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1. Takım Organizasyonu 

 

 

Burak ALKAYA: Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf 

öğrencisidir. Aracın robot kol tasarımı, püskürtme mekanizması tasarımı ve üretim görevlerini 

üstlenmiştir. Solidworks ve gömülü sistemler hakkında uzmandır. Kayhan Ertuğrul makinede 

bir ay, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’de bir ay, Man Türkiye A.Ş.’de yirmi gün staj ve Kuvvet 

Bilişim teknolojilerinde bir yıl çalışma tecrübelerine sahiptir. 

 

Ali PEHLİVAN: Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisidir. 

Mekanik takımı liderliğini ve lider yardımcılığı yapmaktadır. Şase tasarımı, bilim sistemi ve 

yürür sistemlerinden sorumludur. Ayrıca sponsorluk ve yazılım bölümlerinde de rol 

oynamaktadır. Solidworks, Python, Simplify3D, Ansys ve Office Programlarını aktif bir 

şekilde kullanmaktadır. B2 seviyesinde İngilizce yeterliliğine sahiptir. Heka Hidrolik’te iki ay, 

Elfatek Elektronik’te altı ay staj yapmıştır. 

 

Esin Menekşe UYSAL: Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf 

öğrencisidir. Aracın otonom yol planlaması ve görüntü işleme kullanarak yabancı ot tespiti 

görevlerini üstlenmiştir. MS Office Programları, Proteus, Xilinx ISE programlarını aktif 

kullanmaktadır. C, Python, C++ ve VHDL Programlama Dillerine hakimdir. Makine öğrenimi, 

sayısal devre tasarımı ve otonom sistemler alanlarına ilgi duymaktadır. 

TÜBİTAK BİLGEM- Test Değerlendirme Başkan Yardımcılığında 20 iş günü zorunlu stajını 

gerçekleştirmiş, staj süresince VHDL ile FPGA tasarım alanında çalışmıştır. 

 

İsmail ALANBAY: Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf  

öğrencisidir. Mekanik takımında görev almaktadır. Aracın şase iç dizaynı ve analiz görevini 

üstlenmiştir. Solidworks, Ansys, Autocad, Catia ve Office programlarını aktif bir şekilde 

kullanmaktadır. Gera Makina Kalıp Metal San. Tic. A.Ş.’de iki ay staj yapmıştır. 

 

İsmail ÇEVRİM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf 

öğrencisidir. Aracın Gömülü sistem yazılımını ve tasarımını yapmaktadır. Office , LTSpice , 

Altium , Python , C dili ve arayüz haberleşme sistemleri hakkında çalışmaktadır. Teknikeller 

San. ve Tic. Ltd. Şti.’de iki ay çalışmıştır. Aynı zamanda 01/01/2021 tarihinden itibaren 

Konsens Teknoloji San. Ve Tic. Ltd. Şti.’de Gömülü sistem tasarım mühendisi pozisyonunda 

çalışmaktadır.  

 

Öznur KÖŞKER: Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2. sınıf 

öğrencisidir. Toprak analizi ile toprağın verimi belirlenmesi görevini üstlenmiştir. BigenX 

genetik danışmanlık şirketinde bir ay staj yapmıştır. Hücre biyolojisi, bitki biyolojisi ve genel 

biyoloji alanında bilgi sahibidir. Katıldığı atölye çalışmaları ve uygulamalı laboratuvar 

derslerinden laboratuvar becerilerine ve deneyimlerine sahiptir. Astrobiyoloji, sentetik 

biyoloji ve mikrobiyoloji tutkusu vardır. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 
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Görüntü işleme için bir önceki rapor döneminde OpenCV Kütüphanesi 

kullanılacağından, yabancı otların boyu rengi ve şekli referans alınarak tespit işleminin 

yapılacağı anlatılmıştı. Ancak TEKNOFEST ekibi tarafından ekibimize gönderilen yabancı ot 

ve şartnamede yer alan kültür bitkilerinin fotoğrafları incelendiğinde sadece OpenCV 

Kütüphanesinin yeterli olamayacağına kanaat getirilmiştir. Yabancı otların tespiti için daha 

güvenli yöntemler araştırılmıştır. Derin öğrenme yöntemleri ve makine öğrenme yöntemleri 

araştırılmıştır. Yarışma tarihi de dikkate alınarak makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmasına 

karar verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Hazır uygulamalar ve datasetler incelenmiştir. 

Makine öğrenimi için model eğitimine başlanmış olup, yarışma süresine kadar geliştirilmesine 

devam edilecektir. 

 Otonom sürüş algoritmalarında yeni yöntemler belirlenmiş ve konumlandırma ilgili 

başlık altında detaylı bir şekilde verilmiştir.  

 Ön tasarım raporunda çift kamera kullanarak stereo görüntüleme yöntemleri 

kullanılacağından bahsedilmişti. Stereo kameranın yüksek maliyeti sebebiyle eski yöntemler 

kullanılacaktı. Ancak stereo kamera beklenen fiyatın yarı fiyatına temin edilecektir. Bu 

sebeple daha güvenli ve stabil olan yöntem kullanılacaktır. Stereo kamera sisteminde hazır 

kütüphaneler bulunmaktadır ve kalibrasyonu çok daha basittir. 

 Ön tasarım raporunda hava ölçüm istasyonu ile  rüzgar yönü, rüzgar hızı, hava 

sıcaklığı, yağış miktarı, havanın nem oranı ve hava basıncı ölçümü gerçekleştirileceğinden 

bahsedilmişti. Hava ölçüm istasyonu temin edildi ancak hava ölçüm istasyonunu 

kullanabilmek için Weather Station kite ihtiyacımız var. Online alışveriş sitelerinde ve 

mağazalarda weather station kit bulunamamıştır. Stok durumu takip edilmekte olup 

bulunabildiği takdirde araç sistemine rüzgar yönü, rüzgar hızı, hava sıcaklığı, yağış miktarı, 

havanın nem oranı ve hava basıncı ölçmü işlemleri eklenecektir. 

