yük  özelliklerinden  oluşur.  Yük  özelliklerinde  pozisyon,
ağırlık gibi parametreler tutulmaktadır. Görev takipçisi ve diğer modüllere yük bilgisini sağlar.

4.4.2.8. İstatistik Takipçisi
Bu modül batarya gibi çok fazla güncellenmeyen parametreleri uzun süreli olarak tutar.

Bir istatistik sahibinin tanımlayıcısı, istatistik tipi, değer ve kayıt zamanından oluşur. Çoğunlukla
batarya kapasitesini kayıt altına almak için kullanılacaktır. Tutma zamanı yapılandırma dosyası ile
ayarlanabilmektedir.

4.4.2.9. Merkezi Kontrol Sistemi Çalışma Mimarisi
Merkezi sistem bir Flask uygulaması olarak geliştirilmiştir. Python üzerinde yazılan bu uygulama
herhangi  bir  platformda  rahatlıkla  çalışabilmektedir.  Yarışma  esnasında  bize  sağlanan  kontrol
masasından bir WIFI ağı oluşturarak robotun bağlanmasını sağlayacağız.
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4.4.3. Lokal (Robotta Çalışacak) Kontrol Bileşenleri

4.4.3.1. Yazılımın Çalıştığı Platformlar ve Yazıldığı Diller Hakkında Bilgiler
Yazılım  Python,  C,  C++  ve  Assembly  olarak  karışık  bir  şekilde  yazılacaktır.  Assembly
kullanılmasının  sebebi  robotta  kullanılacak  Raspberry  Pi  4’ün  henüz  OpenCL  desteğinin
bulunmamasıdır.  Stereo  görüntüleme  ve  sonar  yansımaların  yorumlanmasında  donanım
hızlandırması  gerekebileceğinden  OpenCL kullanılamadığı  için  performans  gerekliliği  görülürse
GP-GPU programlama yapılacaktır.

Ana  Kontrol  Ünitesi’nde  yüksek  performans  gerekmeyen  mesajlaşma  gibi  kısımlarda Python  ,
performans  gerektiren  görüntü  ve ses  işleme vb.  yerlerde  C,  C++ ve  Assembly  kullanılacaktır.
Platform olarak Raspberry Pi 4 seçilmiştir. C,C++ dillerinde yazılacak kısımlar yeniden derlenerek
kullanılabilir ancak Assembly ile yazılacak donanım hızlandırmasını sağlayan kısımlar donanıma
özel  olacağından  sadece  Raspberry  Pi  4’ün  BCM2711  çipinde  ya  da  çipin  GPU’su  Broadcom
VideoCore VI’da çalışabilmektedir.

Yan  (İkincil)  Kontrol  ünitesinden  vazgeçilmiştir.  Sebebi  4.3.1.2.  Kontrol  Bileşenleri  ve
Değerlendirmesi’nde  anlatılmıştır.  Bu  nedenle  öncesinde  düşünülen  platformlar  için  yazılım
çalışmaları RPI4’e portlanmıştır.

4.4.3.2. Ana Kontrol Ünitesi Bileşenleri

4.4.3.2.1. Merkezi Kontrol Sağlayıcısı

Merkezi  kontrol ile  bağlantıdan  sorumludur.  Merkezi  kontrole bağlanıp  yetkilendirmeyi
tamamlayarak  uç  noktaları  modüllerin  kullanabileceği  metotlara bağlar.  Örnek  olarak  görev uç
noktası olan tasks ‘a task_detail metodunu sunar. Diğer modüller bu metotları kullanarak merkezi
kontrolde işlem  gerçekleştirebilmektedir.  Ayrıca  bu  modül  olay  sağlayıcısını  da  içermektedir.
Yazılım çalıştığında ilk olarak bu sağlayıcı çalışır ve diğer modülleri yönetir.

4.4.3.2.1.1. Yetkilendirme Sağlayıcısı

Merkezi Kontrolde robota yüklenmiş giriş bilgileri ile yetkilendirmeyi sağlar ve oturumu yönetir.

4.4.3.2.1.2. Metot Sağlayıcısı

Merkezi Kontrol REST uç noktalarını diğer modüller için metotlara bağlar.

4.4.3.2.1.3 Olay Sağlayıcısı

Merkezi  kontrolün olay takipçisinden gelen olayları dinleyerek gerekli işlemleri çağırır. Örneğin,
görev atanması durumda yayımlanan olay alındığında görev sağlayıcısının tanımladığı güncelleme
metodu çağrılır.

