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Şekil 1.1 Takım Organizasyon Şeması 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporu sonuçları sonrasında iletilen puanlandırma sisteminde belirtilen eksiklikler 

dikkate alınarak bazı noktalarda değişikliğe gidilmiştir. Ancak yapılan bu değişiklikler köklü 

olmayıp takım organizasyonunda ve proje takviminde ki planlamaya uyulmuştur. Sunulan ön 

tasarım raporunda Sistemin Elektrik Tasarımı başlığında tarımsal insansız kara aracında 

(İKA)  otonom sürüş için gerekli ve seçilen elektronik malzemelerden bahsedilmiştir. Bu 

sensörlerden bazılarında değişikliğe gidilmiştir. İKA’nın engelleri algılaması ve otonom sürüş 

sağlayabilmesi için ön tasarım rapor sürecinde lidar sensör belirlenmiştir. Ancak lidar 

sensörünün maliyeti bütçe dağılımını olumsuz etkilediğine karar verilip aynı görevi daha 

uygun bir şekilde gerçekleştirecek sensör kullanarak değişikliğe gidilmiştir. Tek bir lidar 

sensörü yerine aracın farklı yerlerine konumlandırılacak birden fazla ToF sensörü kullanımına 

karar verilmiş ve lidar yerine tercih edilmiştir. Ön tasarım raporunda parkur içerisinde 

karşılaşılacak engellerin etrafından dönme sistemi kamera ve sensörler ile otonom bir şekilde 

algılanarak gerçekleşeceği belirtilmiştir ancak engel algılama işlemi için sadece sensör 

kullanılmasına ve bu sensörlerin sayılarının arttırılmasına karar verilmiştir.  

Ön tasarım raporunda belirtilen araç özelliklerine sadık kalınarak İKA’nın tasarımı 

tamamlamış bulunmaktadır. Kritik raporlama süreci için tasarımsal eksiklikler göz önünde 

bulundurularak araca bir süspansiyon sistemi eklenmesine karar verilmiştir. Bu süspansiyon 

sistemi 4 tekerleğin her birinin ayrı ayrı olarak esnemesini sağlayacak şekilde tasarıma 

eklenmiştir. Ayrıca ön tasarımda kullanılması planlanan havalı lastikli ve jantlı tekerlek 

sistemi yerine tamamen 3B baskı ile TPU filamentler kullanılarak lastiklerin üretilmesi ve 

PLA filamentler kullanılarak jantların üretilmesine karar verilmiştir. Burada havalı lastik 

seçimine sebep olan en önemli faktör lastiğin esnekliğinin yüksek olması nedeniyle aracı 

süspanse edebilme kabiliyetiydi ancak yeni tasarımda araca eklenen süspansiyon sistemi ile 

bu gereklilik ortadan kaldırılmış ayrıca yeni tekerlek sistemi ile ağırlıktan da ciddi oranda kar 

elde edilmiş olundu.  
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Çiftçi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak farklı lastik tiplerinin de kolayca takıp 

çıkarılabileceği bir tekerlek sistemi oluşturuldu. Oluşturulan yeni tekerlek ve süspansiyon 

sistemine uygun olarak şasi, ufak değişiklikler ile revize edildi. 

2.1 Bütçe Planlaması 

 

Tablo 2.1.1 KTR Bütçe Planlaması  

Malzeme Adı Adet Fiyat
Toplam 

Fiyat

Esp32 1 90 90

VL53L0X Time of 

Flight mesafe sensörü
4 100 400

VL53L1X Time of 

Flight mesafe sensörü
1 120 120

MPU6050 6 eksenli 

açı-ivme sensörü
1 20 20

NEO-M8N GPS 

modülü 
1 350 350

Xbee3 promodül-RP-

SmaAnten 
2 360 720

L298N Motor sürücü 4 20 80

12V 12Ah kuru akü 1 210 210

1 amper sigorta 4 20 80

Lm2596 5V 3A voltaj 

regülatör
2 20 40

12V 110 rpm 

redüktörlüL DC 

motor 

4 250 1000

SandiskExtreme 

Microsdxc 256G-

GN6MN

1 410 410

Sigma Profil 8m 35 280

PLA Filament 6500gr 650 650

TPU Filament 2000gr 200 200

Tekerlek Motoru 4 450 1800

Görev Mekanizması 

Motorları
2 100 200

Süspansiyon Sistemi 

Yayları
4 50 200

Süspansiyon Sistemi 

Yay Yatakları
4 70 280

Rulman 8x22x7 8 4 32

Çelik Mil 8 mm 1m 25 25

St 37 Kutu Profil 

25x25
1m 25 25

Sabitleme Sekmanı 4 6 24

Tekerlek Mil 

Bağlantı Elemanı
4 40 160

Kaplin 4 50 200

Alüminyum ve Demir 

Sac
1kg 40 40

Metal İşleme 

Ücretleri
100 100

Atolye Masrafları 650

Toplam: 7716
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Ön Tasarım Raporu (ÖTR) ve Kritik Tasarım Raporu (KTR) arasındaki bütçe planlaması 

karşılaştırması bu başlık altında gösterilmiştir. ÖTR’de elektronik ve mekanik malzemeler 

için sadece fiyat ve toplam fiyata yer verilirken, KTR’de daha kapsamlı bir bütçe 

planlamasına yer verilmiştir. ÖTR’de toplam fiyat 7150 Tl iken KTR’de toplam fiyat 7716 

TL’dir. Bütçe planlamasında mekanik ve elektronik aksamlarda gidilen değişikliklerden 

dolayı farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar ve eklemeler Tablo 2.1.1’de oluşturulan tabloya 

yansıtılmıştır. Belirtilen bütçe planında Jetson Nano ve kamera yer almamaktadır. Ön tasarım 

aşamasından sonra çalışmaları hızlandırmak amacıyla, eldeki imkanlar ile temin edilmiştir. 

Gereken faturayı Ekler kısmında bulabilirsiniz. 