2.1 Bütçe Planlama 

PARÇA ADE

T 

BİRİM 

FİYAT 

TOPLAM FİYAT ÜRÜNÜN 

DURUMU 

Nvidia Jetson TX2 1 4567,2 ₺ 4567,2 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

RPLIDAR A2M6 360 Derece Lazer 

Tarayıcı 

1 3.924,3 ₺ 3.924,3₺+KDV TEMİN EDİLDİ 

Gece Görüşlü Kamera  2 253,46 ₺ 506,92 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

Kamera  2 321,54 ₺ 643,08 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

NEMA23 Step Motor 3.2 V 4 506,8 ₺ 2027,2₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 
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NEMA23 Step Motor 5.7 V 3 201,5 ₺ 604,5 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

TB6600 Motor Sürücü 4 42 ₺  168₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

NEMA 8 Step Motor  2 227,18 ₺ 454,36 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

17HS4401 NEMA17 Step Motor 10 42,54 ₺ 425,4 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

TMC2209 Step Motor Sürücü 10 43,70 ₺ 437 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

Arduino Mega 3 109,2 ₺ 327,6₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

Arduino Uno 3 85,6 ₺ 256,8₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

Acil Stop Sensörü  1 19,5 ₺ 19,5 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

3 Katlı Işık Kolonu  1 201,27 ₺  201,27₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

3.7 V 2600 mAh Li-on Şarj Edilebilir Pil 150 25,34₺ 3801₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

3 Eksen Joystick Butonlu 1 252,1 ₺ 504,2₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

3 Eksen İvmeölçer GY-45 1 16 ₺ 16 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

HMC5883L Pusula ve Basınç Sensörü 1 43,69 ₺ 43,69₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

RS485 Seri Dönüştürücü Kartı 10 6,55 ₺ 65,5 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

STH71 Nem ve Sıcaklık Sensörü 1 396,3 ₺ 394,3₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

Tripod 1 59,24 ₺ 59,24 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

Toprak Nem Ölçer 1 7,04 ₺ 7,04 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

Acil Stop Sensörü  1 19,5 ₺ 19,5 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 
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RS485 Seri Dönüştürücü Kartı 10 6,55 ₺ 65,5 ₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

USB Kamera Modülü 2 228,8₺ 228,8₺ +KDV TEMİN EDİLDİ 

COL2406 2.4 GHz 6dBi Anten 1 1480,54 ₺ 1480,54 ₺ +KDV ULAŞIM 

AŞAMASINDA 

UbiQuiti Networka BM2HB 1 734,62 ₺ 734,62 ₺ +KDV ULAŞIM 

AŞAMASINDA 

Acil Stop 1 25₺ 25₺ +KDV ULAŞIM 

AŞAMASINDA 

Intel RealSense Depth Camera D435i 1 4518,0 ₺ 4518,0 ₺ +KDV ULAŞIM 

AŞAMASINDA 

 Aracımızın yazılımı ve üretimi için kullanılan çoğu malzeme temin edilmiş olup 

sipariş işlemleri tamamlanan malzemelerin durumu “ULAŞIM AŞAMASINDA”  ifadesiyle 

belirtilmiştir. Yukarıda yer alan tabloda bulunmayan hırdavat ürünleri, 3B baskı için gerekli 

filamentler dahil tüm ürünler temin edilmiş olup kullanılmaktadır.  

 

3. Araç Özellikleri 

 Araç, çiftçilerin iş yükünü hafifletmek için tasarlanmıştır. Robot kolu ile 5 kilograma 

kadar yük taşıyabilir. Böylece arazide görev yükü taşıyabilir. Araç, otonom ve manuel 

sürülebilir. Otonom şekilde zararlı otları tespit edip robot kol ile ilaçlama yapabilir.  
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3.1 Mekanik Sistem: Aracımız 435x632x600 mm boyutlarındadır. 

Mekanik tasarımımızı gruplandırmasını şase, yürür sistem, robot kol 

ve bilim sistemi olarak dört ayrı grup olarak ele alınmıştır. 

Çizimlerimizin ve montajımızın tamamı SolidWorks 

uygulamasından, analizlerimiz ise Ansys uygulaması üzerinden 

yapılmıştır. 

 

3.1.1 Şase:  Şase içerisindeki parçaların en uygun yerleşimi yapılacak 

şekilde tasarlanmıştır. Sistem tasarımlarından sonra (Ansys ile) statik 

testleri yapılmıştır. Şase CNC Lazer ve Sac Büküm teknolojileri ile 

üretilmiştir. Aynı zamanda hafifletmek için statik analizlere uygun birim geometriler 

kesilmiştir. Bunların hepsi yapılırken özgün endüstriyel bir şase görüntüsü hedeflenmiş ve buna 

uygun tasarımlar yapılmıştır. Özellikle son tasarımımızda modülerliğe önem verilmiştirr. Pil 

kutusu ve robot kol tek hareket ile takılabilir durumdadır.Dişli kutusu oturtularak , robot kol 

ray sistemi ile kaydırılarak takılabilir. Tak-çıkar mantığına dayalı olarak montajı kolaylaştırıp 

iş yükünü ve zaman kaybını azaltan bir sistem tasarlanmıştır. 
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3.1.2 Yürür Sistem: Yürür sistemimiz iki 

rocker bogie dişli sistemi ile oluşan özgün bir 

tasarımdır. Birbirine konik dişli ve 

mafsallarla bağlı sistem tüm tekerleri 

birbirine ters etki ile bağlar. Bu sayede çukur 

veya tümseklere takılmadan 

ilerleyebilecektir. Aracımız en az 10° eğim 

çıkabilir ve inebilir. Aynı zamanda 15° yan 

eğimde hareket edebilir. Şok etkisini 

minimuma indirgemek için ikincil yaylı 

süspansiyonlar eklenmiştir. Yürür 

sistemimizde hafif ve sağlamlığı 

önemsediğimiz için genellikle alüminyum 

malzeme kullanılmıştır. Sistem parçalarını 

işlerken torna ve freze tezgahları kullanıldı. 

Tekerleklerimizi kendimiz tasarlayıp 3D yazıcı 

teknolojisi ile üretimini sağladık. Tekerleklerde 

esneklik önemli bir nokta olduğu için TPU 

malzeme ile üretildi.  Hem esnek yapısı 

sayesinde sürüşü stabil hale getirecek hem de 

havasız olması sebebiyle sivri cisimlerden 

etkilenmeyecek. Tekerleğin dış yapısı araziler 

için uygun olup yolu tutmasını sağlar. Yürür 

sistemde bulunan motorlar worm mekanizması 

(worm gear) ile 1:11 redüktörleyerek 

kullanılacaktır. Bu redüktörleme sayesinde 

eğimi tırmanmak için yeterli güce erişecek ve 

stabilite sağlanacaktır. 

