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      1.       Takım Organizasyonu 

 

    Simurg takımı, ortak  çalışmayı,   oluşabilecek  sorunların çözümü için temel araç olarak 

görmektedir. Bu nedenle olumlu sonuçların arkasında takım çalışması ile ilgili uygulamalar ve 

çabalar öngörülmektedir. Bugüne kadar takım çalışmasına ilişkin süreçte ağırlığın takım 

özellikleri üzerinde olduğunu görmek mümkündür. Takımın izlediği yol,  takım elemanları 

arasındaki ilişkilerin hareket noktaları gibi açılardan bakıldığında takım; organizasyon yapısı 

içerisinde yer alan bütünün, önemli birer parçası olarak görülmektedir. Takım çalışmasının 

başarısına neden olan organizasyonel faktörlerden ve  strateji  politikalarının etkileri dikkate 

alınarak çalışılmıştır. Simurg Takımı, farklı lisans bölümü (Elektrik-Elektronik, Makine, 

Bilgisayar Mühendisliği) öğrencilerinden oluşmaktadır,multidisiplinler bir yapıdadır. Bu 

anlamda ekip üyeleri birbirlerini tamamlamış ve ellerinden gelenin en iyisini sunmak için tek 

bir birim olarak yakın koordinasyon içinde çalışmıştır. Genel toplantılar sıklıkla Zoom 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Takım, ismini  efsanevi simurg kuşundan ilham alınarak 

konulmuştur;  efsanede esas yolculuğun öze olan yolculuk olduğu dikkat çekmektedir.   Takım 

üyeleri de  teknolojide başarıya giden yolculuğun, özümüze olan yolculukla gelişeceğini fark 

etmişlerdir. Bu nedenle Türk milletinin yüzyıllardır süregelen temeltaşı tarım sektörüne katkıda 

bulunmayı amaçlamışlardır. Tarım, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana, hem en önemli 

geçim kaynağı olmuş , hem de ekonomik disiplinlerin gelişiminde dikkat edilen ilk sektör 

olmuştur. Tarım bir ülkenin ana kaynağıdır. Tüm bu bilgiler ışığında ekibin amacı; tarımın 

ekonomik kalkınmadaki yerini ve önemini doğrultusunda çiftçilere destek sağlamak için 

teknolojiler geliştirmek ve bu olgunun Türkiye’de gelişimine katkı sağlamaktır. 

 

 

Araç kontrol birimi:  İKA’yı yöneten temel birimdir. Araçta bulunan batarya yönetim sistemi, 

şarj sistemi gibi temel sistemler ile aracın sensör  gibi alt birimleri ile koordineli çalışarak ve 

ilgili birimleri yöneterek aracın güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. 

Elektronik Tasarım: Elektronik tasarımı ve devre kartlarını yapmakla görevli olan birimdir. 

Görüntü İşleme Sistemi: Yabancı ot ile mücadelede gerekli görüntü işlemeyi yapan birimdir. 

Mekanik Tasarım: İKA’nın  gerekli tüm mekanik tasarım, analiz ve üretiminden sorumlu 

birimdir. 

Yazılım Ve Simülasyon: İKA’ nın hareketi için gerekli otonom, donanımsal yazılımı 

geliştiren ve simülasyon ortamına taşıyan birimdir. 

2.    Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Değişiklik Yapılan Ürün ÖTR (ilk hal) KTR (son 

hal) 

Bütçeye Etkisi 

Namiki 22cl-3501pg motor 2 adet 4 adet + ₺165.2  

Lipo pil  2 adet  2 adet  + ₺  



 

 

Servomotor 3 adet 5 adet + ₺  

Lidar (TOF) 1 adet  1 adet  + ₺504.85 

Lidar (RPLidar)  x 1 adet  + ₺ 

Kamera 1 adet 3 adet +  ₺740.7  

                                      Tablo 3 : Malzemede Değişiklik     

 Projeler sürekli bir araştırma ve geliştirme döngüsü içinde ilerlemektir. Bu ilerleyiş sürecinde 

yeni edinilen bilgiler tasarımda değişiklik ihtiyacı doğurmuştur. Ön tasarım raporu sonrasında 

toplantı yapılmış, yeni fikirlere odaklanarak ve eski benzer fikirleri titizce inceleyerek 

araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda karar verilen değişiklikler, aşağıda 

sıralanmıştır. Tasarım süreci ve üretim sırasında yapılacak  değişiklikler, ekonomik 

sonuçlarıyla özetlenmiştir.Değişiklik için detaylı araştırmaya gidilmiştir.  Değişiklik 

yönetiminin başarılı üretim organizasyonlarında önemli bir rol oynamıştır.  Son açıklanan 

değişiklik  takımın kontrol sürecinde önemli bir gelişmeye yol açtığı için önemlidir. 

2.1.Motordaki değişiklik: 

DC Motorda Değişiklik :  

 

Projede Namiki 22cl-3501pg motorundan 2 adet değil, 4 adet kullanılmasına karar verilmiştir. Aracın 

toplam ağırlığı 10 kilogramdan yaklaşık 12 kilograma çıkarılmıştır ve 2 motordan 4 motorlu sisteme 

geçilerek aracın kabiliyetleri arttırılmıştır. Eski sistemde bulunan diferansiyel dişli sistemi kaldırılmış 

ve 4 motor, çift salıncaklı sisteme tekrardan optimize edilmiştir. Yeterli torkun elde edilebilmesi için 

redüktörlü motorlar tercih edilmiştir. 

 

Servo Motorda Değişiklik- Ekleme : 

Püskürtme Sistemi 2 katına çıkarılmıştır. Aracın ön tarafında bulunan püskürtme sistemi aracın sağ ve 

sol taraflarında bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. Böylece tarım arazisinde yabani otlara karşı 

yapılan müdahale hızı 2 katına çıkmıştır. Böylece araç yol hattında ilerlerken sağ ve sol kısımlardaki 

ekin sıralarına aynı anda müdahale edebilmektedir. Her püskürtme sistemine iki servo motoru, bir dc 

su pompası bağlı olduğundan su pompası sayısı da iki katına çıkmıştır. Maliyet artmasına rağmen 

zamandan büyük ölçüde tasarruf edilmiştir. 

 

2.2.Lipo Bataryada Değişiklik : 

Projedeki motor sayısındaki değişiklik beraberinde li-po bataryadaki akım  değişikliği de 

getirmiştir.Performans açısından sistemde iki adet lipo pil kullanılacaktır. İlk lipo pil 4 motor, 

motor sürücü, pompa, kontrol kartı ve kontrol kartına bağlı olan telemetri, GPS, lidar sensörü 

ve kuamanda alıcısını çalıştıracaktır. İkinci lipo pile iki adet küçük servo(tower pro sg90), 

servo(mg995), Jetson Nano ve kamera bağlanacaktır 

    İlk lipo pil 4S 3300 mAh 40C, ikinci lipo pil 2s 3300 mAh 30C seçilmişti.Malzemelerde 

yaşanan değişiklikle beraber İlk lipo pil 2 motor, voltaj düşürücü, motor sürücü, pompa, 

pixhawk ve pixhawk’a bağlı olan telemetri, lidar sensörü, alıcı ve GPS’i çalıştıracaktı ek olarak 

, 2 dc  motor,  1  lidar eklendi ve 1 lidar değiştirildi.  İkinci lipo pile iki adet küçük servo(tower 

pro sg90), servo(mg995), güç dağıtım kartı, Jetson Nano, kamera ve lidar bağlanacaktı ihtiyaç 



 

 

ile beraber  2 kamera ve 2 servo daha eklendi.4200 Mah 7,4V 2s 35C Lipo Batarya Pil T Plug 

Drone ve Leopard Power 8000MAH 14,8V 4s 25C Uav & Miltirator Batarya yeni lipo piller 

olarak araştırılmıştır. 

2.3.Sensörlerde Değişiklik: 

Kullanılan lidar sensörü bir adet 360 derece lidar sensörü ve bir adet mini lidar ile 

değiştirilmiştir. 360 derece lidar etraftaki engelleri ve otları algılayarak gidiş güzergahını 

oluşturmada kullanılacaktır. Çukur saptamada ise mini lidar sensörü altına eklenen pan tilt ile 

kullanılacaktır. Bu pant sayesinde mini lidar 90 derecelik bir açı ile yukarı aşağı  hareket ederek 

çukurları saptayacaktır. Bu sayede engelden kaçma ve çukur saptanması daha etkili ve doğru 

hale getirilmiştir. Aynı zamanda aracın önüne 1 tane koyması belirlenmiş kamera sağ ve sola 

45 derecelik açılarla iki tane olarak konulacaktır.  Araç ilerlerken sağ ve soldaki yabancı otları 

tanıyabilecektir. Yapılan değişiklikler ile aracın işlevi ve hızı artırılmıştır.  