4.4.3.2.2. Görev Sağlayıcısı

Merkezi  kontroldeki görev  tanımlamalarını  takip  eder.  Görev  durumunda  değişiklik  olduğunda
robot için olup olmadığını kontrol ederek robot içinse yol bulma vb. modüllerin gerekli metotlarını
çağırır. Bu metotlar ile haberleşerek görev durumunu günceller.

4.4.3.2.3. Yük Sağlayıcısı

Yük bilgilerinin  güncellenmesini  sağlar.  Örnek olarak  görev esnasında yükü almaya giderkenki
pozisyonunu sağlar. Alındıktan sonra hareket ettikçe pozisyonunu günceller.

4.4.3.2.4. İstatistik Sağlayıcısı

Merkezi  kontroldeki İstatistik  Takipçisi’nin  uzun  süreli  ikincil  parametreleri  tuttuğundan
bahsetmiştik. Batarya ve benzeri istatistikleri merkezi kontrole gönderir/alır.
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4.4.3.2.5. Robot Sağlayıcısı

Merkezi  kontroldeki robot planlayıcısına bağlıdır. Robot planlayıcısındaki pozisyonlamayı, durum
vb. parametreleri günceller/alır. Örnek olarak robot kontrole ilk bağlandığında durumunu günceller,
robotun bağlantısı  kesilirse diğer modülleri  bilgilendirir.  Görev esnasında durumu ve pozisyonu
günceller.

4.4.3.2.6. Harita/Yol Sağlayıcısı

Merkezi  kontrole harita yükleme ve merkezi  kontrolden harita alma metotlarını sağlar. Ayrıca yol
bulma A* algoritması tarafından bu modül kapsamında sağlanmaktadır. Diğer modüllerden aldığı
yol meşguliyeti vb. bilgiler ile en kısa yolu bulur. Merkezi kontroldeki yönetici ile neredeyse aynı
metottur.  Sadece robotta çalışır ve yolu uzunluk yerine tam olarak veren metotlara sahiptir.  Yol
bulma, görev yolunun otomatik olarak bulunması seçildiyse çalıştırılacaktır. Eğer manuel seçildiyse
robot görev ile beraber verilen yolları kullanır, otomatik yol bulma çalıştırılmaz.

4.4.3.2.7. Uzaktan Kontrol Sağlayıcısı

4.4.3.2.7.1. Uzaktan Kontrol Yetkilendirme Sağlayıcısı

Uzaktan kontrolün başlatılması  için merkezi  kontroldeki yetki  tokenini  sağlar  ve kontrol  etmek
isteyen kullanıcıyı yetkilendirir.

Uzaktan  kontrol  isteği  ile  ilgili  olay  gelirse  merkezi  kontrole bağlanarak  oturum  tokenini  ve
yapılandırmasını  alır.  Yapılandırma ile  uygun ağ koşullarını  sağladıktan  sonra  SHA256 HMAC
kullanarak  kullanıcıyı  yetkilendirir.  Ardından  mesajlar  bu  token  ile  yetkilendirilerek  robotun
güvenli bir şekilde kontrol edilmesi sağlanır.

4.4.3.2.7.2. Uzaktan Kontrol Kumanda Sağlayıcısı

Yetkilendirme sonrası uzaktan kontrol kumandasını sağlar. Bu kumanda çalışırken sadece otomatik
güdümleme devre dışı bırakılır. Diğer modüller çalışmaya devam eder.

Kumanda komutları Websocket protokolü üzerinden iletilecektir. Bu protokol platform uyumluluğu
için seçilmiştir. Websocket üzerinden kontrolcü durumu, “yük al”, “yük bırak” gibi basit komutlar
ile çalışma sağlanacaktır. Kontrolcü durumu, kontrolcünün bastığı butonlar ya da ivme ölçerinden
alınan bilgilerdir.

4.4.3.2.7.3. Bakım Yetkilendirme Sağlayıcısı

4.5.2.3.  Bakım,  Güncelleme  vb.  Durumlarda  Robotta  Kullanılan  Arayüzler’de  bahsedilen
arayüzlerde  kullanılacak  hesapların  kontrolünü  sağlar.  Merkezi  kontrol  robot  sağlayıcısı
koordinatörlüğünde hesapları kitler/açar, erişim anahtarlarını ayarlar ve SSH sunucusu yönetir.

4.4.3.2.7.4. Bağlantı Sağlayıcısı

Merkezi Kontrol Robot Planlayıcısı tarafından koordine edilir, uzaktan kontrol esnasındaki bağlantı
kanalının yapılandırılmasını sağlar.

4.4.3.2.8. Algılama Sağlayıcısı

Algılama  sağlayıcısı  çevredeki  yol  ve  engelleri  algılar,  otomatik  güdüm  ve  uzaktan  kontrol
kumandası ile koordineli çalışır. Kullandığı üç yöntem vardır.