3. Araç Özellikleri 

3.1 Araç Mekanik Özellikleri 

Araç Özellikleri Araçta Ölçülen 

Değerler 

Şartlar 

Araç Uzunluğu 886 mm Maksimum  

1200 mm 

Araç Minimum Eni 705 mm Maksimum  

750 mm 

Araç Maksimum Eni 1060 mm Maksimum  

750 mm 

Araç Yüksekliği 528 mm Maksimum  

1500 mm 

Tekerlekler Arası Açıklık 625 mm - 

Tekerlek Genişliği 90 mm - 

Tekerlek Çapı 250 mm  

Tekerlek Sayısı 4 - 

Araç Kütlesi 15090 gr - 

Tablo 3.1.1 Araç Özellikleri 

 

Şekil 3.1.1 Araç Ölçüleri 
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Aracın şasisi 1 adet ana şasi ve 2 adet hareketli şasi olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır. 

Motor, tekerlek ve süspansiyon sistemi yan şasiler üzerine, görev mekanizması, batarya, 

tanklar ve elektronik ünite ana şasi üzerinde konumlandırılmıştır. Şasi üzerine konumlanan 

bileşenlerin yapısında kayda değer değişiklikler yoktur. Tanklar ve elektronik ünitenin imalatı 

3B yazıcı ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca şasi parçalarının bağlantı elemanları yine 3B yazıcı 

ile imal edilecektir.    

Tasarlanan müdahale sistemi Şekil 3.1.2’de 8 numara olarak gösterilmiştir. Müdahale sistemi 

3B yazıcı ile basılacaktır. Tasarımda 2 adet servo motor kontrolü ile hareketli bir mekanizma 

mevcuttur. Bu mekanizma işlenen görüntüdeki yabani ot konumuna göre hareket edecek ve 

ilaçlama işlemini gerçekleştirecektir. Modüler imalat ile gerçekleştirilecek olan müdahale 

sistemi saha testleri ile optimize edilecektir. 

 

Şekil 3.1.1 Araç Ölçüleri 

 

Şekil 3.1.2 Araç Tasarımı  
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3.2 Araç Elektronik ve Yazılım Özellikleri 

İKA’nın parkur alanında ekin sıralarını takip edecek şekilde güzergah planlaması yapılmıştır. 

Sıra takibinde karşılaşılan çukur, taş ve engebeli alanlar dikkate alınarak araç tasarımı 

yapılmış ve oluşturulan tasarım ile geçebilmesi sağlanmıştır. ToF sensörü ile sıra takibi, sırayı 

ortalama ve engellerin etrafından dönme işlemi yapabilmektedir. Gyro sensör ile düz ve yan 

eğimlerde stabilazasyonunu korumakta ve sıra bitimlerinde bir sonraki sıraya açılı dönüş 

yaparak geçebilmektedir. Bu şekilde her sıra için otonom sürüş ile ilerleyerek tüm parkuru 

kontrol edebilecektir. İKA’da kullanılan sensörlerin kontrolü hazır olan kütüphaneler üzerinde 

yapılan değişiklikler ve geliştirmeler ile oluşan kodlarla yapılmaktadır. Bu kodlar C/C++ 

programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur. İKA, sıralar üzerine rastgele konumlandırılan 

yabani otların tespitini ve bu yabani otlara ilaçlama yöntemiyle müdahale edebilmektedir. 

Yabani otların tespiti için oluşturulan veri seti eğitilerek, kendi oluşturduğumuz algoritmalar 

ile tespiti sağlanmaktadır. Yabani otun tespitinde Yolo algoritmaları ve açık kaynaklı Py 

Torch kütüphanesi kullanılmıştır. Tespit edilen yabani otun konumuna göre spreyleme 

başlıklarını kontrol eden servo motorlarını gerekli konuma getirmekte ve su motorları ile ilaç 

tankından aktarılan ilaç ile müdahale yapabilmektedir. İKA otonom sürüş özelliği dışında 

gerektiğinde yer kontrol istasyonundan insan müdahalesi ile sürüş gerçekleştirebilmektedir. 

Yer kontrol istasyonu için tasarlanan arayüz sistemi çok kapsamlı olmakla beraber detaylı bir 

şekilde Haberleşme kısmında (Başlık 5.2) verilmiştir. 

4. Sensörler 

Bu başlıkta İKA’da kullanılacak olan sensörler detaylı bir şekilde verilmiştir.  

TOF 

Aracın engeller ve sıra takip için gerekli olan mesafe ölçümü için seçilen modül ToF 

sensörlerden olan VL53L0x veya VL53L1x modelleri tercih edilecektir. Bu model sayesinde 

2 metreye kadar mesafe ölçümü yapabilecektir. ToF sensörleri mesafe ölçümlerinde sıklıkla 

kullanılan sensörlerden biridir. Bu sensörün tercih edilmesinin sebebi İKA için gerekli olan 

maksimum 2 metredeki engeli algılama ve sıra takibi gibi fonksiyonlar için kullanılmasıdır. 

Bu sensör I2C haberleşme protokolüne sahiptir. İhtiyaç halinde sensör modülünün üzerindeki 

STM entegresi sayesinde PWM sinyal olarak da uzaklık bilgisi elde edebilmektedir. Araç 

üzerine 1’den fazla kullanılması gerektiği için bu iletişim protokolleri yapılması gereken 

iletişim işlemlerini azaltarak kontrolü arttıracaktır.  

  

Şekil 4.1 ToF Sensör Konumu 
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İKA’nın önde 3 adet ve yanlarda 1’er adet olmak üzere çevresinde 5 adet ToF sensör 

mevcuttur. Bu sensörler ile engel algılama ve etrafında dönme araç fonksiyonları 

sağlanacaktır. İKA’nın altında ise 3 adet daha ToF sensörü mevcuttur. Bu sensörler ile sırayı 

ortalama ve sırada kalma işlemleri için kullanılacaktır. 

Engel Algılama ve Etrafından Dönme Fizyon Algoritması 

Engel algılama için ön tarafa yerleştirilen sensörlerden yararlanılacaktır. 3 adet sensörden 

aracın ön taraftaki hizada herhangi bir engel olup olmaması algılanacaktır. Bu sayede İKA’nın 

engelden kurtulması için yapılması gereken işlemeler başlanacaktır.  