3.1.3 Robot kol: Robot kolda ucuz ve kolay 

üretim için 3D yazıcı teknolojisi kullanılmıştır. 

Yüksek mukavemet istediğimiz için ABS 

malzeme kullanılmıştır. Robot kol kolay 

kullanım ve yüksek hareket kabiliyeti için  özgün 

6 döner eksenli + 1 tutucu sistemli bir 

tasarlanmıştır. Sarsıntıları engellemek için her 

eksen için özel bir süspansiyon sistemi 

geliştirilmiştir. Her eksende step motor 

kullanılarak yüksek hassasiyet amaçlanmıştır. 

Parça basımından sonra aseton banyosu ile 

yüzey pürüzsüzleştirme işlemi uygulanacaktır. Motorlara gerekli gücü sağlamak için kendi 

üretimimiz olan planet redüktör sistemi kullanılacaktır. Kendi ürettiğimiz dişliler setleri bize 

piyasadan çok daha uygun maliyetli olacaktır. Yataklamalar için endüstriyel rulmanlar ve 

rulman bilyaları kullanılacaktır. Gripper dişli mekanizması hazır alınıp üzerinde 

modifikasyonlar yapılmıştır. Gripperımızdaki döndürme mekanizmamıza döner kablo mafsalı 

ekleyerek kablo karışıklığını önlenmiş ve kablo karışıklığı olmadan sonsuz dönüş imkanı 

sağlanmıştır. 
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3.1.4 Bilim Sistemi: 

 

Örnek alma sistemi için doğrusal yataklanmış ve trapez mil ile hareketi 

sağlayacak bir sistem kullanılacaktır. Bu sistem örnek alma ağzını 

yakınlaştıracak ve delici sistemi çalıştıracaktır. Parçalama işlemi devam ederken 

kompresör tarafından üretilen vakum ile araca çekilecektir.  

3.1.5 Şase Kapağı: 

Aracımızın şase kapağı cnc lazer ve sac büküm teknolojileri kullanılarak 

üretilmiştir. 640x430x51 mm boyutlarındadır. Pil kutusu ve robot kol tak-çıkar 

mantığında olduğu için uygun geometride kesilmiştir. Şaseye sabitleme için 

delikler açılmıştır. Malzemesi St-37 siyah sac ve kalınlığı 1 mm olarak 

üretilmiştir. 

3.1.6 Dişli Kutusu:Aracımızda dişli kutusu iki adet bulunmaktadır. St-37 siyah sac ile 3 mm 

kalınlıkta üretilmiştir. Üretiminde cnc lazer kesim ve sac büküm teknolojileri kullanılmıştır. 

Dişli kutumuz şase içine sabitlenecek olup içinde konik dişliler bulundurulacaktır. 80x80x80 

mm boyutlarındadır. Rocker-Bogie mekanizmasının bir parçasıdır. 

3.1.7 Borular: Yürür sistemimizin boruları hafif ve sağlamlık gereksinimlerini karşıladığı için 

alüminyum malzeme kullanılmıştır. Borularımız 2,5 mm kalınlıkta ve iç çapı 20 mm dir. 

Bağlantıları boru kelepçesi ve mika kelepçe ile sağlanmıştır.  

3.1.8 Rulmanlar: Yürür sistemimizde millerin yataklanması için şaseye bağlı 4 adet KFL001, 

dişli kutusunda 6 adet KFL001 ve 4 adet tekerleğimizin miline bağlanacak 4 adet KFL002 

bulunmaktadır. 

3.1.9 Miller: Miller paslanmaya dayanıklı olması için paslanmaz çelikten işlenmiştir. 

Rulman’ın oturacağı kısımlar özellikle hassas işlenip verimli yataklama amaçlanmıştır. 

Üzerlerine kama yuvaları açılarak verimli güç aktarımı sağlanmıştır. 4 adet rocker bogie mili 

ve 4 adet tekerlek mili işlenmiştir. 

3.1.10 Tekerlekler: 4 adet tekerleğimiz bulunmaktadır. Esnek bir malzeme olan TPU filament 

ile 3D yazıcı teknolojisi ile üretilmiştir. İç çapı 90 mm, dış çapı tekerlek dişleriyle beraber 189 

mm dir. 

3.2 Elektronik  

Sistemde bataryalardan çıkan güç hattı ilk olarak BMS kartına girecek daha sonra ise ; 

BMS kartımızın çıkışı aracın güç tüketen elemanlarına bağlanacaktır. Ana şebeke gerilimi 14.8 

Volt DC gerilimdir. Bu gerilim bazı alt sistem elemanlarında yüksek gelmektedir. Bu sebeple 

gerekli olan alt sistem elemanlarına güç verirken LDO regülatörler veya step up Boost 

regülatörler tercih edilerek ana şebeke gerilim değeri düşürülecek veya yükseltecektir.  

Güç besleme hattımızın kabloları yeterli kalınlıkta olup; yüksek akıma karşı 

dayanıklıdır. Yüksek akım iletiminde erime, bozulma veya yanma gerçekleşmemesi için kablo 

çapına dikkat edilerek güç kablosu kullanılmıştır. 
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Aynı zamanda sistemdeki güç tüketen elemanlara güç verilirken BMS kartının çıkışına 

izolasyon maksadıyla trafo atılması düşünülmektedir. Trafo sayesinde güç tüketen alt sistem 

ürünlerinin ana şebekeden izole olduğu için şebekede oluşacak peak-to-peak sinyallerinden 

etkilenmeyecektir. 

3.2.1 Batarya Güç (mAh ve Watt) Hesaplaması  

Sistemimizde 60 adet Li-Ion 18650 2600 mAh pil kullanılmıştır.  

Batarya akım kapasitesinden bahsedecek olursak ; 

1 pil : 2.6(amper) x 1(saat) = 2.6 Ah 

60 pil : 2.6 Ah x 60 = 156 Ah  

Aracın güç sisteminin akım kapasitesinin maksimum 156 Ah olduğu bulundu.  

Bataryaların güç kapasitesinden bahsedecek olursak ; 

1 pil : 3,7(volt) x 2,6(amper) = 9,62 W 

60 pil : 9.62 W x 60 = 577,2 W 

Aracın güç sisteminin güç kapasitesinin maksimum 577,2 W olduğu bulundu. 

