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1. RAPOR ÖZETİ  

Proje kapsamında Ön Değerlendirme aşamasından sonra mekanik, elektronik ve yazılım 

ekipleri projenin iyileştirilmesi gereken tarafları ile ilgili çalışmalar sürdürmüştür. Buna bağlı 

olarak mekanik anlamda tasarım değişiklikleri ve güncellemeleri yapılmıştır. Aracın simetrik 

bir yapıda tekrar tasarlanması, tahrik sistemi için motor türünün değiştirilmesi ve tasarımda 

kullanılan malzemelerin tekrar düzenlenmesi sağlanmıştır. 

  

Elektronik sistemler üzerinde ise sistem için gerekli olan bazı sensörlerin değiştirilmesi, kart 

tasarımlarının tamamlanması ve sistem uyumlarının kontrol edilmesi sağlanmıştır. Yazılım 

anlamında ise yazılım süreçleri detaylandırılmış, web arayüzü oluşturulmuş, güdüm, haritalama 

ve şerit takip algoritmaların detaylandırılması sağlanmıştır. Yürütülen bu faaliyetler 

kapsamında tasarlanan araç ile ilgili tasarım faaliyetleri tamamlanmıştır. 

  

Araç ile ilgili faaliyetler dışında da test işlemleri için parkur alanı hazırlanmıştır. Bu parkur 

alanı yarışma alanına benzemesi için yaklaşık 200 metrekare bir alana kurulmuştur. Bu alan 

üniversitenin Teknopark merkezinin yanında yer alan açık alanda kurulmuştur. Parkur beyaz 

bir zemin üzerine siyah bant çekilerek bu bant üzerine yerleştirilen QR kodlar ile hazırlanmıştır. 

Araç ile ilgili haritalama, engel ve yük alma bırakma senaryoları bu alanında test edilmiştir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.  Takım Üyeleri 

ARTEK takımı 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği, 3 Mekatronik Mühendisliği, 1 Makine 

Mühendisliği ve 2 Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine kayıtlı öğrencilerden oluşmaktadır. 

Takım danışmanı ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev 

almaktadır.  

2.2.  Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

ARTEK takımı kendi içerisinde 3 ekibe ayrılmaktadır. Ekiplere ait organizasyon şeması Şekil 

1’deki gibidir. 

 

Elektronik Tasarım Ekibi: Aracın elektronik bileşenlerin seçilmesinden, tasarımından, test 

edilmesinden sorumlu olan ekiptir. 

 

Mekanik Tasarım Ekibi: Aracın fiziksel olarak tasarımından ve mekanik bileşenlerinin 

seçilmesi, tasarlanması, üretimi ve testlerinden sorumlu olan ekiptir. 

 

Yazılım ve Algoritma Ekibi: Aracın güdüm, yük alma bırakma ve veri aktarma işlemlerinin 

algoritmalarının ve yazılımlarının oluşturulmasından ve testlerinden sorumlu olan ekiptir. 
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Şekil 1: Organizasyon Şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu (ÖTR) sonuçlarına göre en çok puan kırılan nokta “Özgünlük” ve “Araç 

Ön Tasarımı” başlıklarından olduğu görülmüştür. Bu yüzden Proje Detay Raporunda (PDR) bu 

başlıklar için aracın mekanik ve elektronik tasarımında değişiklikler yapılmıştır. Ön tasarımda 

kullanılan malzemelerin bir kısmı yetersiz görülmüş olup kaldırılmıştır. Yetersiz görülen 

ekipmanlar aracın motorları ve mesafe sensörüdür. Önceki ÖTR’de motorlar DC redüktörlü 

olarak seçilmiş olup PDR sürecinde ise bu motorlar tekerlek içi hub motorlar ile değiştirilmiştir. 

Tekerlek içi hub motor seçilmesinin nedeni aracın motora montajında ortaya çıkabilecek 

mekanik sorunların önüne geçmek ve hub motorun gücünün yüksek olmasıdır. Ayrıca lineer 

aktüatörün itiş gücü yetersiz görülmüş ve daha yüksek itiş gücüne sahip donanım kullanılmıştır. 

Buna ek olarak hub motorun tükettiği enerjinin fazla olması nedeniyle araç için ÖTR’de 

düşünülen bataryanın kapasitesi düşürülerek sadece elektronik kartların kullanımı için ayrılmış 

ve hub motor beslemesi için Li-Ion bataryalar eklenmiştir. Aracın mekanik tasarımı özgünlüğü 

arttıracak şekilde yenilenmiştir. PDR’de eklenen (Hub motor, Li-Ion batarya) ve yükseltilen 

(lineer aktüatör) nedeniyle proje bütçesi güncellenmiş ve artırılmıştır. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Aracın sistem tasarımı bir mikrodenetleyici geliştirme kartı ve tek kart bilgisayar formundaki 

geliştirme kartı üzerine tasarlanmıştır. Şekil 2’de sistemin tasarımı verilmektedir. 
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Şekil 2. Sistem Blok Şeması 

 

Şekil 2’de verildiği gibi tek kart bilgisayar (Raspberry Pi) ve alt sistemler mikrodenetleyicisi 

(STM32) aralarında CanBus protokolü üzerinden haberleşme sağlamaktadır. Araca ait veriler 

gerçek zamanlı gösterilirken web sayfanın tümünün tazelenmesini engellemek için single page 

application kullanılması tercih edilmiştir. Araçtan ESP32 modülü ile IEEE 802.11 protokolü 

üzerinden gelen gerçek zamanlı veriler .Net Core platformunda geliştirilen web uygulamasında 

anlık olarak gösterilmektedir. Şekil 2’de alt sistemlerden sorumlu STM32F103 geliştirme kartı, 

aracın motorlarını ve yük kaldırıp indirmek için kullanılan lineer aktüatörleri PWM ile kontrol 

etmektedir. Ayrıca sensörlerden gelen verilerin okunmasını sağlamakta ve CANBus üzerinden 

tek kart bilgisayara göndermektedir. Tek kart bilgisayar kamera ve LiDAR verilerini işler. 

Kameradan alınan görüntü üzerinde QR okuma işlemi de gerçekleştirilir. Raspberry Pi üzerinde 

bulunan ESP iletişim modülü ile araç, ortamdaki wifi ağına bağlanır. Geliştirilmiş web 

uygulaması Wi-fi ağına dâhil olan araç parametrelerini TCP/IP protokolü üzerinde okunur ve 

anlık olarak çizdirme işlemi yapılır. Web uygulaması Javascript tabanlı tek sayfa uygulaması 

olarak geliştirilmiştir. Böylece web uygulamasının sürekli tazeleme (refresh) etmeden verileri 

bilgiye dönüştürmesi sağlanmıştır. 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın mekanik tasarım süreci Şekil 3’de görüleceği üzere 6 başlıktan oluşmaktadır.  
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Şekil 3. Mekanik Tasarım Süreci Şeması 

Şekil 3’te yer alan süreçlerle ilgili başlıklar ve hedefleri sırasıyla şu şekilde açıklanabilir: 

 

Literatür Taraması: Tasarlanacak olan araç için daha önce kullanılan ve uygulaması yapılan 

mobil robotlarda kullanılan sürüş sistemlerinin, yük kaldırma sistemlerinin ve malzeme 

bileşenlerinin araştırılması hedefler. 

 

Sistem Seçimi: Literatür taramasında yapılan incelemelere göre, yarışma şartnamesi ve 

parkuruna göre tasarım kolaylığı, maliyet ve gerekliliklere uyumluluk açısından en uygun 

sistemin belirlenmesini sağlaması hedefler. 

 

Malzeme Seçimi: Yapılan incelemelere göre yarışmaya uygun, güvenlik, maliyet ve işleyiş 

bakımından kolaylık sağlayacak malzemelerin seçilmesi hedefler. 

 

Prototip Tasarımı: Seçilen sistem ve malzemelere göre yarışma kurallarında belirtilen ölçü ve 

şartlara göre araç tasarımının oluşturulması. Bu aşamada SOLIDWORKS üç boyutlu tasarım 

programı kullanılmış olup ÖTR’de gösterilen araç üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirilimesi 

hedefler. 

 

Benzetim Çalışmaları: Tasarlanan aracın statik ve dinamik analizleri bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilerek yarışma ortamındaki davranışını gözlemlenmesini sağlamayı hedefler. 

Benzetim sonuçları Proje Detay Raporu’nun (PDR) Test başlığı kısmında yer almıştır. 

 

Tasarım İyileştirmeleri: Aracın tasarımı ve benzetim sonuçlarının incelenmesi sonucu aracın 

eksik ve hatalı yerlerinin belirlenip düzenlemesini hedefler. 

 

Mekanik tasarım süreci bu başlıklar neticesinde işlenmiştir. Öncelik olarak aracın dış yüzeyi ve 

tahrik motorlarında değişiklikler yapılmıştır. Aracın tasarım özgünlüğünü ve verimliliğinin 

artırılması açısından dış yüzeyi Şekil 4’teki gibi simetrik yapıya sahip olacak şekilde tekrar 
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tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde araç yük platformuna önden ya da arkadan fark etmeksizin 

istediği yönden giriş yapabilmesi sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 4. Final Tasarımı (Üstten Görünüm) 

 

Aracın yükü daha rahat biçimde taşıması ve hızını istenilen düzeyde koruması için tasarımda 

Şekil 5’teki gibi Hub motorlar tercih edilmiştir. Redüktörlü motor mil ve tekerlek arasındaki 

bağlantının hasar görebileceği riskine karşı tasarımdan kaldırılmıştır. 