3 adet sensörden gelen bilgilere göre aracın ön tarafı Sol – Orta – Sağ olarak 3 bölgeye 

ayrılacaktır. Bu bölgelerdeki uzaklık bilgilerine göre bölgelerde engel durumu kontrol 

edilecektir. Eğer sol tarafta bir engel ile karşılandı ise İKA sağ tarafa doğru hareket etmesi 

sağlanacak ve etrafından dönüş hareketine başlanmış olacaktır. Bu hareket sırasında İKA’nın 

sol tarafına yerleştirilmiş olan sensörden engeli aşma durumu kontrol edilecek ve engel bittiği 

zaman geri hizaya girmesi sağlanacaktır.  

Sıra Algılama ve Algoritması 

Sıraları algılamak için İKA’nın alt kısmına yerleştirilmiş olunan 3 adet sensör ile 

sağlanacaktır. Bu sensörler sayesinde aracın ön-alt tarafının 3 ayrı bölgenin yerden 

yükseklikleri elde edilecektir. Bu mesafe bilgileri ile tam sıranın ortasında kalması 

sağlanacaktır. İstenilen durum ortadaki sensörün mesafe değerinin diğer sensörlere göre daha 

az bir değer vermesidir. Bu durum İKA’nın sıranın ortasında hareket ettiği bilgisini 

vermektedir. Diğer olabilecek durumlar ise sağ veya sol sensörün mesafe değerinin daha az 

olmasıdır. Bu durum ise İKA’nın sırasından kaydığını bildirmektedir. Bu durumda ise örneğin 

sağ taraftaki mesafe değerinin daha düşük okunması, İKA’nın sol tarafa dönmesini sağlayarak 

aracın geri sıra ortasına girmesi elde edilecektir. 

Lidar  
 

 

Şekil 4.2 Lidar 180 Derece Görüşü 

İKA’nın gerekli olan mesafe ölçüm ihtiyaçları için ToF sensöründen yararlanılacaktır ancak 

bu sensörden istenilen sonuç alınmadığı ve yetersiz kaldığı takdirde ikinci bir seçenek için 

lidar araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İKA’nın ihtiyaç halinde ekinlerin üzerinden 

değil arasından geçmesi için opsiyonel olarak bulunmaktadır.  
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Lidar 180 derecelik görüş açısına ve 12 metreye kadar ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptir. 

Bu sensör İKA’nın ön tarafından hareket edilebilecek tüm koordinatları tarayabilmek için 

kullanılmaktadır. Bu sensör sayesinde ortamda bulunan engeller, bitkiler, sınırlar ve benzeri 

cisimlerin algılanması ve mesafelerin ölçülmesi yapılmaktadır. İKA’nın engel etrafından 

dönüşü, sıra sonunda diğer sıraya geçişlerinde, sıra takibi gibi fonksiyonlarda Tof sensöründe 

problem yaşanması sonucunda kullanılması planlanmaktadır. Tof sensörlerindeki sıra 

takibinden farkı ise burada daha geniş bir aralığın taraması ve çevredeki engel ve bitkilerin 

algılanarak İKA’nın geçebileceği yolları tespit ederek bu yollar üzerinden devam etmesi 

sağlanacaktır. 

Kamera 

 

Şekil 4.3 Araç Kamerası 

İKA’nın yabani ot ile kültür bitkilerinin ayırt edilmesi için görüntü işleme metodundan 

yararlanılacak ve bunun içinde kamera tercih edilmiştir. Bu kamera 8 megapiksel çözünürlüğe 

sahiptir. İKA’da 1 kamera tercih edilecek ve yabani otu görüntüleyecek şekilde aracın üzerine 

açılı bir şekilde konumlandırılacaktır. CSI konektörü ile sisteme bağlantı sağlanacaktır. Bu 

kamera sayesinde bilgisayar görüşü sağlanacaktır. Otonom sürüş için kameradan alınan çıktı 

Yolo algoritmalarına girdi olarak gönderilecek ve işlenecektir. Yolo algoritması ile 

kameradan tespiti yapılan yabani otlar ve kültür bitkileri algılanacaktır. Bu algılama ile yabani 

otların görüntü üzerindeki konumlarına ulaşılacaktır. Bu konumlara sulama sistemi ile 

müdahale edilecektir.  

Gps Modülü 

İKA’nın hareketlerinin harita ile desteklenmesi yani koordinat takibini gerçekleştirebilmek 

için gps modülüne ihtiyaç vardır. Bu modül sayesinde İKA’nın koordinatlarına 

ulaşılmaktadır. Çözünürlük olarak yüksek çözünürlüğe sahip modüllerden olan Neo-M8N 

modeli tercih edilecektir. Bu modelin harici anten desteğinden yararlanılarak sisteme gps 

anteni dahil edilecektir. Bu sayede konum bilgisinin doğruluğunun arttırılması ve metal 

şaseden etkilenmemesi sağlanacaktır. Bu gps modülü sayesinde kullanıcının aracın nerede 

olduğu, aracın hangi koordinatlardan geçtiği gibi bilgilerin elde edilmesinde kullanılacaktır. 

Bu bilgiler geliştirilmiş olunan arayüz ile görselleştirilerek kullanıcıya sunulacaktır. 

Gyro Sensörü  

İKA’nın hareketlerinin stabil olması ve eğimleri algılayabilmesi için sisteme Gyro sensör 

dahil edilmesi gerekmektedir. Bu sensör ile 3 eksendeki eğimleri ve açısal hızları elde 

edilmektedir. İKA’nın engel etrafında, sıra sonundaki dönüşlerde ve engel atlama gibi 

durumlarda bu sensörden gelen veriler kullanılarak motorların güç kontrolü sağlanacaktır. Bu 

sayede sağdaki ve soldaki motorlara gerektiği kadar güç vererek istenilen açı kadar dönüş 

sağlanacaktır.  
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

5.1 Araç Kontrol Ünitesi 

İKA’nın ana kontrol ünitesinde iki adet kontrolcü bulunması planlanmaktadır. Bunlar Jetson 

Nano ve Esp32 kartlarıdır. Bu kartlar sayesinde İKA’nın ihtiyacı olan sensörler ve motor 

kontrolleri sağlanması planlanmaktadır. İKA’nın Jetson Nano ile yabancı ot algılama ve sıra 

takip gibi fonksiyonların yapılması sağlanacaktır. Araç kontrol kartında ise gerekli olan 

sensörler ve motor sürücülerinin kontrolünün sağlanması planlanmaktadır.  