 

3.2.2 Ekipman ve Güç (mAh) Tüketimi Tablosu  

EKİPMAN ADET GERİLİM AKIM GÜÇ 

TÜKETİMİ 

(W) 

AKIM 

TÜKETİMİ 

(A) 

JETSON TX2 1 11,1 V 4,625 A 51,3375 W 4,625 Ah 

NEMA23 STEP 

MOTOR 

4 3.2 V 2,8 A 35,84 W 11,2 Ah 

NEMA17 STEP 

MOTOR 

8 2.8 1,7 A 108,8 W 13,6 Ah 

NEMA8 STEP 

MOTOR 

1 3.9V 0,6 A 2,34 W 0,6 Ah 

NEMA23 STEP 

MOTOR 

2 5.7 V 1 A 11,4 W 2 Ah 

PCB 

DEVRELER 

3 5 VOLT 0,2 A 3 W 0,6 Ah 

KAMERA 3 5V 2 A 10 W 2 Ah 

TOLERANS X 5V 3A 15 W 3 Ah 

1 saatlik akım çekimi : 37,625 Ah 

1 saatlik güç tüketimi : 237,7175 x 1(saat) = 237,7175 Wh 

Sistem çalışma süresi : Görüldüğü üzere batarya sisteminin akım kapasitesi , İKA’nın çektiği 

akımı rahatlıkla karşılamaktadır. 

Batarya akım kapasitesi : 156 Ah 

İKA çekilen akım : 37,625 Ah 

İKA’nın çalışma süresi ise ; 
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(Batarya sisteminin saatlik gücü) / (İKA güç tüketimi) formülünden , 

577,2 / 237,71175 = 2,42 saat olarak görülmektedir. Yani sistem en az 30 dakika 

çalışabilir durumdadır. 

3.2.3 Mass Budget 

 

Parça adı Parça 

Kütlesi 

(kg) 

Adet Toplam 

Kütle 

(kg) 

Part Name Parça 

Kütlesi 

(kg) 

Adet Toplam 

Kütle 

(kg) 

PL-1478 Nema 23 

step motor 

1 4 4 Yürür Sistem 

Boruları 

0,595 2 

metre 

1,745 

PL-1476 Nema 23 

step motor 

0,45 2 0,9 Yürür Sistem 

Parçalarını 

0.8 1 0,8 

17HS4401 Nema 17 

step motor 

0,3 10 3 Rocker bogie dişli 

sistemi 

1.3 2 2,6 

TB6600 Step Motor 

sürücü 

0,2 4 0,8 Robot kol ABS 

parçaları 

3,25 1 3,25 

Jetson TX2 1,5 1 1,5 Şase parçaları  7,3 1 7,3 

Batarya Paketi  3 1 3 Bilim sistemi 3,2 1 3,2 

Tekerlek Parçaları 0.75 4 3 Diğer parçalar ve 

toleranslar 

10 1 10 

 

 

Toplam: 45,095 kg  

3.3 Arayüz  

 Arayüz ekranı C# ile tasarlanacaktır. Aracın güç hesaplamaları yapılmış olup bu 

hesaplara göre pillerin şarj durumu bu arayüzden kontrol edilecektir. Şarj yüzdesi dışında 

aracın anlık konum verileri,  haznede bulunan sıvı miktarı, robot kolla yapılan atış sayısı, hava 

sıcaklığı, aracın hızı gibi parametreler de arayüz ekranından takip edilecektir. Arayüz ekranı 

ROS ile entegre çalışacak olup otonom veriler ve konum verileri ROS üzerinden 

sağlanacaktır.  

 

4. Sensörler 
 

4.1 LIDAR 

LIDAR, lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya 

 
1
  Lukendic, Darki Saric. 16 Mart 2018.  https://grabcad.com/library/NEMA23-5. 

RADU, Ispas. Grabcad community. 1 Ağustos 2020. https://grabcad.com/library/pulsivo-stepper-motor-17hs8401s-1. 

SolidWorks. ToolBox. 

LAUER, Jhon. Github. https://github.com/chilipeppr/robot-actuator-esp32-v8. 
Youtube. 30 eylül 2019. https://www.youtube.com/watch?v=4o3d7_WZ_DQ&feature=emb_rel_end. 
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yarayan teknolojidir. Engeller ve yabancı otların mesafesini algılamak için LIDAR sistemi 

tercih edilmiştir. Şasinin üzerine monte edilecek sistem, 12 metrelik menzil içerisinde 360 

derecelik 2 boyutlu tarama yapabilmektedir. Sistem, 360 derece tarama yapabildiği ve 

saniyede 8000 örnek alabileceği için bir adet LIDAR sensörü kullanılmıştır. Kullanıcı 

tarafından kontrol ve güç arayüzü aracılığıyla motorun çalışması/durması ve PWM sinyali ile 

hızı kontrol edilebilir. Ayrıca veri haberleşmesi de bu arayüz ile sağlanmaktadır. 

 

Görevler süresinde araç sürekli hareket halinde olacağından mesafe algılama için 

radyo dalgaları yerine lazer dalgaları kullanılması uygun görülmüştür. Lazer dalgaları radyo 

dalgalarının her yöne yayılım yapmasının aksine tek bir çizgi üzerinde yayılır. LIDAR 

sistemimiz saniyede 8000 lazer ışını göndererek neredeyse milyonlarca noktadan oluşan bir 

"nokta bulutu" meydana getirir. Lazer ışınlarının hızı ışık hızıdır ve sabittir.  

 

 

Ölçülen Nesnenin Uzaklığı = (Işık Hızı x Geri Dönüş Süresi) / 2 formülü ile 

hesaplanır. 

 

  

4.2 Kamera  

Araçta şase üzerine her ekseni tarayabilecek şekilde konumlandırılmış 4 adet kamera 

bulunmaktadır. Bu kameralardan elde edilen görüntüler, yarışma alanında yer alacak 

engellerin ve yabancı otların tespiti için kullanılacaktır. Görevler sırasında sürekli anlık 

görüntü alınacak ve arayüz ekranından takip edilecektir. 