 

 

Şekil 5. Final Tasarımı (Yandan Görünüm) 

Ek olarak yük kaldırma sisteminde de iyileştirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda yük kaldırma 

sisteminde kullanılan lineer aktüatör, sistemin yüzeyindeki ve makas sistemindeki mekanik 

parçaların malzemelerin özellikleri net olarak belirlenmiş olup bu kapsamda benzetim 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

Bu düzenlemeler referans alınarak aracın fiziksel özellikleri, malzemeleri ve üretim yöntemleri 

güncellenmiş olup raporun devamında detaylandırılmıştır. Araçla ilgili kinematik model Şekil 

6’da verilmiştir. 



 
 

8 
 

 
Şekil 6. Aracın Kinematik Modeli [1] 

Şekil 6’ya bağlı olarak 𝑤𝑟 ve 𝑤𝑙 aracın sağ ve sol tekerleklerinin açısal hızını belirlerken 𝑣 ve 

𝑤 sembolü ise aracın hızını belirtmektedir. Buna göre aracın açısal ve düzlemsel hızı Eşitlik 1 

ve Eşitlik 2’deki gibi hesaplanabilir: 

𝑣 =
𝑅(𝑤𝑟+𝑤𝑙)

2
       [1] 

𝑤 =
𝑅(𝑤𝑟+𝑤𝑙)

𝐿
       [2] 

Eşitlik 1 ve 2’de yer alan R sembolü tekerleklerin yarıçapını, L sembolü ise iki hub motor 

arasındaki uzaklığı temsil etmektedir. [1] 

4.2.2. Malzemeler  

Aracın üretilmesi aşamasında ağırlıklı olarak alüminyum malzeme ve türevleri tercih edilmiştir. 

Bu malzemeler sırasıyla şunlardır; alüminyum sigma profil, yuvarlak mil, kare profil, köşe 

bağlantı parçaları, alüminyum sactır. 

Alüminyum Sigma Profil: 

Aracın şasesi için alüminyum sigma profiller kullanılmıştır. Bu malzemenin şasede 

kullanılmasının sebepleri şu şekilde sıralanabilir[2]: 

 Hafif 

 Dayanıklı 

 Artırılmış dayanım 

 İşleme kolaylığı 

 İyi ısı iletimi 

Bu özelliklerinden dolayı şasede alüminyum sigma profiller kullanılması tercih edilmiştir. 

Malzemeye ait teknik detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Alüminyum Sigma Profil Özellikleri 

Açıklama Özellikler 

Ağırlık 0.434 kg/mt 

Alan 155,4 mm2 

Atalet Momenti (Ix/Iy) 0.68/0.68 cm4 

Mukavemet Momenti (Wx/Wy) 0.68/0.68 cm3 
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Kanal Sayısı 6 

Tablo 1’de belirtilen özellikler üretici tarafından belirtilmiştir. Tablo 1’deki alüminyum sigma 

profile ait görsel Şekil 7’de verilmektedir. 

 

Şekil 7. Alüminyum Sigma Profil 

Şekil 7’de verilen alüminyum sigma profilden 10 m kullanılması düşünülmektedir. 

Yuvarlak Mil: 

Aracın makas noktasını birleştirmek için yuvarlak mil parçası seçilmiştir. Seçilen mil çelikten 

oluşmaktadır. Böylece makas sisteminin dayanımının arttırılması sağlanmıştır. 

 

Şekil 8. Yuvarlak Mil 

Şekil 8’de verilen yuvarlak mil malzemeden 6 mm çapında, 50 cm uzunluğunda olmak üzere 8 

adet kullanılacaktır. 

Kare Profil: 

Kare profil lift sisteminin genel yapısını oluşturmak için seçilmiştir. Hazır alınarak kaynak ile 

birleştirilmiş ve lift sisteminin iskeletinin oluşturulması sağlanmıştır. Seçilen profil 

30x30x1.5mm boyutlarına sahip olup 1.5metre uzunluğundadır. Proje de kullanılması gereken 

kare profil Şekil 9’da verilmektedir. 
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Şekil 9. Kare Profil 

Sigma Profil Köşe Bağlantı Parçası: 

Alüminyum sigma profillerin köşe noktalarından birbirlerine montajını sağlamak için bu parça 

seçilmiştir. Seçilen bu parçalar 20x20 alüminyum sigma profillere tam uyumlu olacak şekilde 

seçilmiştir. Malzemenin üzerinde bulunan delikler sayesinde alüminyum sigma profiller 

vidalanarak birbirlerine sabitlenebilir hale gelmiştir. Proje de kullanılması gereken sigma profil 

köşe bağlantı parçası Şekil 10’da verilmiştir. 

 

Şekil 10. Köşe Bağlantı Parçası 

Alüminyum Sac: 

Alüminyum sac parçası aracın dış isketini ve kaldırma sisteminin kaplamasını oluşturmaktadır. 

Kaldırma sistemi yüksek ağırlığı taşırken fiziksel olarak bozulmaya uğramaması için 3mm 

seçilmiştir. Dış iskelet yük durumundan çok etkilenmeyeceği için daha ince seçilip 1mm olacak 

şekilde tercih edilmiştir. Alüminyum sac seçilmesindeki sebep maliyetinin düşük olması, 

işleme basitliği, dayanıklı yapıya sahip olması ve hafif olmasından kaynaklıdır. 

 

Şekil 11. Alüminyum Sac 

Şekil 11’de verilen alüminyum sacın 1 mm kalınlığındaki ölçüleri 1.5x3 metre boyutlarına 

sahip olup şekillendirilmiştir. 3 mm kalınlığa sahip malzemenin boyutları ise 1x2 metre olarak 

alınıp şekillendirilmiştir. 
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Frenli Polyamid Tekerlek 

 

Aracın yük dağılımı sağlaması amacıyla kullanılması için tercih edilmiştir. Şekil 12’de yer alan 

tekerlek aracın 4 köşesinde yer alarak aracın  ve yükün eşit dağılmasını sağlar. 

 
Şekil 12. Polyamid Tekerlek 

 

Şekil 12’de yer alan tekerleğin çapı 100mm olup 35mm kalınlığa sahiptir. Ayrıca 100 kg yük 

taşıma kapasitesine sahip olup preslenmiş çelik sac ve çinko kaplama ile imal edilmiştir. 

4.2.3.  Üretim Yöntemleri 

Radyal Testere ve Vidalama 

Aracın şasesinde kullanılan sigma profillerin istenilen ölçü ve şekillerde üretilmesi için tercih 

edilmiştir. Radyal testere alüminyum profili düz bir şekilde kesilmesini sağlamasından dolayı 

bu yöntem seçilmiştir. Alüminyum sigma profilleri birbirine bağlamak için ise vidalama 

yöntemi seçilmiştir. Vidalama yöntemi sayesinde sigma profillerin montaj kolaylığı sağlanmış 

olup profil bağlantı elemanları da eklenebilir olmuştur. 

 

MIG/MAG Kaynak 

Dış iskeleti oluşturacak alüminyum sac levhaların şaside kullanılan sigma profiller ile 

birleştirilmesi için tercih edilmiştir. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni yapılan birçok 

araştırmaya göre MIG/MAG kaynak yönteminin diğer kaynak yöntemlerine göre daha iyi 

nüfuziyete, yüksek verimliliğe ve daha az sıçrama özelliğine sahip olmasıdır. [1] 

Örtülü Elektrod ile Ark Kaynağı 

Makas tipi kaldırma sisteminin istekeletini oluşturan kare profillerin birbirlerine montajında 

kullanılacak olan kaynak tipidir. Bu kaynak tipinde kaynak için gerekli ısı elektrik arkı 

tarafından sağlanmaktadır. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni basit ve çokça bilinen bir 

yöntem olmasıdır. [3] 

 

3 Boyutlu Yazıcı 

Kamera ve LiDAR gibi aracın dışında olacak parçaların şaseye ve dış iskete montajı için gerekli 

olan kalıpların üretilmesi için 3 boyutlu yazıcı kullanılmıştır. Bu yöntem ile bileşenler için özel 
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kalıplar tasarlanıp üretilmesi sağlanmıştır. 3D yazıcıda parçaların üretilmesi için en uygun 

yazdırma hızı ve sıcaklık değerinin 30 mm/s ve 220˚C olduğu görülmektedir [4] 

 

Lehimleme 

 

Üretilen elektronik devre kartlarının üzerine devre elemanlarının montajını sağlaması için 

kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde kullanılan lehim teli (veya kremi) kalay ve kurşun 

maddelerinin karışımdan oluşan iletken bir alaşımdır. Bu alaşım belirli bir sıcaklıkta (180˚C ila 

400˚C arasında) eriyebilmekte ve hızlı bir şekilde katılaşabilmektedir. Bu alaşım devre kartı 

üzerindeki metal yüzey ve devre elemanındaki metal kısım ile birleşerek montajını sağlar. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Araca ait fiziksel özellikler Tablo 2’de verilmektedir. Tablo 2’de aracın ağırlığı 35kg olarak 

verilmiştir. Bu ağırlık 2 Hub Motor, aracın şasisi ve aracın dış çerçevesinin ağırlıklarının 

toplamından oluşmaktadır. 