Kontrol yazılımı olarak iki farklı senaryo tercih edilecektir. Bunlarda çok fazla farklılık 

yoktur fakat kullanılacak olan yazılımlarda farklılıklar meydana gelmektedir. Tercih edilen 

araç kontrol senaryosu, lidar sensörler yerine ToF sensörlerin tercih edilmesidir. Bu kontrol 

senaryosunda yazılım dili C/C++ üzerinde geliştirilecektir. Bu senaryoda ise ağırlıklı olarak 

kütüphanelerden, örneklerden yararlanılarak kendi ihtiyacımıza göre algoritma 

oluşturulacaktır. Bu iki senaryoda da temel amaç İKA’nın her türlü ortam ve sistem 

gereksinimlerine karşı en esnek ve hızlı şekilde uyum sağlamasını sağlamaktır.  

 

Şekil 5.1.1 Araç Kontrol Senaryosu 1 

Ek bir seçenek olarak araştırılan yazılım ise ROS (Robot Operating System) yazılımıdır. Şekil 

5.1.2’de gösterilmiştir. Bu yazılım sayesinde robotlar için geliştirilen algoritmaların sisteme 

entegre edilmesi kolaylaşacaktır. ROS yazılımının tercih edilmesiyle birlikte sistemde 

kullanılacak olan uzaklık sensörünün de çeşidinin değişmesi öngörülmektedir. ToF 

sensörlerden oluşan sistem yerine iki adet 180 derecelik lidar tercih edilebilmektedir. Bunun 

yapılmasının amacı ise ROS yazılımda bu lidarlar ile yapılan örnek sistemlerin bol ve 

algoritmalarının kullanılabilir olmasıdır. ROS üzerinde olacak olan yazılımlar ağırlık olarak 

Python programlama dillerinde yazılacaktır.  
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Şekil 5.1.2 Araç Kontrol Senaryosu 2 

 

Araç kontrol algoritması Şekil 5.1.3’de akış diyagramı şeklinde verilmiştir. Bu akış 

diyagramında aracın kontrolü adım adım çözümlenmiş ve sistematik bir şekilde verilmiştir. 

İKA’nın başlangıç alanından görevleri otonom ve başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için 

tüm adımlar hesaplanmış ve oluşan bu algoritma akış diyagramında gösterilmiştir.
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Şekil 5.1.3Araç Kontrol Algoritması Akış Diyagramı 
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5.2 Haberleşme 

İKA’nın kullanıcı ile arasındaki iletişim için XBee model 3 tercih edilmektedir. Bu modül 

sayesinde 1200 metreye kadar bilgi aktarımı yapılabilmektedir. İki adet Xbee modül 

arasındaki iletişim modu XCTU programı kullanılarak belirlenecektir. Modüller bilgisayar ile 

UART protokolü ile haberleşmektedir. Xbee 3 modelinin 1200 m menzile ulaşabilmesi için 

RP-SMA anten kullanılacaktır. Metal aksamın sinyal engelleme dezavantajını engellemek için 

kullanılacak olan anten İKA’nın üst kısmında konumlandırılacaktır. Bu anten 2.4 GHz 

frekansında yayın yapabilecek ve İKA’nın üzerindeki geliştirme kartı ile kontrol kartı 

arasındaki iletişim için 3.3V seviyesindeki I2C veya UART haberleşme protokollerinden biri 

kullanılacaktır. Bu modül ile kullanıcı, arayüzde gösterilecek olan araç bilgileri ve 

kullanıcının İKA’yı kontrol etmesi sağlanacaktır. Çift taraflı olarak iletişimin sağlanması 

hedeflenmektedir.  

Kullanıcının İKA’nın durumunu görmek ve kontrol etmek için arayüz tasarlanmıştır. Bu 

arayüz bilgisayarın portundan gelen bilgileri okuyarak kullanıcıya İKA’nın sensör bilgilerini, 

hareketini, harita üzerindeki konumu ve batarya seviyesi gibi bilgileri göstermektedir.  

 

 

Şekil 5.2.1 Yer Kontrol İstasyonu Arayüz Tasarımı 
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Arayüzün sağ üst kısmında saat ve İKA’nın batarya seviyesi 

gözükmektedir. Arayüze saat ibaresinin dahil edilmesinin 

sebebi bilgisayar ortamındaki programının takılıp 

takılmadığını görüntüleyebilmek ve takip etmek içindir. 

Batarya seviyesi ise yüzdelik olarak gösterilecektir. 

 

 

 

 

İKA’nın şu anki konumunu ve geçtiği yerlerin 

konumlarını gösterebilmek için harita görüntüsü 

koyma ihtiyacı duyulmaktadır. Bu harita görünümü 

sayesinde İKA’nın anlık olarak konumu, yabancı 

otların konumu, geçilen ve kontrol edilen her bir 

konumun görselleştirilerek görüntüsü kullanıcıya 

sunulacaktır. 

 

 

Şekil 5.2.4 Sensör Verileri 

İKA’nın sahip olduğu tüm sensörler ve araçlar için kullanıcı tarafına bilgi verilmesi 

gerekmektedir. Bunun içinde şekilde görüldüğü üzere kutular ayarlanmış ve her bir değer 

farklı bir sensör veya aracın anlık olarak durumunu göstermektedir. 

Şekil 5.2.5 Manuel Mod 

Arayüzün üst orta tarafında bulunan ibare bir butondur. Bu buton sayesinde İKA’nın modu 

değiştirebilmektedir. İKA iki adet moda sahiptir. Bunlar otonom ve manuel modlardır. Bu 

modlar sayesinde İKA kullanıcının isteğine göre kontrol etmesine olanak sağlamaktadır. Bu 

butona kısayol olarak ‘M’ tuşu atanmıştır. 