  

4.3 Stereo Kamera 

Stereo görüntüleme, iki kamera ile farklı noktalardan elde edilen görüntülerin 

birleştirilip mesafe hesabını mümkün hale getiren pasif ölçüm tekniğidir. Aktif ölçüm, 

yalnızca nesnenin algılayıcıya olan uzaklığını verir. Pasif ölçümde ise nesnenin uzaklığının 

yanı sıra geometrisini de çıkarmak mümkündür. Stereo görüntüleme tekniğinde, öncelikle 

elde edilen iki görüntü düzeltilerek birleştirilir. Birleştirilmiş görüntü üzerinden yer değişimi 

(eşitsizlik) haritası çıkartılır ve derinlik (mesafe) hesaplaması yapılır. Yüksek yer değişimi, 

nesnenin kameraya daha yakın olduğu anlamına gelir. Düşük eşitsizlik ise nesnenin 

kameradan daha uzakta olduğunu gösterir.  
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Robot kol üzerine konumlandıracağımız stereo kamera ile yukarıda bahsedilen 

hesaplamalar kamera kalibrasyonu tamamlandıktan sonra OpenCV Kütüphanesi kullanarak 

görüntü işleme işlemlerini gerçekleştirecektir. 

Araçta kullanacağımız stereo kameranın Gazebo Simulator ve Rviz’de sensör verilerinin 

görselleştirilmesi 

 

4.4 IMU Sensör 

Bir nesnenin uzaydaki yönelimini bulmak için 3 temel sensör kullanılır. Bunlar 

ivmeölçer, gyro ve magnometredir. Bu üç sensörün bir arada kullanılmasının nedeni şudur: 

İvme ölçer ile Pitch ve Roll açısı tespit edilebilir fakat hareket anında gürültü oluşur ve doğru 

bilgi elde edilemez, Gyro ise 3 eksendeki açısal hızları verir. Eğer ilk açı bilinmiyorsa sadece 

gyro ile şu anki açılar hesaplanamaz, sadece açısal hız üzerinden açısal açı değişimi 

hesaplanabilir. Gyronun ikinci kötü özelliği ise “Drift” 

özelliğidir. Gyro sabit duran bir cisimde bile küçük de 

olsa açısal hızlar hesaplar. Bu nedenle sadece Gyroya 

bağlı sistemlerde hesaplanan açılar yavaş yavaş kayar. 

Bunu engellemek için bazı filtreler kullanılır. Bu 

filtrelerin amacı Gyro üzerinden verileri alıp ivme ölçer 

üzerinden bu verileri düzeltmektir. Böylece drift 

engellenmiş olur ve sadece ivmeölçere bağlı olunmadığı 

için hareket halindeki gürültü sonuçlardan kurtulunmuş 

olur. Fakat ivmeölçer sadece pitch ve roll açılarını 

hesaplayabildiği için yaw eksenine referans olamaz. Yaw 

eksenine referans olması için kullanılan modül 

magnometredir. Bu sayede değişik algoritmalar ve 

filtreler kullanılarak gyro üzerinden hesaplanan açısal değişimler, pitch ve roll eksenlerinde 

ivmeölçer, yaw ekseninde ise magnometre tarafından düzeltilerek yönelim açılarının 

hesaplanması sağlanır. Aracımızın uzaydaki yönelimini bulmak için MPU9250 

kullanılacaktır. MPU9250 IMU sensörü 3 eksenli İvme, 3 eksen Gyro ve 3 eksen 

Manyetometre olmak üzere toplam 9 eksen serbestlik derecesine (Degrees of Freedom) 

sahiptir.  
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Jiroskop verileri (imu/gyro topic), sensör eksenleri etrafındaki açısal hızı rad/s (saniyede 

radyan) cinsinden temsil eder. İvmeölçer verileri (imu/accel topic), sensörün eksenleri 

boyunca m/s2 (metre/saniye kare) cinsinden doğrusal ivmeyi temsil eder. Manyetometre 

verileri (imu/mag topic), sensör eksenleri boyunca G (Gauss) cinsinden manyetik alanı temsil 

eder. Jireskop ve ivmeölçer sapmalarını kalibre etmek için aracımızı paralel düz bir yüzeye 

yerleştirip, rosservice call /imu/calibrate_gyro_accel kalibrasyon servisi kullanılacaktır. 

Manyetometreyi kalibre etmek, her eksende çok çeşitli ölçümlerin toplanmasını gerektirdiği 

için jireskop ve ivmeölçer kalibrasyonuna göre daha zordur. Manyetometre kalibrasyonu için 

en iyi sonuç veren yöntem, sensörü 3 boyutlu sekiz şeklinde hareket ettirmektir. 

Manyetometre kalibrasyonu için rosservice call /imu/calibrate_mag servisi kullanılacaktır. 4 

saniye sonra sensör veri toplamaya başlayacaktır. 15 saniye sonra servis başarı mesajını 

döndürecektir. Bu işlem sırası boyunca sensörü farklı eksenlerde hareket ettirmemiz 

gerekmektedir. 

 

4.5 Sensör Füzyon Algoritmaları 

 

Sensör füzyonu terimi, elde edilen bilginin bu sensörlerin ayrı ayrı kullanılması 

durumunda olacağından daha iyi olacağı şekilde, duyusal veriler veya duyusal verilerden 

türetilen verilerin kombinasyonu anlamına gelir; başka bir deyişle, aynı tipte veya farklı 

tiplerde olabilen birden fazla sensörden gelen verinin tek bir merkezde birleştirilmesi ve 

işlenmesi anlamına gelmektedir. Sensör füzyonu, gözlemlenen bir sahnenin bazı yönlerini 

tahmin etmek veya tahmin etmek için çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri mantıklı bir şekilde 

birleştirmek anlamına gelir ve bu da bir dünya çevre modelinin oluşturulmasına yol açar.   

 Sensör füzyonu ile elde edilen veriler algoritma ve filtrelerle değerlendirilir. IMU 

sensörden gelen veriler Kalman Filtresi  kullanılarak hesaplanacaktır.Kalman filtresi 

sistemlerin durumları hakkında optimize edilmiş bir tahmin sağlayan algoritmadır. Modelin 

önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin geleceğinin kestiriminde, 

gürültülü bir gözlem veri akışı üzerinde gerçek zamanlı özyinelemeli çalışarak hatanın en 

aza indirilmesi konularında çok güçlü ve yeteneklidir. Aracımızda bulunan sensörlerden 

alınan ölçümler daha sonra o zaman anında sistemin durumunu üretmek için matematiksel 

olarak birleştirilecektir. Böylece stabil bir analog sinyal elde edilecek ve gürültü minimize 

edilecektir. Bunun yanında görsel odyometri algoritmaları ve kamera verileri işlenecektir. 