Tablo 2. Araç Fiziksel Özellikleri 

Açıklama Miktar 

Araç Uzunluğu 800mm 

Araç Genişliği 630mm 

Araç Yüksekliği 448mm 

Araç İç Hacmi 0.26𝑚3 

Araç Ağırlığı 35kg 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik tasarım süreci Şekil 13’de belirtilen 3 ana başlık altında işlenmiştir. Planlama 

başlığının hedefi elektronik tasarım sürecinin ana hatlarını oluşturmaktır. Ana hatların 

oluşturulması için önce araç için elektronik alt bileşenler seçilmiştir. Bunun ardından da 

elektronik tasarım ekibi tarafından beceri düzeylerince tasarlanabilecek bileşenler seçilmiş olup 

tasarım ve benzetim ana başlığına geçilmiştir. 



 
 

13 
 

 
Şekil 13. Elektronik Tasarım Süreci Şeması 

 

Elektronik tasarım süreci Şekil 13’de belirtilen 3 ana başlık altında işlenmiştir. Planlama 

başlığının hedefi elektronik tasarım sürecinin ana hatlarını oluşturmaktır. Ana hatların 

oluşturulması için önce araç için elektronik alt bileşenler seçilmiştir. Bunun ardından da 

elektronik tasarım ekibi tarafından beceri düzeylerince tasarlanabilecek bileşenler seçilmiş olup 

tasarım ve benzetim ana başlığına geçilmiştir. 

 

Tasarım ve Benzetim başlığının hedefi seçilen bileşenlerin devre tasarımlarının oluşturulup 

benzetim programlarında ölçümleri yapılarak test edilmesidir. Bileşenlerin bir kısmı Altium 

Designer ve KiCAD devre çizim programlarıında çizilmiş olup LTSpice, PROTEUS ve PLECS 

gibi programlarda benzetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu programların seçilmesinin sebebi hem 

çokça tercih edilmesi ve öğrenci lisansları kullanılarak ücretsiz bir şekilde çalışma imkânı 

sunmasıdır. Gerçekleştirilen benzetimlerin başarı ile sonuçlanan tasarımlar için baskı devre 

tasarımları oluşturulmuştur. 

 

Üretim ve Test başlığının hedefi ise oluşturulan baskı devre tasarımlarının üretime çıkmasını, 

bileşenlerin montajını ve test edilerek elektronik tasarım sürecinin tamamlanmasını 

sağlamaktır. Baskı devresi oluşturulan tasarımlar üretici firmalara teslim edilerek elektronik 

kartın üretilmesini sağlanır. Daha sonra üretilen kartlar için gerekli olan devre elemanları sipariş 

edilip üretilen devre kartına lehimlenir. Bu aşamada devre kartlarının üretimi bitmiş olup test 

aşamasına geçilmiş olup kartların gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı test edilir. 

 

Testlerin de başarılı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda elektronik tasarım süreci 

tamamlanmış olur. 

 

4.3.2.  Elektronik Malzemeler 

Raspberry Pi  
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Raspberry Pi üzerinde birçok giriş çıkış pini ve bağlantı portu bulunan kredi kartı boyutunda 

bir bilgisayardır. Bu kartlar uluslararası alanda Single Board Computer (Tek Kart Bilgisayar) 

olarak geçmektedir. Araçta bulunan LiDAR, kamera ve birçok sensörden gelecek verilen 

büyüklüğü düşünüldüğünde bu verilerin işlenebilmesi için Raspberry Pi kullanması uygun 

görülmüştür. Kamera bileşeninin kart üzerine direkt bağlantısı, 5V ile beslenmesi, yüksek işlem 

kabiliyeti bu kartın seçilmesindeki diğer etkenleri oluşturmaktadır. Tablo 3’de kart ile ilgili 

teknik detaylar gösterilmektedir. 

Tablo 3. Raspberry Pi 4 Özellikleri 

 

Şekil 14. Raspberry Pi 4 Tek Kart Bilgisayarı 

STM32F103 

STM32F103, ARM tabanlı 32 bit Cortex M3 CPU içeren orta düzey bir mikroişlemcidir. 

Özellikleri incelendiğinde CAN Bus protokolünü desteklemesi sebebiyle tercih sebeplerinden 

biri olmuştur. Ayrıca 3.3V besleme gerilimine sahip olmasından dolayı düşük güç tüketimi 

sağlamaktadır. Üzerinde birden fazla ayarlanabilen giriş çıkış birimi, haberleşme (I2C, 

USART, SPI) pinleri ve PWM çıkışları olmasından dolayı da elektronik tasarımda tercih 

edilmesinde etkili olmuştur. 

 

Şekil 15. STM32F103 Devre Kartı 

Açıklama Özellikler 

İşlemci Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 

64-bit SoC  1.5GHz 

Bellek 4 GB 

Giriş Portları 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 

Çalışma Gerilimi 5V 

Tavsiye Edilen Akım Değeri 2.5A 

Görüntü Çıkışları 2 micro-HDMI, MIPI DSI ekran 

çıkışı, MIPI CSI kamera çıkışı 
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Tablo 4. STM32F103 Özellikleri ve Elektriksel Karakteristiği 

Açıklama Özellikler 

Çalışma Gerilimi 3.3V 

Çalışma Frekansı 8 MHz (72 MHz Max.) 

Çalışma Akımı 6 mA 

Dijital Pin Sayısı 37 

Analog Pin Sayısı 10 

Bellek 64/128 kB 

Pin Özellikleri 12 bit ADC (A0-A7/B0-B1) 

UART (TX1, RX1;TX2, RX2;TX3, 

RX3) 

Lojik (A0-A15/B0-B15/C0-C15) 

PWM (A0-A3/A6-A10/B0-B1/B6-B9 

2 SPI 

2 I2C (B6-B11) 

CAN (A11-A12/B8-B9) 

 

Jel Akü 

Araç içerisindeki elektronik bileşenlerin enerji ihtiyacının karşılanması için jel akü 

kullanılmıştır. Jel aküler elektrik ile çalışan bisiklet, motor gibi büyük vasıtaların elektronik 

bileşenlerinin çalıştırılması için tercih edilmektedir. Aküye ait değerler Tablo 1’de tabloda 

verilmiştir: 

Tablo 5. Batarya Elektriksel Özellikleri 

Açıklama Özellikleri 

Gerilim 12V 

Kapasite 7Ah 

Güç 84Wh 

 

 

Şekil 16. 12V 7Ah Jel Akü 

Bu kapsamda araçtaki elektronik bileşenlerin ihtiyaç duyduğu enerji için Şekil 16’da yer alan 

12V 7Ah kapasiteye sahip jel akü tercih edilmiştir. 

Li-İon Batarya 

Lityum iyon (Li-ion) bataryalar günümüz elektrikli araçlarında yer alan pil teknolojisidir. Bu 

bataryalar diğer bataryalar ile kıyaslandığında şu avantajlar ortaya çıkmaktadır: 

 Hücre başına en yüksek gerilim (3.6V) 
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 Hafıza etkisinin olmaması 

 Kendiliğinden deşarj olma oranının düşük olması 

 Çevrim ömürlerinin yüksek olması 

 En az bakım gerektiren batarya türü olması 

 Birim kütle başına en yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması 

Kullanacağımız hub motorun tüketeceği güç 600W-700W arasında olacağı düşünüldüğünde bu 

büyüklükteki bir enerjiyi en verimli şekilde Li-ion bataryadan alınacağı düşünülmüştür.  

 

Şekil 17. 12V 13Ah Li-ion Batarya 

Şekil 17’de verilen Li-ion batarya 30A’lik çıkış verebilmekte ve üzerinde hazır monte edilen 

batarya yönetim sistemi sayesinde de pillerin koruması sağlanmış olmaktadır. Bu bataryalar ek 

olarak birbirine paralel bağlanacak olup 36V elde edilerek motorlar için gerekli olan gerilim 

değerini sağlayacaktır. 

Hub Motor 

Aracın itiş gücünü sağlayacak motor olarak Hub motor kullanılmasına karar verildi. Bunun 

başlıca sebeplerinden birisi tekerlek ve elektrik motorunun birbirine monte edilmiş şekilde 

gelmesi olup montaj konusunda kolaylık sağlamasıdır. Diğer bir avantajı ise elektrikle çalışan 

bisiklet, motor, scooter ve kaykaylarda çokça kullanılmasından dolayı ortalama bir insan 

ağırlığını rahatça taşıyabilecek şekilde tasarlanmış olmalarıdır. Bu kapsamda aracımızın 

taşıyacağı yük en az 75 kg olduğu düşünüldüğünde Hub motorun kullanılması en uygun 

seçenek olduğu görülmüştür. Hub motorla ait teknik detaylar Tablo 6’da verilmiştir: Şekil 18’de 

Hub Motor verilmektedir. 

Tablo 6. Hub Motor Değerleri 

Açıklama Özellikeri 

Anma Gerilimi 36V 

Motor Gücü 350W 

Tekerlek Boyutu 6.5 inç 

Tekerlek Ağırlığı 3kg 
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Şekil 18. Hub Motor 

Hub Motor Sürücüsü 

Hub motor sürücüsü aracın hareketini sağlayacak olan 2 Hub motorun işlemciden gelen 

sinyaller doğrultusunda kontrol edilmesi için kullanılır. Bu kapsamda hub motor sürücüsü 

işlemciden aldığı PWM sinyaller MOSFET’leri sürerek hub motor sargılarını enerjilendirir.  

