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1. RAPOR ÖZETİ  

 

Fabrika içi otonom taşıma sistemlerinin ismini endüstri 4.0’ın içeriğinde yer alan akıllı sistemler 

ve geniş çaplı otomasyon süreci ile birlikte daha sık duymaya başladık. Akıllı fabrikalarda ve 

akıllı depolarda görev alan otomatik yönlendirmeli veya otomatik güdümlü araçlar olarak da 

adlandırılan Automated Guided Vehicle (AGV)’ler bir operatöre ve manuel kontrol ünitesine 

ihtiyaç duymadan otonom olarak malzemenin taşınmasını sağlarlar. Otomatik yönlendirmeli 

araçların üretilme amacı doğru malzemeyi en uygun zamanda ve minimum masrafla güvenli 

şekilde taşımaktır. Üretim, depolama ve lojistik gibi alanlarda insan müdahalesine gerek 

kalmadan görev alırlar. AGV’ler insanlarla dolu dinamik ortamlarda çalışmaya başladığından, 

bu robotların güvenli, verimli ve sosyal olarak uyumlu bir şekilde gezinmesini sağlamak için 

aktif bir navigasyon sistemi ve karar mekanizması gereklidir. Bu karar mekanizmasının temel 

fonksiyonu insanlar gibi etkileşimli ve işbirlikçi bir şekilde gezinebilen böylece bir hedefe 

giden yolu çevresel durumlardan etkilenmeden bulabilen bir sistem olmalıdır. İnsanlar ile 

birlikte etkileşimli ve işbirlikçi çalışabilmeleri için navigasyon yeteneği, robot algoritmalarına 

dahil edilmelidir. Bu nedenle bu projede, hareketli robotlarda uygulanabilecek kalabalık 

dinamik ortamlarda güvenli ve aktif bir şekilde gezinmelerini sağlayacak bir navigasyon sistemi 

ile birlikte malzemeleri gerekli konumlardan alarak parkuru tamamlanması amaçlanmaktadır. 

Sistem aktif bir şekilde malzemeyi kaldırıp, indirir, döndürür depolanmasını ve istiflenmesini 

sağlar, depodan veya konveyör sisteminden malzemeyi alır veya verir. 

 

Robotun gerçekleştirilmesi gereken örnek çalışma şu şekildedir; Robot öncelikle başlangıç 

noktasından üzerinde herhangi bir yük olmadan sırasıyla belirlenen noktalara gitmeli ve 

başlangıç noktasına dönmelidir. Daha sonra robot başlangıç noktasından yükü alarak istenilen 

parkuru takip ederek gerekli noktaya yükünü bırakması amaçlanmaktadır. Bütün işlemler 

otonom TEKNOFEST Yarışma organizasyonunca her takım için robotların örnek senaryoya 

benzer şekilde istasyonların sıralarının değiştirilmesi ile oluşturulan bir senaryoyu yerine 

getirmesi istenecektir. Robot statik ve dinamik engellere karşı LİDAR sensörü yardımı ile 

güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanması amaçlanmaktadır.  Yük tanıma işlemleri QR teknolojisi 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistem mekanik tasarımı için SOLİDWORKS paket programı 

kullanılmaktadır. Tasarım yarışma şartnamesinde geçen boyutlara göre gerçekleştirilmektedir. 

Robotun denetleyicisi olarak bir mini bilgisayar kullanılması planlanmaktadır. Bütün görevler 

otonom bir şekilde gerçekleştirilecek olup materyal ve yöntem kısmında detayları verilecektir. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1.Takım Üyeleri  

 

Takımımız 14 Ekim 2021 tarihinde ‘Otonom Hava Aracı Tekniği’ ve ‘Kablosuz Haberleşme 

ve Kumanda Sistemleri’ dersleri kapsamında otonom sistem tasarımı ve haberleşme türleri 

üzerine projeler yapmamız ile birlikle kuruldu. Projelerimizi profesyonel aşamaya geçirmek 

için TEKNOFEST’e katılmaya ekip olarak karar verildi. Takım üyeleri şu şekildedir; 

 

Takım Kaptanı: Aylin Temiz  

Üye-1- Aylin Temiz: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir. Projenin 

takım kaptanı, raporlama, iletişim sorumlusu gibi görevlerin yanında sistemin elektronik 

tasarım ve testlerinde görev alacaktır. 

Üye-2- Mustafa Bahadır Gürbüz: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir. Projenin 

elektronik birim sorumlusu olarak görev alacaktır. 
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Üye-3- Elif Özmen: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir. Projenin 

elektronik sistem montajı ve terslerinde görev alacaktır. 

 

Üye-4- Mustafa Geçim: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir.  Projenin 

mekanik birim sorumlusu olarak görev alacaktır. 

 

Üye-5- Serdar Erol: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir.  Projenin 

yazılım birim sorumlusu olarak görev alacaktır. 

 

Üye-6- Metin Mertkan Kartal: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir. Projenin 

elektronik sistemlerin denetleyici ile kontrolü ve göreve yönelik yazılımların geliştirilmesi 

aşamasında görev alacaktır. 

 

Üye-7- Ömer Can Arslan: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir. Projenin 

sistemin mekanik tasarım, analiz, imalatında görev alacaktır. 

 

Üye-8- Cantürk Sencar: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve Otomasyon 

Bölümü/İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı öğrencisidir. Projenin 

mekanik biriminde, sistem terslerinde görev alacaktır. 