2.4.Kamera Yüksekliğinde Değişiklik: 

Püskürtme sisteminin kamerası önceki tasarımda yerden 20 santimetre yukarıda iken şu an 32 

santimetre yukarıdadır ve 30° eğimle durmaktadır. Bunun nedeni yabani ota hemen tepeden 

bakmak hem de 3 boyutlu şekilde rahatça görebilmektir. 

2.5 Araç Üst ve Alt Şasi Arasındaki Bağlantı Yapısı Değişikliği: 

Araç üst ve alt şasi arasındaki bağlantıyı sağlayan yapı destek elemanları maliyeti düşürmek 

için yeniden tasarlanmıştır. 2 adet kafes sisteminden oluşan yapı, 8 adet küçük monte edilebilir 

yapılara ayrılarak yeniden düzenlenmiştir. 

2.6.Dış Tasarım Değişiklik: 

Planlanan dış tasarım yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenip tasarlanmıştır.  

 

şekil 1 :Araç Dış Tasarım Görseli 



 

 

2.7.Bütçedeki Değişiklik: 

ÖTR raporunda sunulan ilk bütçeler: 

 
    Tablo 4  

Mekanik Bütçe: 4298.5 tl 

 

 

 

 
    Tablo 5 

Elektronik Bütçe: 6352.83 tl 

Toplam Bütçe: 10651.33 tl 

 

Yeni Bütçe: 

Bütçe planlamasında belirli değişikliğe gidilmiştir. Maliyet olarak bütçemizin bir miktar üstüne 

çıkmak durumunda kalınmıştır. Yapılan eklemeler tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

 



 

 

 

 

3.    Araç Özellikleri 

3.1. Mekaniksel Özellikler: 

Araç tarım arazisine uyumlu ve istenen görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Aracın mekanik ve elektronik özellikleri 30 dakikadan az bir süre içerisinde yaklaşık 800 metrekarelik 

bir tarlanın tamamını dolaşabilmesi ve bitkileri imha edebilmesi için özenle hesaplanarak seçilmiştir. 

Aracın toplam ağırlığı yaklaşık 12 kilogramdır (Zirai ilaç deposunun dolu olduğu düşünüldüğünde). 

Araç iç yapı malzemelerinin bazı kısımları, kolay kullanımı ve düşük maliyeti sebebiyle 

FDM metoduyla (Üç boyutlu yazıcılar) elde edilecektir. Bu kısımlar arasında üst ve alt şasiyi 

birbirine bağlayan yapı destek elemanları, salıncak sistemi bağlantıları, elektronik kartlar 

koruyucu elemanları ve DC motor, servo motor, su pompası sabitleyici elemanları gibi parçalar 

bulunmaktadır. Diğer parçalar ise su jeti, CNC kesim gibi talaşlı imalat yöntemleri ile elde 

edilip araç istenen şartları yerine getirebilir halde olacaktır. 

 Aracın yürüyüş sistemi çift salıncak sisteminden oluşmaktadır ve 4 adet amortisör ile 

desteklenmiştir. Amortisörler sayesinde araç üzerinde oluşacak titreşimlerin olabildiğince 

sönümlenmesi amaçlanmıştır. Çift salıncak sistemi kullanılarak tekerleğin arazi koşullarında 

istenmeyen yönlerdeki rotasyonunun engellenmesi ve araziye daha uyumlu bir yapıda hareket 

etmesi planlanmıştır. Araç 4 tekerlekli olup 4 adet redüktörlü DC motor ile hareket etmektedir. 

4 X 4 sisteme sahip olan araç ile arazi koşullarındaki hareket kolaylaştırılmak istenmiştir.  

Aracın dönüş sistemi için 1 servo motor tarafından kontrol edilen 4 bar mekanizması 

kullanılmıştır. Servo motorun açısal hareketinin rotasyonunu çevirip tek bir moment etkisi ile 

her iki ön tekerleği aynı yönde hareket ettirebilen 4 bar mekanizması sistemi, tek serbestlik 

derecesine sahiptir. 4 bar sistemi iki noktadan alt şasiye sabitlenmiştir. Servo motordan gelen 

tork, dört bar sisteminin tekerleklere bağlanan kısmına kadar iletilmektedir. Tasarlanan aracın 

maksimum genişlik ve derinlik ölçüleri 320 X 500 milimetredir, maksimum yerden yüksekliği 

ise 340 milimetredir. Bu ölçüler yarışma maksimum araç boyutu kuralına uygundur. Tekerlek 

çapı 15 santimetre seçilmiştir bu ölçü verilen görevleri yerine getirmek için yeterli 

bulunmuştur. 

Aracın yapısal elemanı olarak 2 adet şasi bulunmaktadır üst ve alt olmak üzere, araç iki 

katlı bir yapıdadır. 2 Şasi arasındaki bağlantı sabit destek parçaları ile sağlanmıştır. Aracın üst 

şasisinde 2 adet püskürtme sistemi vardır ve bu sistem zirai ilaç deposundan aldığı sıvıyı 

püskürtme işlemi ile yabani otu imha etmesi için tasarlanmıştır. Püskürtme sisteminin kontrolü 

2 adet servo motor ile sağlanmıştır. Yukarı ve aşağı yönlü hareketini bir servo motor ile, sağa 

ve sola olan hareketini ise farklı bir servo motor ile sağlamaktadır. Zirai ilaç deposundan 

müdahale edilecek olan zirai ilaç, 2 adet DC su pompası ile püskürtme sistemine iletilmektedir. 



 

 

Püskürtme sistemlerinin uçlarında birer adet nozul bulunmaktadır bu nozullar sıvı akışının 

düzgün sağlanması ve basınçlı bir şekilde püskürtme sağlanması için yerleştirilmiştir. Araca 

ait GPS modülü aracın üst bölmesinde bulunacaktır. Manyetik alandan etkilenmemesi ve daha 

doğru veri alınabilmesi için üst bölmede bulunan GPS bir yükseklik kazandırılarak bu bölmeye 

yerleştirilmiştir. 

 
Şekil 2 :Üst Şasi Tasarım Görseli 



 

 

 
Şekil 3 :Alt Şasi Tasarım Görseli 

 
Şekil 4 :Yürüyüş Sistemi Görseli 



 

 

 
Şekil 5 :Tahrik Sistemi Genel Görünümü 

 

 

3.2. Elektronik Tasarıma Ait  Özellikler: 

İKA'daki elektronik sistem, güç sağlamak, motorları sürmek ve robotta kurulu çeşitli 

sensörlerle dağıtım için tasarlanmıştır. 

12V Namiki DC dişli motor, konum kontrol sistemini sürmek için güçlü bir motordur. 

Fotoelektrik kodlayıcı çıkışı ve 80:1 vites azaltılmış planet dişli oranı ile birlikte gelir. 12VDC 

anma gerilimi ile 120 rpm sağlayabilir. Redüktör türleri arasında yer alan planet redüktör, 

yüksek tork değerlerinin karşılanması amacı ile üretilen, çalışma sırasında görece düşük olan 

tork değerlerini optimize ederek verimi artırmaya çalışır. Kullanılan  planet redüktörlü motor 

sayesinde  servo motorlar ile gereken  uyum sağlanmıştır  

En büyük sorunların başında enerjinin verimli kullanılması gelmektedir. Buna dikkat 

edilerek  2 lipo batarya öngörülmüştür.   

Pixhawk kontrol kartı ve nvidia  jetson nano mikrodenetleyicisi; sensörler , motorlar  

ve diğer tüm elektronik bileşenlerin kontrolünü sağlayacak ana sistemi oluşturmuştur.  

DC-DC dönüştürücülerin aşırı yüklenmesini önlenmiş .Bu sayede güvenilir bir yapı 

elde edilmiştir.  

Li-Po piller öncelikle yüksek enerji yoğunlukları için seçilmiştir ancak aynı zamanda 

yüksek deşarj oranı, düşük kendi kendine deşarj oranı ve iyi çevrim ömrü gibi diğer özellikler 

arasında mükemmel bir denge sunarlar. 



 

 

Herhangi bir tehlike anında sistemin gücünü kesecek  acil stop butonu ve olası bir kısa 

devre durumunda sistemin zarar görmesini önlemek için bir sigorta monte edilerek güç 

sisteminin tasarımı sonlandırılmıştır. 

Araçta kullanılan komponentler 5V , 3.3V voltaj gerektirdiğinden araç içerisinde uygun 

DC-DC dönüştürücüler kullanılarak gerekli voltaj seviyeleri istenilen seviyeye ayarlanmıştır. 

3.3. Yazılımsal Özellikler 

Nvidia Jetson Nano yardımcı bilgisayar kullanımı ile  görüntü işleme ve yapay zeka 

odaklı algoritmalarda başarı ve hız sağlanacaktır.  

