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1. RAPOR ÖZETİ  

DostSan takımı 2022 yılında kurulmuştur. İlk defa teknofest yarışmalarına katılacaktır. Bu 

konuda heyecanlı ve iddialıdır. Takım Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı, Endüstriyel 

Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Tekstil Teknolojileri Alanı öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Üyeler kendi alanları doğrultusunda takım içerisinde görevlendirilmişlerdir. Takımın genel 

amacı sanayi devrimleri, sanayi teknolojileri ve sanayi sektöründe ileri teknolojiler konusunda 

araştırmalar yaparak alana katkı sağlayacak yeni mekanizmalar tasarlayıp üretmektir. 

Günümüzde teknolojik ilerlemeler ile sanayi alanında dijitalleşmeler ve bu teknolojinin 

endüstriyel alanlarda kullanımı artmaktadır. 2000 yılından sonra endüstriyel kuruluşlarda 

özellikle otomasyon sistemleri üzerine yatırımlar bir hayli artışa geçmiştir. Teknofest 2022 

yarışmaları sanayide dijital teknolojiler yarışması bu teknolojik ilerlemeye uygun kadro 

kapasitesi arttırmaya yönelik önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Takım olarak bu 

alanda gelişim göstererek alan ile ilgili katma değeri yüksek ürünler ulusal ve uluslararası 

alanda AR-GE kabiliyetlerimizi geliştirmek istiyoruz. 

Bu proje ile sanayide kullanılmaya hazır bir AGV robotun tasarımı ve prototip üretimi 

amaçlanmıştır. Robotun mekanik, elektronik entegrasyon şemaları ve yazılımları tamamen 

takıma aittir. Robot önceden belirlenen rotalarda (manyetik çizgiler veya görüntü işleme ile 

takibi yapılacak olan çizgiler) kontrol sistemleri ile hareket edecek ve karar alma 

mekanizmalarını tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirmeyle çalışacaktır [1].  

Robotun elektronik ve mekanik sistemlerinin tasarımı ile başlanılmıştır. Algoritmalar, mekanik 

ve elektronik yapılar gerçekleştirildikten sonra gerçek hayat uygulamaları denenecektir. Bu 

noktada takım olarak kazanılacak bilgilerde ise mekanik, donanım ve yazılımların entegrasyonu 

en öne çıkan özellik olmuştur [2]. Güdümlü robota önceden verilen koordinatlardaki yüklerin 

yine önceden belirlenen bölgelerdeki yük indirme istasyonları arasında otonom hareketleri 

sağlanacaktır.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

Takım olarak projeyi yaparken temel olarak 3 ana başlık altında bölümlendirme yapılmıştır. 

Bunlar mekanik, elektronik ve yazılım alt başlıklarıdır. Çalışma grupları, çalışma 

organizasyonlar ve planlar ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki başlıklarda mevcuttur. 

2.1 Takım Üyeleri  

Mekanik iş ve tasarım kısmında robotun yükleri taşıması, ana şase tasarımı ve üretimi, 

motorlarda kullanılacak kayış-kasnak mekanizmalarının hesaplamalarını içermektedir. Ayrıca 

yükleri belli noktalarda taşımaya yarayacak olan mekanizma tasarımı da bu alt başlıkta 

değerlendirilmektedir. 

Elektronik entegrasyon bölümünde ise elektronik her türlü alt sistemi bulundurmaktadır. Ana 

güç sağlayıcı sistemler, fırçasız DC motorlar, motor sürücüler, sensörler ve gömülü sistemlerin 

işlenmesini bulundurmaktadır. Ayrıca gerekli seri haberleşme protokolleri ile yazılım kısmı ile 

ortak çalışmaktadır.  

Yazılım kısmı ise akış algoritmalarını oluşturacak ve gerekli donanımlar ile entegrasyonları 

yapılacaktır. Otonom akış algoritmaları ile sorumlu olan bölümdür. Ayrıca uzaktan kontrol 

işlemleri ile haberleşmesi için arayüz tasarımı da bu bölümde değerlendirilmektedir. 

 

Şekil 1: Takım Organizasyon ve Görevlendirme Şeması 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Şekil 2’de projede alan dağılımı ve sorumlulukları görülmektedir. Temel olarak 4 ana başlık 

altında birleştirilmiştir. Bunlar mekanik, elektronik, yazılım ve testlerdir. Barındırdıkları alt 

başlıklar ve görevler şekilde görülebilmektedir. 

Nilgün Zeynep 
Göçgeldi
Endüstriyel tasarım/ Takım 

Kaptanı

Hüseyin Sezer

Mekanik Tasarım ve Üretim

Irmak Sağım

Elektronik Entegrasyon

Berkay 
Demirer
Elektroink Entegrasyon ve 

Yazılım Geliştirme

Emirhan 
Paşalıoğlu

Arayüz Geliştirici

Mustafa İşbeceren

Danışman
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Şekil 2: İş organizsyonu şeması 

 

Şekil 3: Proje planlamasının Mart başlangıcı ile Temmuz başındaki çizelgesi 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Yarışmada en öne çıkan özellik tam otonom olarak hareket etmesi istenmektedir. Bu özellik ile 

robotun yarışma içerisinde büyük puan oranını alması düşünülmektedir. Takım olarak 

oluşturulacak özgün yazılımlar ile hareketlerin karar alma mekanizmasını kendisi yapması 

düşünülmektedir. Bu sayede yarışma isterilerinin tamamlanması amaçlanmıştır. 

Yarışma ilk olarak iki temel üzerine oturmaktadır. Bunlardan birinci aşaması parkuru yüksüz 

olarak tamamlaması istenmektedir. Belirlenen belli noktalar arasında navigasyon yapılması 

istenmektedir. Bu sırada yolda bulunacak QR kodlar taranacak her bir kodun okunması artı 

puan olarak yazılacaktır. İkinci aşama ise birinci aşamaya ek olarak yüklerin belirlenen 

noktalardan alınarak, bir başka istenilen noktaya bırakması ile olacaktır. Bunlar gerçekleşirken 

ayrıca görselleştirme araçları ile durum farkındalığı yapılacaktır. 