Şekil 5.2.2 Batarya Seviyesi 

Şekil 5.2.3 Konum 
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Arayüzde bulunan bu oklar ise aracın anlık olarak 

hangi yöne doğru hareket ettiğini görselleştirmek için 

konumlandırılmıştır. Manuel modda kullanıcının yön 

tuşlarına göre aracı hareket ettirecek ve araçtan gelen 

bilgiler ile de bu yön oklarını düzenleyecektir. 

Otonom modda ise aracın yine hareketini 

görselleştirecek ama bu hareketi geliştirdiğimiz 

algoritma kontrolünde gerçekleştirecektir. 

 

                

        Şekil 2.5.6 Yön Tuşları 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

6.1 Otonom Nesne Tespiti  

Yabani otların kamera yardımı ile tespit edilmesi için derin öğrenme metotları kullanılacaktır. 

Kameradan alınan evrişimsel sinir ağlarından geçerek tespit işlemi tamamlanacaktır. Nesne 

tespit eğitimi için YOLO mimarisi seçilmiştir. YOLO seçilme sebebi görüntüdeki birden fazla 

nesne içerisinde sadece yabani otu net bir şekilde verebilecek olmasıdır. Yabani ot örneği 

Teknofest tarafından temin edilmiştir. Eldeki yabani ot örneğinden YOLO eğitiminde 

kullanılmak üzere fotoğraflar çekilmiştir 

  

Şekil 6.1.1 Yabani Ot 
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Şekil 6.1.2 Yabani Ot 

Bu fotoğraflar ile dataset oluşturmak üzere makesense.ai sitesinden otomatik label ekleme 

işlemi yapılmıştır ve eğitime hazır hale getirilmiştir. Elde edilen .jpg ve .txt dosyaları ile 

eğitim işlemi için Google colabratory kullanılacaktır. 

 

Şekil 6.1.3 Label Ekleme İşlemi 

Yolonun son versiyonu olan YOLOv5 tercih edilmiştir. Tercih sebebi son çıkan versiyon 

olmasıyla beraber tespit işlemini gayet iyi yapabilmektedir. Derin öğrenme tarafında 

kullanılmak üzere Pytorch kütüphanesi uygun bulunmuştur. Bununla beraber OpenCV 

kütüphanesi araştırılmış ve öğrenilmiştir. Pytorch kütüphanesinin seçilme nedeni diğer 

kütüphanelere nazaran daha hızlı ayrıca görüntü işleme konusunda kullanım kolaylığı ve 

sonuç odaklı yaklaşım sağlamaktadır. Şuana kadar OpenCV ve Pytorch kütüphaneleri 

öğrenilmiş, YOLOv5 modeli çıkarılmıştır.   
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Bu aşamadan sonra temin edilen Jetson Nano üzerinde denemeler ve tespit edilen eksiklerin 

tamamlanması sağlanacaktır. Eldeki imkanlarla basit düzenekler kurup test aşamasına 

geçilecektir. Teknofest tarafından alınacak destek ile tasarımlar hayata geçecek ve nesne 

tespit algoritmaları araç üzerinden gerçekleşecektir. 

6.2 Otonom Sürüş Sıra Takibi  

İKA’nın tarla içerisinde otonom hareketini ve tüm tarlanın tamamının taranma hareketleri için 

sistemde entegre olan sensörlerden yararlanılacaktır. Sıra takip algoritması için Araç Kontrol 

Ünitesi kısmında (Başlık 5.1) bahsedildiği üzerine iki farklı senaryo vardır. Bunlarda birincisi 

olan sıra takip sisteminin ToF sensörler ile yapılmasıdır. Bu sensörler ile İKA’nın çevresi 

hakkında bilgiler elde edilecektir. Bu ToF yapısında İKA’nın altındaki sensörler ile sıra takibi 

için kullanılacaktır. İKA’nın çevresindeki nesnelerin tespiti içinde ön, sol ve sağ tarafında 

yerleştirilecek olan ToF sensörlerden yararlanılacaktır. Her iki senaryo içinde aslında gelen 

bilgilerin yorumlama kısımları aynı olmakla birlikte sadece bilgileri toplama kısımlarında 

kullanılacak sensörler farklılık göstermektedir. İKA’nın otonom hareketinde mesafe 

sensörleriyle beraber farklı sensörlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları gidermek için 

GPS ve Gyro sensör sisteme dahil edilmiştir. 

GPS sensörü ile İKA’nın geçtiği koordinatlar kayıt altına alınacak ve kullanıcı tarafında 

görselleştirmek için kullanılacaktır. Mesafe sensörleri ve GPS sensörünün kullanılması ile 

İKA’nın çevresi ve koordinatlarının bulunduğu bir harita meydana getirilmesi sağlanacaktır. 

Bu haritalandırma için ROS’da geliştirilmiş olan araçlar ile C/C++ tarafında geliştirilmiş olan 

algoritmalar bulunmaktadır. Sistem için en optimum olan algoritmalar tercih edilecektir. Bu 

algoritmaların testleri simülasyon ortamlarında ve İKA’nın mekanik aksamı oluştuktan sonra 

elde edilecektir. Gyro sensörünün kullanımı ise İKA’nın dönüş algoritmaları sırasında açısal 

dönüşlerde yardımcı olması için sisteme entegre edilmiştir. İKA’nın dönüşleri adım adım 

yapılması planlanmaktadır. Yani 15-20 derecelik dönüşler ve her dönüşte tekrar etrafı 

hakkında bilgi toplanması ve gerekli durumda hareketin durdurulması gereksinimlerinin 

kontrol edilmesi için adım adım olması planlanmaktadır. Bu sensörler ile İKA’nın tüm 

hareketlerinde oluşabilecek durum ve olayların algılanması sağlanmıştır.  

Algılanan durumların giderilmesi için gerekli fonksiyonlar oluşturulacaktır. Bu fonksiyonlar 

her bir işlem için ayrı ayrı tanımlanacaktır. Bu şekilde sistem, her hareketi adım adım bölmüş 

olacak, kontrol edilmesi ve düzeltilmesi kolaylaşmış olacaktır. 