Yazılım işlemleri Python programlama dili kullanılarak uygun geliştirme ortamlarında 

yapılacaktır.(Speyder,Pycharm)  

Algoritmaların ihtiyaçları kapsamında hazır kütüphaneler kullanılacaktır. 

Math,OpenCV,Matplotlib  

Eğitim için veriseti oluşturulacak ve etiketleme işlemleri yapılacaktır.  
 

4.    Sensörler   
 

Ürün  Adet Açıklama 

RPLidar A2M8 Lazer Tarayıcı 
 

 

 

 

 

1 

360  derece lidar otonom araç algı sistemlerinde 

kullanılan en yaygın sensörlerden biridir ve 

hedef tanımada hassas derinlik bilgisi, uzun 

menzil ve gece görüş yetenekleri ile geniş bir 

görüş alanına sahiptir.Seçilmesinde bu sebepler 

etkili olmuştur. 

TF Mini Lidar (TOF) Lazer 

mesafe sensörü  

 

 

 

 

1 

 

Küçük boyda yüksek performans verebilen üst 

seviye bir sensördür. TF Mini LiDAR sensörü, 

iletişim protokülü olarak UART haberleşmesi 

kullanmaktadır.  

Raspberry Pi V2 Kamera 

 

     

 

3 

 

Kamera, yardımcı bilgisayara uyumludur. 

Yüksek çözünürlük ve küçük boyut avantajları 

sebebiyle tercih edilmiştir. Görsel tanımlamada 

daha iyi performans gösterir.Seçilmesinde bu 

özellikleri etkili olmuştur. 



 

 

 Ublox M8N GPS 

 

 

 

 

1 

 Pixhawk ve benzeri uçuş kontrol kartları ile 

uyumludur ve sorunsuz olarak 

çalışabilmektedir Neo-M8 gps modülü ve 

ayrıca IST8310 dahili pusula modülü bulunur. 

Seçilmesinde bu özellikler etkili olmuştur. 

 

                        Tablo 6 : Araçta kullanılacak olan nihai sensörler  

 

Sensörlerin Konumlandırılması :  

 
Şekil 6 : Sensörlerin Konumlandırması 

 

Filtreleme:  

İKA’da kullanılan GPS, IMU, lazer tarayıcı (lidar) gibi sensörlerin robotun işleyişindeki 

işlevlerini arttırmak amacıyla kullanılan filtrelerin çözünüırlüklerini arttırmak hem sensör 

füzyonu hem de hareket kabiliyetinin arttırılması bakımından önemlidir[1]. Sensör verilerinin 

filtrelenmesi için Kalman Filtresi kullanılacaktır. Kalman Filtresi bir tahminleme (estimation) 

yöntemidir. Kalman, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin 

durumlarını tahmin edilebilen bir filtredir. İKA’nın hareket esnasında ivme, titreşim gibi 

nedenlerle sensörler anlık olarak hatalı ölçümler yapabilir. Hareket esnasında sensörlerden 

gelen bu istenmeyen sinyalleri, gürültüleri, tepe ve dip noktalarını önlemek için Kalman 

Filtresi kullanılması planlanmaktadır. FilterPy isimli Python kütüphanesi içindeki 

KalmanFilter’ın kullanılması planlanmaktadır. 

 



 

 

Sensör Füzyonu: 

 Tarımsal araziden  farklı sensör kaynaklarından toplanan verilerin , bilginin daha doğru 

olacak şekilde birleştirilmesi için sensör füzyon algoritmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sensörler 

direkt doğru bilgiyi vermemektedir.Sistematik hatalar kalibrasyon edilebilir ancak rastgele 

hatalar düzeltilemez, füzyonda kullanılır. Sensör Ölçüm = Gerçek Değer + Sistematik Hata 

+Rastgele Hata şeklindedir. İKA’da kullanılan lidar ve kamera farklı ölçümler vermektedir. 

Kamera görüntü vermektedir ve pixel matematiği üzerinedir. Lidar bir nokta bulutu 

çıkartmaktadır. Bu farklı bilgiler birleştirilmeden önce ortak koordinat sistemine 

dönüştürülmesi gerekmektedir.Her sensör farklı frekansta çalıştığı için ortak zamana 

ötelenmektedir. Zamanı da ortaklayarak aynı ana ait nesne ile ilgili bilgileri 

kullanabilinmektedir.Tarımsal arazide birden fazla nesne bulunduğundan ötürü bu bilgileri 

ilişkilendirmemiz gerekmektedir.Hangi bilgiler hangi nesneye ait bunu bilmeliyiz.Sonunda 

kullandığımız füzyon metodu algoritması ile bilgileri birleştirip gereken neyse o bilgiler 

türetilebilmektedir. 

 
Şekil 7 :kalman filtre çalışma mekanizması 

 

Bir sensör füzyonu algoritması olan Kalman filtreleri, durum uzayı formatında doğrusal 

dinamik sistemlere dayalı durumları tahmin etmek için kullanılır.Kalman filtre algoritması 

tahmin ve güncelleme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. "Tahmin" ve "güncelleme" 

terimlerinin farklı literatürde sırasıyla "yayılma" ve "düzeltme" olarak adlandırılır.                                                                                            

 

3D LIDAR nokta bulutlarından nesne-bölge önerilerini hızlı ve doğru bir şekilde oluşturmak 

için, önce sıralanmamış orijinal seyrek nokta bulutlarını, her lazer ışınının zaman damgasına 

ve dikey yönelimine göre çok kanallı bir matriste kodlar ve analiz ederek yer noktalarını 

çıkarırız. iki bitişik kiriş arasındaki mesafe farkı. Yer dışı noktalar, uyarlanabilir bir eşik 

tabanlı küme algoritması kullanılarak kümelenmiştir ve kümelemenin sınırlayıcı kutusu 

hesaplanacaktır. Böylece, önceden tanımlanmış pozisyona ve nesnelerin boyutuna bağlı 

olarak pesudo hedeflerinin sayısını azaltabiliriz 

 
Şekil 8 : Sensör kurulumunun yan görünümü 

 

Lidar ve görüntüleme veri füzyonu sorununa, 3B LIDAR koordinatları ile 2B görüntü 

koordinatları arasındaki ilişkinin konum, yön ve odak uzaklığı gibi kamera parametreleriyle 

karakterize edildiği bir kamera poz tahmini problemi olarak yaklaşılabilmektedir.Lidar 



 

 

taraması, görüntüleme sensörlerine kıyasla daha düşük nokta çözünürlüklerinde de olsa, 

derinliği yüksek doğruluklarda ölçmek için bir yardımcı program sağlar. 

 

 
Şekil 9 : Sensör kurulumunun üstten görünümü. 

 

Veri birleştirme algoritmasının ilk adımı, LiDAR çıkışı ve  kameranın veri noktalarını 

geometrik olarak hizalamaktır. Geometrik hizalamanın amacı, LiDAR sensörü tarafından 

her veri noktası çıkışı için kamera çıkışında karşılık gelen pikseli bulmaktır. 

 

∆𝑥 = LiDAR ve Kamera sensörünün merkezlerinin önden yer değiştirmesi. 

∆𝑥 = LiDAR ve Kamera sensörünün merkezlerinin yatay yer değiştirmesi. 

𝑥𝑥 = LiDAR tarafından algılanan O nesnesine olan mesafe. 

𝑥, 𝑥𝑥= O nesnesinin sırasıyla LiDAR tarafından ölçülen enlem ve boylamı. 

𝑥𝑥 = Kameranın yerden yüksekliği. 

𝑥𝑥 = LiDAR'ın dikey yüksekliği 

𝑥, 𝑥𝑥 = O nesnesinin sırasıyla Kamera tarafından ölçülen enlem ve boylamı. 

 

𝑥𝑥, 𝑥, 𝑥𝑥 değerleri LiDAR sensörünün çıktılarıdır. Bu hizalamanın amacı, LiDAR 

sensörü tarafından her veri noktası çıkışı için kamera çıkışında karşılık gelen pikseli 

bulmaktır. Burada kameranın ana ekseninin ve LiDAR'ın birbiriyle hizalı olduğunu 

varsayılmaktadır. 