Uygulanacak olan algoritmalar bu kriterler göz önüne alınarak yapılacaktır. Örnek olarak 

robotun önüne engel çıktığında engel önünde bir süre beklenmesi istenmektedir. Lokal 

Proje Yönetimi

Mekanik

Şase tasarımı

Motor hesapları

Kaldıraç sistemi

Elektronik

Motor Hesapları

PCB Kart 
tasarımı ve 
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Test ve 
Optimizasyonlar

Navigasyon 
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Yazılım
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algoritmaları

Lokalizasyon 
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Arayüz 
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planlayıcıda bu gereksinime göre bir hareket planlama yapılacaktır. Bu özellikleri eş güdümlü 

yaparken aynı zamanda Socket programlama ile ana istasyon ile iletişimde kalacaktır. Bu 

iletişim arayüzde istenilen bilgileri (haritalama, hız, batarya bilgisi gibi) görselleştirilmesi için 

kullanılacaktır. 

Tasarım çalışmalarındaki amaç yerdeki çizgilerin local planlayıcıya yardımcı olarak 

navigasyonu tamamlamaktır. Bu bağlamda mekanik tasarım, elektronik entegrasyonlar ve 

yazılım geliştirmeleri yapılacaktır. Bu yapılan geliştirmeler, araç ön tasarım başlığı altında 

detaylıca anlatılmaktadır. 

Proje mevcut durum olarak bazı mekanik alt parçalar üretilmiş ya da üretilmeye devam 

edilmektedir. Sensörler, elektronik entegrasyonlarda benzer şekilde bir kısmı yapılmıştır. 

yazılımsal gelişmeler henüz prototip üretilmediğinden Gazebo simülasyon ortamında 

denemeler ve optimizasyonlar devam etmektedir. 

3.1 Değişiklikler 

Ön tasarım raporunda belirtilen socket programlamada stabilitenin arttırılması, veri akışındaki 

kopuklukların önüne geçilmesi için MQTT kütüphanesi ile konu bazlı socket programaya karar 

verilmiştir. ayrıca ön tasarım raporunda verilen harita (örnek parkur) sonrasında belirtildiği gibi 

değişikliklere sebep olmuştur. Bu nedenle parkura bağlı görselleştirmeler ve yazılımlar 

değiştirilmiştir. 

Yol planlama algoritmasında koordinatlar üzerinden yön planlama aynı kalacak ancak y 

eksenindeki hesaplamalarda değişiklik yapılacaktır. Bu algoritma halen daha üzerinde 

çalışılmaktadır. Simülasyon testleri üzerinde testler ve geliştirmeler devam etmektedir. 

Bir başa değişiklik ise yine parkurun değişmesinden dolayı GUI üzerindeki görseller 

değişecektir. Başta harita görselleştirmesi ve yol planlaması ile ilgili parametrelerde 

değişecektir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 
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4.1.1 Aracın Mekanik Tasarımı  

Şekil 4: Aracımızın tasarım ve render görüntüleri 
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4.1.2 Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın tasarımını gerçekleştirmeden önce dikkat edilmesi gereken aşamalar olduğunu 

yaptığımız araştırmalar sonucu görmüş olduk. Bu araçlar üzerindeki tecrübemizin olmaması bu 

tasarımı yapmamızda bize zorluk olarak karşımıza çıkacaktı. Tasarım kriterleri ve üzerindeki 

tüm detayları, çok sayıda profesyonel AGV’yi arkadaşlarımızla incelemelerimiz ve 

toplantılarımız sonucunda belirledik. İncelemelerimiz sonucunda endüstriyel robotlara yakın 

olmasını istediğimiz aracımızı kararlaştırdık. Bundan sonraki aşamada raporda istenilen şartlar 

olan araç boyutları, yükün ağırlığı gibi somut sınırlar incelenerek aracın fiziksel özelliklerinin 

nasıl olması gerektiğini belirledik. 

 

Şekil 5: Aracımızın farklı tasarımlarının bir araya getirilmesi 

İlk aşamada asıl araç tasarımını çıkarmak amaçlı arkadaşlarımızla birden fazla tasarım 

oluşturduk. Bu tasarımlar üzerinde eksik veya tamam olan yerleri not alıp, bunu asıl tasarım 

üzerinde kurguladık. Toplanılan bilgiler sonucunda asıl tasarımı oluşturmaya başladık. Tasarım 

yapılırken dikkat edilen en önemli husus üretilebilir olması konusuydu. İlk aşamada kabuk 

tasarımını yaparken kullanacağımız malzeme olan sac metalin işlenme, kesme, kaynak gibi 

işlemleri dikkate alarak, üretimde maliyeti düşük kolay üretilebilir bir araç ortaya çıkarmayı 

amaçladık. Tasarımı yaparken Fusion 360 öğrenci sürümünün, Surface, Sheet Metal gibi 

modüllerini kullandık. Öncelikle dış kabuğu oluşturulan aracımızının sonraki tasarım aşaması 

iç iskeletini oluşturmaktır.  
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Şekil 6: Aracımızın iç iskeleti ve elektronik malzemelerin yerleri 

İç iskeletini oluştururken prototip projelerde bolca kullanılan Sigma Profillerden bir iç iskelet 

oluşturmak kararlaştırıldı. Sigma profiller, hafif ve üzerine ekstra delikler açmaya gerek 

kalmadan kabuğu ve diğer komponentleri üzerine kolayca oturtabilmeyi sağlayacaktır. İlk 

aşamada, 3Boyutlu montaj üzerinde aracın dayanımı da göz önünde bulundurularak ana iskeleti 

oluşturuldu. Profiller bağlantı elemanları ve vida somun bağlantıları ile birbirlerine birleştirildi. 

Ana iskelet içerisinde komponentleri kolayca sabitlemeyi sağlayacak sacdan bir platform da bu 

tasarım üzerine eklendi. Bu aşamalar ile kabuk ve iç iskelet montajı 3 boyutlu olarak 

hazırlanmış oldu. Kullanılmasını planladığımız elektronik komponentler GrabCAD, üretici 

firmanın sitesi gibi ortamlardan 3 Boyutlu modelleri alınıp montaj üzerisin de yer planlaması 

yapılıp bağlantı delikleri açılmış oldu. Bu daha profesyonel bir üretim yapılmasını ve üretim 

sonrası hatalarımızı en aza indirmeyi sağlayacaktır. Aracımızda sürüş sistemi olarak 2 önde 

rulet, 2 arka tahrik tekeri olmasını belirlememizin ardından bu tekerler montaj üzerine mil ve 

yataklamaları ile yerleştirildi. 