 

Danışman: Öğr. Gör. Abdulhamit Sevgi: OSTİM Teknik Üniversitesi/MYO/Elektronik ve 

Otomasyon Bölümü/Mekatronik Programında Öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. İlgi 

alanları: Endüstri 4.0 Uygulamaları, Sensörler ve Dönüştürücüler, Sensör Füzyonu, Gömülü 

sistem tasarımı, Robotik sistem tasarım-elektronik-yazılımı, Yapay Zeka ve Derin Öğrenme 

Uygulamaları, Görüntü İşleme, Otonom Araç Teknolojisi ve Mekatronik Sistemlerdir. 

 

 

2.1.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Proje iş zaman çizelgesi Tablo 1’de, takım hiyerarşik görev dağılımı Şekil 1’de verilmektedir. 
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Tablo 1. İş Zaman Çizelgesi. 

 

İş Paketleri Tanımı Sorumlu Ekipler Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

1- Sistemin Analiz ve Simülasyon Çalışmalarının Yapılması 
Mekanik ve Yazılım 

Birimi 
    

2- 1’nolu Çalışma Sonuçlarına Göre Sistemin Optimizasyonu Tüm Birimler     

3- Mekanik Tasarımın Nihai Hale Getirilmesi Mekanik Birimi     

4- Elektronik Tasarımın Nihai Hale Getirilmesi Elektronik Birimi     

5- Proje Detay Raporu Hazırlanması Takım Kaptanı     

6- Proje Sunumları Hazırlanması ve Sponsor Arayışı Tüm Birimler     

7- Malzeme Temini Mekanik Birimi     

8- Sistemin Mekatronik Üretiminin Gerçekleştirilmesi Tüm Birimler     

9- Sistem Üzerinde Algoritmaların Denenmesi Yazılım Birimi     

10- Algoritma Revizyonların Gerçekleştirilmesi Yazılım Birimi     

11- Sistemin Optimize Edilmesi ve Yarışmaya Hazırlık Tüm Ekipler     
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Şekil 1. Takım hiyerarşik görev dağılımı. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön tasarım raporundan bu yana hem proje hem de takım üyelerinde değişikliğe gidilmiştir. Ön 

tasarım raporunda proje içeriğinde değişiklik yapılmasının temel sebebi kullanılması planlanan 

ürünlerin bazılarının yurtiçi stoklarda bulunmaması veya fahiş fiyatlara satılmasıdır. Bu sebeple 

şu kriterler dikkate alınarak değişiklikler yapılmıştır; Uygun maliyet, estetik görünüm, 

sağlamlık ve üretim kolaylığı. Bu değişiklikler sonucunda projenin üretimi 37100 TL’ye 

düşmüştür. Bu değişiklikler dışında ekip üyelerinde ekleme ve çıkarma işlemi yapılmıştır. 

Çıkarma yapılmasının sebebi öğrencinin kendi isteğiyledir. Ekleme işleminin yapılmasının 

sebebi ise projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan insan gücünün artması gerektiğindendir. 

Yapılan değişiklikler şu şekildedir. 

 

a. Tekerlerde kullanılması planlanan mecanum teker yerine normal endüstriyel araba 

tekerleri olarak değiştirilmiştir. Araç boyutları buna bağlı olarak güncellenmiş ve 

kaldırma sisteminde kullanılması planlanan kriko adeti bire düşürülmüştür. 

b. Projede kullanılması planlanan güç kaynağının hazır alınması yerine kendimiz 

tarafından üretilmesi planlanmıştır bunun için maliyette düşme olmuştur. 

c. Teensy 4.1 yurtiçi stoklarda tükenmesi sebebiyle Teensy 3.2’ye geçilmesi planlanmıştır. 

Aynı şekilde kablosuz haberleşme için kullanılması planlanan XBee Modül yerine 

alternatif bir sensör kullanılması planlanmıştır. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

Sistemin tasarımında yapılan değişikliklerle birlikte nihai blok diyagramı Şekil 2’de 

verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Sistem blok diyagramı. 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Mekanik tasarım yürür ve taşıyıcı sistem olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Yürür sistemin 

tasarımında seçilen motorların toplam kütleyi rahat bir şekilde taşıması için hafiflik ve estetik 

görünüş olmak üzere iki kriter göz önünde bulundurulmuştur. Taşıyıcı sistemin tasarımında ise 

sağlamlık ve üretim kolaylığı dikkate alınarak sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu kriterler 

dışında her iki tasarımı da ilgilendiren parametre ise uygun maliyete üretiminin 

gerçekleştirilmesidir. Bu parametreler dikkate alındığında Şekil 3’te verilen nihai tasarım 

yapılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Robotun nihai tasarımı. 

 

4.2.2. Malzemeler  

 

Robotun imalatında kullanılan malzemelerde sağlamlık, üretim kolaylığı, uygun maliyet ve 

estetik görünüm gibi kriterlere dikkat edildi. Sağlamlık için robotun mekanik tasarımının 

ardından ANSYS Paket programı yardımıyla robot üzerinde kuvvet testleri yapılmıştır. Kuvvet 

testi sonuçları Şekil 4’te verilmektedir. 