 

Şekil 6.2.1 Lidar ile Tarama İşlemi 
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İkinci senaryo ise lidar ile yapılan sıra takibinin gerçekleşmesidir. Bu senaryoda lidar otların 

boyunu aşmayacak bir şekilde konumlandırılacak ve İKA’nın bitkilerin arasından geçmesi 

sağlanacaktır. Bu algoritma otonom sürüş sistemlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 180 

derecelik lidar ön ve etrafını yüksek çözünürlükte tarayacak ve bu tarama sonuçlarına göre 

İKA gidebileceği boşlukları algılayarak sıranın tam ortasından hareket etmesi sağlanacaktır. 

Lidar ile takip sırasında sıra sonu, engel algılama ve etrafından dönme ya da yol sonu gibi 

gerekli bilgiler lidar ile sağlanacak ve ihtiyaç halinde kamera ile renkli çizginin 

algılanmasından yararlanılacaktır. Bu senaryoda lidarın yüksek çözünürlükte olması, 

bitkilerin koordinatlarını sağlayarak İKA’da gerekli yerlerde yani bitki sulama gibi yerlerde 

de tercih edilebilir.  Bu lidar ile birden fazla ToF sensör ihtiyacını karşılanmış bulunmaktadır. 

Tek bir sensörden veri okumak ile İKA’nın çevresi hakkındaki bilgiler elde edilmektedir. 

7. Özgün Bileşenler 

Bu başlıkta İKA’nın yazsılmsal ve mekaniksel özgün bileşenlerine yer verilmiştir. Batarya 

yönetim sistemi ve motor sürücü tasarımında özgünlüğe yer verilebilirdi ancak kısıtlı zamanı 

iyi yönetmek ve zaman kaybına sebep olmamak için mevcut sistemde otonom sürüş, 

haberleşme ve mekanik tasarım başlıklarında özgünlüğe yer verilmiştir. 

7.1 Araç Tasarımı 

Gerekli çalışmalar yapılarak süspansiyon sistemi 4 tekerleğin her birinin ayrı ayrı olarak 

esnemesini sağlayacak şekilde tasarıma eklendi. Süspansiyon sisteminde dairesel hareketinin 

sağlanması için rulman ve miller tasarıma dâhil edilmiştir. Alt şaside motorun ve tekerleğin 

bağlı olduğu sigma profil üzerine yayların yataklanması sağlanacak ayrıca mil merkezli 

dairesel hareketin sağlanması ile yay üzerinde esneme sağlanmış olacaktır [1].  

 

 
Şekil 7.1.1 Süspansiyon Sistemi 

 

Yeni tasarımda araca eklenen 3B yazıcı ile imal edilen tekerlek sistemi ile ağırlıktan da ciddi 

oranda kar edildi. Eski tekerlek sistemi yaklaşık 2500 gram olarak ölçülürken yeni tekerlek 

sistemi yaklaşık 1000 gram olarak ölçülmektedir. İmalat sürecinde jant farklı doluluk 

oranlarında üretilecek ve kullanım için en ideal doluluk oranı görülecektir [2]. Çiftçi 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak farklı lastik tiplerinin de kolayca takıp çıkarılabileceği 

bir tekerlek sistemi oluşturulmuştur [3].    
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Şekil 7.1.2 Lastik Tipleri 

 

İKA hareketli bir şasi mekanizmasından oluşmaktadır. Bu hareketli şasi sayesinde çiftçi ekim 

sırası aralıklarına uygun olarak araç enini büyütebilmektedir. Bu yönüyle çiftçiler için daha 

kullanışlı olacaktır. 

 

İKA’nın sigma profilden imal ediliyor oluşu, satış sonrası bakım hizmetlerinin de daha kolay 

yapılmasına yardımcı olacaktır.  Bunun yanında birçok parçanın 3D yazıcılar ile imal ediliyor 

olması veya sık bulunan malzemeler olması sayesinde yedek parça anlamında ciddi sıkıntılar 

yaşanmayacaktır.  

7.2 Yer Kontrol İstasyonu Arayüz Tasarımı  

İKA’dan alınan anlık verilerin yer kontrol istasyonunda görüntülenmesi için arayüz 

tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan arayüz, yazılımsal ve tasarımsal olarak 

tamamen ekip tarafından oluşturulmuştur. İlk başta tasarım aşaması Pyqt designer 

programında tamamlanmış olup, kodlama kısmında Python dili kullanılmış ve yazılımı ekip 

tarafından oluşturulmuştur. Arayüz tasarımında İKA ile iletişim için ihtiyaç duyulan gerekli 

isterler oluşturulmuş ve bu doğrultuda bu gereksinimlere yer verilmiştir. Arayüz sisteminde 

birçok fonksiyona yer verilmiş ve bunlar detaylı olarak Haberleşme kısmında (Başlık5.2) 

gösterilmiştir. 

7.3 Simülasyon 

İKA’nın otonom sürüş test sonuçları için aracın ve yarışma parkurunun sanal ortama 

aktarılması gereklidir. Bu sanal ortamda araç ve yarışma parkurunun işlenmesi için düğümler 

kullanılmıştır bu düğümler katı ve alt düğümlerden oluşmaktadır. Yarışma test düzeneğinin 

simülasyon ortamına aktarılırken tamamen ekip tarafında oluşturulmuştur. Ayrıca araç 

üzerine gerekli sensör eklenmesi ve bu sensörlerin kontrol kodu simülasyon ortamında 

sağlanmış ve C/C++ programlama dili ile hazır kütüphanelerin üzerinde yapılan geliştirmeler 

ile özgün kontrol yazılımı oluşturulmuştur. Simülasyona ait detaylı bilgi Simülasyon (Başlık 

9.1) kısmında gösterilmiştir. 
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7.4 Nesne Tespit Algoritmaları  

Yabani otun tespiti için hazır sınıflar kullanılmamış kendi özgün veri setimiz oluşturulmuş ve 

eğitilmiştir. Veri seti oluşturulurken Teknofest tarafından verilen yabani otun birçok farklı 

fonda ve farklı açıdan fotoğrafları çekilmiştir. Yabani ot tespiti için Yolo algoritmaları ve açık 

kaynaklı Py Torch kütüphanesinden faydalanmış ve geliştirilmiştir. Nesne tespitinin otonom 

bir şekilde gerçekleşmesi ve yazılımsal kısmında oluşturulan ve geliştirilen algoritmalar ile 

özgünlüğe yer verilmiştir. Nesne tespit için detaylı bilgi Otonom Nesne Tespiti kısmında 

(Başlık 6.1) verilmiştir. 