Böylece aracımız, görevler sırasında konumlandırmasını en doğru şekilde yapacaktır. 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 
 

5.1 KONTROL ÜNİTELERİ VE KONTROL YAZILIMI :  

5.1.1 ANA KONTROL ÜNİTESİ :  

Ana kontrol ünitesi Jetson TX2 bilgisayarından oluşmaktadır. Kablosuz haberleşme ile yer 

istasyonunda ya da otonom sistemden alınan veriler UART protokolüyle UART-RS485 çevirici görevi 

gören bir elektronik kart’a aktarılmaktadır. Daha sonrasında ise gerekli olan veri doğru yere RS485 

protokolüyle iletilmektedir. UART-RS485 çevirici kartında EMI/EMC ve RFI için pcb shielding 

işlemi yapılacaktır. Aynı zamanda RS485 Haberleşme kabloları blendajlı kablodur. Kablonun shield 

kısmı yapılacak analizlere ve deneylere göre toprak hattına kapasitör  , ferrite bead veya doğrudan 

çekilecektir. 

5.1.2 ANA KONTROL ÜNİTESİ YAZILIMI : 

Aracımızın denetim sistemi Robot işletim sistemine dayanmaktadır. Aracımızın 

çalışmasını ve karar algoritmalarını yürütmesini sağlayan kodlar Python ve C dillerinde 

yazılmıştır. Ana kontrol ünitesi olarak JETSON TX2 tercih edilmiştir. İşletim sistemi olarak 

Ubuntu 20.04 ve middleware olarak ROS’un Noetic dağıtımını kullanmaktadır.  Aracımızın 

kontrol ünitesi yazılımı yöneten-yönetilen (Master-Slave) ilişkisi üzerine kuruludur.  Ana 

kontrol ünitesi bilgisayarı olan JETSON TX2, ROS karar yapıları ile elde ettiği bilgiyi RS485 

MODBUS RTU protokolüyle slave sistemlere göndererek gerekli aktüatörlerin çalışmasını 

sağlamaktadır. Kontrol yazılımında UART-RS485 çevirici devre bulunmaktadır. Böylece Ros 

Serial ile gönderilen bilgi RS485 haberleşme standartlarına çevrilerek slave adreslere 

iletilmektedir. 
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Arduino tarafından gönderilen mesajın ROS düğümü tarafından alınıp terminalde 

görüntülenmesi 

5.1.3 YÜRÜR SİSTEM KONTROL ÜNİTESİ :  

  Yürür sistem kontrol ünitesi RS485 protokolü ile MAX485 entegresi kullanarak 

MASTER cihaz Jetson TX2 bilgisayarından veri almaktadır. Alınan bu verilere göre yürür 

sistem hareket ettirilir. Aracımızın hareket kabiliyetini sağlayacak olan NEMA 23 step 

motorlar TB6600 sürücülere bağlıdır. Yürür sistem kontrol ünitesi ise TB6600 sürücülere 

PWM sinyali göndererek ; sürücülerin motoru sürmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda yürür 

sistem kontrol ünitesinde  sürücülere gidecek olan sinyal kabloları blendajlıdır. Bu sayede 

EMI/RFI korumalı olması nedeniyle sinyal hattı gürültüden etkilenmeyecektir. bu kısımda 

aynı zamanda bir etki daha bulunmaktadır. Sinyal kablosunun shield kısmı ile sinyal hattında 

kapasitif bir etki bulunmaktadır ancak bu etki hat boyunca sabit olarak alınabilir. Bu nedenle 

sinyal hattı iç gürültüden etkilenerek ; step motorların adım kaydırma gibi kötü sonuçlara 

sebep olmasına engel olacaktır. Sinyal kablosunun shield kısmı GND’ye Ferrite bead ile 

bağlanacaktır. Dış gürültüler belirli frekans bandına göre sönümlenerek toprağa verilecektir. 

Kontrol ünitesinin elektronik kartında EMI/EMC koruması için Common Mode Filter devresi 

kullanılacaktır. Bu sayede iletkenlik yoluyla gelen gürültüden etkilenmeyecektir. Bir koruma 

yöntemi ise faraday kafesi etkisidir. Bu koruma yönteminde ise elektronik kartı metal kutuya 

koyarak elektromanyetik yayınım yoluyla gelecek dış gürültüden sistem etkilenmeyecektir. 

Metal kutu GND’ye Ferrite veya kapasitör ile çekilecektir. Gerekli analizler sonucunda elde 

edilecek olan bilgiye göre doğrudan GND hattına da çekilebilir. 

5.1.4 YÜRÜR SİSTEM KONTROL ÜNİTESİ YAZILIMI : 

Yürür sistem kontrol ünitesi yazılımı RS485 ile master cihazdan aldığı bilgiye göre 

kare dalga sinyali TB6600 sürücülere göndererek NEMA 23 step motorları sürecektir.Yürür 

sistemde ani kalkış ve ani duruşu engellemek için motorlar ivmeli hareketle hızlandıracaktır. 

Bu kısımda Arduino derleyicisinde accelstepper kütüphanesi kullanılacaktır. Yürür sistem 

yazılımı master cihazdan veri gelmediğinde TB6600 sürücüye bağlı olan EN pinini lojik 1 
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seviyesinde tutarak NEMA 23 motorları tutar ; yani frenler. Araç yokuş kalkış ve yokuş iniş 

kısmında ise TB6600 sürücülerin yine EN hattını lojik 1 ve lojik 0 seviyesine alarak aracın 

geriye ya da ileriye kaçmasını engellemektedir. Yürür sistem kontrol ünitesi aynı zamanda 

step motorlarda adım takibi yaparak ataletsel navigasyon sistemi için bilgi oluşturmaktadır. 

GPS takibinin yapılabilmesi için ilk konumun girilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilk konum 

bilgisi yürür sistem kontrol ünitesine RS485 protokolü ile gönderilecektir. 

5.1.5 ROBOT KOL KONTROL ÜNİTESİ :  

  Robot kol kontrol ünitesi RS485 protokolü ile MAX485 entegresi kullanarak 

MASTER cihaz Jetson TX2 bilgisayarından veri almaktadır. Alınan bu verilere göre robot kol 

hareket ettirilir. Robot kolumuzun  hareket kabiliyetini sağlayacak olan NEMA 17 step 

motorlar TMC2209 sürücülere bağlıdır. Robot kol  kontrol ünitesi ise TMC2209 sürücülere 

PWM sinyali göndererek ; sürücülerin motoru sürmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda 

TMC2209 sürücülerde StallGuard özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde motorlarda 

zorlanma algılanmaktadır. Algılanan zorlanma özelliği ile robot kolumuzun eksen sıfırlaması 

yapılabilmektedir. Bu özelliğimiz de Robot kol kontrol ünitesinde yer almaktadır.Aynı 

zamanda robot kol kontrol ünitesinde  sürücülere gidecek olan sinyal kabloları blendajlıdır. 