 

O nesnesine olan uzaklığı göz önüne aldığımızda, 

𝐷 = 𝐷𝐷 cos 𝐷 ∙ cos 𝐷𝐷 = 𝐷 ∙ cos 𝐷 ∙ cos 𝐷𝐷 + ∆𝐷 (1) 

O nesnesinin dikey yüksekliği göz önüne alındığında, 

𝐷𝐷 = 𝐷𝐷 − 𝐷𝐷 ∙ sin 𝐷 = 𝐷𝐷 − 𝐷 ∙ sin 𝐷  (2) 

(1) ve (2)'den kameranın karşılık gelen enlemini 𝑥 aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz, 

tan 𝐷 = ((𝐷𝐷 − 𝐷𝐷) + 𝐷𝐷 ∙ sin 𝐷) ∙ cos 𝐷𝐷 / 𝐷𝐷 ∙ cos 𝐷 ∙ cos 𝐷𝐷 − ∆𝐷            (3) 

Şekil 3'ten yatay yer değiştirmeyi göz önünde bulundurarak, 

𝐷𝐷 cos 𝐷 ∙ sin 𝐷𝐷 = 𝐷 ∙ cos 𝐷 ∙ sin 𝐷𝐷 + ∆𝐷 (4) 

(1) ve (4)'ten karşılık gelen boylamı hesaplayabiliriz 

tan 𝐷𝐷 = 𝐷𝐷∙cos𝐷∙sin 𝐷𝐷+ ∆𝐷 / 𝐷𝐷∙cos𝐷∙cos 𝐷𝐷− ∆𝐷     (5) 

Denklemler (3) ve (5), LiDAR ve kameranın veri noktalarını hizalamanın yolunu 

açmaktadır. Kalibrasyon işleminin amacı 𝑥𝑥, 𝑥𝑥, ∆𝑥, ∆𝑥 parametrelerini bulmaktır. 

 

Lidar sensörü tarafından üretilen bir birimlik sinyal taranmak istenilen herhangi bir zemine 

çarpar, zemine çarpan sinyal yüzeyden yansıyarak önce yansıtıcıya daha sonra ise alıcı 

sensöre ulaşır. Sinyalin istenilen yüzeye çarparak yansıması ve yeniden alıcıya ulaşması 



 

 

süresi esnasında bilgisayar tarafından zaman farkı başta olmak üzere birçok veri ölçülür. 

Ölçülen zaman farkı değeri ışık hızı ile çarpılarak ikiye bölünür ve bu sayede Lidar sensörü 

belirlediği nesnenin uzaklığı hakkında sisteme bilgi sağlar. Lidar sisteminin projemizde 

kullanılmasının en büyük avantajı 360 derece dönebilme kapasitesi sayesinde ikanin tüm 

çevresini başarılı bir şekilde tarayarak herhangi bir noktada bulunan engel hakkında otomobili 

bilgilendirebilecek olmasıdır. Bu sayede aracin ileri, geri, sağa ya da sola gerçekleştireceği 

tüm hareketlerde etrafındaki engeller hakkında bilgi sahibi olması ve en güvenli rotayı bu 

engellere göre belirleyerek güvenli bir şekilde sürüşüne devam edebilmesi sağlanacaktır.     [2] 

 

5.    Araç Kontrol Ünitesi 

 5.1 Kontrol Ünitesi 

 
Şekil 10 : Elektronik Sistem  

 

     Etkili bir elektrikli araç kontrol sistemi, elektrikli araçların güvenli ve verimli çalışmasını 

sağlamanın anahtarıdır Otonom araçta sensörlerden gelen bilgiyi işleyip, çıktılar 

sağlanabilmesi ve bu işlemlerin doğru yapılması için kontrol ünitesinin seçilmesi önem arz 

etmektedir. Sensörlerden gelen bilgiler işlenmeli, algoritmaların veri olarak iletilmesi ve tüm 

çıktılar sonucunda araca doğru komut yollanmalıdır.. Sensörlerden toplanan veriler füzyon 

algoritmalarına beslenmeli, bu veriler işlenmeli, yorumlanmalı, bu yorumlar ışığında araca 

komutlar gönderilmeli ve bu komutların uygulandığına emin olunmalıdır.   



 

 

 

Pixhawk:Tüm bu işlemlerden dolayı seçilen kontrol bilgisayarı yapılan araştırmalar ve maliyet 

göz önünde bulundurularak kontrol bilgisayarı olarak Pixhawk 2 kullanımı  kararlaştırılmıştır. 

Pixhawk açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı yazılım tabanı olarak da ArduPilot’a dayanan bir 

otopilot modülüdür. Pixhawk’ın görevi, Jetson Nano ve sensörlere bağlanarak gelen komutları 

motor sürücüsüne ileterek aracın kontrolünü sağlamaktır. 

NVIDIA Jetson Nano : NVIDIA Jetson Nano, görüntü işleme ve yapay zekâ için özel olarak 

tasarlanmış bir karttır. Fonksiyonlarının tümünü 5 Watt güçle gerçekleştirebilmektedir. 

Boyutunun küçüklüğü, içinde bulunan 4 çekirdekli ARM-A57 @1.43 GHz işlemci ve 128 

çekirdekli Maxwell grafik işlemcisi sayesinde sağladığı yüksek video kodlama ve video kod 

çözme performansı, CUDA destekli mimarisi sayesinde görüntü işleme uygulamalarındaki ve 

yapay sinir ağlarındaki paralel işlem hızına bağlı performansıyla öne çıkan bir mini 

bilgisayardır. Anlık yüksek FPS değerleri ile görüntü iletimine, UART seri haberleşme 

protokolü desteği ile araç  içerisindeki diğer donanımsal enstrümanlarla iletişim 

kurulabilmesine ve görüntü işlemenin gerçekleştirilmesine olanak sağladığı için tercih 

edilmiştir 

Telemetri : Açık kaynaklı yazılıma sahip 3DR Radyo Telemetri kullanılmıştır. Telemetri kiti 

Pixhawk modelleri ile uyumludur. 250 kbps’e kadar hava veri iletim hızına sahiptir. 

Haberleşme için MAVLink protokolünü kullanmaktadır. Türkiye’de 915 MHz telsizlerin 

kullanımı yasak olduğundan dolayı 433 MHz frekans bandı kullanılacaktır. Radyo frekans 

modülü seçimi hakkındaki detaylar 5.3 Kontrol yazılımı Bölümünde anlatılmıştır. 

GPS Modülü : Kara aracında kullanılacak olan GPS sistemi aracın konumunu tespit etmede 

ve harita üzerinde belirtilen bir konuma gidişinin sağlanmasında kullanılacaktır. Bu modülden 

alınan sinyallerin araç sabitken veya hareket ederken düzenliliğini ve en yüksek doğruluğunu 

bize düşük miktardaki gücünü korurken sunmasıdır. Pixhawk üzerindeki GPS girişine 

bağlanacaktır 

5.1.2 Güç Ünitesi 



 

 

 
Şekil 11 :Güç  

5.2 Kontrol Yazılımı 

Araçta kontrol yazılımı olarak hazır arayüzler kullanılacaktır Mission Planner yer istasyonu 
batarya miktarı, gps, hız, konum gibi verileri göstermesinin yanında görev atamaları 
yapılmasını ve acil durumlarda müdahale edilmesini sağlamaktadır. Kolay ve hızlı arayüzü 
tercih edilmesinin ilk nedenidir. MissionPlanner’da aksi bir durum yaşanması durumunda 
benzer bir arayüz olarak Qground yer istasyonu tercih edilecektir. Qground, özellikler 
bakımından MissionPlanner’a oldukça benzerdir. İlerleyen süreçte hazır arayüzler yeterli 
bulunmadığı takdirde mavlink mesajları ile gelen verilerin Qt Creator ile hazırlanan arayüze 
(GUI “Graphical User Interface”) aktarılması düşünülmektedir. Yeterli olmadığı düşünülen 
verilerin gerekli göstergeler(gauge) ile tasarlanan ve kodlanan arayüzde gösterilmesi 
planlanmaktadır. İstenilen durumlarda araç rc kumanda ile kontrol edilebilecektir. Acil 
durumlarda kumanda müdahalesi için kanallardan birine acil durdurma butonu atanacaktır. Bu 
buton ile motorlar aniden durdurulabilecektir. 

     5.3.Kablosuz Haberleşme Sistemi 

 MAVLink ,mesajlaşma protokolü, bir UAV ve GCS veya bir alt sistem (pusula,kontrolcü vb.) 

arasında bilgi alışverişi için tasarlanmıştır. Protokolün temel yapısı mesajdır. 



 

 

 
  şekil 12 : Mavlink mesaj akış şeması 

 

Kumanda ve araç arasındaki haberleşmede kullanılacak olan RC protokolleri Tx ve Rx 

protokolleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Kumanda ile uyumlu olarak Tx protokolü olarak 

GFSK, Rx protokolü olarak SBUS tercih edilmiştir. PPM’deki kablo fazlalığına karşın SBUS 

ile ppm enkodere gerek kalmadan bağlantı yapılabilecektir. Alıcı ve verici ISM bandı Türkiye 

standartlarına uygun olarak 2.4 gHz frekansta kullanılacaktır. Haberleşme mesafesi toprak 

yüzeyde yaklaşık 500 metredir. Ana istasyon ve araç arasında kullanılacak olan telemetri 

pixhawk ile uyumlu 3DR 433Mhz 100mW Radyo telemetrisidir. Frekans çakışmalarından 

dolayı Türkiye’de 915MHz telsizlerin kullanımı yasaktır. Bu yüzden ISM bandına uygun 

olarak 433mHz seçilmiştir. Bu telemetri ile iki yönlü (dublex) iletişim sağlanabilir. 