 

 
Şekil 4. ANSYS Paket programı ile yapılan analiz sonucu. 
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Test sonuçlarına bağlı olarak en alt tablanın (Şekil 5) 12mm kalınlığında 600x600 alüminyum 

levha olması kararlaştırılmıştır. 

 

 
 

Şekil 5. Alt alüminyum tabla. 

 

Araç üzerine düşen toplam yük dikkate alındığında endüstriyel alanda kullanılan orta sanayi 

ağırlık tekerlerin (Şekil 6) sistemin yükünü taşıyabileceği ortaya çıkmış ve tasarımları 

gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım 3B yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Orta sanayi ağırlık teker tasarımı. 
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Motor için gerekli tork hesaplaması ve motor seçimi 

https://www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Robotun yük ile birlikte maksimum 120kg’lık bir sistemin 4 motor ile 

maksimum 20 derecelik bir eğimi rahatlıkla çıkabilmesi ve lineer hareketini kolaylıkla 

yapabilmesi için 1.89Nm’lik bir toka ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda sistemin 

ihtiyacını seçilen motorlar (MG402E) 3Nm’lik bir torkla rahatlıkla görebilmektedir. Şekil 

7’deki MG402E’nin seçilmesinde bir diğer etken motor üzerinden enkoder bulunmasıdır. 

 

 
Şekil 7. MG402E enkoderli motor. 

 

Sistemin yürür sistem tasarımının dışında taşıma sistemi tasarımında da ANSYS paket 

programının analiz sonuçlarına göre malzeme seçimi yapılmıştır. Taşıma sistemi ile yürür 

sistemin bağlantısının sağlanması için 40X40mm 6 kanal sigma profil tercih edilmiştir. Sigma 

profille ile taşıyıcı sistem arasında 8 mm kalınlığında 300X300mm saç levha monte edilmiştir. 

Taşıyıcı sistemin yük ile temas edeceği kısım ise 8 mm kalınlığında 300X300mm saç levha 

kullanılması planlanmıştır. Aracın yükü kaldırması için ise elektrikli araç krikosu veya 

kendimizin yapacağı bir tasarımla normal bir araç krikosunun elektrikli hale getirilmesi 

planlanmaktadır. Tasarlanan yük taşıma sistemi Şekil 8’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 8. Yürür ve taşıma sisteminin montajı. 

 

Bu bileşenler dışında aracın dış şasesi için 2 mm kalınlığında en x boy x yükseklik 

604x604x440 saç levhanın Şekil 9’da görüldüğü üzere büküm yapılması planlanmaktadır. Bu 

https://www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool
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kısmın yük taşımaya herhangi bir etkisi olmadığı için mümkün olduğunca ağırlıktan ve 

maliyetten azaltma yapılmıştır.  

 

 
Şekil 9. Dış şase tasarımı. 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Aracın üretiminde farklı montaj ve üretim yöntemlerinin kullanılması planlanmaktadır. 

a. Alüminyum levhalar tasarımda verilen ölçülerde kesim işlemi yapılacaktır. 

b. Kesimleri tamamlanan parçalardan alt tabla motorlar ile M5 vida ve somunlarla monte 

edilecektir. 

c. Montaj işlemi tamamlanan yürür sistem ile taşıyıcı sistem birbirine hem vida somun 

atılacak hem de kaynak yöntemiyle birbirine monte edilecektir. 

d. Montajın sağlam olması açısından bütün bileşenler için3B yazıcıdan bağlantı elemanları 

basılarak gerekli kısımlara vidalanacaktır.  

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Kare olarak tasarlanan aracımızın ölçüleri 630x630x480mm uzunluk x genişlik x yükseklik 

şeklindedir. Robotun yaklaşık olarak ağırlığı bütün bileşenler hesaba katıldığında 50 kg olacağı 

düşünülmektedir. Sistemin ANSYS analizi yapılırken bu parametreler dikkate alınmış başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir aracın ölçüleri ver görünümü Şekil 10’da verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 10. Aracın nihai tasarımı ve ölçüleri. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Aracın elektronik bileşenleri Şekil 11’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 11. Sistemin elektronik bileşenleri blok diyagramı. 

 

Sistemde ana denetleyici olarak bütün görev planlamasından sorumlu olarak Jetson Nano 4GB 

kullanılması planlanmaktadır. Ara denetleyici olarak iki adet Arduino nano ve bir adet 

Beaglebone kullanılması planlanmaktadır. Bir numaralı Arduino nano acil durumlarda 

otomatik stop için kullanılması planlanmaktadır. İki numaralı Arduino nano yük kaldırma 

sistemini ve yükün yüklü olup olmadığını kontrol etmektedir. Beaglebone ise aracın hız, yön 

ve tork ayarlarının yapay zeka destekli olarak denetlenmesi için kullanılması planlanmaktadır. 

Aracın yol planlaması için bir adet çizgi izleme modülü ve Lidar kullanılması planlanmaktadır 

bu cihazlar anabilgisayar ile doğrudan haberleşeceklerdir. Ayrıca yüklerin tanınması için 

kullanılması planlanan ESP 32 CAM  doğrudan ana denetleyiciye bağlıdır.  Ana denetleyici ise 

bilgileri kullanıcı arayüzüne doğrudan iletmekte ve anlık araç bilgileri gözlemlenebilmektedir. 