 

Şekil 7: Aracımızın iç ve dış görselleri 

Ön tasarım raporunda paylaştığımız tasarım üzerinde, geçen süre boyunca maliyet ve 

karmaşıklığı düşürmek amaçlı düzenlemelere gittik. Bunlardan birkaçı; acil stop butonlarının 

sayısının düşürülmesi, elektronik komponentlerimizde düşük maliyetli alternatiflere 

yönelmemiz, kabuk üzerindeki sac metal kullanımında azaltmalardır.  
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Şekil 8: Modüler sistemin gösterimi 

Aracımızın önemli özelliklerinden biri olan, üst kısmına vidalı bağlantı ile istenilen modülün 

yerleştirilebilmesidir. Örnek olarak bizim senaryomuzda Lift kısmının tamamen robottan 

bağımsız olması yarışmalarda yapılan robotlara göre aracımıza özgünlük katmaktadır.  Bu 

modüler sistem, Lift mekanizmamızı; maliyet ve zaman analizleri sonucunda, hazır almak veya 

kendimiz yapmak gibi fırsatları bize tanımış olacaktır. 

Aşağıdaki linkten robotun bulut sisteminde (Fusion 360 programına ait global server üzerinden) 

bulunan 3 boyutlu tasarıma ulaşılabilmektedir. 

3D tasarıma ait link: https://a360.co/3Jwem52  

4.1.3 Malzemeler  

Malzeme Listesi 

No Malzeme Adı Hazır Alınacak 

/ Üretilecek 

Açıklama 

1 Alüminyum Sac Hazır 

Aracın dış kabuğunda ve iç bölümünde 

elektronik malzemelere taban oluşturmak 

için kullanılacaktır. 

2 Sigma Profil Hazır 
Aracın iskeletinde ağır yüklere uygun 

olması için kullanılacaktır. 

3 Rulet Tekerlekler Hazır 
Diferansiyel Sürüş sistemi için 2 tane 

kullanılacaktır. 

4 Tahrik Tekeri Hazır 

Diferansiyel sürüş sisteminde aracın 

hareketini sağlayacak 2 tane tahrik tekeri 

kullanılacaktır. 

5 Kasnak ve Kayış Hazır 

Motordan gelen hareketi tahrik tekerine 

aktarmayı sağlayacak eleman olarak 

kullanılacaktır. 

https://a360.co/3Jwem52
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6 Cıvata ve Somunlar Hazır 

Alüminyum sac ve profillerin birbirlerini 

kaynaksız olarak bağlamamızı sağlayacak 

olan elemanlardır. 

7 Rulmanlı Yataklar Hazır 

Tahrik sisteminde tekerleri eksende tutacak 

ve sürtünmeyi azaltacak olan, zorunlu 

elemanlardır. 

 

4.1.4 Üretim Yöntemleri 

1- Sac Metal Kesme ve Bükme: Alüminyum sacın deliklerinin açılmasında ve şekil 

verilmesinde kullanılacak olan yöntemimiz. 

2- Alüminyum Profil Kesme ve Bükme: İskeleti oluşturacak olduğumuz sigma profilin 

istediğimiz boyut ve şekle getirilmesinde kullanılacak olan yöntemimiz. 

     3-Kaynak: Sac ve profilin birleştirilmesinde kullanılacak olan yöntemimiz. 

     4-Cnc Freze ve Torna: Tasarladığımız makine parçaları gibi diğer parçalarımızı 

üreteceğimiz yöntemimiz. 

 

4.1.5 Fiziksel Özellikler 

 

Şekil 9: Aracın fiziksel özelliklerini gösteren görsel 

4.2 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.2.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Robotta kullanılacak olan elektronik bileşenler ve donanımların entegrasyon şeması şekil 10’da 

görülmektedir. Bu şekil üstünde devre elemanlarının bağlantıları ve ana güç sağlayıcısı 

görülebilmektedir. 

Elektronik alt yapıda güvenilirlik için PCB kart tasarımları yapılacaktır. Bu kart tasarımları 

mikro denetleyiciler ve mikro işlemciler arasında veri aktarımları ayrıca motor kontrolörleri 

arasında köprü olacaktır. 
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Şekil 10: Bilgisayar Destekli Devre Çizimleri 

Böylelikle, kablo karmaşasından kaçınılmış olacak. Sensörler ise lidar, QR kodların taranması 

için bir USB uzaktan kamera, encoder sayaçları ve IMU sensörleri kullanılacaktır. Bu 

sensörlerin kullanım amaçları yazılım başlığında detaylıca aktarılmaktadır. 
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Şekil 11: Şekilde motor sürücüleri, mikroişlemci ve Dc motorların bağlantı şeması gösterilmiştir. 

Kullnılan komponentler resimdekiler ile aynı olacaktır.  

 

Şekil 12: ana bilgisayara bağlı olacak arduiuno nano ve lift sistemi kaldıracak servo motorların 

bağlantı şeması 
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Şekil 13: Diyagram Jetson Tx2 ve diğer elektronik komponentlerin voltaj değerleri ve bağlanma 

amaçlarını göstermektedir. 

Projede kullanılacak olan alt modüller aşağıdaki gibi olacaktır; 

 Kontrol ana bilgisayarı: Nvidia Jetson TX2 

 Haberleşme protokolü: Jetson TX2 üzerinde gömülü bulunan Wireless haberleşme 

birimi 

 Güç birimi: 3S 24V lipo pil, gerekli voltaj değişimlerini yapacak regülatörleri, PCG 

kartlar 

 Sensörler: lidar, çizgi izleme takip aparatı, encoder, IMU, kamera 

 Yük taşıma modülü: Step motor 

 Hareket modülü: Turnigy SK3 fırçasız DC motor, Odrive motor sürücü kartı 

 Kontrollör: Arduino nano veya arduino mega 
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Şekil 14: Motor sürücü konfigürasyonu ve mikrodenetleyici ile bağlantı şeması 
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4.2.1 Algoritma Tasarım Süreci  

Yazılım sisteminin ilk adımı GUI’den başlama sinyali ile başlayacaktır. Sinyal geldikten sonra 

hareket planlama modülü dönüş ayarlarının yapmaktadır.  