Telemetriler, seçilen farklı radyo kanalında çalıştırılarak diğer telemetriler ile karışması 

önlenebilecektir. Kontrol kartı ve yardımcı bilgisayar seri bağlantı üzerinden haberleşmektedir 

ve bu haberleşme MAVLink protokolü üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu bağlantı ile 

kontrol kartı ve kontrol kartına PWM arayüzünden bağlı sensörlerin anlık verilerine 

erişilebilmektedir. Bununla birlikte belirlenen konum/hedeflere gidilmesi için Pixhawk’a 

komut gönderilebilir ve bu işlem her zaman  durdurulabilmektedir. Telemetri menzili yaklaşık 

2500 metredir. Arazinin 800 metrekare büyüklüğünde olduğu ve arazi ile ana istasyon arasında 

mesafe olabileceği göz önüne alındığında en fazla 500 metre menzile ihtiyaç duyulacağı 

varsayılmaktadır. Anten seçimi için rf link bütçe hesaplaması yapılmıştır. Antenin veri 

sayfasında alıcı hassasiyeti -117dbm’dir. Rf link bütçe sonucunda ise alıcı hassasiyeti 500 

metre için -58.21dbm olarak bulunmuştur. Bu, aksi durumlar söz konusunda olduğunda dahi 

telemetri ve antenin yeterli olacağını göstermektedir. Verici anten olarak 3.5dB ve alıcı anten 

olarak 3.5dB monopol anten kullanılacaktır. Arayüz olarak Pixhawk ile uyumlu 

Missionplanner hazır arayüzü kullanılacaktır. Arayüz ile ilgili yetersizlik yaşanması 

durumunda C# ile uygun kütüphanelerin kullanılması ile bir arayüz tasarlanacaktır. Bu 

programlar aracılığı ile araç anlık olarak izlenebilecek ve gerekli durumlarda araca müdahale 

edilebilecektir.  

 

6.    Otonom Sürüş Algoritmaları 

Yazılım Süreçleri:  

Proje kapsamı boyunca “Artırımlı Geliştirme Modeli” kullanılacaktır. Yarışma kapsamında 

belirlenmiş olan temel gereksinimler vardır. Bu temel gereksinimler arasında öneme göre 

sıralama mevcuttur. İlk adım aracın otonom bir sürüş yapabilecek olmasıdır.Bunun için 



 

 

beklenen en önemli şey ekin sırası takibidir.Sonrasında ise araçtan beklenen  özellik yabani otu 

doğru tanıması ve imha etmesidir. Daha sonra sırayla engeli tanıması, engelden kaçması ve 

çukuru tanıyarak aşması hedeflenmektedir. Bu modelin seçilmesindeki en önemli sebep, her 

gereksinimin adım adım yapılmak istenmesi ve her adımda da test aşamasının olmasıdır. 

Metotların tekrar tekrar gözden geçirilecek olması sistemin başarısız olma ihtimalini 

azaltacaktır 

 

Otonom Sürüş Algoritmaları :    

Aracın  hareketi boyunca etkileneceği ve hareketini belirleyeceği bazı durumlar söz konusudur. 

Otonom sürüş kapsamında bu durumlar için algoritmalar geliştirilecektir. Algoritmalar şu 

şekildedir ;   

    

   6.1 Ekin Sırası Takip Algoritması   

   6.2Yabani Ot Tespit ve Tanıma Algoritması  

   6.3Yabani Ot İmha Algoritması   

   6.4 Engel ve Çukur Tespit  Algoritması  

   6.5 Otonom Sürüş Başlangıç ve Bitiş noktası Belirleme  

   6.6 Sürüş Algoritması   

 

6.1   Ekin Sırası Takip Algoritması :   

Aracın en temel işlemlerinden birini oluşturacak olan algoritma ekin sırası takip algoritmasıdır. 

Algoritmadan beklenen  sağında ve solunda bulunan  ekin sıralarını kendisi için birer şerit 

olarak belirlemek ve bunları takip ederek güzergahını oluşturmaktır. Araç sürekli bu sırayı 

kontrol edecek ve hareketine buna göre yolu ortalayarak devam edecektir. Güzergah boyunca 

karşılaştığı durumlara göre de diğer algoritmaların dahil olması gerekmektedir.   

Ekin sırası takip işlemi tıpkı aracın yol boyunca şeritleri takip etmesi mantığına dayanır. Bu 

sebeple bu tür algoritmalar araştırılmış [3] [4] [5] [6] ve bunlara göre bir yöntem seçilmesi 

hedeflenmiştir. Bu algoritmayı gerçekleştirirken  kullanılması planlanan yöntemler şöyledir.   

-OpenCv kullanarak  ekin sıralarını takip .Bu kısımda gelen veri için threshold ile kenar 

belirleme ve benzeri yöntemlerden faydalanılacaktır.   

-Lidar verileri sayesinde sıranın takibi. Bu yöntemde araç lidar verisi ile sağ ve sol ekin 

sıralarının uzaklıklarını alacak buna göre yolu ortalayarak hareketine devam edecektir.Lidar 

verisi aynı zamanda ekin sıralının yoğunluğunu da göz önüne alacağından sıra sonuna 

geldiğinde  herhangi bir sorun ile karşılaşılmayacaktır.   

-Lidar ve OpenCv birlikte  kullanımı. Proje kapsamında yapılması öngörülen seçenek bu olsa 

da diğer seçeneklerin başarımı izlenerek bir karar verilecektir. Burada  planlanan ilk iki 

seçeneğin birleştirilerek bir algoritmanın oluşturulmasıdır.  

  

6.2 Yabani Ot Tespit ve Tanıma Algoritması:   

 

Veriseti oluşturma :   

Eğitim aşamasında kullanılması  planlanan veri seti, eğitimin başarısını doğrudan etkileyen 

özelliklere sahiptir. Genellikle verisetinin boyutu ne kadar büyükse  eğitim yapılan model 

veriyi o kadar iyi öğrenir. İyi öğrenme beraberinde yüksek başarımı getirmektedir. Verinin 

fazla olması model başarı artımının yanı sıra ezberlemeyi (overfitting) önlemektedir. Bu 

sebeple veriseti kullanımı düşünülmesi halinde veri seti birkaç farklı yolla oluşturulacaktır.   

 



 

 

-Yarışma kapsamında verilen bitkinin internet ortamında aratılması ile elde edilen sonuçlardan 

uygun olanların alınması.     

-Gönderilen bitkinin farklı ortam ve açılarda fotoğraflarının çekilmesi.  

-Çekilen ve elde edilen  fotoğrafların  python  ve bazı programlar kullanılarak   değiştirilmesi 

ve sayılarının arttırılması(data augmentation).Bu seçenekte derin öğrenme yöntemleri 

kullanılarak da verilerin çoğaltılması planlanmaktadır. Bu aşamada veride yapılan değişiklikler 

özenle incelenecek ve imha edilmesi istenmeyen yabani otlara benzer olanlar verisetine dahil 

edilmeyecektir. Böylece başarının azalması önlenecektir.  

           
 

şekil 13: Orjinal veri            şekil 14 :Gürültü eklenmiş veri   şekil 15: perspektif  

 

  

Eğitim :   

Yabani otun imhası için Yolov4 modeli seçilmiştir. Model, gerçek zamanlı nesne tespitinde  

diğer birçok modele ve kendi ailesi içerisindeki versiyonlara göre çok daha hızlı ve başarılı bir 

sonuç vermektedir. Eğitim için hazırlanan veri seti  uygun şekilde (Make sense ve benzeri  site 

ya da uygulamalar  üzerinden) etiketlenip sınıflandırılacaktır. Araçtan yalnızca 1 çeşit yabani 

otun tespiti beklendiğinden sadece yabani ot isminde bir sınıf oluşturulacaktır.  

  
Şekil 16: Etiketleme yapılan yabani ot 

 

Yolov4’ün çalışma mantığı 3 aşamadan oluşur.   

1-İlk olarak resme tek bakış ile görüntüdeki tüm nesneleri tespit etmeyi hedefler. Resimleri 

NxN lik ızgaralara böler ve her ızgaraya bakarak nesne tespiti yapmaya çalışır.  

2-Sınırlayıcı kutu tahmini  (bounding box prediction) yapar. Resim üzerinde belirlemiş olduğu 

çerçevelerden başarısı en yüksek olanı döndürür.(non-max suppression)   

3-Daha sonra öznitelik çıkarımlarını ve sınıf tahminini yapar.  