4.4.3.2.8.1. Manyetik Bant Takibi

4.2.6.1.  Manyetik  Bant  Takipçisi ile  robotun  gitmesi  gereken  bant  takip  edilecektir.  Algılama
sağlayıcısı sensörden gelen bilgileri yorumlayarak diğer modüllere sağlayacaktır.
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4.4.3.2.8.2. Stereo Görüntü

4.2.6.2. Kameralar ile uzaklık haritası çıkarılarak mesafe ölçülür. Bunun için ELAS algoritmasının
kullanılması planlanmaktadır. ELAS verimli bir algoritma olduğu için tercih edilmiştir. Algılama
sağlayıcısı bu veriyi yorumlayarak diğer modüllere uzaklık haritasını sunar.

4.4.3.2.8.3. Ultrasonik Algılama

Aracın bütün yüzlerindeki ultrasonik sensörler ile Phase Shifted Array oluşturularak uzaklık haritası
çıkarılır.  Bu  aktif  bir  yöntem  olduğundan  Algılama  Sağlayıcısı  yönetiminde  emisyon  yaparak
uzaklık haritasını çıkarır.

4.4.3.2.8.4. İvmeölçer/Gyro

Algılama  sağlayıcısı  bu  sensörleri  okuyarak  kontrol  kumandalarına  sağlayacaktır.  Aracın  aktif
dengesi ve konumlandırmayı daha hassas kılmak için kullanılacaktır.

4.4.3.2.8.4. Algılama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı

İlk  tasarım  esnasında  engel  algılamada  ağırlıklı  ortalama  ile  haritaların  birleştirilmesi
düşünülmüştür. Ancak daha güvenilir olması için haritalar birleştirilirken en yakın mesafe seçilerek
birleştirilmesi daha uygun görülmüştür. Bu sayede bir sensörün hata ile uzak ölçüm yapması ve
hatalı  manevraları  engellenebilecektir.  Ayrıca  algılama  sensörlerindeki  olası  yanlış  ölçüm  ve
aksaklıklarda kaza yaşanmaması için yanlış ölçümler kayıt edilerek sayısı arttığında robot kendi
durumunu arızalı  olarak güncelleyecek ve görev dışı  kalacaktır.  Geçen senelerde elektrikli  araç
yarışlarında yaşanan bir kaza sebebi ile bu özelliğin eklenmesine karar verilmiştir.

4.4.3.2.9. Otomatik Güdümleme Kontrolcüsü

Algılama sağlayıcısından ve Harita/Yol sağlayıcısından aldığı bilgiler  ile otomatik güdümlemeyi
sağlar.  Aracın  birincil  kumandasıdır.  Uzaktan  kumanda  ile  beraber  çalışamaz,  otomatik  güdüm
çalışırken uzaktan kumanda kapatılır.

Engel  olmadığı  durumlarda  bant  takibini  normal  bir  şekilde  ortalayarak  yapar.  Engel  var  ise
uzaklığa  göre  hızını  ayarlar.  Engelin  etrafından  dolaşmak  için  varsa  manyetik  bandı  kullanır.
Manyetik  bant  yok  ise  kendi  çıkardığı  haritalama ile  engelin  diğer  tarafındaki  manyetik  bandı
aramaya çalışır. Eğer bulamaz ise varış noktasına giden diğer yolları dener. Eğer diğer yol yoksa ya
da  diğer  yollar  ulaşılamaz ise  görev  takipçisinden görevi  başarısız  olarak  işaretler.   Uygun bir
konumda kullanıcı talimatını bekler.

4.4.3.3. Ana Kontrol Ünitesi Çalışma Mimarisi
Ana kontrol ünitesi çok süreçli bir uygulama olarak tasarlanmıştır. Merkezi kontrol ile bağlantıdan
sorumlu  olan  kısımlar  performans  gerekmediği  için  Python  ile  asenkron  olarak  çalışacaktır.
Algılama sağlayıcısı gibi ana kontrol ünitesinde yüklü miktarda işlem gerçekleştirecek yazılımlar C
ya da Assembly ile yazılarak multithreading özellikte olacaktır.  Multithreading, işlemcinin diğer
çekirdeklerini  kullanmamızı sağlayarak performansı arttıracaktır.  Yarışma esnasında ana kontrol
ünitesinde çalışacaktır.