Arayüzden gelen verileri GUI üzerinden socket programlama ile robota gönderiyoruz. Bundan 

sonraki akış tamamen otonom olarak gerçekleşmektedir. Hareket planlama algoritması temel 

rotayı sağlayacak, kontrol algoritmaları ise sensörlerden gelen veriler ile rotaya belirtilen 

toleransta sabit kalmak şartıyla robotun hareket kontrollerini gerçekleştirmektedir. 

Aşağıdaki şekilde genel algoritmanın akış şeması görülmektedir. Şekilde görüldüğü üzere 

başlama komut verildikten sonra A yıldız algoritması belirlenen yol maliyetleri neticesinde yol 

planlaması(en kısa rotanın oluşturulması işlemi) devreye girmekte ve yönlerin atanmasını 

sağlamaktadır. Sonrasında görüntü işleme ile şerit takibi, lokalizasyon verilerinden her 10Hz 

aralıklarda tekrardan yol planlama devreye girmektedir. Bu noktada konum bilgileri ve hedef 

konumu sürekli güncellenerek devam edilmektedir.  Bu işlem robot hedef noktaya varan kadar 

devam etmektedir. 

Qr kodlar ile hedefe varışlar belirlenmekte ve lokalizasyonların tam olarak gerçekleşmesi 

sağlanmaktadır. Lidar ve kamera verilerinin füzyon edilmesi ile navigasyon esnasında 

engellerden kaçınma, uyarı veya alternatif rotların oluşturulması sağlanmaktadır. 
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Şekil 15: Genel algoritma akış şeması 

Robot ile görselleştirme istasyonu arasındaki veri akışı IP adres bağlantısı ile Wireless 

üzerinden olacaktır. Bu noktada Socket programlama ile ana hat üzerinden veri aktarımı 

sağlanacaktır.  Bu socketten alınan veriler ile GUI üzerinde bulunan görselleştirme araçlarından 

verilerin gösterimi yapılacaktır.  Alınan veriler EPRON’a kaydedilecektir. Bu veriler 

sonrasında video anlatımları ve sunumlar için kullanılacak. 

Veri akışının başında robotun referans noktasına göre x, y koordinatları üzerinden 

değerlendirilme olacaktır. RFID kodları ile yüklerin veya engellerin konumları sağlanacaktır. 

Bu işlem robotun en kısa yolu bulup, hareket planlama için A yıldız algoritması için girdi ve 

referans noktalar olacaktır.  
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Transform denklemleri ile odometri verileri sağlanacaktır. Bu ayrıca harita içerisinde robotun 

lokalizasyonu içinde kullanılacaktır. Hareket planlama ile robotun dönüş açıları belirlenip lokal 

planlayıcıda engelden kaçınma, çizgi takibi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. 

4.2.2 Yazılım Tasarım Süreci 

İlk yazılım olarak A yıldız algoritmasına robotun konumu ve gidilmek istenilen bölgenin 

koordinatları (koordinatlar referans ölçeğine göre sınıflandırılmaktadır) girilir ve rota 

oluşmaktadır [3, 4, 5]. 

Yol planlaması için gereksinimler; 

 Hedef noktanın koordinatlarının bilinmesi 

 Robotun kendi bulunduğu anlık konumunun bilinmesi 

 Yol güzergâhlarının bilinmesi 

 Engellerin pozisyonlarının algılanması 

Yukarıdaki maddelerde belirtilen unsurların en kısa rotanın oluşturulmasında önemli etkenleri 

bulunmaktadır. Bunun için noktalara tahmini x ve y koordinatları düşünülmüş, referans 

belirlenen eksenlere göre A yıldız algoritması oluşturulacaktır. 

 

Şekil 16: Referans alınan düzlemi ve tahmini atanmış koordinatlar 

Kontrol algoritması bu rotaya göre hareketlerin kontrollerini gerçekleştirmektedir. Kontrol 

algoritması iki başlıkta değerlendirilmektedir. Bunlar longitudinal ve lateraldir. Robotun ileriye 

dönük veya geriye dönük hızlarını ayarlanmasında lidar verileri, robotun sağ-sol hareketelrinin 

kontrolünde de manyetik çizgi sensörleri kullanılacaktır. Her iki tip kontrolde de PID konntrol 

algoritması kullanılacaktır. Robot sürüş mekaniği için ise diferansiyel sürüş sistemi 

düşünülmektedir [6, 5, 7, 8, 9].  
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Şekil 17: Aracın kinematik analizinde sağ dönüş, sola dönüş ve ileri gitmesini gösteren şematik 

hız göstergeleri 

Lokalizasyon için motor ana millerine takılacak iki adet encoder ile dönüş değerleri alınacak 

ve obotun üzerinde sabit olacak olan IMU sensör verileri kalman filtresi tekniği ile füzyon 

edilecektir. Bu füzyon neticesinde odometri verisi elde edilecek [10, 9, 11, 12]. 

 

Şekil 18: Kalman Filtresi Akış Şeması (u çizgisel hız girdisi, w açısal hız girdisi, v çıkıştan gelen 

hata, y hata ile sistemden çıkan veri (bizim durumumuzda diferansiyel sürüş modelinden çıkan 

veri)  arası hata ve çıkış parametreleri [13, 14, 15] 

Lokalizasyon algoritmalarının çıktıları (odometri verileri, bunlar x, y ve yaw değerleridir) 

kalman filtresine giriş verilerinin bir basamağını oluşturmaktadır. Bu veriler lidar verileriyle 

beraber haritalama ve statik objelerin tanınmasını sağlayacaktır [3, 13]. 

Transform denklemleri lidar verilerinin bölütlenmesi, haritalama için anlamlandırılmasında 

kullanılacaktır. Bu noktada quateryon değişim matrisleri kullanılarak robotun 3 boyutlu 

tanımlaması yapılacaktır [12, 2]. 