 

Endüstriyel bir taşıyıcı robot tasarımı ve imalatı aşamasında literatürde birçok çalışma 

yapılmıştır. İncelenen çalışmaların sonucunda robotun mekatronik ön tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Sistemin bileşenleri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılarak en uygun olduğu 

belirlenen malzemeler Tablo 2’de verilmektedir. Temin edilen malzemeler kırmızı renk ile 

belirtilmiştir. 
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Tablo 2. Malzeme listesi. 

 

Kalem 

No 
Ürün Adı Amacı 

Birim 

Fiyatı 
Adet 

Toplam 

Fiyat 
1 MG402E 24V DC 230 rpm  Robotun dikey ve yanal hareketini sağlamak için. 1700 4 6800 

2 NVIDIA Jetson Nano  Aracın ana bilgisayarı (Master Denetleyici). 6000 1 6000 

3 24v 40000mah Güç Kaynağı Sistemin için gerekli gücü sağlamak için. 2500 1 2500 

4 Mekanik aliminyum Şase Sistemin şase ve diğer mekanik bileşenleri için. 2000 1 2000 

5 BTS7960B 40 Amper Motor Sürücü Modülü Motorları PWM ile sürmek için kullanılacak. 150 6 900 

6 RPLiDAR A3 Haritalandırma, Engelden Kaçma ve Konumlandırma için. 13000 1 13000 

7 Arduino Nano (Slave Denetleyici) Otomatik Stop, Motor sürücüler gibi diğer bileşenler için  150 4 600 

8 5 Inch LCD Ekran  Araç ile ilgili detaylı bilgileri Araç üzerinde görüntülemek 900 1 900 

9 ESP32 Modül Kullanıcı ara yüzü ile kablosuz bağlantı için 160 2 320 

10 Elektronik Sarf Malzeme Kullanılacak genel devre elemanı ve Kablolama montaj için 

gerekli sarf malzeme. 
1000 1 1000 

11 Esun PLA Plus Filament Robotun montajında kullanılmak üzere baskı sarf malzemesi  280 4 1120 

12 Çizgi İzleme Modülü Şerit Takibinin Sağlanması için. 500 1 500 

13 Dış Mekanik Şase  Robotun dış şasesi için 750 1 750 

14 ESP 32 Cam  QR tanımak  400 1 400 

15 12V Araba kriko  Yükleri Kaldırmak için. 1000 2 2000 

16 Beaglebone Enkoder verileri ve IMU verileri ile aracın kontrolü  2600 1 2600 

17 9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU Aracın açısal konumunu bulmak için. 700 1 700 

18 100KG Ağırlık Gerilme Sensörü  Aracın yüklü olduğundan emin olmak için. 250 2 500 

Toplam 42590 
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A. MG402E dc motor: Aracın lineer hareketini sağlamak için kullanılması 

planlanmaktadır. Genel özellikleri şu şekildedir; çalışma gerilimi 24V, 230rpm, anma 

gücü 100W, nominal çalışma torku 3Nm’dir. 

https://www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool üzerinden 

yapılan hesaplamalara göre 120kg’lık bir sistemin 4 motor ile maksimum 20 derecelik 

bir eğimi rahatlıkla çıkabilmesi ve lineer hareketini kolaylıkla yapabilmesi için 

1.89Nm’lik bir toka ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştır. MG402E Şekil 7’de verilmiştir. 

 

B. NVIDIA Jetson Nano: NVIDIA Jetson Nano Geliştirici Kiti (Şekil 11), modern yapay 

zeka algoritmalarının çalıştırılabilmesi için gerekli olan hesaplama kabiliyetine sahip 

bir mini bilgisayardır. Görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, segmentasyon ve dil işleme 

gibi yapay zeka yazılım geliştirme ortamları ve modelleri rahat bir şekilde kullanılabilir. 

5 watt’lık tüketim ile inanılmaz bir enerji verimliliğe sahiptir. Bu projede master 

denetleyici olarak kullanılacaktır. 

 

C. BTS7960B 40 Amper Motor Sürücü: H-Köprü 43A yüksek güçlü bir motor sürücü 

modülüdür. Bu sürücü, termik aşırı akım korumalı yüksek güçlü sürücü tam H köprü 

sürücü modülünden oluşan BTS7960 çiplerini kullanıyor. Mikrodenetleyici ve motor 

sürücüsünü etkili bir şekilde izole eden çift BTS7960 h köprü sürücü devresi, güçlü 

tahrik ve frenleme imkanı sağlamaktadır. Bu projedeki aktüatörlerin sürülmesinde 

kullanılacaktır. 

 

D. RPLiDAR A3: RPLIDAR A3(Şekil 11), varsayılan ayarında 10Hz'de (600 Rpm) 

çalışır. Bu frekansta çözünürlük 0.9° olur. Tarama frekansını arayüz ile 5-15 Hertz 

arasında ayarlayabilirsiniz. Lazer çekirdeği maksimum 16000 Rpm hızla döner. Bu 

saniyede 16000 örnek oluşturabilmesi anlamına gelir. 

 

E. Arduino Nano: Atmega328 temelli bir mikrodenetleyici kartıdır. Üzerinde 14 adet 

dijital giriş/çıkış pini (6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 analog giriş, 16Mhz 

kristal, usb soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu bulundurmaktadır. Bu projede slave 

denetleyici olarak kullanılacaktır(Şekil 11). 