 

 

   

Yolov4 ile birlikte CNN tabanlı olan darknet mimarisi kullanılacaktır.  Darknet mimarileri 

arasından Darknet-53’ün kullanılması düşünülmektedir. Eğitim boyunca 106 katman 

üzerinden çalışılacak olunması, Yolo’nun diğer versiyonları ile de kullanıldığında yüksek 

başarı çıktısına sahip olması ve Yolov4 ile uyumlu olması  bu mimarinin seçilmesinde rol 

oynamıştır.  Görüntünün 416x416 olarak işlenmesi planlanmaktadır. Böylece hem eğitim için 

hem de başarı durumu için sorun olmayacaktır. Model tek bir sınıftan oluşacağı için fitre  değeri 

18 olacaktır. ((sınıf+5)*3) max_batch ,batch(yığın) ,step(adım) gibi algoritma başarısını 

doğrudan etkileyen faktörler için veri seti boyutuna göre ayarlamalar yapılacaktır.  Model  

farklı epoch sayıları ile eğitilip başarı durumları incelenecektir.  

 

    
şekil 17: Yolov4 mimarisi                                    şekil 18: Yolov4 ve diğer model karşılaştırma  

   

Yabani ot ve kültür bitkilerine dair bilgiler incelendiğinde  aracın şu 2  şu şekilde yol izlemesi 

planlanmıştır.   

● 25cm üstü tüm bitkiler kültür bitkisi olarak düşünülecek ve kesinlikle  imha 

edilmeyecektir. Araç  lidar sayesinde bitkilerin  boy bilgisini alacaktır.    

● 15-25cm aralığındaki bitkiler için eğitim modelinden gelen çıktıya göre hareket 

edilecektir.   

Tespit edilmesi  istenen yabani otun ve diğer yabani otlar ile kültür bitkilerinin incelenmesi 

sonucunda  istenen yabani otun sivri kenarlarının olması  ,kültür bitkisi ile kıyaslandığında 

daha ince ve düz bir yaprak şekline sahip olması ,renginin tamamen yeşil olması ve ekili olduğu 

alanda kaplamış olduğu hacmi,  genişliği, yabani otun boyu  gibi bazı farklı özelliklere sahip 

olduğu görülmüştür. Bu farklılıklar göz önüne alınarak eğitim sırasında kullanılabilecek bazı 

özellikler çıkarılmıştır. Bu özellikler kenar belirleme (sivri kenarlar), renk (tamamının yeşil 

olması), kapladığı hacim (özellikle genişlik), boy ve yaprak genişliğidir.Yolov4 ile yapılan 

eğitimlerin yeterli başarıyı vermemesi durumunda alternatif olarak CNN ya da Faster RCNN 

modelleri kullanılarak eğitim yapılacaktır. Bu eğitimlerde bitkiye ait yapılan öznitelik 

çıkarımları göz önüne alınacaktır.Bu modellerin alternatif olarak belirlenmelerindeki sebep 

yolonun hazır mimari kullanıyor olması ve bu modellere göre hızlı olmasıdır. CNN ve Faster 

RCNN’in jetson nano ile kullanılması durumunda   tespitte yeterli hızı sağlaması 

beklenmektedir.    

 

Nesne tespitinde başarı durumunu incelemek için yer doğrusu ve algoritmanın çıktısına ve 

bunların çerçevelerinin  çakışma  durumuna bakan IoU parametresi kullanılacaktır. 

Sınıflandırma yönteminde ise Karmaşıklık matrisi (confusion matrix) kullanılarak diogonda 

değerlerden başarı durumu incelenecektir. Auc-Roc eğrilerine ve f1 skora bakmak da 

seçenekler arasındadır  

 



 

 

 6.3 Yabani Ot İmha Algoritması :   

 

Araç yabani otları tespit edip tanıdıktan sonra onları imha etmelidir. Bu sebeple aracın  

güzergahını değiştirecek bir durum söz konusu olabilecektir. Aracın imhası için ota ilaç 

püskürtülecektir. İlaç miktarı az olacaktır. Böylece diğer bitkilere zarar verilmesi 

engellenecektir. Püskürtme işlemi için  yabani ota rastlandığında kameranın merkezindeki 

orijin ve bitkinin saptanan geometrik merkezi arasındaki öklit(euclid) uzaklığı alınarak kamera 

ve püskürtme ucu buna uygun ayarlanacaktır. İlaç püskürtme işlemi araç durmadan 

yapılacaktır. Bunun sebebi aracın sürekli dur-kalk yapmasının araç hızını, çalışma süresini ve 

dolayısıyla araziyi tarama süresini de etkileyecek olmasıdır. Çünkü dur-kalk hem zaman 

kaybına hem de ani başlangıç akımıyla fazla güç tüketimine sebep olmaktadır. Tüm bu 

durumlar göz önünde bulundurularak aracın genel hızı; araziyi tarama, yabani otu tespit ve 

imha için yeterli olacak şekilde ayarlanmıştır. İlaç püskürtme işlemi araç durmadan 

gerçekleşeceği için selenoid vananın çalışması mesafe,hız ve zaman gibi etkenler göz önünde 

bulundurulacak ve öklit uzaklığı sıfırlanmadan püskürtme işlemi tam hedefe isabet 

ettirilecektir. Tespit ve imha edilen yabani otların GPS’ten ve kameradan gelen uzaklık verileri 

değerlendirilerek 3 boyutlu (x,y,z) koordinatları kaydedilecektir. Bu koordinatlar sapma 

oranları hesaplanılarak  kaydedilecektir. Bu sayede bitkiler noktasal koordinat olarak değil, 

yabani otun bulunma ihtimali olan dar alan olarak depolanacaktır. Bu alanın kaydedilmesinin 

sebebi aynı sıraya ikinci  kez bakılması durumunda daha önce imha edilen bir otun tekrar imha 

edilmesini engellemektir.   

 6.4 Engel ve Çukur  Tespit Algoritması :   

Arazide aracın güzergah boyunca zaman zaman karşılaşacağı ve  güzergahını değiştirmesine 

sebep olacak engeller ve çukurlar olacaktır. Bu algoritmadan beklenen aracın engellerden 

kaçması ve çukurları aşması olacaktır. Araç çukur tespit ettiğinde ona doğru yönelecektir. Araç 

engel ve çukurları lidar sensörlerinden gelen veriler sonucu tespit edecek ve buna göre bir yol 

belirleyecektir. Engeller için  360 derecelik bir lidar tercih edilmiştir. Lidardan gelen uzaklık 

verileri ile ekin sırası ve engel olmayan yöne doğru ilerlenecektir. 360 derece lidarın 2boyutlu 

olması sebebiyle çukurları tespitte yetersiz olabileceği düşünülmüştür. Bu sebeple özellikle 

çukur tespiti için aracın ön kısmına tf mini lidar konumlandırılması planlanmaktadır. Mini 

lidarın altına konulacak olan ve servo motor ile tahrik edilen pan tilt sayesinde mini lidar 90 

derecelik yukarı aşağı hareketleri yaparak çukurları algılayacaktır. 2boyutlu lazer tarayıcıdan 

gönderilen mesafe verileri, ROS yazılım platformunda 3 boyutlu çevre bilgisi veren nokta 

bulutu verilerine dönüştürülecektir.[7] Araca en yakın engelin mesafesi ve açı değeri başarıyla 

tespit edildikten sonra engelin bulunduğu konum Rviz (ROS Visualization) görselleştirici 

platformunda PointStamp noktası olarak görselleştirilecektir. 

 

Bu verilerin çevrenin 3 boyutlu görüntüsünü detaylı olarak gösterebilmesi akış hızının yüksek 

olmasına bağlıdır. Akış hızı ne kadar yüksek olursa o kadar net bir görüntü elde edilir.  Seçilmiş 

olan yüksek performanslı Jetson Nano bilgisayarı bu işlevi karşılamaktadır.  

 

Engel ve çukur tespitleri yapılırken kamera lidar füzyonuna da dikkat edilecektir. 360derecelik 

lidar, hemen altına konumlandırılmış kamera ile füzyon edilecektir. Bu sayede lidar verilerinin 

yetersiz ya da yanlış olması durumu engellenecektir.  

 

360derecelik lidardan gelen uzaklık verileri engelden kaçarak güzergahı belirlemede yardımcı 

olurken, mini lidar verileri çukurları tespit etmeyi hedeflediğinden bu ikisinin ortaklaşa 

kullanımı ile bir güzergah belirlenecektir. Çukurun tespitinde araç  çukura doğru yönelecektir. 