Robotun engel ile karşılaşması durumunda öncelikli olarak durması ve sesli bir geri bildirim 

yollaması istenmektedir. Engelleri algılanması için lidar sensörü kullanılacaktır. Sensörden 

gelen veriler ile engelin konumu hesaplanacak, bulunan konum göre bir radyüs (enflasyon 

tabakası) belirtilerek bu radyüs etrafından dolanmak neticesiyle geri kalan rotada devam 

edecektir [9, 7]. 



 

 

22 

 

 

Şekil 19: Longitudinal kontrol algoritması 
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Şekil 20: Lateral kontrol algoritması 

Yukarıda ele alınan algoritmaların hazırlanmasında temel olarak C/C++ dilleri öne çıkmaktadır. 

Robotun özellikle kontrol bölümleri, gömülü sistemler için bu dil ile oluşturulacaktır. Hareket 

planlama, çizgi takip gibi hız ve performans istenilen algoritmalarda da bu dil kullanılacaktır 

[8, 1, 13]. Tek kullanımlık sinyaller için python dili kullanılacaktır. Bu noktada yazımı kolay 

olduğundan hazırlanmada hız kazandıracağı düşünülmektedir. 

4.3 Dış Arayüzler 

Ana istasyon ile iletişim verileri sürekli olarak Wireless hat üzerinden sağlanacaktır. Arayüz 

ortamına gelen veriler kontrol ve görselleştirme olarak ikiye ayrılacaktır.  

Kontrol kısmında robota geri mesaj yollama yoluyla bir servis sağlanacak, yük alım bırakım 

noktaları robota iletilecektir. Sonrasında robotun hareketleri tamamen otonom olarak 

gerçekleşecektir. Robot ile istasyon arasındaki Server –Client servisleri üzerinden robottan ana 
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istasyona odometri (x, y ve yaw değerleri), lidar verileri, çizgi takip sisteminin verileri geri 

bildirim olarak yollanacaktır. Bu geri bildirimler istasyonda bir JSON dosyasına kaydedilecek 

aynı zamanda görselleştirmeler için kullanılacaklardır. Arayüz kullanıcı dostu olması amacıyla 

yapılacaktır. Bu şekilde her bireyin anlayabileceği kontrol ve görselleştirme yapılacaktır. 

 

Şekil 21: ana istasyonda kullanılacak olan GUI ve içine gömülmüş olan robutun konumu 

gösteren harita. GUI üzerinde çalışmalar halen daha devam etmektedir. 

5. GÜVENLİK 

Test aşamasına geçildikten sonra robotun denemeleri sırasında ve aynı zamanda yarışma 

sırasında bir problem çıkmasına karşılık bazı önlemler alınacaktır. Bunlar hem mekanik hem 

de yazılımsal olarak ikiye ayrılmaktadır. 

5.1 Mekanik Güvenlik Önlemleri 

Mekanik olarak robot üzerinde bulunan bir butonun basılması ile ana şarj ünitesi ile güç 

bağlantıları arasında kopukluk sağlanarak güvenlik işlemi sonlandırılacaktır. Bu butondan 

robot üzerinde 4 adet bulunacak, iki tanesi ayak mesafesinde iki tanesi ise ön ve arkaya bakacak 

şekilde el ile basma yüksekliğinde olacaktır. 
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Şekil 22: acil durum butonu örneği 

 

Şekil 23: Testlerde kullanılan robotun üzerindeki acil durum butonlarının yerleşkeleri (Turuncu 

oklarla gösterilen butonlar) 

5.2 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

Yazılımsal olarak ayarlanacak güvenlik protokolü ise kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Uzaktan 

kontrol modülü üzerinde gömülü sistemden seri bağlantı yoluyla bir güvenlik önlemi olacaktır. 

İkincil olarak GUI arayüzünden socket programlama ile bağlı olan robota bir mesaj ile sistemin 

kapatılması düşünülmektedir.  
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6. TEST 

Testlerin yapılmasında 3 ana bileşen öne çıkmıştır. Bunlar yazılımsal, elektronik ve mekanik 

testlerdir. Testlerin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yazılım algoritmalarının testleri  

simülasyonda ve bir kısımıda gerçek ortamlarda gerçekleştirilmiştir veya 

gerçekleştirilmektedir. Mikro kontrolör yazılımları ise gerçek hayatta test edilmiştir. 

Algoritma testleri Gazebo simülasyon ortamında yapılmaktadır. Robotun oluşturulan 

prototipleri ile kısmi olarak gerçek uygulamalarda yapılmıitır. Oluşturulan IP/TCP bağlantılar 

içinde bilgisayar içinde bir network oluşturulmakta ve bu bağlantılar ile algoritmaların 

iletişimleri sağlanmaktadır. Gazebo programı bulundurduğu API ile gerekli pluginleri 

sağlamaktadır.  

Algoritma testlerinde başlıca yol planlama, lokalizasyon, kontrol ve algılama algoritmalarından 

oluşmaktadır. Öncelikli olarak testler için ortam hazırlanmıştır. Bu ortamda engeller, dinamik 

engeller, navigasyonda kullanılacak olan çizgiler gibi unsurlar oluşturulmuştur. Sonrasında 

testlere başlanmıştır. Algoritma testlerinde A* algoritması ile en kısa yolun oluşturulması ve 

bun bağlı olarak kontrol algoritmasınında belirlenen yola göre kontrol sistemlerinin 

optimizasyonları devam etmektedir. 

 

Şekil 24: Lokalizasyon testlerine ait verilerin mathplotlib ile görselleştirilmesi. (mavi encoderden 

elde edilen odometri, kırmızı ise kalman filtresinden çıkan sonucu göstermektedir) 

Lokalizasyonda ise IMU ve encoder verilerinin benzetimleri yapılmaktadır. Benzetimlerde 

pulse sayısından kinematik denklemler ile konum tahminleri yapılmaktadır. IMU verileri 

complimentary filtresinden geçirildikten sonra her iki data kalman filtresine girmektedir. 