Örnek  olarak  merkezi  sistem  ile  bağlantı  kuran  Python  ile  yazılmış  ana  süreçteki algılama
sağlayıcısı, sensörlerden gelen bilgileri yorumlayan C ile yazılmış yorumlayıcıyı alt  süreci olarak
başlatır. Pipe’lar ya da paylaşımlı bellek (mmap vb.) ile yorumlanmış bilgiyi alır ve diğer modüllere
sunar.
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4.4.4. Akış Şemaları

4.4.4.1. Genel Süreç

4.5. Dış Arayüzler

4.5.1. Son Kullanıcı Arayüzü

4.5.1.1. Son Kullanıcı Arayüzü Değerlendirmesi
Son kullanıcı  arayüzü geliştirme kolaylığı  ve hızı  açısından HTML-CSS-JS üçlüsü kullanılarak
yapılmıştır.  Şuan  ki  implementasyon  prototipleme  için  Angular,  React  gibi  bir  framework
kullanılmadan yazılmıştır. Ekibimizin bu frameworkler ile tecrübesi olmadığı için detay raporundan
sonraki süreçte bu frameworkler öğrenilerek arayüz uygun bir framework’e geçirilecektir.

Son kullanıcı arayüzünde yukarıda anlattığımız hedefimizi gerçekleştirerek çok platformlu kolay
kullanılabilir  bir  arayüz  oluşturmuş  olacağız.  Ayrıca  merkezi  sistem API’sinin  REST’ten  gelen
esnekliği sayesinde herhangi bir dilde sadece HTTP istekleri ile sistem kontrol edilebilmektedir. Bu
arayüz  web  tarayıcılarında  çalışacağından  merkezi  kontrol bağlantı  seçeneği  olarak  HTTP’i
kullanmaktadır.
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yukarıda belirtilen sağlayıcılar ile sağlanmaktadır. ÖDR’den ufak değişikliler ile alınmıştır, 2 ana 
olay tipi sonucunda gerçekleşen süreçler belirtilmiştir.



4.5.1.2. Son Kullanıcı Arayüz Bileşenleri

4.5.1.2.1. Genel Bakış

Arayüz  modülleri  arayüzdeki  tıklanabilir  objelere  bağlıdır.  Tıklandığında  bağlı  olan  modülün
metodu  çalışır.  Modüllerin  çoğunluğu  merkezi  kontrol ile  haberleşmek  için  kullanılmaktadır.
Yalnızca 4.5.1.2.6.2. Uzaktan Kontrol Modülü direkt bağlantı kurabilmektedir.

4.5.1.2.2. Yetkilendirme Modülü

Arayüz yüklendiğinde merkezi  kontrole giriş yapılmasını sağlar. Merkezi  kontrolün verdiği JWT
tokenini saklar, token süresi bittiğinde otomatik yeniler.

4.5.1.2.3. Kullanıcı Yönetimi Modülü

Yönetici yetkisine sahip kullanıcılarda aktif edilen kullanıcı yönetimi ile ilgili javascript metodları
sağlar.

4.5.1.2.4. Olay Takip Modülü

Merkezi  kontrole SocketIO ile bağlanarak soket tanımlayıcısı ile olay dinleme yetkilendirmesini
tamamlar  (bkz.  olay  takipçisi,  soket  tanımlayıcısı).  Olay  yayınlarında  çalışacak  metotları
tanımlamayı sağlar.

4.5.1.2.5. Yük Yönetim Modülü

Yük bilgilerini sağlar. Yönetici yetkisi olan kullanıcılarda tanımlama gibi metotları da sağlar. Grafik
arayüzdeki görev tanımlarında yük listesi vb. elemanları sağlar.

4.5.1.2.6. Robot Yönetim Modülü

4.5.1.2.6.1. Görev Yönetim Modülü

Merkezi  kontrol görev  yönetimindeki  görev  takipçisine  görev  atar,  görevleri  değiştirir  ve  siler.
Grafik arayüzden çağrılacak metotları sağlar.

4.5.1.2.6.2. Uzaktan Kontrol Modülü

Robota direkt bağlanarak uzaktan kontrol yetkilendirmesini ve kumandasını sağlar.

4.5.1.2.7. Harita/Yol Yönetim Modülü

Merkezi  kontrol harita/yol yönetiminden aldığı haritaları sağlar. Yönetici yetkisindeki kullanıcılar
harita oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilir. Grafik arayüzündeki harita üzerinde seçim yapılmasını,
robot ve yük pozisyonlarını göstermeyi sağlayan SVG fotoğraflarını çizer.

4.5.1.2.8. İç Yönlendirme Modülü

Arayüzdeki tıklama noktaları, alt menü vb. elemanları ayarlar. Merkezi kontrolden bağımsızdır.