 

 

Çukurların orta noktası hedeflenerek çukura girilecektir.Çukura girildiği IMU sensörünün 

negatif yunuslama(pitch) açısı yapması ile anlaşılacaktır. Çukurdan dümdüz çıkmayı 

hedefleyecek olan araç, IMU’dan pozitif yunuslama(pitch) açısını algıladığında çukurdan 

çıkılmakta olduğunu anlayacaktır. Aşılan çukurların hepsi cukur_index isimli parametre içinde 

sayılacaktır. Böylece aracın kaç çukuru aştığı da bilinecektir.    

 

6.5 Otonom Sürüş Başlangıç ve Bitiş Noktası Belirleme:  

Aracın otonom sürüşüne başlama noktası yarışmacılar tarafından belirlenebilecektir. Aracın 

sol alt köşeden başlatılması planlanmıştır. Ancak araç lidar verilerine göre hareket edeceği için 

başlangıç konumu problem olmamaktadır. Ancak bitiş noktasını belirleyebilmek önemlidir. 

Lidar sensörü verilerinden ekin sıralarının bittiği anlaşılacaktır. Ek olarak yarışma 

şartnamesinde verilmesi planlanan bitiş çizgisine çit ya da duvar koyma gibi seçeneklere de 

bakılacaktır. Bu seçeneklere göre araca görüntü işleme ile eğitim yapılması düşünülmektedir. 

 6.6 Sürüş Algoritması :    

Sürüş algoritması; Yabani Ot Tespit ve Tanıma Algoritması, Ekin Sırası  Takip Algoritması, 

Engel-Çukur Tespit Algoritması, Yabani Ot Tespit Algoritması, Otonom Sürüş Başlangıç Bitiş 

Noktası Belirleme Algoritmasından gelen bilgilerin entegrasyonu ve karar işlemlerinden 

sorumludur. Algoritma  aracın karşılaştığı durumlara göre diğer algoritmalar kapsamında 

çalışmayı hedefler. Araç yabani ota müdahale, engelden kaçınma, çukuru aşma gibi 

durumlarda güzergahını korumak ya da yeni güzergah belirlemek için ekin sırası takip 

algoritmasını kullanacaktır.  

  

  

 

 

 



 

 

 

Şekil 19: Otonom Sürüş Algoritması 

7.    Özgün Bileşenler 

Kara aracında takımımızca tasarlanmış motor sürücü ve güç dağıtım kartları kullanılacaktır. 

Bu sayede maliyette azaltma, özgün ve yerlilik oranını artırmayı amaçlanmıştır. Tasarımın 

ekibimiz yapılmasıyla sisteme daha uygun az yer kaplayan bir devre elde edilmiştir. 



 

 

 
şekil 20 : (PCB Tasarımı) 

 
şekil 21 : (Şematik Tasarımı)Güç kartı 

 

 



 

 

 
şekil 22 : (Güç dağıtım kartı şematik) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Tasarlanan insansız kara aracının birçok yapı elemanının üç boyutlu yazıcılarda üretimi 

planlanmaktadır. Yapılan tasarım bu yöntem ile üretilebilirliği esas alınarak tasarlanmıştır. 

● Üretim maliyetini düşürmek amaçlanmıştır. Topoloji optimizasyonu ile eklemeli imalat 

yöntemi kullanılarak bazı yapı elemanlarının tasarımı üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. 

Topoloji optimizasyonu çalışması üst şasi ile alt şasiyi birbirine bağlayan destek yapı 

elemanları üzerinde yürütülmüştür. Aynı mukavim yapı kütlesi azaltılmış bir biçimde elde 

edilmiş olsa da elde edilen yapının maliyeti istenilen düzeyde azaltılamamıştır. Ön tasarım 

raporunda iki adet olarak tasarlanan destek yapı elemanları topoloji optimizasyonu sonrasında 

da istenilen kriterlerde bulunmadığı için sekiz adet küçük bağlayıcı ile çözüme kavuşmuştur. 

 



 

 

8.    Güvenlik Önlemleri 

8.1. Mekaniksel Önlemler  

1- Aracın mekanik olarak güvenliğini sağlamak için yapı elemanlarının mukavemeti göz önüne 

alınacaktır.Sisteme en çok yükün bindiği şasi bölmesinde bilgisayar destekli paket programları 

kullanılarak analizler yapılacaktır. Bu analizler tüm bağlantı ve yapı elemanlarında incelenip 

belirlenen güvenlik katsayısının yetersiz görüldüğü bölgelerde iyileştirmelere  gidilecektir. 

(Şasi alt kısmına alüminyum profiller ekleme, daha mukavim malzeme seçimi vb.) 

2- Elektronik güvenliği ve mekanik parçaların uzun ömürlü olması için üst bölmede bulunan 

zirai ilaç deposunun ve sıvı iletimi sisteminin sızdırmazlığını sağlamak için bağlantı bölgeleri 

üzerinde uygun boyutta contalar kullanılacak ve silikon köpükler ile desteklenecektir. 

3- Cıvataların diş yuvası bozulması ve diş sıyırılmasından kaynaklı hatalı montajla bütünlüğün 

bozulmasını önlemek için diş ve yuvalar kontrollü kullanılacaktır. 

4- Mekanik sistemdeki sivri köşeler kesici olması sebebiyle güvenlik için yuvarlatılacaktır. 

5-Araç mekanik güvenliğinin ilk adımı sistemin üzerine etkiyen yükleri göz önüne alarak 

dayanıklı malzeme seçimi ile gerçekleştirilecektir. Dinamik elemanların, güç aktarma 

millerinin araç sürüşü esnasında herhangi bir şekilde demonte olmaması için bağlantı 

elemanlarının montajına ayrıca dikkat edilecektir.  Sonlu elemanlar analizi uygulamaları ile 

araç içi yapı elemanları mukavemeti yapılmıştır. Yükün yapı elemanı üzerinde istenmeyen 

boyutlarda deformasyona sebep olduğu yerlerde iyileştirmelere gidilmiştir. Gerek malzeme 

değiştirme gerekse parça kalınlığı optimize edilmiştir. 

6- Arazi içerisinde araç tahriğinde yeterli gücün elde edilmesi için dört motor kullanımı tercih 

edilmiştir. Motor üzerinde yüksek derecede zorlanmalar oluşturmamak ve olası yangınları 

önlemek için yeterli torkun sağlanması amaçlanmıştır.  

8.2. Elektronik Önlemleri 

1- Lipo bataryanın artı(+) çıkışına sigorta ve devamına acil durdurma butonu konularak aksi 

durumlara karşı batarya ve enerji tüketim sistemi arasındaki güvenlik sağlanacaktır.  

2- Lipo bataryalara uygun seçilmiş sigorta ve acil durdurma butonları iki lipo bataryanın 

çıkışına da yerleştirilecektir.  

3- Sistemden en fazla yaklaşık 5.5 amper geçecektir. Kablolar buna uygun seçilmiştir ve araçta 

çıplak kablo kullanılmayacak ve kablolar kelepçeler ile düzenlenecektir. 

4- Lipo bataryaların yangın potansiyelinden korunmak için bataryaların etrafı yalıtkan madde 

(PVC) ile kaplanacaktır. 

5- Acil durumlarda kumandadan müdahale etmek için kumandanın bir kanalına acil durdurma 

modu atanarak motorlar durdurulacaktır. 

 

9. Simülasyon ve Test 

       Otonom araçlar, kapsamlı bir şekilde test edilmesi gereken kritik sistemlerdir. Genellikle 

saha testi gerçek araçla yapılır, ancak esas olarak işlevsel ve senaryo tabanlıdır. Saha testinde, 

alınan girdi verilerini daha sonra  

9.1. Donanım Testi  

Ana devrenin üzerindeki donanımlar avometre, osiloskop gibi araçlar yardımıyla elektriksel 

teste tabi tutulacaktır.Bu test bünyesinde iletkenlik testi (continuity) de yapılmaktadır. 



 

 

9.1.1. Haberleşme Testi 

Parçalar satın alındıktan sonra haberleşme testi yapılacaktır. Bu test kapsamında telemetriler 

çalıştırılacak ve birbirinden uzaklaştırılacaktır. Bu sayede telemetrilerin hangi mesafeye kadar 

ölçüm yapabildiği test edilecektir. 

9.1.2. Sensör Testi 

Sensörler alındıktan sonra kontrol kartına ve yardımcı bilgisayara uygun sensör bağlantıları 

yapılarak verilerin alınıp alınmadığı test edilecektir. Bu veriler simülasyon ile 

karşılaştırılacaktır. 

9.1.3. GPS Testi 

Kullanılacak olan GPS çalıştırılarak verilerinin doğruluğu ölçülecek. Sapma yüksek olursa 

genişletilmiş kalman filtresi (extended kalman filter) kullanılarak verilerin doğruluğu ve sapma 

yüzdesi belirlenerek bu yüzde azaltılmaya çalışılacaktır. 