Kalman filtresi bu veriler neticesinde Quateryon çarpımları ile lokal pozisyon belirlenmektedir. 
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Kalman filtresinin jacobian matrislerinin çarpımları sonucu doğrusal olmayan tahminler 

yapılmaktadır [14]. 

Algoritma MCL (Xt-1, ut, zt, m): ____________________________________________ 

 Xt = Xt = 0 

 For m = 1 to M do 

  Xt
[m] = sample_motion_model(ut, xt-1

[m]) 

  wt
[m] = mesurement_model(ut, xt-1

[m]) 

  Xt = Xt + { xt
[m]

, wt
[m]} 

Endfor 

For m = 1 to M do 

 Draw i ~ wt
[i] 

 Add xt
[i]

, to Xt 

Endfor 

Return Xt  ……………………...………………………………………………(Formül 1) 

Formül 1 AMCL algoritmasına ait kaba kod yapısını göstermektedir. İstatistiksel olarak iki 

Eigen verktörel bileşeni ile çalışarak iteratif yolla robotun lazer verisi ve odometri verilerini 

kullanmaktadır. Bu verilerin neticesinde global konumlama adreslerinin yayınını 

oluşturmaktadır [15, 16, 17]. 

Algılama algoritmalarının geliştirilmesi ve hazırlanmasında sensörlerin yerleşkeleri ve 

algılama kapasiteleri göz önüne alınarak testler yapılmıştır. Sadece lidar ile değil aynı zamanda 

stereo kameralar ile 3D uzayın iki boyutlu uzaya indirgemesi yapılacaktır. Bu sayede sadece 

pozitif engellere karşı değil aynı zamanda negatif engellere 1karşıda önlemler alınacaktır. 

Algılama algoritmalarının testleri gerçek hayatta ve simülasyon ortamında tamamlanmıştır. 

                                                 
1 Yerlerde bulunacak çukur veya merdivenlerin algılanması gibi 
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Şekil 25: Algılama algoritmalarının simülasyon testlerinden bir görsel. Turkuaz renkte olan 

noktalar 3D kameradan gelen verilerin trigonometrik işlemler ile 2 boyutlu uzaya indirgenmiş 

hallerini göstermektedir. 

 

Şekil 26: Bir önceki görselin kamera çıktısı açısıyla görselleştirilmiş derinlik görüntüsü 

Elektronik komponentlerin testleri güvenirlilik açısından öne çıkmaktadır. Sorunların bulunup 

gerekli önlemler alınması için önemli referanslar sağlamıştır. Elektronik komponentler başlıca 

bütün sistemin elektrik dağıtım sistemini, motorların bağlantı biçimleri ve sensörlerin 

kalibrasyonlarını içermektedir.  
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Şekil 27: Gazebo ortamında yarışma parkurun hazırlanması ve parkura ait gazebo simülasyonu 

 

Şekil 28: 3D haritalama özelliği ile lokalizasyon işlemlerinin gööörrrselleştirilmesi. avi noktalar 

arasındaki çizgiler görsel odometri verilerinden oluşturulmuş robot rotalarıdır 
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Batarya bağlantı sistemi için başlıca güç gereksinimleri ve buna bağlı geliştirilecek olan PCB 

kartların testleri yapılmıştır. Güç sistemimiz 24V çıkış sağlayan Leopard 6S lipo pil ile 

sağlanmaktadır. Oluşturulan PCB kart diğer alt sistemlerin güç ihtiyacını karşılayacaktır. 

Tablo 1: Elektronik aletlerin testlerinde kullanılmış olan ekipmanlar 

Cihaz Giriş Açıklama 

Odrive dc motor 

driver 

24V vidalı terminal 

girişli 

Odrive üzerine aktarılması gereken voltaj 24V 

(kırmızı ile gösterilen) 

 

Soğutucu Fan 
12V 3 pinli 

bağlantı girişi 
- 

 

Jetson TX2 

12V 3,5 mm vidalı 

terminal 

giriş 

 

 

 
 

Vidalı tip bağlantı girişi bulunmaktadır(kırmızı ile 

gösterilen) 

- 1 adet Ekstra 12V 

çıkış 

Ekstra kart üzerinde bulunması istenilen çıkışlar 

 2 adet ekstra 5V 

USB3.0 çıkış 
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Yukarı belirtilen komponentler robotta başlıca elektrik dağıtımı yapılacak olan elektronik 

bileşenlerdir. Kamera, lidar, wifi antenleri gibi bileşenler Jetson TX2 seri port ile bağlanarak 

besleme yapılacaktır. 

Sensör kalibrasyonları algılama algoritmalarının stabil çalışmaları için oldukça öneme sahiptir. 

Bundan dolayı testler sırasında kalibrasyon işlemleri yapılmıştır. burada önemli olan 3D stereo 

kamera ve IMU verilerinin kalibrasyonları dokümantasyonlarında belirtildikleri gibi 

yapılmıştır. 

7. TECRÜBE 

Testlerin yürütülmeleri esnasında birçok debug yönetimleri ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu 

hataların çözüme kavuşturulmasında birçok çözüm yöntemleri denenmiş ve en uygun sonuçlar 

veren yöntemler seçilmiştir. Algoritmaların geliştirilmesinde algoritmaları etkileyen 

parametrelerin optimizasyonlarının sonuçları yazılım bölümünde çalışanlar için oldukça 

tecrübe kaynağı olmuştur. Bu neticeyle ileri araştırmalarda daha çok bilgi kazanılmıştır. 

Elektronik alanında yazılım entegrasyonu ile ilgili birçok problemler çıkmış bu problemler 

deneme yanılma ya da dökümantasyon tarama biçimleri ile aşılmıştır. Bu sırada donanıma 

yakın yazılımların geliştirilmesi ve debug yönetimleri açısından takım için oldukça 

bilgilendirici olmuştur. 