 

Şekil 19. Hub Motor Sürücüsü 

Şekil 19’daki sürücüden hub motorların her biri 350W gücüne sahip olduğundan iki adet 

kullanılması uygun görülmüştür. 

 

Lineer Aktüatör 

Lineer aktüatörler DC motorun sağladığı dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürerek itme 

veya çekme hareketi yapmayı sağlayan cihazlardır. Lineer aktüatörler sağlıkta, endüstride ve 

mobilya alanlarında çokça kullanılmaktadır. Lineer aktüatörler itme gücü bakımından 

100N’den 18.000N’ye kadar yüksek itme güçlerine kadar çıkabilmektedir. Bu kapsamda aracın 

en az 75 kg’i rahat kaldırabilmesi için seçilen lineer aktüatör itme gücü 1500N olarak 

seçilmiştir. Ayrıca elektriksel olarak kontrol edilmesinden dolayı da kapladığı alan, güvenlik 

ve kontrol edilmesi bakımından diğer yöntemlere (hidrolik, pnömatik) göre daha fazla avantaj 

sağlamaktadır. Şekil 20’de kullanılacak olan Lineer Aktüatör verilmiştir. 
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Şekil 20. Lineer Aktüatör 

Lineer Aktüatör Sürücüsü 

Seçilen lineer aktüatör 12-24V DC gerilim ile çalışmakta olduğundan bu gerilim aralığında 

çalışan bir motor sürücü kartı seçildi. Seçilen motor sürücü kartı lineer aktüatörü sürmek için 

gerekli olan gerilim ve güç değerlerini sağlamasından dolayı kullanılması tercih edilmiştir. 

Ayrıca ters gerilim ve aşırı akım korumalarına sahip olduğundan güvenli olarak çalışmaktadır. 

Sürücü ile ilgili teknik detaylar Tablo 7’de verilmiştir. Şekil 21’de Lineer Aktüatör Sürücüsü 

verilmiştir. 

Tablo 7. Lineer Aktüatör Sürücü Özellikleri 

 

 
Şekil 21. Lineer Aktüatör Sürücüsü 

 

LiDAR Sensörü 

LiDAR, içerisindeki lazer sinyallerini gönderip geri yansımasındaki süreye göre mesafe 

ölçümünü sağlayan bir sensör teknolojisidir. 1D LiDAR’lar tek eksende algılama yapabilirken 

2D LiDAR’lar iki eksende algılama yapmaktadır. 2D LiDAR’ın oluşması ise 1D LiDAR’ın bir 

DC motor eklenerek etrafında tarama yapma kabiliyeti sağlanması ile oluşur.[6] Aracın hareket 

esnasında gerçek zamanlı haritalama yapabilmesi ve etrafındaki engelleri algılayabilmesi için 

LiDAR kullanılmasına karar verilmiştir. Mesafe sensörleri sabit engelleri tarayacak olup, 

LiDAR etrafındaki hareketli nesnelerin araçtan olan uzaklığını ölçecektir. Parkurda hareketli 

Açıklama Özellikleri 

Çalışma Gerilimi 12-40V 

Çalışma Gücü 0.01-400W 

Boşta Çektiği Akım 0.02A 

PWM Görev Döngüsü %10-%100 

PWM Frekansı 13 kHz 

Boyutları 73x60x27 mm 
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bir nesne araca yaklaşırsa bu LiDAR tarafından rahatlıkla algılanaması ön görülmüştür. Sabit 

engelleri mesafe sensörleri 2 metreye kadar algılayabilirken hareketli engellerin uzaklığını 

LiDAR sensörü 12 metreye kadar algılayabilmektedir. LiDAR sensörüne ait teknik detaylar 

aşağıda (Tablo 8) belirtilmiştir. Şekil 22’de verilmiştir.  

Tablo 8. LiDAR Sensörü Özellikleri 

Açıklama Özellikleri 

Tarama Frekansı 6-12Hz 

Aralık Frekansı 5 kHz 

Aralık Mesafesi 0.12-12 m 

Açısal Menzil 0-360 Derece 

Mesafe Çözünürlüğü <0.5mm 

Açısal Çözünürlük <1 Derece 

 

Şekil 22. LiDAR Sensörü 

Kamera Modülü 

Araç kamerası hem aracın karşısındaki engellerin görüntülenmesinde hem de şerit takibinin 

gerçekleştirilmesi için kullanılmıştır. Kameradaki verilerin büyüklüğünden dolayı seçilen 

kamera Raspberry Pi kartına bağlanmıştır. Bu kapsamda kamera Raspberry Pi ile uyumlu 

olması gerekmektedir. Bunun için Raspberry Pi üzerindeki kamera portuna direkt bağlantısı 

olabilecek MIPI kamera kullanılmasına karar verilmiştir. Şekil 23’de verilmiştir. 

 

Şekil 23. Kamera Modülü 

DC-DC Gerilim Dönüştürücü 

Gerilim dönüştürücüler girilen gerilim değerinin dönüştürücünün çıkışında başka bir gerilim 

değerine çeviren elektronik devrelerdir. Girilen gerilim değeri çeşitli elektronik devre 

elemanları ile işlenmesiyle istenilen gerilim seviyesine göre azaltılır veya yükseltilir. Aracın 

elektronik bileşenler kullanılan cihaz ve kartların farklı gerilim seviyesine ihtiyaç duymaktadır. 
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Bu yüzden dönüştürücüler kullanılarak bu ihtiyaca göre farklı gerilim seviyeleri elde 

edilmektedir. Seçilen dönüştürücüler cihazlar için gerekli olan güç, gerilim ve akım değerlerini 

sağlamakta olup düzgün çalışmalarını sağlamaktadır. 5V ve 3.3V gerilim seviyeleri için ise 

gerilim düşüren (buck) dönüştürücüler kullanıldı. Dönüştürücüler ile ilgili teknik detaylar Tablo 

9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Gerilim Düşüren Dönüştürücünün Özelikleri 

Açıklama Özellikler 

Giriş Gerilimi 5-32V DC 

Çıkış Gerilimi 1.25-32V DC 

Akım 5A (Maksimum) 

Çıkış Gücü 75W 

Çalışma Frekansı 180kHz 

Verimlilik %96 

Boyutları 44x21x12 mm 

 

 
Şekil 24 Gerilim Düşüren (Buck) Dönüştürücü 

Aracın düşük gerilimlerdeki ihtiyacı için gerilim düşürücü kartlar tasarlanmış olup “Tasarlanan 

Devre Kartları” başlığı altında görseller ve detaylar paylaşılmıştır. Tasarlanan dönüştürücü 

devre kartları Şekil 23’teki dönüştürücüde kullanılan entegre (LM2596) ile aynı olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Şekil 24’den farklı olarak tasarlanan kart hem 5V hem 3.3V değerinde çıkış 

verecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Şekil 23’te yer alan kart aracın üretimi ve test 

aşamalarında tasarlanan devre kartın üretimi sağlanana kadar görev alacaktır. 

 

IR Mesafe Semsörü 

GY-530 Kızılötesi mesafe ölçüm bileşeni 2.8V - 5.5V arasında çalışan I2C seri protokolü 

kullanan bir bileşendir. Üzerinde bulunan VL53L0 kızılötesi sensör ile her türlü düşük ışıklı 

veya düşük kontraslı ortamda ölçüm yapabilir. Sensörün mimarisi sayesinde benzer mesafe 

sensörleri ve farklı kaynaklardan gelebilecek ışık kaynakları ile çakışma yaşanmasının önüne 

geçilmiştir. Sensöre ait özellikler Tablo 10‘da verilmiştir. 

Tablo 10. IR Mesafe Sensörü Modülünün Özellikleri 

Açıklama Özellikler 

Ölçüm Mesafesi 2m 

Hassasiyet ±%3 
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Ölçüm Süresi <30ms 

Güç Tüketimi 20mW 

 

Şekil 25. IR Mesafe Sensörü 

Şekil 25’de yer alan mesafe sensörü I2C bağlantı özelliğine sahip olmasından dolayı 

mikrodenetleyiciye bağlantısı için sadece 2 pin yeterli olmaktadır. 

Akım Sensörü 

Akım sensörü bir iletken üzerinden geçen akımın oluşturduğu elektromanyetik alanın hall etkisi 

meydana getirmesiyle içerisindeki entegre sayesinde çıkışında akıma oranla gerilim oluşturan 

sensördür. Yarışma anında motorlardan ve diğer cihazlardan çekilen toplam akımın ölçülüp dış 

arayüzde gösterilmesi için ACS712 30A’lik akım sensörü kullanılmıştır. Bu akım sensörleri 

30A’e kadar ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptir. Bu yüzden sensörün seçilmesindeki en 

önemli husus sahip olduğu kapasitedir. Sensöre ait teknik detaylar Tablo 11’deki gibidir. Akım 

sensörü Şekil 26’da verilmiştir. 