 

F. 5 Inch LCD Ekran: 800x480 çözünürlüğe sahip rezistif dokunmatik özelliğine sahip 

5" ekrandır. Bu projede araç ile ilgili önemli verilerin araç üzerinde görüntülenmesini 

sağlamak için kullanılacaktır. 

 

G. ESP32 Modül: ESP32(Şekil 11) WROOM-32U, WiFi, Bluetooth ve BLE destekli bir 

mikrokontrolcü modülüdür. Düşük işlemci gücüne ihtiyaç duyacak sensör okuma vb. 

gibi işlemlerin yanı sıra, ses işleme, MP3 çalma, müzik yayınlama gibi daha çok güce 

ihtiyaç duyan uygulamalarda da kullanılabilir. WiFi ve Bluetooth bağlantılarının yanı 

sıra, yeni nesil BLE bağlantısına da destek vermektedir. Bu projede araç verilerinin 

kullanıcı arayüzüne aktarılmasında kullanılacaktır. 

 

H. ESP 32 CAM : ESP 32-CAM, ESP2 WİFİ Bluetooth geliştirme kartı ve OV2640 

kamera modülünü bir arada kullanabileceğiniz bir modüldür. Akıllı ev otomasyonu, yüz 

tanıma projeleri ve kameraya ihtiyaç duyduğunuz çoğu uygulamada kullanabileceğiniz 

bu modül, üzerinde bulunan MicroSD kart girişi sayesinde çekilen görüntüleri 

kaydedebilir. Sistemde QR okumak için kullanılacaktır. 

 

İ. IR Çizgi İzleyen Sensör Modül Kartı: İ. IR Çizgi İzleyen Sensör Modül Kartı (Şekil 

11) Üzerinde klasik çizgi izleyen sensörler gibi 5 adet Tcrt5000 sensör bulunmaktadır. 

https://www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool
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Buna ek olarak önünde bulunan kızılötesi alıcı verici sayesinde kullanıldığı aracı 

engellerek çarpmaktan kurtaracaktır. Önünde bulunan ır sensöre ek olarak bir adette 

switch bulunmaktadır. Bu sensör ile hem engelden kaçan hem de çizgi izleyen 

projelerinizi bir arada yapabilirsiniz. 

 

J. 12V Araba kriko: 2 tona yakın yükü kaldırabilecek şekilde tasarlanmış bir aktüatördür. 

Bu projede yük taşıma sisteminin hareketi için kullanılacaktır. 

 

K. BeagleBone: BeagleBone (Şekil 11), BeagleBone black'in klasik açık kaynaklı 

donanım tasarımına dayanmaktadır ve bu farklılaştırılmış versiyona dönüşmüştür. Bu 

projede slave denetleyici olarak motorların PID katsayılarının ayarlanarak hassas 

hareketler yapabilmesi için kullanılacaktır. 

 

L. IMU: Ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde 

toplayan elektronik bir birimdir. Bu projede aracın doğrusal hareketinin sağlanması için 

kullanılacaktır. 

 

M. 100KG Ağırlık Gerilme Sensörü: 100kg kapasiteli ağırlık sensörüdür. Kapasitesi 

arttırılmak için birden fazla sensör kullanabilir. HX711 Tartı Sensörü ve Arduino ile 

kolayca kullanılabilir. Bu projede aracın yüklü olup olmadığının kontrolü için 

kullanılacaktır. 

 

N. Elektronik Sarf Malzeme: Bu başlık altında sistemin alt elektronik bileşenleri 

bulunmaktadır. Örneklendirmek gerekirse; Dc-dc dönüştürücü, buton, kablo, kontaktör, 

röle vb. Sistemin güç kaynağının aktif-deaktif  edilmesi, sistem bileşenlerinin birbirleri 

ile bağlanması ve enerji dönüşümleri için kullanılması planlanmaktadır. 

 

O. 24v 40000mah Güç Kaynağı: Sistem için gerekli enerjinin hesaplanması sonucunda 

ortaya çıkan gerilim ve kapasite değerlerini sağlayabilecek bir lion pil grubu 

oluşturulması planlanmaktadır. Bunun için gerekli kapasite planlaması şu şekildedir: 

 

Motor başına düşen akım değeri datasheet’i incelendiğinde 5A civarındadır. 4 motor 

20A çekebilmektedir. Kriko motoru ortalama 10A civarında bir zorlanma akımına 

ihtiyaç duymaktadır. Bunun dışında diğer denetleyici kartların ve sensörlerin çektiği 

anlık akım miktarı toplamı 10A civarındadır. Bu sonuçların ışığında sistemin bütün 

bileşenlerinin çalıştığı anda ortalama 40A’lik bir tüketim olmaktadır. Sistemin min 1 

saat çalışabilmesi için 40000mAh’lik bir bataryanın uygun olacağı düşünülmüştür. 

 

 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 
Sistemin algoritma akış diyagramı Şekil 12’de verilmektedir. 
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Şekil 12. Sistem akış diyagramı. 