Mekanik tasarımlar ve üretim sırasında yazılım ile ilgili çalışması istenen komponentlerin eş 

güdümlü çalışmaları için ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalarda örneğin motorların 

kalibrasyonları sırasında mekanik aksan arızası nedeniyle bir problem yaşanmıştır. Bu 

problemin aşılmasında motor sürücüde ayarlanan amper değerlerinin daha yükseğe çekilmesi 

ile problem aşılmıştır. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Şekil 3’te projeye ait zaman planlama şeması görülmektedir. Çizelgede her 3 gün bir dönem 

olarak ayrılmıştır. Projenin bitim zamanı olarak haziran başı olarak belirlenmiş ve sonraki 

süreçleri test denemeleri ve gerekli parametre optimizasyonları olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 2: Üretim aşamalarını ve planlanan zaman aralıklarını gösteren zaman çizelgesi 

 

Tablo 2’de üretim ve tasarıma ait zaman çizelgesi mevcuttur. Çizelge Nisan ayının başından 

Haziran sonuna kadarlık bir zamanı kapsamaktadır. Turuncu ile belirtilen kısımlar zaman 

çizelgesinde belirtilen zamanın erken bir zamanında başlanılan uygulamaları göstermektedir. 

Tablo 3: Robotta kullanılacak olan veya üretim aşamasında tutacak maliyet çizelgesi 

Parça Fiyat(TL) Alt BİLEŞENLER 

NVIDIA Jetson tx2 5156 Adaptörler, ekran kabloları, 

USB port kabloları 

Teensy 4.1 600,77 İletişim kablosu 

2 adet dc motor 3049 - 

2 adet encoder 1184 Bağlantı aparatları ile 

motor sürücü  2945 Motorlar ve encoderler 

IntelRealsense 415 5300 USB bağlayıcı 

Rp Lidar 1600  USB bağlayıcı 

Lipo pil 900 - 

IMU  670 USB bağlayıcı 

RFID 45 - 

 Dönem Vurgusu: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Mekanik Hesaplamalar 100%

Vinç Tasarımı 80%

Mekanik Alt Tabla Tasarımı 100%

Alt tabla ve vinç Üretimler 15%

Sensörlerin Konfigürasyonları 100%

Elektronik sistemlerin 

konfigürasyon testleri
100%

Alt Tabla ile elektronik 

cihazların entegrasyonu
50%

Vinç ile Alt Tablanın Montajı 0%

Revizyonlar 0%

Testler ve zorlamalar 0%

% Tamamlandı (planın ötesinde)

TAMAMLANMA 

YÜZDESİ

Fiili (planın ötesinde)Plan Süresi Fiili Başlangıç % Tamamlandı

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ir
an

ETKİNLİK
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Webcam Kamera 622 15 pin şeritli kablo 

PROFİLLER 1450 - 

AVARE TEKERLEKLER 435 - 

İşçilik ve boyama 800 - 

Saç parçalar 2500 - 

Kaldıraç sistemi 2100 - 

toplam   

Tablo 3’de robota ait bazı alt komponentler ve işlemlerin tuttuğu giderler gözükmektedir. Bütçe 

planlamaları bu tabloya göre yapılmaktadır.  

Tablo 4: Risk tablosu ve nedenleri ile ilgili çizelge 

RİSK 

FAKTÖRLERİ 

RİSKLER NEDENLER ÖNLEMLER 

Teknik 

 DC motor 

kalibrasyonlarında 

problemler 

yaşanması 

 

 Aşırı yüklenmelerde 

voltaj dalgalanmaları 

 Gerekli amper 

değerinin yetersiz 

olması 

 Voltaj regülatörleri ile 

PCB kartta 

dalgalanmaların önüne 

geçmek 

 Düşünülen 

algoritmaların 

istenilen 

performansları 

karşılamaması 

 Yarışma şartlarının 

tam olarak 

bilinememesi ve 

yarışma şartlarının 

bilgi olarak 

edinilememesi 

 Mümkün olduğunca dış 

şartlara karşı tedbir 

alınması 

 Algoritmaların 

yapılarında 

geliştirmeler ve kontrol 

yapılarının eklenmesi 

 Donanımsal 

bileşenlerde 

tutarsızlıklar 

meydana gelmesi 

 Voltaj dalgalanmaları 

 Denemeler sırasında 

oluşacak darbelerden 

etkilenme 

 Diğer dış faktörler 

(sıcaklık, basınç vb) 

 Yarışma esnasında bir 

günlük deneme 

sürecinde mümkün 

olduğunca denemeler 

 Her donanım için 

gerekli yedek 

parçaların edinilmesi 

Teknik 

 Yazılımsal 

bileşenlerin eş 

güdümlü 

çalışamaması 

 Faklı dillerin 

birbirleriyle senkronize 

olamaması 

 IP/TCP protokollerinin 

uygun testlere tabi 

tutulması 

 Literatür özetleri 

çıkarılarak, endüstride 

kullanılan çözüm 

yöntemlerinin 

incelenmesi 
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 Şase içerisinde 

sıcaklığın yüksek 

değerlere çıkması 

 Elektronik 

komponentlerin aşırı 

ısınması 

 Ana bilgisayar şase 

içinde çalışması 

 Dc motorların fazla ısı 

oluşturmaları 

 Ana bilgisayar üzerinde 

halli hazırda bulunan 

soğutma ünitesinin 

kullanımı 

 Ana haznenin 12Vluk 

bir fan ile sürekli 

soğutma işlemi 

yapılması 

 İç haznenin sıcaklığını 

sürekli ölçülmesi 

 Lipo pillerin yanıcı 

veya patlayıcı 

olmaları 

 Lipo pillerin kararsız 

bir yapıya sahip 

olmaları 

 Yüksek voltajlarda 

veya düşük voltajlarda 

yanma veya şişme gibi 

reaksiyonlar 

göstermesi 

 Hem dijital gösterge 

hemde analog 

göstergelerden pilin 

durumunun gözlenmesi 

 İç sıcaklığın sürekli 

ölçülerek bilgilendirme 

panolarından bilgi 

edinilmesi 

 Sensör 

konfigürasyonların 

çalışmaması 

 Sensörlerin algılama 

kapasitelerinin 

çevresel etkenlerden 

kolaylıkla 

etkilenebilmeleri 

 Sensörlerin voltaj ve 

amper değerlerinde 

istenildiği gibi 

performans 

gösterememesi 

 Sensörlerin besleme 

tiplerinin kontrol 

edilmesi 

 Sensör 

konfigürasyonların 

testler esnasında 

denemeleri 

Ekonomik 

 Proje bütçesindeki 

oynamalar 

 Sensörlerin yurtdışı 

üretimli olmaları 

 Yurtdışından gelen 

parçaların gümrüklerde 

ekstra giderlerden 

geçmesi 

 Sensörlerin döviz 

dalgalanmalarında 

etkilenmesi 

 Yurtiçinde muadilleri 

olan sensörlerin 

seçilmeye çalışılması 

 Ek sponsorların 

bulunması 

 Uygun tedarik 

biçimlerinin bulunması 

 