Tablo 11. Akım Sensörünün Özellikleri 

Açıklama Özellikler 

Ölçülebilen Akım Değeri 30A 

Besleme Gerilimi 5V 

Çektiği Akım 10mA 

Hassasiyet 66mV/A 

 

 

Şekil 26. ACS712 Akım Sensörü 

Gerilim Sensörü 

Gerilim sensörü basit bir mantıkla gerilim bölücü devresi kullanılarak giriş gerilimi 0-5V 

arasında gerilime indirmek için kullanılan sensör tipidir. Sadece iki direncin birbirine seri 

bağlanarak dirençlerin ortak uçlarından çıkan nokta çıkış gerilimi olarak alınır. Alınan bu 
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gerilim 0-5V arasında bir değer sağlayıp mikroişlemcinin analog değer okuması sağlanır ve 

giriş gerilimini orantısal olarak okumuş olur. 

 

Şekil 27. Gerilim Sensörü Tasarımı 

Dış arayüzde batarya geriliminin okunması için Resim 27’deki gerilim sensörü tasarlanmıştır. 

Li-ion bataryasındaki gerilim bilgisi üzerinde bağlı olan batarya kontrol kartı üzerinden 

alınacaktır. 

Buzzer 

Buzzer kendisine uygulanan elektriksel sinyalleri fiziksel olarak ses dalgalarına dönüştürmeye 

yarayan cihazdır.  Yarışma esnasında araç engel ile karşılaştığı zaman ikaz sesi verilmesi 

gerekmektedir. Bu ikaz sesinin belli bir mesafeden duyulabilmesi için 12V’luk 22mm buzzer 

kullanılması uygun görülmüştür. Buzzer sayesinde yarışma alanında engel ile karşılaşan araç 

buzzerı çalıştırıp ikaz sesi görevini yerine getirilmesi sağlamaktadır. Şekil 28’de 12V Buzzer 

verilmiştir. 

 

Şekil 28. 12V Buzzer 

 

ESP32 Wi-fi Modülü 

ESP32 üzerinde Wi-fi ve Bluetooth bileşenlerini bulunduran bir mikroişlemcidir. Düşük enerji 

tüketimi, maliyeti ve Wi-fi/Bluetooth entegreleri sayesinde kişisel ve IoT uygulamalarında 

çokça tercih edilen bir mikroişlemci modelidir,   -40 ila +125 derece arasındaki çalışma sıcaklığı 
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sayesinde endüstriyel ortamlarda verimini korumaktadır. Aracın içerisindeki elektronik 

cihazların işlediği verileri bilgisayar ortamına gönderip arayüzde paylaşması için bu kartın 

kullanılması uygun görülmüştür. Şekil 29’da ESP32 Wi-fi Modülü verilmiştir. 

 

Şekil 29. ESP32 Wi-fi Modülü 

CAN Bus Modülü 

CAN Bus, Robert Bosch GmbH tarafından geliştirilen mesaj tabanlı protokole sahip gerçek 

zamanlı bir seri haberleşme sistemidir. İlk geliştirme amacı otomobil endüstrisindeki kablo 

maliyetini azaltmaktıdır.[7] 

Can Bus protokolünün avantajlarından birkaçı şu şekildedir[8]: 

 Basit, Düşük Maliyet ve Verim 

 Tek noktada toplama 

 Elektromanyetik bozulmalara karşı kuvvetli 

 Araç ağırlığını azaltma 

 Kolay kurulum7 

 EMI’a dayanıklı 

Hub motor, lineer aktüatör ve birçok sensörün farklı gerilim ve akımlar çekileceği 

düşünüldüğünde CAN Bus protokolünü kullanmanın veri haberleşmesinin en verimli olarak 

kullanılabilecek protokol olduğu görülmüştür. Aracın sensörlerin STM32’ye aktardığı farklı 

birçok veriyi Raspberry Pi’ya iletirken CAN Bus devre kartı kullanılarak sadece Raspberry 

Pi’ın ihtiyacı olan veriler iletilerek daha sade veri haberleşmesi gerçekleştirilecektir. Bu yüzden 

CAN Bus devre kartı olarak MCP2515 ve MCP2050 entegrelerini içeren devre kartı 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Şekil 30. MCP2515 CAN Bus Devre Kartı 

Şekil 30’da verilen bileşenlerin dışında araç için hazırlanan elektronik kart tasarımları da 

bulunmaktadır. Bunlar STM32F103C8T6, Akım Sensörü, Gerilim Sensörü, CAN Bus, buzzer, 
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5V gerilim dönüştürücüsü devreleridir. Bu devrelerin şematik tasarımları tamamlanmış olup bir 

sonraki aşama olan benzetim aşamasına geçilmiştir. 

4.3.2.1.Tasarlanan Devre Kartları 

Aracın özgünlüğü artması ve çalışma verimliliğinin artırılması açısından geliştirilen elektronik 

bileşenler vardır. Hazır alınan bileşenlerin çoğu Çin menşeli olup ucuz işçilik ve malzeme 

kullanılmaktadır. Bundan dolayı verimleri düşüktür. Bu bileşenler başlıca şu şekildedir: 

 5V ve 3.3V Gerilim Regülatörü 

 Akım Sensörü 

 STM32F103C8T6 Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı 

 Gerilim Sensörü 

Tasarlanan bu bileşenler sayesinde aracın verimliliği artırılmıştır. Kart tasarımlarının çıktıları 

şu şekildedir. 

 

Şekil 31. STM32 Mikrodenetleyici Kartı 

Şekil 31’deki kart tasarımında STM32F103C8T6 mikrodenetleyicisi için baskı devre modeli 

yer almaktadır. Kartın sağ orta tarafında yer alan micro usb girişi sayesinde mikrodenetleyiciye 

program yazılmaktadır. Ayrıca üzerinde bulunan regülatör sayesinde de mikrodenetleyicinin 

ihtiyaç duyduğu 3.3V’luk beslemeyi de sağlayabilmektedir. 

 

Şekil 32. 5V/3V Gerilim Regülatörleri ve Akım Sensörü Kartı 
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Şekil 32’de yer alan devre kartı tasarımda 2 adet LM2596 entegresi kullanılmıştır. Bu entegreler 

çıkışlarında birbirlerinden ayrı olacak şekilde 5V ve 3.3V çıkışı vermektedir. Bu sayede aracın 

içerisinde yer alan elektronik bileşenlerin enerji ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Aynı zamanda kartın sol alt tarafında bulunan akım sensörü sayesinde de 12V’luk aküden 

çekilen akım ölçülüp mikrodenetleyici birimine akım verisini iletecektir. Bu kartta kullanılan 

akım sensörü aynı zamanda motorlar için de tasarlanacak olup şuanlık geliştirme 

aşamasındadır. 

4.3.3.  Algoritma Tasarım Süreci  

Araçta kullanılan 4 adet algoritma bulunmaktadır. Bunlar engelden kaçış algoritması (Şekil 33), 

QR okuma ve yük alma-bırakma algoritması (Şekil 34), haritalama algoritması (Şekil 35) ve 

şerit takip algoritması (Şekil 36).  

 

Engelden Kaçış Algoritması 

  

Yarışma parkuru üzerinde belirli noktalarda engeller bulunmaktadır. Aracın bu engellere 

çarpmadan etrafından dolaşıp yoluna devam etmesi istenmektedir. Oluşturulan algoritmaya 

göre, araç yol üzerindeki engeli minimum 30 cm mesafeden tespit eder ve durup 15 saniye 

bekler. Bu sürenin ardından engel durumu devam ettiği takdirde araç ilerler, engelin etrafındaki 

şerit yol ayrımını bulur ve yoluna şerit takip algoritması (Şekil 33) ile devam eder. Verilen akış 

diyagramı aracın engellerden kaçması amacıyla koşturulur. 
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Şekil 33. Engelden kaçış için geliştirilen algoritma akış diyagramı. 

 

QRCODE Algoritması 

 

Şartnameye göre QRCODE etiketleri parkurdaki dönüşlerden 1m önce konulduğu 

görülmektedir. Araç QRCODE etiketinden okunan verilere göre parkurda bulunan dönüşlerde 

hareketini yapar. Bu hareketler düz gitmek, sağa veya sola 90 derece dönmektir. Ayrıca 

QRCODE etiketleri yük platformunun alınacağı ve bırakılacağı yere gelmeden önce de zeminde 

konumlandırıldığı için yükün alınacağı-bırakılacağı bölgenin tespiti yapılmaktadır. 
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Yük Alma, Taşıma ve Bırakma 

 

Şartnamede aracın en az 75 kg yük taşıyabilecek kapasitede olması istenmektedir. Yapılan 

araştırmalar sonucunda, yükün alınarak istenilen noktaya götürülebilmesi için en uygun 

yöntemin makas sistemi olduğuna karar verilmiştir. Buna göre araç yükün konumlandırıldığı 

yere geldiğinde sensörlerden gelen verilerin işlenmesiyle platformun altına girip, gövdesinin 

içinde bulunan makas sistemi, yükü platform ile birlikte kaldırarak alır. Bu sistemde gövde 

içinde 2 adet lineer aktüatör konumlandırıldı. Bu lineer aktüatörlere takılan aparatlar gövde 

üzerindeki tabakaya monte edilmiştir. Lineer aktüatör ile tabaka gövdeden yukarıya kaldırılmış 

olur. Böylelikle yük platform ile birlikte kaldırılmış ve taşınmaya hazır hale getirilir. Yük 

alındıktan sonra senaryoda belirtilen noktaya şerit takibi ile gidilerek bırakılır. Şekil 34’de 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 34. QRCODE okuma ve yük alma-bırakma için geliştirilen algoritma akış diyagramı. 
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Şerit Takip Algoritması 

 

Aracın şerit takibi mekanizmasını, şerit algoritması oluşturmaktadır. Kameradan gelen veriler 

Raspberry Pi tarafından okunur ve bu değerler hazırlanan şerit algoritması ile işlenerek 

motorlara gerekli yön ve hız değerleri verilir. Böylelikle aracın herhangi bir sapma yapmadan 

otomatik bir şekilde şerit takibi sağlanır. Bir şerit algıladığında olası çözüm yolları şunlardır; 

şerit kameranın solunda ise sola döner, şerit kameranın sağında ise sağa döner, şerit kameranın 

ortasında ise düz devam eder. Şekil 35’de verilmiştir.  