 

Sisteme güç verilmesiyle birlikte alt sistem bileşenleri aktif olmaktadır. Ana denetleyici LİDAR 

ve IR çizgi izleme modülünün aktif olup olmadığını kontrol ettikten sonra sistem eş zamanlı 

olarak hem şerit takibi hem de nesne tespiti yapmaktadır. Aracın şerit dışına çıkması durumunda 

eyleyicilere gerekli sinyallerin gönderilmesi sağlanacaktır. Engel tespiti durumunda sesli ve 
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ışıklı ikaz verildikten sonra bekleme süresinin aşılması durumunda araç engeli aşacak bir 

manevra yaparak yoluna devam edebilecektir. Yük alma noktalarına geldiğinde QR etiketinden 

veri okunması durumunda yük alma işlemi gerçekleşecek, aynı zamanda aracın yüklü olup 

olmadığı kontrol edilecek ve gerekli konumlara iletimi sağlanacaktır. Bütün işlemlerin yerine 

getirilmesi durumunda araç parkur haritasını anlık olarak kullanıcı arayüzüne sunacak ve 

sistemi durduracaktır. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Master denetleyicinin kodlanmasında üç önemli parametre vardır. Şerit takibi, Nesne tespiti ve 

QR etiket verileri. Bunun dışındaki slave denetleyiciler sadece masterdan gelen veriyi işler ve 

aktüatörleri uyarır. Master denetleyicinin diğer bileşenlerle haberleşmesi ve kodlanmasında 

Python dili tercih edilmesi planlanmaktadır. Bunun temel sebebi python dilinin diğer dillere 

göre daha kolay GUI tasarımının yapılması ve seçilen ana denetleyicinin işletim sisteminin 

Ubuntu tabanlı bir işletim sistemi olmasıdır. Slave denetleyiciler ise c dili ile 

programlanacaktır. Haberleşme türü olarak seri haberleşme türü kullanılacak olup detaylar alt 

başlıklarda verilmektedir. 

 

A. LİDAR ile nesne tespiti 

 

Lazer mesafe sensörleri yaydıkları lazer ışınlarının engellere çarpıp geri dönmesine kadar geçen 

süreyi hesaplayarak aradaki uzaklığı belirleyebilen sensörlerdir. Lazer enerjisini kısa sürede ve 

belirli bir menzildeki nesnelere doğru yollanır. Sensörün menzili içinde bulunan herhangi bir 

nesne yollanan bu ışık enerjisinin belirli bir bölümü geri yansıtılır. Geri gelen ışık enerjisi 

sensörün algılayıcısı tarafında algılanır. Sensörden çıkan ışık enerjisi nesneye çarpıp geri 

gelmesi için geçen süre hesaplanır. Lazerden çıkan bu ışık demetinin hızı ışık hızı bilindiğinden 

nesne ile sensör arasındaki mesafeyi kolaylıkla bulunabilir [1]. Nesneden yansıyan ışık 

demetini sensörde bulunan alıcı sayesinde algılanması sağlanır. Mobil robotlarda en fazla tercih 

edilen lazer çeşidi 2B olarak adlandırılan hem nesnenin lazere olan mesafesi hem de lazerle 

olan açısal konumunu veren çeşitlerdir. Aracımızda RP-LIDAR A3 (Şekil 13) 25 m mesafe 

algılama sağlayabilen lazer sensörü kullanılması planlanmaktadır.  

 

 
Şekil 13. RP-LIDAR A3 
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Bunun için python dilinde rplidar kütüphanesi kullanılacak, bu sayede seri porttan rahat bir 

şekilde veri iletimi sağlamış olacaktır. Ayrıca python dilinin gelişmiş grafik kütüphaneleri 

yardımıyla haritalandırma işlemi kolayca yapılabilecektir. LİDAR henüz temin edilemediği 

için sadece haritalandırma işlemi için gelen verilere bağlı olarak kod denemeleri yapılmış 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Şekil 14). 

 

 
 

Şekil 14. LİDAR verilerine göre SLAM algoritmasıyla haritalama sonuçları. 

 

B. Şerit takibi 

 

Otonom robotlar için şerit takibi yapılması yaygın bir iştir. Robotun siyah bir zeminde beyaz 

bir çizgiyi takip edebilmesi için bu çizgiyi algılayabilmesi gerekir. Çalışmada gerçeklenen 

robot için algılama işlemi IR yansımalı renk algılayıcı kullanılarak yapılmıştır. IR prensip 

olarak bir infrared LED ve fototransistörden oluşmaktadır. Algılayıcının çalışma prensibi 

kısaca şöyledir. Infrared LED siyah zemine sürekli olarak ışık tutmaktadır. Fototransistör 

LED’in hemen arkasında bulunmaktadır. Işık yerden bu fototransistöre yansımaktadır. Eğer ışık 

beyaz çizgiden yansımış ise daha şiddetli olacaktır.,eğer siyah zeminden yansımış ise daha zayıf 

olacaktır. Fototransistör üzerine düşen ışık sayesinde transistor ün değişen iç direncini 

kullanarak ışığa bağımlı bir analog sinyal elde edilir. Sonuçta fototransistör üzerindeki ışık 

kaynağı azaldığında iç direnç artar,buna bağlı olarak da analog sinyalin tepe değeri düşer. 

Analog sinyal belirli bir değerle karşılaştırılarak denetleyicinin anlayacağı lojik “1” ve lojik “0” 

değerleri üretilir. Robotta çizginin yönelimine bağlı olarak hareketi belirleyecek 3 tane IR 

algılayıcısı kullanılmıştır. Bu algılayıcıların değerlerine bağlı olarak robotun hareketine karar 

verilecektir. Kullanılan bu üç algılayıcının zemine ve birbirlerine göre mesafelerine önem 

verilmelidir [2-4]. Algılayıcıların yerleşimine dair çizimler Şekil 15’te verilmiştir. 
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Şekil 15. Şerit takip modülünde kullanılması planlanan IR sensör modülü örneği. 