4.5.2. Bağlantı Protokol ve Arayüzleri

4.5.2.1 Merkezi Kontrol Bağlantısında Kullanılan Arayüz ve Protokoller

4.5.2.1.1. Genel Bakış

Merkezi  kontrol tasarlanırken  esnek,  rahat  bir  şekilde  yapılandırılabilen,  modüler  bir  yapı
düşünülmüştür.  Bunu  sağlamak  için  bağlantılarında  hem web  tarayıcıların  hem istediği  şekilde
kısıtlamasız  bağlantı  yapabilen  uygulamaların  çalışabilmesi  için  API  REST  prensibi  ile
tasarlanmıştır. Bu sayede iki senaryoda da problem yaşamadan bağlantı sağlayabilmektedir. REST
HTTP üzerinde çalıştığından sistemdeki bazı metotlar ancak şifreli bağlantılar ile güvenli olarak
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kullanılabileceğinden  sunucu  bağlantıları  ve  mesaj  yetkilendirmeleri  için  openssl  ile  X.509
sertifikalar üretilerek robot ve merkezi sisteme yüklenecektir.

4.5.2.1.2. Bağlantı Tipleri

4.5.2.1.2.1. WIFI

Bu bağlantı  çoğunlukla  robotlar  tarafından  kullanılacaktır  ve  zorunludur.  Yüksek  kapasitesi  ve
Ethernet katmanını desteklediği için tercih edilmiştir.  Ayrıca kolay bir şekilde kurulabilmektedir.
Eğer kontrol arayüzünü kullanan kullanıcı merkezi kontrolün çalıştığı makinin ağına bağlı ise direkt
bağlanabilmektedir. Eğer değil ise opsiyonel olarak 4.5.2.1.2.2. Internet kullanılabilmektedir.

Robotlar  tarafından kullanılmayacaktır.  Kontrol  arayüzünü kullanan kullanıcı  Internet  üzerinden
merkezi kontrol ile bağlantı kurabilmektedir.

4.5.2.1.2.2. Internet

Dış  arayüzün  merkezi  sistem  ile  aynı  ağda  bulunmaması  durumunda  kullanılabilir.  Robotlar
tarafından kullanılmayacaktır.

4.5.2.1.3. Protokoller

4.5.2.1.3.1. REST Uç Noktaları

Merkezi  kontrol robotların yönetimi için REST uç noktaları sağlamaktadır. REST uç noktalarının
seçilme sebebi 4.5.2.1.1. Genel Bakış’ta belirtilmiştir. REST çoğu platform ile kolayca kurulabilen
bir bağlantı sağladığı için kullanılmıştır.

4.5.2.1.3.2. SocketIO Olay Bildirimi/Alımı

Merkezi  kontrolün olay  takipçisi  SocketIO  kütüphanesini  kullanarak  olay  bildirimlerini
sağlamaktadır.

4.5.2.2. Yakın Mesafe Uzaktan Kontrol Esnasında Kullanılan Arayüz Ve Protokoller

4.5.2.2.1. Bağlantı Tipleri

4.5.2.2.1.1. WIFI

WIFI kullanımı üç yöntemin arasında en kolay bağlantı metodudur. Robot ve kullanıcı aynı ağda
bulunuyorlar ise direkt olarak robotun IP adresi kullanıcı ile paylaşılır. Ardından kullanıcı direkt
bağlantı kurarak kendini yetkilendirir ve uzaktan kontrol başlar.

4.5.2.2.1.2. WIFI-Direct

Yakın  mesafe  bağlantılarda  yüksek  veri  kapasitesi  ve  mesafeyi  sağlayabilen  P2P bir  bağlantı
çeşididir.  Merkezi  kontrol aracılığıyla yetkilendirme esnasında bağlantı  kurulur.  Uzaktan kontrol
bitene kadar korunur. WIFI ile beraber çalışabilmekte ve merkezi kontrol bağlantısını korumaktadır.

4.5.2.2.1.3. Bluetooth

WIFI-Direct pek fazla cihaz tarafından desteklenmemektedir (mobil cihazlarda). Bu sebeple daha
yaygın olan bluetooth yedek olarak eklenmiştir.  WIFI-Direct’e kıyasla daha yavaş ve daha kısa
mesafeli  bir  bağlantı  çeşididir.  Bu yöntem kullanılırken  bluetooth  özelliği  olan  Bluetooth  PAN
kullanılarak P2P bir bağlantı oluşturulacaktır.
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4.5.2.2.2. Protokoller

4.5.2.2.2.1. WebRTC

Çoğunluk ile görüntü aktarımında kullanılacaktır. WebRTC görüntü transferi yapabildiği gibi veri
transferi  de yapabilmektedir.  WebRTC kullanılacak metotların  arasında en güncel  yöntemlerden
biridir, gecikmesi azdır.