Bu sayede EMI/RFI korumalı olması nedeniyle sinyal hattı gürültüden etkilenmeyecektir. bu 

kısımda aynı zamanda bir etki daha bulunmaktadır. Sinyal kablosunun shield kısmı ile sinyal 

hattında kapasitif bir etki bulunmaktadır ancak bu etki hat boyunca sabit olarak alınabilir. Bu 

nedenle sinyal hattı iç gürültüden etkilenerek ; step motorların adım kaydırma gibi kötü 

sonuçlara sebep olmasına engel olacaktır. Sinyal kablosunun shield kısmı GND’ye Ferrite 

bead ile bağlanacaktır. Dış gürültüler belirli frekans bandına göre sönümlenerek toprağa 

verilecektir. Kontrol ünitesinin elektronik kartında EMI/EMC koruması için Common Mode 

Filter devresi kullanılacaktır. Bu sayede iletkenlik yoluyla gelen gürültüden 

etkilenmeyecektir. Bir koruma yöntemi ise faraday kafesi etkisidir. Bu koruma yönteminde 

ise elektronik kartı metal kutuya koyarak elektromanyetik yayınım yoluyla gelecek dış 

gürültüden sistem etkilenmeyecektir. Metal kutu GND’ye Ferrite veya kapasitör ile 

çekilecektir. Gerekli analizler sonucunda elde edilecek olan bilgiye göre doğrudan GND 

hattına da çekilebilir. PCB üzerinde ESD koruması mevcuttur. Gerekli olan yerlere 

ESD(Electrostatic Discharge) diyot kullanılarak entegrelerin ESD’den korunması 

sağlanmıştır. 

5.1.6 ROBOT KOL KONTROL ÜNİTESİ YAZILIMI: 

 Çok eksenli bir robotun hareket kabiliyetinin maksimum verimlilikte olması için 

kinematik çözüme ihtiyaç duyar. Denklemlerden konum,hız ve ivme bilgileri elde edilir.İleri 

kinematik: Eklem değişkenleri ile uç işlevcinin konumu ve yönelimi sabit referans koordinat 

sistemine göre hesaplar. Her bir ekleme bir koordinat sistemi yerleştirilirse komşu iki eklem 

arasındaki ilişki bir homojen dönüşüm matrisiyle elde edilir. Gerekli denklem hesaplamaları 

yapıldıktan sonra açığa çıkan formül JETSON TX2 bilgisayarına gömülür. Jetson bilgisayarı 

gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra RS485 modbus RTU protokolüyle robot kol kontrol 

ünitesine veri gönderir. Gönderilen veriler Atmega2560 kontrolörü tarafından UART 

protokolüyle okunur. Daha sonra ise gerekli motorun TMC2209 sürücüsüne kare dalga sinyali 

göndererek motoru sürer. Bu kısımda robot kolun ani hareketlerden kaçınması için ivmeli 
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hareket özelliği bulunmaktadır. Bu özellik Arduino derleyicisinden accelstepper kütüphanesi 

eklenerek oluşturulur. Kütüphane yardımıyla NEMA 17 step motorlar sürülür. TMC2209 

sürücülerin Step , Dir ve En pinleri Atmega2560 kontrolörün dijital pinlerine bağlıdır. 

Atmega2560 lojik 1 ve lojik 0 seviyelerinde pinlere gerekli tetiklemeleri vererek sürücüye 

bağlı olan motoru sürmektedir.  

 

Robot kol’a koordinat sisteminin yerleştirilmesi 
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Denavit-Hartenberg parametreleri 

5.2 KABLOSUZ HABERLEŞME :  

Kablosuz haberleşme sistemi 2.4 GHz frekansta 40 MHz bandında olacaktır. Anten sistemi alt 

kısımda verilmiştir. Yer istasyonı kontrol ünitesiyle insansız kara aracında oluşacak 

bağlantıda haberleşme protokolü TCP/IP protokolüdür. Kablosuz haberleşme sisteminde 

UbiQuiti Networks BM2HP access point ve COL2406 6dBi kazançlı 2.4 GHz anten 

kullanılacaktır. Anten sistemi çok yönlü olması sebebiyle araya belirli seviyeye kadar olan 

engellerin girmesi haberleşme ağımızı kesmeyecektir.  Access point ve anten bir tripod 

üzerine sabitlemek suretiyle montajlanacaktır Access point , yer istasyonuna CAT6 kablo ile 

bağlanacak ; insansız kara aracı ise ortak wifi ağından kontrol edilecektir.Anten sistemi 

datasheetine göre ; açık arazi azami menzili 50000 metredir. Aynı zamanda insansız kara 

aracından gelecek olan telemetri paketi ve kamera görüntüleri de yer istasyonunda 

gösterilecektir. Araç üzerinde görev bilgisayarında çalışacak olan haberleşme yazılımında 

python socket kütüphanesi kullanılacaktır. 

 

Anten Çekim Mesafesi 

Formüller : 

Maksimum yol kaybı = (iletim gücü) – (alıcı hassasiyeti) + (kazançlar) – (kayıplar) 

Menzil (km) = (10)^ ((maksimum yol kaybı-32,44-20LOG(frekans) ) / 20) 

Varsayımlar : 

Frekans = 2400 Mhz alındı 

Kayıplar = 14,5 dB alındı 

Hesaplama : 

Maksimum yol kaybı = + 13 + 97 + (2+12) – 14,5  

Maksimum yol kaybı = 109.5 dB 

Menzil (KM) = (10)^((109.5 - 32,44 - 20log(2400) ) / 20) 

Menzil (KM) = (10)^(0.472788) 

Menzil (KM) = 2,9702157728 KM    



 
 

 

 

21 
 

 

 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 
 

Aracımızda middleware olarak Robotic Operating System (ROS) kullanılmaktadır. 