 

C. QR kodu çalışma prensibi 

QR kodu, beyaz kare fon içinde yer alan siyah noktalarla kodlanmış, özel bir koddur. Bu siyah 

noktaların beyaz kare fon içindeki lokasyonu ve şekilleri farklı bilgileri kodlamaya izin verir. 

Bu şekilde QR kod içine genişçe metinleri sığdırmak mümkün olur. Bu teknoloji sayesinde, 

URL adresleri, Blockchain cüzdan adresleri, kart vizit bilgileri gibi detayları QR Kod içine 

saklamak mümkün olur. Proje içinde yük noktalarının tespiti için kullanılacaktır. 

 

D. Acil durum yardımcı denetleyici yazılımı 

Acil durumlarda uzaktan stop için bir röle yardımıyla kontaktör tetiği kaldırılmakta ve aracın 

bütün enerjisi kesilmektedir. Burada yapılacak olan işlem master denetleyiciden gelen acil stop 

sinyaliyle birlikte slave denetleyici rölenin tetiklenmesini sağlayacak dijital bir sinyal 

gönderecek bunun sonucunda röle tetiklenecek ve kontaktör tetiği kalkacaktır. Bu kodlama C 

dili ile gerçekleştirilecektir. 

 

 

E. Yük kaldırma denetleyici yazılımı 

 

Master denetleyici QR etiketini okur ve yük var sinyalini gönderirse slave denetleyici yük 

kaldırma platformunu harekete geçiren motora PWM sinyali göndererek sistemin yükü 

kaldırmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda slave denetleyici ağırlık sensöründen gelen veriye 

bağlı olarak kapalı çevrim kontrol ile yükün kaldırılıp kaldırılmadığını veya bırakma işleminin 

yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir. Bu kodlama C dili ile gerçekleştirilecektir. 

 

F. Yürür sistem denetleyici yazılımı 

 

Yürür sistemde motorlara gerekli hareketin sağlanması için PWM sinyali gönderilecektir. Aynı 

zamanda motorların enkoderlerinden ve IMU sensörlerinden gelen veriye bağlı olarak kapalı 

çevrim çalışması, PID bloğu ile tork ve ivme kontrolünün sağlanması planlanmaktadır. Bu 

kodlama C dili ile gerçekleştirilecektir. 

 

4.4.Dış Arayüzler 

 

Bu kısımda python dili kullanılacaktır. Bunun temel sebepleri python ile GUI kodlamasının 

kolay olması ve aynı zamanda master denetleyicinin ubuntu tabanlı bir işletim sistemi 

kullanmasıdır. Kullanıcı arayüzünde aracın temel verilerinin yanında kamera görüntüsü ve 

anlık olarak haritalandırma verileri gözlemlenebilecektir. 
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5. GÜVENLİK 

 

• Robotlarda en büyük tehlikelerden biri bataryalardır. Bataryalar delinme, ezilme, 

orantısız şarj ve deşarj gibi durumlarda yanma ve bazen patlama gibi durumlara sebep 

olmaktadır. Bunun için pillerin bulunduğu alanın diğer kısımlarla bağlantısını kesmek 

için izole edilecek ve bir güvenlik duvarı yapılacaktır. Ayrıca güç kaynağımız BMS 

devresi sayesinde aşırı şarj ve deşarjdan bataryayı korumaktadır.  

 

• Araç üzerindeki güç kabloları yüksek akıma dayanıklı olarak seçilecek ve izole 

edilecektir. Güç ve sinyal kablolarının izolasyonuna dikkat edilecektir. 

 

• Aracımızda 2 adet acil durdurma butonu yer alacaktır. Araç kendisine veya etrafına 

zarar vermesi durumunda Jetson nano ve Arduino Nano 1 ile sistemin gücünü 

kesilecektir. Ayrıca aracın arkasındaki acil stop butonu da sistemi durdurmaktadır.  

 

• Araç LİDAR sayesinde belirlenen güvenlik mesafesinin aşılması durumunda nesneleri 

algılayıp frenleme yapacaktır. Sesli ve ışıklı ikaz ardından belirlenen süre boyunca 

engelin çekilmemesi durumunda robot engeli aşacaktır. 

 

6. TEST 

 

Bu aşamaya kadar sistemin mekanik testleri ANSYS paket programında yapılmış olup 120 kg 

yük ile sistemin mekanik parametrelerinin testleri yapılmıştır. Test sonuçları başarılı olmuştur. 

ANSYS analiz sonuçlarının ekran görüntüsü Şekil 4’de verilmiştir. 

 

Sistemin mekatronik kontrol testleri simülasyon ortamında MATLAB paket programıyla 

gerçekleştirilmiş olup test sonuçlarının başarılı olduğu gözlemlenmiştir. MATLAB simulink 

ortamında tasarlanan kontrol blokları (Şekil 16), alt blokların görünümü (Şekil 17) ve sistemin 

gerçek zamanlı simüle edilmiş görüntüsü Şekil 18’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 16. Sistemin kontrol blokları. 
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Şekil 17. Sistemin alt bloklarının iç görünümü. 

 

 
 

Şekil 18. MATLAB Simulink ortamında sistemin simüle edilmiş halinin farklı bakış 

açılarından görünümü. 