4.5.2.2.2.2. HTTP/HTTPS

WebRTC  bağlantısı  kurulamaması  durumunda  eski  yöntem  olarak  fotoğraf  yayını  ile  görüntü
sağlanacaktır.

4.5.2.2.2.3. Websocket

Hareket komutlarının gönderiminde kullanılacaktır.

4.5.2.3. Bakım, Güncelleme vb. Durumlarda Robotta Kullanılan Arayüzler

4.5.2.3.1. Genel Bakış

Robota yazılım yüklemesi, hata düzeltmesi yapılma ihtiyacı duyulacaktır. Bunun için robotların ana
kontrol  ünitelerinde  bakım  hesapları  bulunacaktır.  Bu  hesaplara  bağlantı  için  iki  yöntem
kullanılabilir.

4.5.2.3.2. Ana Kontrol Ünitesi Konsoluna Seri Bağlantı

Raspberry  Pi’ın  bir  özelliğidir.  Konsola  bağlanmak  için  UART to  USB dönüştürücü  ile  Linux
konsoluna bağlanılabilir. Konsoldan bakım hesabına giriş yapılarak değişiklikler yapılabilir.

4.5.2.3.3. Merkezi Kontrol Yetkilendirmesi ile SSH Sunucusu Açılması

Merkezi  kontrol yetkilendirme modülü aracılığı ile yönetici  yetkisine sahip kullanıcılar  istenilen
robotlar  üzerinde  SSH  sunucusu  açarak  bakım  hesaplarına  bağlanabilmektedirler.  Merkezi
kontroldeki 4.4.2.5. Robot Planlayıcısı bu bağlantıları yönetecek ve hesapları kitleyecek/açacaktır.

5. GÜVENLİK

5.1. Şartnamede Belirtilen Güvenlik Şartlarının Değerlendirilmesi
• Şartnamede  yola  engel  konulabileceğinden  bahsedilmiştir.  Robotun  durarak  15  saniye

beklemesini ardından engelin etrafından dolaşması istenilmiştir.

• Şartnamede  robotun  kontrol  ünitesi,  batarya,  sensör  gibi  donanımları  kısıtlama  olmadan
göreve uygun şekilde, takım tarafından belirlenmesi istenmiştir.

• Şartnamede en az 25 kg taşıyabilecek bir robot istenilmektedir. 25 kg’dan fazla ağırlıklar
için ek puan verileceği belirtilmiştir.

• Şartnamede  robotun  güç  gösterge  ekranına  sahip  olması  veya  robotun  güç  durumunu,
bataryanın doluluk oranını uzaktaki bir cihaza aktarabilmesi istenmiştir.

• Şartnamede  yükün  parkur  esnasında  robotun  üzerinden  düşürülmemesini  ve  teslimat
noktasına kadar ulaştırılması istenmiştir.

5.2. Şartnameye Uygun Güvenlik Önlemleri
• Çarpışma önleme güdüm kumandası ile uzaktan kumandada implemente edilmiştir. İkisi de

algılama sağlayıcısından gelen bilgiler ile çarpışma vb. durumları engelleyecektir.

24



• Robotun güvenli  bir  şekilde çalışabilmesi  için donanımlar  belirlenerek  seçilme sebepleri
önceki bölümlerde anlatılmıştır.

• Robotun taşıma kapasitesi 250kg olarak belirlenmiştir. Testlerde denenecektir.

• 4.4.3.2.5. Robot Sağlayıcısı bu parametreleri alarak gerekli planlamaları yapacak ve 4.4.2.8.
İstatistik Takipçisi’nde tutacaktır. Sistem kullanıcıları son kullanıcı arayüzünden robotların
durumuna bakabilecektir.

• Robotun arka kısmında ekstra çıkıntılar ile aks mesafesi genişletilmiş dengesi arttırılmıştır.
Ayrıca robot üzerindeki ivmeölçer/gyro ile dengesini sağlamak için manevra yapabilecektir.

6. TEST

6.1. Planlanan Test Süreçleri
Ekibimiz  kısıtlı  zamandan  ve  donanım  yetersizliğinden  ötürü  PDR son  teslim  tarihinden  önce
planlanan  testleri  gerçekleştirememiştir.  Bu  nedenle  PDR’den  sonra  donanım  eksiklikleri
tamamlanarak:

• Mekanik tasarım üzerinde FEM analizi çalıştırılarak uygunluğu test edilecektir. Eğer zayıf
noktalar  bulunursa  düzeltilerek  testler  yeniden  yapılacak  ve  uygun  bir  model  elde
edildiğinde üretilerek araç gövdesi olarak kullanılacaktır.