9.2. Gömülü Yazılım Testleri 

Ana devre tarafından sunulan tüm girdi/çıktı, servis ve veri akışlarını test ederek, beklenen şekilde 

cevap verip vermediğini kontrol etmekte ve tespit edilen durumları raporlamaktadır. Bu testler şu 

şekildedir : 

9.2.1. Frekans Testi :Sensörlerden elde edilen bilginin belirli bir frekansta gelip gelmediği kontrol 

edilir. Bu frekansın altında veri akışı olması durumunda veya hiç veri gelmemesi durumunda test 

başarısız sayılır.Testin hangi sensör üzerinde yapılacağı parametre olarak belirtilebilmektedir. 

9.2.2.Motor Testi :Motor testi, aracın motorlarını sırayla devreye alarak batarya güç modülü üzerinden 

geçen akımda belirli bir miktar artış olmasını bekler.Test sırasında motor güvenliğine dikkat edilir. 

9.3.Yazılım Testi: 

Algoritma testi: Kod blokları tek tek , metot metot ve  bir bütün  olarak çalıştırılacak syntax 

ve başarı olarak incelenecektir.  Algoritmaların sorunsuz çalışması ve istenileni başarılı bir 

şekilde  vermesi hedeflenmektedir. Algoritmalardan kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek olası 

hatalar simülasyon çalışması ile gözlemlenecek ve çözümler üretilecektir.Algoritma için 

simülasyon ortamında farklı senaryolar tasarlanacak ve başarısı test edilecektir. 

9.4. Tasarım Analizler: 

Mukavemet analizi:  

● Tasarlanan İKA’ da statik analizlerin uygulanması gerekmektedir. Alt ve üst şasinin analizleri 

yapılmış olup sonuçları alınmıştır. 

● Alt ve üst şasi arasındaki bağlantıyı sağlayan destek elemanları 8 adet olarak tasarlanmıştır.. 

Üst şaside bulunan elemanların ağırlığı 8 adet destek elemanına bölündüğü için destek güvenlik 

katsayısı istenilen değerlerin üstündedir. 

● İKA’ nın tasarımının analizi Solidworks Simulation üzerinden yapılmıştır. Simülasyon 

kısmından static structural bölümünden yeni bir çalışma açılmıştır, ilk önce Karbon-fiber 

malzeme ataması kullanacağımız malzemeyle aynı olacak şekilde bilgileri girilmiş ve 

atanmıştır. Daha sonrasında parçalar bağlantı yerlerinden sabitlenmiştir ve alt şasiye binen 



 

 

yayılı yük 15 kilogram olarak atanmıştır, üst şasiye ise 5 kilogram olarak yük ataması 

yapılmıştır, ardından mesh atama kısmına gelinmiştir ve detaylı analiz yapabilmek için mesh 

parametresi bölümünün içinden mesh ataması curvature-based mesh seçilerek maksimum 

element size ölçüsü 10 milimetre den başlanarak yazılmış ve sonuçlar 5, 3, 1.5 ve 1.25 

milimetrelerde de kontrol edilip en uygun meshler bulunmuştur sonrasında da analizler 

yapılmıştır. 

● Güvenli denebilmesi için bir parçanın 1.5-2 arasında güvenlik katsayısına sahip olması 

istenmektedir. Yapılan analizler sonucu seçilen karbon fiber malzemenin bu güvenlik 

katsayısından daha yüksek derecede olduğu gözlemlenmiştir. Alternatif malzemeler 

kullanılarak güvenlik katsayısını yeterli değerlerde tutarak malzeme masrafından tasarruf 

edilebilir. 

● Dört bar sisteminin çalışma prensibi Fusion360 programı ortamında incelenmiştir. Sorun tespit 

edilen yerlerde iyileştirmelere gidilmiş olup bar kalınlıkları-uzunlukları üzerinde 

optimizasyonlar yapılmıştır. 

 
Üst Şasi Mukavemet Analizi 

 



 

 

Alt Şasi Mukavemet Analizi 

Aerodinamik analizi:  

● Aracın yüksek hızlar ile hareket etmesi söz konusu olduğunda araç aerodinamik 

analizlere tabi tutulacaktır. 

 

 

 

Simülasyon: 

  

Gerçek dünyada, fiziksel testlere ve aracın imalatına geçmeden önce simülasyon ortamlarında 

belirlenen bazı senaryolara göre test işlemleri yapılmaktadır.  Simülasyon sayesinde araçta 

meydana gelebilecek herhangi bir kaybının önüne geçileceği gibi senaryolar sayesinde de  

algoritmaların daha etkili ve  sağlam olması sağlanacaktır..() 

Projede simülasyon için rover  SITL(software in the loop) kullanılmıştır.  Algoritma sistemini 

gözlemlemek için SITL ile sıklıkla tercih edilen Mavproxy kullanılmıştır. Mavproxy mavlink 

protokolü tabanlı sistemler için komut satırı tabanlı güçlü bir yer istasyonu yazılım paketidir. 

Bu protokol, Dronekit kütüphanesi ile kullanılacaktır.  

İlk olarak Mavproxy’nin kendi konsol ve haritası kullanılarak simülasyon yapılmıştır. 

Harita(map) yerine MissionPlanner arayüzünün de kullanılabileceği görülmüştür. Bu arayüzler 

sayesinde kara aracının hızı, konumu gibi birçok bilgi kontrol edilebilmektedir. Buna ek olarak 

mavlink protokolünü de kullanarak araca modlar, görevler, yol güzergahları gibi birçok temel 

görevler yapılabilmektedir.  

 

 
Şekil x : Mission  Planner Arayüzü 

 



 

 

 
Şekilx: Mavproxy Arayüzü 

 

2boyutlu olarak başarılı şekilde yapılmış olan simülasyonlar 3boyutlu ortama taşınmıştır. 

Bunun için en popüler simülatörlerden Gazebo simülatörü tercih edilmiştir.  

Gazebo, 3 boyutlu simülasyon ortamı sunmaktadır.  

 

Gazebo, SDF ve URDF formatlarını desteklemektedir. URDF, robot yapısını tanımlamak için 

oluşturulmuş bir formattır. SDF ise simülasyon ortamını oluşturmak için kullanılmaktadır. 

Gazebo, kendi robotumuzu ve ortamımızı oluşturmamıza imkan vermektedir. Aynı zamanda 

birçok sensör eklenebilmekte ve gürültü eklenmiş sensörler kullanılabilmektedir. Bu 

oluşturulan ortam, tasarlanan robotların ve yazılımların pratik ve düşük maliyetle test 

edilmesini sağlar.[8] SFD ve URDF üzerinde yapılan değişiklikler simülasyon üzerine yansır.  

SFD üzerinden modelin ölçeği, çarpılabilir(katı) olması gibi birçok özellik belirlenebilir. 

 
Şekilx: Gazebo Ortamı1 

 



 

 

Ardupilot yazılımı 12.04 ve 18.04 arasındaki Ubuntu versiyonları için test edilmiş olduğundan, 

Ubuntu 18.04 işletim sistemi kullanılmıştır İşletim sistemi, Oracle VirtualBox ile oluşturulan 

sanal makine üzerine kurulmuştur. Sanal makine, pratiklik ve ekonomiklik açısından oldukça 

başarılı olmasına rağmen büyük bir performans kaybına sebep olmuştur. Bu durumun önüne 

geçilebilmek için Windows10 işletim sistemi bilgisayara ikinci bir işletim sistemi olarak 

Ubuntu kurulmuştur(dual boot). Bu sayede kaybedilen performan tekrar yakalanmıştır. 

Ardupilot ile simülasyon arasında bağlantı yapıldıktan sonra sanal kara aracının üzerine lidar 

sensörü ve kamera yerleştirilmiştir. Sensör ve kamera bağlantıları için ROS kullanılmıştır. Bu 

sayede simülasyon ortamında test edilebilmiştir. Simülasyon ortamı, dünya(world) ROS 

aracılığıyla yazılan kod ile hazırlanmış; yabancı otlar ve engeller için 3boyutlu 

modeller(models) kullanılmıştır. 3 boyutlu modeller, internet üzerindeki ücretsiz 3boyutlu 

modellemelerin bulunduğu sitelerden sağlanmıştır.[9][10] Bu modeller üzerinde SDF dosyaları 

üzerinde değişiklik yapılarak uygun hale getirilmiş ve simülasyonda kullanılmıştır. Ardupilot 

ile yapılan bağlantı(plugin) gibi sensörler için de plugin yapılmıştır. Sensörlerin Gazebo-Rviz 

kullanarak yapılan testleri devam etmektedir ve proje imalatı bitene kadar üzerinde çalışılmaya 

devam edilmesi planlanmaktadır. Simülasyon tamamen bittiğinde gerçek dünyada elde edilen 

veriler ile karşılaştırılacaktır. 

 Şekil x: Gazebo ortamı 2  

 Şekilx: Gazebo Ortamında Hokuyo Lidar 
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