7.5 Otonom Sürüş Algoritmaları 

Otonom sürüş hareketi için parkur içerisinde sıra takip yöntemi kullanılacaktır. Ekip 

tarafından oluşturulan ve geliştirilen bu algoritma ile sıra takibi, sırayı ortalama ve sırada 

kalma durumları düşünülmüştür. Bu işlemleri yaparken önüne çıkan engellerin etrafından 

dönüş algoritması da ekip tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Otonom sürüş hareketi 

için detaylı Otonom Sürüş Sıra Takibi kısmında (Başlık 6.2) verilmiştir. 

8. Güvenlik Önlemleri  

 

Şekil 8.1 Acil Stop Buton Konumu 

Yarışma şartnamesinde belirtilen güvenlik ihtiyaçları ve isterlerin karşılanması için İKA’nın 

tasarımı sırasında güvenlik önlemeleri dikkate alınmıştır. Yarışma kuralları gereğince 

İKA’nın parkur alanında güvenliğini sağlayabilmek için acil stop butonu kullanılmıştır. 

İKA’da istenmeyen durumların oluşması sonucunda acil stop butonuna basılarak tüm sistemin 

gücü tamamen kesilmektedir. Acil stop butonu, erişimi rahat bir yerde konumlandırılarak 

müdahale edilmesi kolaylaştırılmıştır. 
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Tüm bunların yanında İKA’nın yarışma alanında hareketi devam ederken oluşabilecek 

sorunlar ve kontrol kaybı için yer kontrol istasyonundan müdahele edilmesi söz konusudur. 

Bu sayede olası tehlikelerde aracın otonom moddan çıkarak manuel moda geçerek insan 

kontrolü ile çevredekilerin ve aracın güvenliği sürekli olarak sağlanmıştır. Tespit edilen 

yabani otlara müdahale kimyasal sıvı püskürtme işlemi ile yapılmaktadır. Ancak yarışma 

alanı sırasında bir tehlike oluşturmamak adına kimyasal sıvı yerine su tercih edilmiştir. 

Kimyasal sıvı kullanılması durumunda İKA’da bulunan sensör ve ekipmanların ıslanması 

sonucunda kısa devre yapması ve yanması gibi sorunlarda sızdırmazlık için tedbirler 

alınmıştır. Sızdırmazlığın tam olarak sağlanabilmesi için ilaç tankları 3B yazıcı ile imal 

edilecek, kalınlık ve %100 doluluk oranları ile baskı alınacaktır. Ayrıca iletim hatlarının ek ve 

birleşim noktalarında sızdırmazlığın sağlanması için özel sızdırmaz yapıştırıcılar 

kullanılacaktır. Olası aşırı akımları önlemek için bataryanın çıkışında sigorta bulunacaktır. 

İKA’da bulunan kabloların hepsi taşıyacağı akımı güvenli bir şekilde iletebilmesi açısından 

kalın ve kaliteli seçilmiştir. Elektronik kablolama işlemlerinde açık kablo kullanılmayacak ve 

aşırı ısınma yapan ekipmanlar için ısınmayı engelleyecek fanlar gerekli yerlere 

konumlandırılacaktır [4]. 

9. Simülasyon ve Test 

9.1 Simülasyon 

Bu başlıkta İKA ve yarışma parkuru sanal ortama aktarılarak otonom hareketi ve şartnamede 

belirtilen hedefleri gerçekleştirmesi sırasındaki davranışlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi 

hedeflenmiştir. Simülasyon ortamında İKA otonom sürüş esnasında hedeflenen görevleri ve 

önüne çıkan engelleri başarılı bir şekilde tamamlarken oluşturulan sanal yarışma parkurunda 

yer almaktadır. Parkur alanında oluşabilecek senaryolar düşünülmüş ve bu senaryolar 

sonucunda İKA’nın analiz sonuçları gözetilmiştir. 

Simülasyon ortamını oluşturabilmek için kullanılan robot simülasyon programları detaylıca 

araştırılmış ve kısa sürede en iyi sonucu verecek program tercih edilmiştir. Simülasyon ortamı 

için kullanılan program Webots’tur. Webots açık kaynaklı bir 3D robot simülatörüdür ve 

işletim sisteminden bağımsızdır. Bu yazılım ile her türlü robot modellenebilir, 

programlanabilir ve simüle edilebilirdir [5]. Başlıca avantajlarından biri, simülasyon sırasında 

kullanıcının modelle etkileşime girmesine izin vermesidir. İçerisindeki kütüphaneler sensör 

verilerini işleyecek geniş fonksiyonlara sahiptir. Hazır kütüphaneler üzerinden algoritmalar 

geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu simülasyon programı ile sensör verilerini almak ve kontrol 

yazılımında işlemek oldukça basittir.  

Webots programında simülasyon ortamı oluşturulurken şu adımlar izlenmiştir: 

• Dünya oluşturmak 

• Nesneler oluşturmak 

• Aracı tasarlamak ve sensörler eklemek 

• Kontrol Yazılımı 

Dünya Oluşturmak: Oluşturulan 3 boyutlu sanal parkur alanında şartnamede belirtilen örnek 

parkur alanı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Simülasyon ortamı oluşturulurken bitki ve engel 

simülasyonları, araç simülatörleri, elektronik malzeme, sıra sistemi, ortam tasarımı gibi 

parkur gereksinimleri eklenmiş ve gerçek yarışma parkuruna oldukça yaklaşılmıştır. 
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Şekil 9.1.1 Örnek Yarışma Parkuru 

 

 

Şekil 9.1.2 Simülasyon Ortamında Yarışma Parkuru 

Şekil 9.1.1’de şartnamede paylaşılan örnek yarışma parkuru gösterilmiştir. Örnek yarışma 

parkurunda gösterilen şekiller temsili olarak farklı şekillerle Şekil 9.1.2’de simülasyon 

ortamına aktarılmış ve sanal yarışma parkuru için gereksinimler oluşturulmuştur. Simülasyon 

ortamını oluştururken nesneler kullanılmıştır. Kullanılan nesneler ve oluşturulan araç için 

düğümler oluşturulmuştur. Araç robot olarak tanımlanmış ve araç gövdesi katı düğümler, 

diğer parça ve sensörler alt düğümler şeklinde oluşturulmuştur. Şekil 9.1.3’de katı ve alt 

düğümler sonucu oluşan robot gösterilmiştir.  