 
 

21 
 

ANSYS ve MATLAB’te yapılan testlerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bunların yanı sıra 

sistemde SLAM algoritmasının ve şerit takip algoritmasının ön testleri yapılmış olup başarılı 

sonuçları Şekil 14 ve Şekil 15’te verilmiştir.  

 

Sistemin mekanik montajı gerçekleştirilmiş ve ön testleri yürür sistem üzerinde yapılmıştır. 

Üretilen aracın görselleri Şekil 19-21’de verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 19. Aracın ön görünümü. 

 

 
 

Şekil 20. Aracın yan görünümü. 
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Şekil 21. Aracın üst görünümü. 

 

Bu aşamadan sonra sistemin elektronik montajı, boşta aktüatör testleri, yükte aktüatör testleri, 

batarya testleri ve gerçek zamanlı olarak algoritma testleri yapılması planlanmaktadır.  

 

7. TECRÜBE 

 

Bu aşamaya kadar aracın tasarımı, analizi, simülasyonu ve algoritma testleri yapılmıştır. Bu 

noktada bize sağladığı tecrübe SOLİDWORKS paket programının aktif olarak kullanımının 

öğrenilmesi, ANSYS paket programı ile üretime geçilmeden yapılabilecek testleri ve bu 

testlerin nasıl yapılacağının öğrenilmesidir. Aynı şekilde MATLAB paket programının 

kullanımı ve gerçek zamanlı simülasyon gerçekleştirilmesidir. Yazılım alanında yazılım 

biriminin şerit takibi ve SLAM algoritması konusunda kendini geliştirmesi ve tecrübe 

kazanması sağlanmıştır. 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

Tablo 3’te nihai bütçe planı verilmektedir. Temin edilen malzemeler kırmızı ile işaretlenmiştir. 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

Tablo 3. Nihai bütçe planı 

 

Kalem 

No 
Ürün Adı 

Birim 

Fiyatı 
Adet 

Toplam 

Fiyat 

1 MG402E 24V DC 230 rpm 1700 4 6800 

2 NVIDIA Jetson Nano 6000 1 6000 

3 24v 40000mah Güç Kaynağı 2500 1 2500 

4 Mekanik aliminyum Şase 2000 1 2000 

5 BTS7960B 40 Amper Motor Sürücü Modülü 150 6 900 

6 RPLiDAR A3 13000 1 13000 

7 Arduino Nano (Slave Denetleyici) 150 4 600 

8 5 Inch LCD Ekran 900 1 900 

9 ESP32 Modül 160 2 320 

10 Elektronik Sarf Malzeme 1000 1 1000 

11 Esun PLA Plus Filament 280 4 1120 

12 Çizgi İzleme Modülü 500 1 500 

13 Dış Mekanik Şase 750 1 750 

14 ESP 32 Cam 400 1 400 

15 12V Araba kriko 1000 2 2000 

16 Beaglebone 2600 1 2600 

17 9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU 700 1 700 

18 100KG Ağırlık Gerilme Sensörü 250 2 500 

Toplam 42590 

 

Tablo 4. İş paketleri. 

 

İş Paketleri Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

1- Sistemin Analiz ve Simülasyon 

Çalışmaları 
    

2- 1’nolu Çalışma Sonuçlarına Göre 

Sistemin Optimizasyonu 
    

3- Mekanik Tasarımın Nihai Hale 

Getirilmesi 
    

4- Elektronik Tasarımın Nihai Hale 

Getirilmesi 
    

5- Proje Detay Raporu Hazırlanması     

6- Proje Sunumları Hazırlanması ve Sponsor 

Arayışı 
    

7- Malzeme Temini     

8- Sistemin Mekatronik Üretiminin 

Gerçekleştirilmesi 
    

9- Sistem Üzerinde Algoritmaların 

Denenmesi 
    

10- Algoritma Revizyonların 

Gerçekleştirilmesi 
    

11- Sistemin Optimize Edilmesi ve 

Yarışmaya Hazırlık 
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Risk analizi yapıldığında şu anlık en başlıca riskler algoritmaların çalışmaması veya eksik 

çalışması olarak görülmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda yazılım 

birimimizdeki tecrübeli arkadaşlar danışman hocamızın gösterdiği alternatif yollar üzerinde 

çalışmalar yaparak kolayca çözüme ulaşacaklardır. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Aracın mekanik tasarımı tamamen ekibimize aittir. Bunun yanı sıra proje kapsamında özgün 

bir AGV kontrolör algoritması tasarımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Sistem hatalarından 

öğrenerek kendi kendini eğiterek optimize edecektir. Ayrıca 3 boyutlu tasarımı yapılmış olan 

AGV’nin bilgisayar yardımıyla tasarlanan şasede meydana gelen gerilim-deformasyon 

analizleri ve gerçek zamanlı sistem simülasyonu gerçekleştirilerek ideal prototip üretimi 

aşamasının hızlandırılması için optimizasyon ve güvenlik çalışması yapılmış olacaktır.  

 

10. YERLİLİK 

 

Aracın mekanik tasarımı ve imalatı tamamen yerli imkanlarla ve ekibimiz tarafından 

gerçekleştirilecektir. Aracın bütün yazılımları yerli imkanlarla yetenekli arkadaşlarımız 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra aracın kaldırma sistemi için kullanılması 

planlanan krikonun imalatı ve batarya grubunun imalatı ekip üyelerince gerçekleştirilecektir. 
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