Proje 

zamanlaması 

 Planlamada 

gecikmeler 

yaşanması 

 Planda belirtilen 

zamandan geri 

kalma 

 Gümrükten dolayı 

yurtdışından gelen 

ürünlerde gecikme 

yaşanması 

 Zamanlamada belirtilen 

tarihlerden daha 

öncesinde projelerin 

bölümleri üzerine 

çalışmalara başlamak 

 Alternatif ekipmanların 

belirlenmesi 

Yukarıdaki tablo gerçekleşmesi muhtemel riskleri ve sebeplerini göstermektedir. Sağdaki 

sütunda ise bunlar için düşünülen çözüm yöntemleri belirtilmiştir. Aşağıdaki tablo risk 

faktörlerinin gerçekleşme olasılıkları ve yaratacağı risk analizlerini göstermektedir. 
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Tablo 5: Risk tablosu ve olasılık değerlerinin karşılaştırılmaları. Risk derecelerinin sebep 

olacağı zararların renk skalasında gösterimi 

Riskler Olasılık Maliyet Risk derecesi 

Bütçe problemleri 5 5 4 

Motorlarda 

performans 

problemleri 

4 0 9 

Planlamada 

gecikmeler 3 4 10 

Düşünülen 

algoritmaların 

istenilen 

performansları 

karşılamaması 

3 0 10 

Materyal 

dayanımları 
2 2 4 

Sensör altyapılarında 

yaşanacak 

problemler 
2 1 7 

Yazılımsal 

problemler 2 0 5 

Donanımsal 

bileşenlerde 

tutarsızlıklar 

yaşanması 

2 0 7 

Şase içerisinde 

sıcaklığın 

yükselmesi 
1 1 2 

Lipo pillerin tehlike 

yaratmaları 1 3 8 

9. ÖZGÜNLÜK 

Robotta oluşturulacak A yıldız algoritması hareket planlamayı sağlayacaktır. Bu özellik ile 

diğer AGV robotlarından ayrılacaktır. Ayrıca lokal planlayıcı bu algoritma ile çalışarak sesli 

uyarı, engellerden kaçınma gibi özellikleri olacaktır. Bu algoritmada makine öğrenimi 

algoritması ile en kısa rotanın oluşturulması sağlanacaktır.  Klasikleşen AGV robotlarında 

genellikle engel tespit edildiğinde engel karşından durur ancak projede geliştirilecek robot 

alternatif rotalar belirleyerek navigasyona devam edecektir.  
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Projede katma değeri yüksek bir ürün amaçlandığından yazılım algoritmaları projeyi geliştiren 

gruba ait olup tamamen yerli olacaktır. Bu bakımdan özgünlük değeri açısından önemli bir artı 

değer katmaktadır. 

Projede katma değeri yüksek bir ürün amaçlandığından yazılım algoritmaları projeyi geliştiren 

gruba ait olup tamamen yerli olacaktır. Bu bakımdan özgünlük değeri açısından önemli bir artı 

değer katmaktadır. 

Şekil 8’de görüldüğü üzere robotun üzerinde ayrıca tasarlanan kaldıraç (lift sistemi) sistemi 

sonradan ekle-çıkarma şeklinde olacaktır. Bu yarışma esnasında donanımsal problemlerin baş 

göstermesi sırasında robotun şase içine doğrudan müdahale olanağı düzenlemesinin yanında 

vinç sisteminin istenilmediği durumlarda (bu noktada takımımız sadece yarışma odaklı değil 

ilerleyen süreçlerde bu robot sektöründe yatırımlar üzerine düşünmesinden kaynaklı) bu kısım 

çıkartılma olanağı sağlamaktadır. Portatif tasarlanacak bu kısımın üretim ve tasarımları 

tamamen takıma ait olacaktır. 

10. YERLİLİK 

Projeye ait olan robotun mekanik tasarım ve parçaların üretimleri tamamen takım üyeleri 

tarafından yapılacaktır. Ayrıca bu alanda tedarik edilen ürünler yerli imkanlar ile tedarik 

edilmişlerdir. Ayrıca robotun montajları tamamen yerleşkemiz olan Denizli ilinde 

gerçekleştirmekteyiz. Bu da robotun mekanik aksanının tamamen yerli olmasına sebep 

olmaktadır. Mekanik alanda yapılan hesaplamalar ve simülasyonlarda takım üyelerine aittir. 

Üretim yöntemlerinde ise bazı alt parçaların üretiminde kendi özgünn yöntemlerimiz 

kullanmaktayız. Örnek olarak robotun tekerlekleri üzerine jel tabakası kaplı şekilde üç boyutlu 

yazıcılar ile üretilecektir. Bu alanda çalışan üyeler bu geliştirmeler üzerine halen daha devam 

etmektedirler. 

Yazılım kısmında çalışan algoritmalar takımda yazılım ile ilgili üyeler tarafında 

geliştirilmektedir. Bu yazılımların %55’lik kısmı tamamlanmış ve testleri geçmiştir. 26 Nisan 

tarihinde parkurun değişmesinden dolayı yol planlama algoritmasındaki değişimler devam 

etmektedir. Bu alanda yapılan yazılımlar takım üyelerine ait oldukları için tamamen yerlidir. 

Elektronik entegrasyon, gömülü yazılımların oluşturulmasında takım aittir. Bu alanda 

geliştirilen algoritmalar deneysel testlerden geçmiş olup %100 yerlidir. 

Bu özellikler neticesinde yapılacak olan AGV robotun yerlilik oranlarının yüksek olduğunu 

söyleyebilmekteyiz. 
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