  

 
Şekil 35. Şerit takibi için geliştirilen algoritma akış diyagramı. 
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Haritalama 

 

Tasarlanan algoritma sayesinde araç eş zamanlı olarak parkurun haritasını çıkarır ve aracın 

parkurda hangi konumda olduğu belirlenir. Bu işlevleri gerçekleştirebilmek için Raspberry Pi 

ve .Net Core tabanlı bir web uygulaması düşünülmüştür. Araçta bulunan LIDAR ve RFID 

sayesinde tarama yapılarak konumsal veriler elde edilir. Şekil 36’da önerilen algoritmanın akış 

diyagramı verilmektedir. 

 
Şekil 36. Aracın haritalama işlemi için önerilen algoritma. 



 
 

30 
 

 

Bu veriler Raspberry Pi tarafından wifi kullanılarak .Net Core tabanlı geliştirilen web 

uygulamasına gönderilir. Geliştirilen .Net Core tabanlı web uygulamasını single page 

application olarak tasarlanmıştır. Web uygulamasında gerçek zamanlı konum verileri 

kullanılarak harita oluşturulmaktadır.[9] 

4.3.4.  Yazılım Tasarım Süreci 

 

Projeyi hazırlarken kullanılan ana yöntem agile ve scrum yöntemleridir. Agile (çevik) 

kullanılmasının nedeni, yazılım geliştirmede kullanılan proje yönetimine has bir yaklaşım 

olmasıdır.[10] Şekil 37’de bu projedeki yazılım iş paketleri için önerilen yaklaşım 

verilmektedir. 

 

Şekil 37. Yazılım Tasarım Süreci Scrum Tablosu 

Şekil 37’deki yöntemle yazılım geliştirme sürecinin ön görülemezliğine karşı çözüm yolları 

oluşturulmuştur. Şekil 38’de Agile yöntemine ait şema verilmektedir. Agile yöntemi 6 ana 

başlık altında işlenmiştir. Şekil 37’de verilen Scrum yönteminin sağladığı en büyük faydalardan 

biri ise şeffaf ve raporlanabilir bir geliştirme sürecine sahip olabilmesidir.[11] Raporlar 

sayesinde geçen zaman ve kalan zaman grafiklerine bakılarak durum gözlemi yapılmıştır. 

 

Şekil 38.Yazılım Geliştirme Agile Süreci. 
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Her bir Sprint süresi 1-2 hafta olarak belirlenmiştir. Her Sprint başlangıcında proje yöneticileri 

(Danışman ve takım kaptanı) ile toplantı yaparak geliştirilecek özellikler not alınmıştır. Bu 

süreçteki özellikler daha önceden oluşturulmuş ve sürekli güncellenen yapılacak işler 

listesinden (Ürün birikimi) önem sırasına göre seçilmiştir. Seçilen özellikler Sprint planlama 

denilen yeni bir listeye yazılmıştır. Sprint döngüsü başlatılmıştır. Bir sonraki Sprint döngüsü 

başlayana kadar ürün birikimi listesine bakılmamıştır.  

 
1-) Planlama 

Projenin başarılı olabilmesi için en önemli aşamadır. Proje geliştirme süreci proje ekibi ve 

danışman arasında yüksek düzeyli iletişimi gerektiren tekrarlı bir süreçtir. Kullanılacak 

yazılımların/paketlerin, web teknolojisinin, veritabanının ve algoritmaların planlanması, 

projeyle ilişkili risklerin tanımlanması bu aşamada yapılmıştır. Teknik çalışmanın sonucunda 

da, projeyi en az risklerle başarıya ulaştırmak için izlenilecek yol belirlenmiştir. 

2-)Analiz 

Planlama adımında seçilen yazılımların, web teknolojilerinin, veritabanının ve algoritmaların 

uyumluluk içerisinde kullanılabileceği analiz edilmiştir. Analiz kapsamında belirlenen 

gereksinimler ve nedenleri şunlardır: 

C# .Net Core: Araçtan gelen veri .Net Core platformunda yazılan MVC modeli tabanlı web 

uygulamasına IEEE 802.11 protokolü üzerinden gelecektir. .Net Core, platform bağımsız 

olarak bilinmektedir. MVC modeli, modern kullanıcı arayüzlerini geliştirmek için yaygın 

olarak kullanılır. Masaüstü veya mobil için programların yanı sıra web uygulamaları tasarlamak 

için temel bileşenleri sağlar.[12] 

Python: Raspberry pi Python dili ile programlandı. Ham verinin okunmasında daha fazla 

seçenek sunması nedeniyle kullanıldı.[13] 

HTML & CSS: Arayüzü kodlarken kullanıldı. Arayüzü kodlarken bütün cihazlara duyarlı 

olmasına ve yenilikçi tasarımlara önem verildi. Ayrıca LiDAR ile haritalama ve şerit takip 

sisteminin yazılacağı en uygun platform olarak belirlenmiştir.[14] 

Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server, verileri güvenli ve bütünlük olarak 

depolanmasını sağlayan bir veri tabanı yönetim sistemidir (RDBMS). Araçtan alınan verilerin 

sistematik bir şekilde kaydedilmesini ve bu verilerden beslenen web uygulaması, ihtiyaç anında 

kullanılmasına olanak sağlayarak sorunsuz bir şekilde yönetmeyi sağlar. Bir ağa bağlı 

kalınmaksızın kullanılabilir olması nedeniyle yarışma esnasında olası ağ sorunlarına karşı daha 

güvenilir olduğundan Microsoft SQL Server seçilmiştir.[15] 

3-)Tasarım 

Bu başlık altında yazılım planlaması alt sürecinde belirlenen gereksinim analizlerinin 

sonucunda seçilen programlama dillerine ve web teknolojilerine göre algoritmalar tasarlandı. 

Ayrıca şartnamede belirtilen kontrol paneli için web teknolojisinin tasarımı da bu alt başlık 

altında yapıldı. (Şekil 39). 
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Şekil 39. Web teknolojisi tasarımı. 

4-) Uygulama 

Araca ait yazılım paketleri, web uygulaması arka-ucu (Şekil 39) ve kontrol paneli (Şekil 40) bu 

başlık altında geliştirilmiştir.  

 

Şekil 40. Araç ile web uygulaması arasındaki ilişki şeması 

Şekil 40’de, araç ile web uygulaması arasındaki iletişiminin asenkron bir şekilde iki istemci 

tarafından yapılması hedeflenmiştir. Araç ile web uygulamasını bağlayacak bir sunucu (HUB) 

bulunmaktadır. Sunucu, bir IP kanalı oluşturur. IP kanalından bağlanılacak olan istemciye ait 

verileri dinler ve iki istemcinin (araç ve bilgisayar) birbirleri arasında asenkron bir şekilde 

iletişimini sağlar. Araçtan sunucuya ardından bilgisayara gelen sensör verileri, web sayfası 

refresh edilmeksizin gerçek zamanlı biçimde görselleştirilir.  

5-)Test ve Entegrasyon: Test ve entegrasyon aşamasında aracın yazılım paketleri, oluşturulan 

parkurda (şekil 41) test edilmiştir. 
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Şekil 41. Aracın testinde kullanılan parkur. 

Test parkurunda aracın yazılım paketlerinin şartnamede belirtildiği üzere yüksüz ve yüklü 

turlarda nasıl çalıştığı kontrol edilmiştir. Hazırlanan algoritmaların (engelden kaçış, QRCODE 

okuma - yük alma - bırakma ve şerit takip algoritması) başarımı test edilmiştir. Haritalama 

algoritması ile parkurda bulunan nesnelerin çizilmesi de bu aşamada test edilmiştir. 

6-) Bakım: 

Her bir testten sonra uygulamanın içerisindeki alt sistemlerinin haberleşmesi ve 

performanslarıyla ilgili iyileştirmeler yapılmıştır. Oluşturulan algoritmalar test edildikten sonra 

eksik veya yanlış adımlar bakım aşamasında düzeltilerek tekrardan teste tabi tutulmuştur. 