İKA’nın güzergahı sıra takibi yapılarak oluşturulmuştur. Başlaması için parkur içerisinde 

istenilen köşeye konumlandırılan İKA sıra takibi yaparak ilerleme kaydetmektedir. Sıra takibi 

sırasında önüne çıkan engellerin etrafından dolanması, taş ve eğimli alanlardan kolaylıkla 

geçmesi ve bitkiyi temsil eden nesnenin tespitinin yapılması ile parkuru tamamlaması 

gözlemlenmiştir.  
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Şekil 9.1.3 Robot Oluşturma ve Sensör Eklemeleri 

Simülasyon ortamında bu sistem için kamera, Tof ve gyro sensörler kullanılmıştır. Kamera ile 

bitkiyi temsil eden şekli tanımlamaktadır. ToF sensörü ile sıra takibi, sırayı ortalama ve engel 

etrafından dönme işlemi yapılmaktadır. Gyro senörü, sıra sonlarında istenilen açıyla dönüş 

yapabilmek için kullanılmıştır. Bu sensörlerin kontrol yazılımı hazır kütüphaneler 

kullanılarak, oluşturulan algoritmalar ile tamamlanmıştır. Webots programı, kodlama için 

birçok programlama dili sunmaktadır. Simülasyon ortamında sensörlerle otonom sürüş için 

C/C++ programlama dili tercih edilmiştir. Oluşturulan kodlar üzerinde çalışmalar ve 

geliştirmeler devam etmektedir.  

     

Şekil 9.1.4 Sensör Verileri 
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Şekil 9.1.4’de simülasyon ortamında İKA’ya ait Tof sensörlerinin verileri bulunmaktadır. 

İKA üzerinde belirli yerlere konumlandırılan, sıra takibi ve engel etrafından dönme 

işlemlerini gerçekleştirirken ki ToF sensörünün bu işlemler sonucunda grafiksel çıktıları yer 

almaktadır. 

Simülasyon ortamında otonom sürüş için araç üzerinde konumlandırılan sensörler, gerçek 

İKA tasarımına yüklenirken çalışacak düzeyde modelleme tanımlamaları, araç kontrol 

yazılımları ve algoritmaları, oluşabilecek tüm senaryolar gibi hedefler oluşturuluşmuş ve bu 

hedefler test edilmiştir. Gerçek ortamda İKA’nın otonom sürüş hareketinde başarılı olması 

için tüm isterler hedef olarak simülasyon ortamında tanımlanmış ve bunlardan alınan sonuç 

ile başarı oranı ve gerçek tasarıma uyumu gözlemlenmiştir. Hedeflenen test sonuçları 

incelendiğinde İKA’nın simülasyon ortamında otonom sürüş için oluşan bazı eksikliklerin 

tamamlanması sonucunda başarılı olduğu varsayılmıştır. Bu eksiklik Gyro sensöründen alınan 

veri ve kontrol kodundan alınan hatadan kaynaklanmaktadır. Belirlenen eksiklikler için de 

çalışmalara başlanmış ve tamamlanması sağlanacaktır. 

9.2 Mekanik Testler 

Aracın mekanik testleri Ansys programında yapılmıştır. Şasi üzerine farklı noktalardan 10 kg 

yük uygulanmış ve uygulanan yük durumlarına göre aracın gösterdiği mekanik reaksiyonlar 

incelenmiştir. Sonuçta mekanik tasarımın mukavemet gereksinimleri olarak yeterli olduğu 

görülmüştür. Ancak hareketli şasi ile ana şasinin birleşmesini sağlayan ve hareketli şasi için 

kızak rolü oynayan alüminyum 25x25 profilin deformasyon bozuklukları ile karşı karşıya 

geldiği görülmüştür. Bu nedenle burada alüminyum yerine St-37 çelik malzeme 

kullanılmasına karar verilmiştir. Analiz resimleri üzerinde minimum ve maksimum 

zorlanmalar gösterilmiştir.  

  

 
 

Maksimum Deformasyon:0,1054 mm Şasi Açıklığı: 0 mm 

Malzeme: Alüminyum 1060 
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Maksimum Deformasyon:3,6458 mm Şasi Açıklığı: 200 mm 

Malzeme: Alüminyum 1060 

 

 

Maksimum Deformasyon:0,29408 mm Şasi Açıklığı: 200 mm 

Malzeme: Kızak St-37 Çeliği, Hariç kısımlar Alüminyum 1060 
 

 

Maksimum Deformasyon:6,7615 mm Şasi Açıklığı: Komple Açık 

Malzeme: Alüminyum 1060             
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Maksimum Deformasyon:0,47226 mm Şasi Açıklığı: Komple Açık 

Malzeme: Kızak St-37 Çeliği, Hariç kısımlar Alüminyum 1060 

 

Yapılan analizler incelendiğinde St-37 çeliğinin kullanılma sebepleri açıkça görülmektedir. 

İkinci analizde kızak malzemesi Alüminyum 1060 iken şasi 200 mm açıldığında toplam 

deformasyonun 3,6458 mm olduğu görülmüştür [6]. Aynı analiz kızak malzemesi St-37 Çeliği 

ile değiştirildiğinde deformasyon miktarı 0,29408 mm olarak görülmüştür.  

Aynı işlem şasinin tam açık haline uygulandığında kızak malzemesi Alüminyum 1060 iken 

deformasyon 6,7615 olarak görülmüştür. Kızak malzemesi St-37 çeliği ile değiştirildiğinde 

deformasyonun 0,47226 mm olduğu gözlemlenmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre kızak 

malzemesi olarak St-37 çeliğinin kullanılmasına karar verilmiştir [7]. 
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