• Elektronik sistem Proteus ve LTSpice gibi devre simülasyonu ve SPICE yazılımı ile test
edilecektir. Bir problem oluşmaz ise devre prototiplenerek test edilecek, sorunlu bölümler
düzeltilecektir. Ardından araca konulacak son modül üretilecektir.

• Yazılımlarımız yazılırken ilgili süreçlerin bölüm testleri beraber yazılmaktadır. Bu testlere
örnek veri verilerek istenilen sonuçların elde edilip edilmediğine bakılmaktadır.  Bunların
yanında robotun Gazebo için simülasyon modeli oluşturularak yazılım Gazebo üzerinde test
edilecektir. Üretimden sonra Gazebo üzerinde test edilen yazılım robota yüklenerek testleri
yapılacaktır.

7. TECRÜBE

7.1. Takım Üyelerinin Kazandığı Tecrübeler
Takımınız  bu  projeyi  oluştururken  birçok  tecrübe  edinmiştir.  Tasarım  konusunda  bilmediğimiz
birçok konuda, avantaj  ve dezavantajları  hakkında bilgi  sahibi olduk. Takımımız yeni kurulmuş
olup ilk defa Teknofest’e katılmaktadır. Bu da bizim için ayrı bir tecrübe konusudur.

Robotun mekanik tasarımı esnasında birçok problem ile karşılaşılmış, 3. tasarım final tasarım olarak
seçilmiştir. Ekibimiz daha önce CAD yazılımları kullanmadığı için birkaç gününü bu yazılımları
öğrenmek ile harcamıştır.

Yazılım tasarımında birçok framework ve kütüphane öğrenilmiş, daha önce yakınlığımız olan veri
tipleri ile çalışma imkanımız olmuştur.

Elektronik  tasarımda  çoğu  entegre  ve  benzeri  uygun  elemanlar  bulunamadığından  ekibimiz
tarafından  tasarlanmıştır.  Örnek  olarak  tasarlanan  ESC’ler  SPI  üzerinden  enkoder  bilgisi
sunabilmektedir  ve  özel  hareket  komutlarını  destekleyecek  şekilde  tasarlanmıştır.  Bu  eleman
tasarlanırken BLDC motorların nasıl çalıştığı, kontrol edilirken kullanılan sinyal tipleri gibi birçok
konuda tecrübe edinilmiştir.
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI                   

8.1. Malzeme Listesi ve Fiyatları
Gövde üretimi için gerekli parçalar(profil vb.) 300₺

Sürüş Sistemi için gerekli parçalar (motor, bilye
vb.)

1.200₺

Kaldırma Mekanizmalarının üretimi için gerekli
parçalar(parçaların  kesileceği  saçlar,  motorlar,
miller vb.)

1.000₺

Kontrol  Elektroniği  (RPI4,  anahtarlama
MOSFET’leri,  dönüştürücü  IC’leri,i  sensörler
vb.)

1.600₺

Bataryalar 500₺

TOPLAM 4.600₺

8.2. Bütçe Üst Limiti ve Maddi Destek Tutarı
Araç tasarlanırken az maliyetli bir araç olması planlamıştır. Daha rahat bulunabilir malzemelerden
üretilmiştir.  Bütçe  üst  limiti  olarak  5.000₺  belirlenmiştir.  Bu  nedenle  araç  maliyeti  5.000₺’nın
altında tutularak 4.600₺ olarak belirlenmiştir. Ancak fiyatların bazıları USD endeksli olduğundan
oynamalara karşı önlem olarak maddi destek 5.000₺ üzerinden talep edilecektir.

8.3. Zaman Planlaması
9-14  Temmuz  2021’de  PDR  sonuçları  açıklanacaktır.  Açıklanmasının  ardından  çalışmaların
bitirilmesi için 2 Ay süremiz bulunmaktadır. Tabloda en uzun süreli zaman planlaması verilmiştir, iş
paketlerinin ilerleyişine göre takvim kısaltılabilir/uzatılabilir. Örnek olarak elektronik imalatın uzun
sürmesi durumunda bağımlı diğer paketler ileriye kaydırılabilir.

Haftalar 1 2 3 4 5 6 7 8

İş Paketleri Merkezi sistem yazılımının bitirilmesi x x x

Ana Kontrol Ünitesi kontrol yazılımının bitirilmesi x x x

Ana Kontrol Ünitesi Algılama yazılımının bitirilmesi x

Aracın Kontrol Ünitelerinin imalatı x x

Yazılım Testleri x x x x x x

Elektronik Testler x x x

Aracın Mekanik İmalatı x

Aracın  Mekanik  Testleri  (imalat  öncesi  FEM  Analizi
sonrası gerçek analiz)

x x x x x x

Aracın  Son  Fonksiyonellik  Testleri  ve  kozmetik
iyileştirmeler (Aracın boyanması vb.)

x
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8.4. Risk Planlaması
Başlıca risk projenin zaman konusunda problem yaşamasıdır. Proje 3 kişi tarafından aktif olarak
ilerletilmektedir.  Bu  nedenle  projede  üye  değişikliği  ya  da  üye  eklemesine  gidilebilir.  Önlem
alınmaz ise kapsam daraltması ve kalite azalması gibi olumsuz sonuçlar oluşabilir.