4.4.  Dış Arayüzler 

.Net Core, platform bağımsız çalışabilen teknolojidir. .Net teknolojisi üzerine kurulu web 

platformu olan Asp.net ortamında C# dili ile MVC uygulaması geliştirilmiştir. Web 

uygulamasının model katmanında MS Sql veri tabanı kullanılmıştır. Bu projede anlık verinin 

görselleştirilirken sayfanın tümünün tazelenmesini engellemek için single page application 

kullanılması tercih edilmiştir. Araçtan ESP32 ile IEEE 802.11 protokolü üzerinden gelen 

gerçek zamanlı veriler .Net Core platformunda yazılan ve single page application formundaki 

sayfada anlık olarak gösterilmektedir.[16] Aracın üzerinde iki gömülü sistem bulunmaktadır. 

Bunlardan STM32F4 geliştirme kartı, analog ve dijital algılayıcıları (gerilim, QRCODE, 

ultrasonik, voltaj, akım, mesafe, hız, görüntü) okumaktadır. STM32F4 geliştirme kartı aracın 

motorlarını ve yük almak için kullanılan lineer aktüatörleri PWM ile kontrol etmektedir.  Aracın 
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üzerinde ikinci gömülü sistem ise SBC formundaki Raspberry pi geliştirme kartıdır. Bu kart 

kamera ve LiDAR verilerini işlemektedir. İki gömülü sistem kendi aralarında CANBus 

endüstriyel iletişim protokolü üzerinde haberleşmektedir. Raspberry pi üzerinde bulunan ESP 

iletişim modülü ile araç, ortamdaki wifi ağına bağlanmaktadır. Geliştirilmiş web uygulaması 

wifi ağına dahil olan araç parametrelerini TCP/IP protokolü üzerinde okunmakta ve anlık olarak 

çizdirme işlemi yapılmaktadır.[17] Web uygulaması Javascript tabanlı tek sayfa uygulaması 

olarak geliştirilmiştir. Böylece web uygulamasının sürekli tazeleme(refresh) etmeden verileri 

bilgiye dönüştürmesi sağlanmıştır.[18] Şekil 42’de bu proje için düşünülen web uygulamasına 

ait MVC tabanlı şema verilmektedir. 

 

Şekil 42 Web uygulamasına ait MVC şeması 

 

Şekil 42’de verilen MVC şemasında araçtan gelen veriler MS sql veri tabanına 

kaydedilmektedir. Ms sqldeki veri tabanı iki ayrı tablodan oluşmaktadır. Bu tablolardan araç 

tablosu, araç üzerinde gelen verileri tutmaktadır. Diğer tablo haritalama ile ilgili verileri 

saklamaktadır. Model katmanında bulunan veri tabanı verileri entity framework ile controller 

katmanına aktarır. Verilerin aktarılmasında CodeFirst yaklaşımı benimsenmiştir. Controller 

katmanına aktarılan veriler, view katmanına aktarılarak web uygulamasında görünüm 

güncellemesi yapılır ve anlık olarak haritalama ve parkur üzerindeki nesneler çizilir. Bunu 

yaparken single page application kullanıldığı için web uygulaması tazelenmeden harita ve 

parkur üzerindeki nesneler çıkarılmaktadır. 

 

Araç parkurun başlangıç noktasına bırakıldığında haritalama işlemi başlamaktadır. Araç şerit 

ve QRCODE algoritmalarıyla ilk olarak boş yükte haritayı gezerek parkurun şemasını 

refreshlemeden web uygulamasında gösterir. Bu gösterimde parkur üzerindeki köşegenler 

referans alınarak çizilir. Dolu yükte ise engeller, yük alma bırakma noktaları ve QRCODE  

harita üzerinde çizilir. 
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5. GÜVENLİK 

 

Yarışma anında güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yazılımsal, mekanik ve 

elektriksel önlemler alınmıştır.  

 

Sürtme ve çarpma durumlarını engellenmesi için aracın boyutu yük platformunun içerisine 

rahatlıkla girebilecek şekilde tasarlandı. Ek olarak üzerinde bulunan LiDAR ve IR Mesafe 

sensörleri sayesinde yük platformundaki köşe noktalarını tespit ederek aracı köşe noktalarına 

çarpmaması için yazılım vasıtası ile önlem alındı.  

 

Araç üzerinde bulunan acil durum butonu sayesinde aracın elektrik enerjisi kesilecek olup 

sistemin durmasını sağlayacak ve herhangi bir kaza durumunu engelleyecektir. 

 

Bataryanın kalıbına bağlanan NTC elemanı sayesinde bataryada meydana gelebilecek aşırı 

ısınmaya karşı aracın durdurulmasına yönelik önlem alındı. Batarya aşırı ısındığında NTC’nin 

direnci azalır ve STM32’ye sinyal göndererek aracın enerjisi kesilir. 

 

Aracın parkur alanında müdahale edilemeyecek davranış sergilemesi durumunda bilgisayar 

üzerinden durdurma gerçekleştirilmesi için dış arayüze acil durum butonu yerleştirildi. 

Yerleştirilen acil durdurma butonu sayesinde de yarışma alanına girmeden aracın 

durdurabilmesi sağlandı. 

6. TEST 

Projenin şu anlık sadece engel tespit algoritması için bir test uygulaması gerçekleştirildi. HC-

SR04 sensörü ve Arduino kartı ve yazılımı kullanılarak engel tespit algoritmasının verimi 

ölçüldü. Yapılan testlerde HC-SR04 sensörü yakın mesafe için yeterli olsa da belli bir 

mesafeden sonra (yaklaşık 30 cm ve üstü mesafeler için) verimli olmadığı yönünde sonuca 

varıldı. Sensörün belli bir miktar sonra kabul edilemeyecek derecede sapma yaptığı görüldü. 

Bu kapsamda tasarımdan HC-SR04 çıkartılarak IR mesafe sensörü olan GY-530 kullanılmasına 

karar verildi. Şekil 43’de engel tespiti için geliştirilen deney düzeneği verilmektedir. 

 
Şekil 43. HC-SR04 Engel Tespit Testi 

 

Projenin ilerleyen kısımlarında yapılacak olan testler ise şu şekildedir: 

 

 Aracın dinamik ve statik testleri 
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 Gerilim dönüştürücüleri verimlilik testi 

 Lineer Aktüatör yüksüz ve yük altında çalıştırılma testleri 

 Şerit takip algoritması testi 

 Hub motorun yüksüz ve yük altında çalışma testleri 

 LiDAR veri okuma ve işlemeyle ilgili testler 

Planlanan bu testler için okulumuzda bulunan ofis malzemeleri ve ağırlıklar kullanılacaktır. 

7. TECRÜBE 

Aracın tasarım, üretim ve test aşamalarında çeşitli hesaplama hataları meydana gelmiştir. 

Bunlardan birkaçı maddeler halinde şu şekildedir: 

 

 Aracın toplam harcadığı elektriksel güçte yapılan hesaplamalar 

 Gerilim dönüştürücülerin istenilen akım değerlerine sahip olmaması 

 Tasarlanan sensör devrelerinin çıkış sinyallerinin işleyecek seviyede olamaması 

 Motorların çektiği yüksek akıma karşılık oluşabilecek elektromanyetik bozulumlara 

karşı koruma 

 Lift sisteminin yükü kaldırabilecek seviyede olamaması 

 Kullanılan motor ve tekerleklerin aracı taşıyabilecek kapasitede olmaması 

Bu sorunlara karşı tasarımda değişikliklere gidilmiş olup aşağıdaki çözümler geliştirilmiştir: 

 Harcanan güç değiştirilen elektronik parçalardan sonra tekrardan hesaplanıp gerekli 

batarya desteği eklendi 

 Akım değerlerini karşılayabilen gerilim dönüştürücüler kullanıldı 

 Sensör devreleri op-amp devrelerine bağlanarak çıkış sinyallerini yükseltilip işlenecek 

seviyeye getirildi 

 Elektromanyetik bozulumlara karşı devre elemanları bozunumlara karşı dayanıklı 

olarak seçildi, baskı devre tasarımları tekrar şekillendi ve izoleli kablolar kullanıldı 

 Lift sisteminde kullanılan aktüatörün yük kapasitesi arttırıldı 

 Ön tasarımda kullanılan redüktörlü motor yerine elektrik bisiklet ve scooterlarda 

kullanılan Hub motor eklendi 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

Çizelge 1. Zaman Planlaması  
İş 

Paketi  

No 

İş Paketi 

Adı 
İş Paketi 

Hedefi ve 

Gereksinimi 

Kim(ler) 

Tarafından  

Yapılacağı 

AYLAR 
Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

1. Ana İş 

Paketi 

Görev 

Dağılımı  

ve 

Yarışmaya 

Hazırlık 

1.1 Yarışma 

Kurallarının 

İncelenmesi 

Araç özellikleri 

ve 

gereksinimlerini 

belirleme 

Danışman 

Takım Kaptanı 

       

1.2 Görev 

Dağılımının 

Gerçekleştirilmesi 

Ekip üyelerinin 

uzmanlıklarına 

göre iş 

dağılımının 

yapılması 

Danışman 

Takım Kaptanı 

       

1.3 Malzeme ve 

Üretim 

Yöntemlerinin 

Belirlenmesi 

Tasarlanan 

aracın 

malzemeleri 

belirlenip üretim 

yöntemlerini 

planlama 

Mekanik 

Tasarım Ekibi 
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1.4 Elektronik Devre 

Elemanlarının 

Blok Şemalarını 

Oluşturma 

Belirlenen 

gereksinimlere 

göre aracın  

elektronik 

sistemini blok 

şema üzerinde 

gösterilmesi 

Elektronik 

Tasarım Ekibi 

       

1.5 Güç Dağıtım  

Şemasının 

Oluşturulması 

Araç içerisindeki 

elektrik 

enerjisinin 

bağlantılarının 

şema olarak 

gösterilmesi 

Elektronik 

Tasarm Ekibi 

       

2. Ana İş 

Paketi 

Aracın 

Üretilmesi 

ve Yarışma 

Parkurunun 

Hazırlanması 

2.1 2 Boyutlu 

Tasarımların  

Oluşturulması 

Azami boyutlara 

göre aracın 

mekanik 

tasarımının 

oluşturulması 

Mekanik 

Tasarım Ekibi 

       

2.2 3D Tasarımların  

Oluşturulması 
2 boyutlu 

tasarımların  

3 boyutlu 

tasarıma 

aktarılması 

Mekanik 

Tasarım Ekibi 

       

2.3 Araç Şasinin 

Üretimi 
Aracın mekanik 

iskeletinin 

oluşturulması 

Mekanik 

Tasarım Ekibi 

       

2.4 Mekanik 

Ekipmanların 

Montajı 

Aracı dış 

etkilerden 

korunmasını 

sağlamak ve 

görsel olarak 

iyileştirmek 

Mekanik 

Tasarım Ekibi 

       

2.5 Elektronik 

Ekipmanların 

Montajı 

Araç içerisindeki 

elektronik 

ekipmanların 

istenilen düzeyde 

çalışması 

Elektronik 

Tasarım Ekibi 

       

2.6 Yarışma 

Parkurunun 

Hazırlanması 

Aracın 

yarışmaya ön 

hazırlık 

kapmasında  

test parkuru 

hazırlanması  

Mekanik 

Tasarım Ekibi 

       

2.7 Aracın Çalışır 

Hale Getirilmesi 
Aracın parkur 

üzerinde test 

edilmesi için son 

düzenlemelerin 

yapılması 

Algoritma ve 

Yazılım Ekibi 

       

2.8 Güdüm Sistemi 

Algoritmasını 

Tasarlamak 

Aracın güdüm 

sistemi için 

gerekli olan 

algoritmanın 

tasarlanması 

Algoritma ve 

Yazılım Ekibi 

       

2.9 Web Arayüz ve 

Veri Aktarımı 
Kontrol ekranı ve 

görüntü 

aktarımı 

yazılımlarının 

tasarlanması 

Algoritma ve 

Yazılım Ekibi 

       

3. Test ve 

Analizler 

3.1 Aracın parkur 

üzerinde mekanik 

testlerinin 

yapılması 

Aracın mekanik 

bileşenlerinin 

parkur üzerinde 

istenilen düzeyde 

çalışabilmesi 

Mekanik 

Tasarım Ekibi 

    

  

 
3.2 Aracın parkur 

üzerinde 

elektronik 

testlerinin 

yapılması 

Aracın elektronik 

bileşenlerinin 

parkur üzerinde 

istenilen düzeyde 

çalışabilmesi 

Elektronik 

Tasarım Ekibi 

     

  

3.3 Aracın parkur 

üzerinde yazılım 

testlerinin 

yapılması 

Aracın yazılım 

bileşenlerinin 

parkur üzerinde 

istenilen düzeyde 

çalışabilmesi 

Algoritma ve 

Yazılım Ekibi 

     

  

3.4 Test sonuçlarının 

analizi ve 

sistemin 

iyileştirilmesi 

Aracın mekanik, 

elektronik ve 

yazılım 

bileşenleri 

anlamında 

yarışmaya hazır 

hale getirilmesi 

Danışman 

Takım Kaptanı 

ve Tüm 

Ekipler 
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Çizelge 2. Bütçe Planlaması 

Malzemeler İsmi Türü Adeti Fiyatı 

1 Akü Elektronik 1  165,00 ₺ 

2 Li-ion Batarya Elektronik  3  1.900,00 ₺ 

3 LiDAR Sensörü Elektronik 1  1.700,00 ₺ 

4 Raspberry Pi 4 Anakartı Elektronik 1  2.772,00 ₺ 

5 Hub Motoru Elektronik 2  1.200,00 ₺ 

6 
Hub Motor  

Kontrolcüsü 
Elektronik 2  1.200,00 ₺  

7 Lineer Aktüatör Elektronik 1  2130,00 ₺ 

8 STM32F103C8T6 Kartı Elektronik 1 130,00 ₺ 

9 Kamera Modülü Elektronik 1 750,00₺  

10 DC-DC Gerilim Dönüştürücü Elektronik 2 60,00 ₺ 

11 CAN Bus Haberleşme Kartı Elektronik 1 100,00 ₺ 

12 Akım Sensörü Elektronik 1 50,00 ₺ 

13 IR Mesafe Sensörü Elektronik 3 210,00 ₺ 

14 Gerilim Sensörü Elektronik 1 20,00 ₺ 

15 Acil Durum ve Güç Butonu Elektronik 2 150,00 ₺ 

16 Buzzer Elektronik 1 10,00 ₺ 

18 ESP32 Wi-fi Modülü Elektronik 1 130,00 ₺ 

19 Akü Bağlantı Kablosu Elektronik 2 40,00 ₺ 

20 
USB A-Micro Dönüştürücü 

Kablo 
Elektronik 1 27,00 ₺ 

21 Elektrik Bağlantı Kabloları Elektronik 
Farklı kesit ve 

uzunluklarda 
70,00 ₺ 

22 Elektronik Kart Üretimi Elektronik 2 1.000,00₺  

23 Pasif Tekerlek Mekanik 4 270,00 ₺ 

24 Yuvarlak Mil (6mm) Mekanik 8 380,00 ₺ 

25 Kare Profil Mekanik 6 metre 736,00 ₺ 

26 Sigma Profil Köşe Bağlantı Parçası Mekanik 25 375,00 ₺ 

27 Alüminyum Sigma Profil Mekanik 10 metre 1.000,00 ₺ 

28 Alüminyum Sac (1mm) Mekanik 1.5x3 metre  .160,00 ₺ 

29 Alüminyum Sac (3mm) Mekanik 1x2 metre 1.544,00 ₺ 

   Toplam 19.299 ₺ 

 

Çizelge 3. Risk Planlaması 

İş Paketi 
No En Önemli Risk(ler) B planı 

2.3 
2.4 

Kullanılan aletlerin yanlış 
kullanılmasından kaynaklı yaralanma 

ihtimali 

Kask, eldiven ve yüz maskesi gibi 
güvenlik donanımlarını kullanılarak 

güvenlik önlemi alınması 

2.5 Elektrik çarpılması 
Elektrostatik bileklikler kullanılarak 

statik elektrikten korunmayı sağlama 
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Lehimleme sırasında  
oluşabilecek kazalar 

Havya lehim yerine  
krem lehim kullanılması 

2.7 

Mekanik parçaların  
yüksüz turda iken bozulması 

Yeni parçaların güçlendirilerek 
değiştirilmesi 

Elektronik bileşenlerin 
çekebileceği fazla akımdan dolayı 

arızalanması 

Fazla akımdan korunması 
için tel sigorta kullanılması 

Akımdan dolayı oluşacak  
ısı için soğutucu başlık kullanılması 

Yazılımsal hatalardan dolayı  
aracın kontrolsüz davranışı 

 Acil durdurma butonuna basılarak 
aracın enerjisini kesmek ve yazılımı 

düzenlemek 

2.9 
Haritalama verilerinde çıkabilecek 

bozukluklar 

Sayısal analiz yöntemleri 
kullanılarak verilerin  

düzenlenmesi 

3.1 

Aracın yükü düşürmesi 
Kaldırma sistemi yük platformunu en 

fazla 5 cm yüksekliğe kaldırması 

Kaldırma sisteminin  
yetersiz kalması 

Lineer aktüatör sayısının 
 arttırılması 

3.2 
LiDAR sensörünün taramasında  

verinin doğru biçimde alınamaması 

LiDAR'ın araç üzerindeki konumu 
değiştirilerek  

en fazla veri tarayabildiği noktayı 
seçmek 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Bu projenin özgün yanları elektronik ve yazılımsal olarak ikiye ayrılmaktadır.  

 

Elektronik alandaki özgünlükler aracın tahrik sisteminin Hub motorlar tarafından 

gerçekleşmesi, kullanılacak sensör ve dönüştürücülerin ekip tarafından tasarlanması ve aracın 

üzerinde bulunan gömülü sistemlerin kendi aralarında endüstriyel protokollerden CANBus ile 

haberleşecek olmasıdır.  

 

Yazılım alanındaki özgünlükler ise ekibimiz tarafından yazılan algoritmaların .Net Core 

platformunda kendilerine özgü biçimde yazmalarıdır. Ayrıca aynı ekip tarafından hazırlanan 

Agile ve Scum süreçleri ile süreç bakımından özgünlük kazanılmıştır. 

10. YERLİLİK 

Aracın iç iskeleti ve dış kaplaması yerli metal üreticileri tarafından üretilen alüminyum sigma 

profil, alüminyum sac ve kare profil malzemeler kullanılarak üretilmektedir. 
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Elektronik tasarımda kullanılan gerilim düşürücü devre, akım ve gerilim sensörü Altium ve 

KiCAD devre çizim programları kullanılarak elektronik tasarım ekibi tarafından tasarlanmıştır. 
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