Proje Hedeflerine Riskin Etki Skalası

Proje Hedefi Çok Düşük/.5 Düşük/.10 Orta/.20 Yüksek/.40 Çok
Yüksek/.80

Maliyet Görünmeyen
Maliyet Artışı

Maliyet
<4.100₺

4.100₺<Maliye
t<4.300₺

4.300₺<Maliye
t<4.500₺

Maliyet>4.500
₺

Takvim Görünmeyen
Zaman Artışı

Zaman<40
Gün

Zaman<48Gün 48Gün<Zaman
<60Gün

Zaman>60Gün

Kapsam Kapsam
düşüşü zor fark
edilir

Kapsamın
minör alanları

Kapsamın
majör alanları

Kapsamın
azaltılması
kabul edilemez

Proje  Amacına
Ulaşamaz

Kalite Kalite  Düşüşü
zor fark edilir

Sınırlı  Kalite
etkilenir

Kalite azalması
fonksiyonelliği
olumsuz etkiler

Kalite azalması
kabul  edilemez
düzeyde

Projenin  ürünü
yararsızdır

9. ÖZGÜNLÜK

8.1. Mekanik Tasarımın Özgünlüğü
Mekanik tasarım ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Üreticilerin sağladığı bilye, motor vb. parça ve
modelleri hariç diğer bütün parçalar ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Mekanik tasarımda üçgen
bir gövde tercih edilmiştir.  Bahsedilen sürüş avantajları  dışında makaslara hareket halinde zayıf
eksenlerinde daha az yük binmesini sağlamaktadır. Yaptığımız araştırmalarda daha önce böyle bir
araç yapıldığına dair bir belge bulunamamıştır.

8.2. Yazılımın Özgünlüğü
Yazılım bu yarışma için ekibimiz tarafından tasarlanarak yazılmıştır. Kullanılan kütüphaneler hariç
diğer bütün kısımlar ekibimize aittir.

8.3. Elektronik Sistemin Özgünlüğü
Elektronik sistemdeki bütün şemalar ekibimiz tarafından tasarlanmıştır.

10. YERLİLİK

10.1. Robotun Yapımında Kullanılan Parça ve Yazılımların, Üreticileri ve Menşei
Araçtaki  yazılımların  kullanılan  kütüphaneler  hariç  diğer  kısımları  ekibimiz  tarafından
tasarlandığından yerlidir. Elektronik sistemde kullanılan çoğu malzeme – özellikle silikon içeren
malzemeler-  yurt  dışından  özellikle  Çin  Halk  Cumhuriyeti’nden  temin  edilmektedir.  Araçta
kullanılan mekanik malzemelerin bir kısmı Türkiye’de üretilmektedir. Gövdede kullanılacak profil
ve saçlar metalcilerden temin edilecektir. Bu metalciler ham madde işlemesi yapmaktadır. Ancak
kullanılacak bilyalar alman ürünüdür. Kısaca aracın fikri mülkiyeti yerli, kullanılan parçaların bir
kısmı yerli tedarikçi olmadığından yurt dışından temin edilmektedir.
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11. KAYNAKÇA

https://www.youtube.com/watch?v=5a1w9daIybc
https://www.khkgears.co.jp/kr/gear_technology/pdf/gear_guide_060817.pdf
https://gearsolutions.com/features/engineering-principles-for-plastic-gears/
https://docs.opencv.org/master/ (Stereo görüntü işlemede kullanılması düşünülen kütüphane 
referansı)
https://www.youtube.com/watch?v=ycGDR752fT0
https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/tutorial/index.html (Merkezi Sistemde Python ile 
kullanılan düşünülen Flask Framework’unun referansı)
https://docs.python-requests.org/en/master/index.html (Robot kontrol yazılımında kullanılması 
düşünülen http istemcisi)
https://flask-socketio.readthedocs.io/en/latest/ (Merkezi sistemdeki socketio kütüphanesi)
https://socket.io/ (arayüzde kullanılan socketio)
https://python-socketio.readthedocs.io/en/latest/index.html (Robot kontrol yazılımında kullanılması 
düşünülen socketio kütüphanesi)
https://tools.ietf.org/html/rfc6455
https://jwt.io/ 
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