Sensör füzyonu ile elde edilen veriler algoritma ve filtrelerle değerlendirilir. IMU sensörden 

gelen veriler Kalman Filtresi  kullanılarak hesaplanacaktır. Böylece stabil bir analog sinyal 

elde edilecek ve gürültü minimize edilecektir. Bunun yanında görsel odyometri algoritmaları 

ve kamera verileri işlenecektir. Böylece aracımız, görevler sırasında konumlandırmasını en 

doğru şekilde yapacaktır. 

Costmap, İKA için engel alanını, olası çarpışma alanını ve hareket alanını 

hesaplayacak olan yazılımdır. Costmap 0 ve 255 arasındaki değerler olarak ifade edilecek ve 

bu değerler robotun hareket edip edemeyeceği alanlar, çarpışma alanlarını belirlemek için 

kullanılacaktır. Yol, global planner tarafından planlandıktan sonra, local planner’a 

gönderilecektir. Local planner, yolu segmentlere ayıracak ve anlık lazer ölçüm verilerini de 

göz önünde bulundurarak işlem gerçekleştirilecektir. ROS navigasyon sistemi olarak local 

planner ve dwa_local_planner kullanılacaktır. 

 
 

Yarışma alanında yer alan yabani otları algılamak, daha doğru bir yol planlaması 

yapmak için görüntü işlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Güncellenen şartnamede gösterilen kültür 

bitkileri ve yabani bitkilerin benzerliğinden kaynaklı OpenCV ile tespit edilmesinde ortaya 

çıkabilecek riskler öngörülmüştür. Bunun için makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmasına 

karar verilmiştir.  Görüntü işleme yazılımı Python Programlama Dili ile yapılacaktır. Numpy 

ve Tensorflow Kütüphaneleri kullanılmaktadır. Görevler sırasında gerçek zamanlı nesne 

tespiti için YOLO kullanılacaktır. YOLO konvolüsyonel sinir ağları kullanarak nesne tespiti 

yapan bir algoritmadır. Bu algoritmanın seçilme nedeni tek seferde hızlı bir şekilde nesne 

tespiti yapmasıdır. Yarışma alanında aracın çarpmaması gereken suni engeller olduğu 

bilinmektedir. Bu engeller araçtan gelen LIDAR ve kamera verileri kullanılarak algoritmalar 

yardımıyla tespit edilecektir. Kameradan 1080p yüksek çözünürlüklü veri alınacak olup 

kontrol istasyonunda kamera verileri anlık takip edilecektir. 

Aracımız, birkaç farklı yöntemle kontrol edilebilmektedir. Bunlar; klavye kontrolü, 

joystick ile kontrol, RQT_Steering arayüzü ile kontrol, Python Scripti, Rostopic Pub 
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kontroldür. 

Otonom sistemimiz 4 blok altında toplanacaktır. 

Lidar, IMU ve stereo kamera ve tekerlerden gelen bilgiler Sensor Interface bloğumuzu 

oluşturmaktadır. 

Elde edilen sensör bilgileri, Perception bloğunda bulunan lokalizasyon, engelden kaçma 

ve konum tahmini bloğuna girmektedir. Sensör bilgileri bu amaçlar doğrultusunda işlendikten 

sonra Navigasyon bloğuna girmekte ve burada yer alan yol planlamasını oluşturacaktır. Daha 

sonra aracı harekete geçirecek olan otonom bloğuna girip otonom sürüşü gerçekleştirecektir. 

 Aracın tam otonom çalışabilmesi için LIDAR sensörü eklenmiş olup, LIDAR’dan gelen 

veriler anlamlandırılmıştır. Bu algoritma sayesinde engelden kaçınma işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 

7. Özgün Bileşenler 
 

7.1 Örnek Alma Sistemi 

Bilim sistemi tasarımımız, özgün bileşenler arasında uygun tarım alanını belirlemek için 

kullanılacaktır. İçerdiği pH ölçer, nem ölçer, nitrat çubuğu .**. gibi test araçları ile toprak 

analizi yapabilecek. Toprak içeriğine dair yapılacak bu ölçümler, o toprakta hangi yabani otların 

yetiştiği de göz önüne alınarak desteklenecek. Örneğin nitrat çubuğu ile belirlenecek olan nitrat 

düzeyi bitkiler için hayati önem taşır. Bitkiler, azot kullanarak amino asit, vitamin ve azotlu 

organik bazları (A, T, G, C) üretir. Daha sonra bu alt birimlerden protein, nükleik asitler ve 

ATP gibi hücrenin temel molekülleri üretilir. Bu kullanımından dolayı toprağın barındırdığı 

azot insanların da ihtiyaç duyduğu amino asitlerin ve vitaminlerin üretimi için gereklidir. Nitrat 

bakımından zengin topraklar ekim için tercih edilmek üzere seçilebilir. pH ölçer ile toprak pH’ı 

belirlenerek yetiştirilmek istenen bitki ona göre  

Yetiştirilmek istenen bitkinin türü, pH ölçer ile toprak asitlik ve bazlık derecesi belirlendikten 

sonra seçilebilir. Toprağın optimum koşulları hangi bitki için sağladığı doğru ekim yapmak için 

gereklidir. Nem ölçerden alınacak veri hangi bitkinin ne kadar suya ihtiyaç duyduğu bilgisi de 

yine bitkinin susuz kalmaması veya aşırı sudan çürümesini önleyecektir. 

Alanın bitki ihtiyaçlarını karşılayıp bitkinin sağlıklı yetiştirilmesine uygunluğuna karar vermek 

önemlidir.. **  

 

7.2 Yürür Sistem Mekaniği (Rocker-Bogie) 

 Rocker bogie süspansiyon sistemidir. İnsansız kara aracının engelleri güvenli bir şekilde 

geçmesine izin verecek kinematik aralığa sahip bir hareketl sistem sağlamaktır. Son derece 

küçük bir alanda çalışma yapılarak aracın hareket kabiliyetini maksimize etmektedir. Özellikle 

yüksek yerlerden ineceği zaman darbe yüklerinin büyük bir kısmını emerek ortadan kaldırır. 
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Bu sayede yüksek eğimli çukur veya tümsekleri kolay bir şekilde aşabilir. Sistemin işleyişi 

konik dişliler sayesinde olur.(Harrington,Voorhees-2005) 

 

Şekil 1 de görüldüğü 2 farklı yatayda çalışması 3 adet konik dişli kullanılmıştır.Küçük dişlilerin 

büyük dişliye oranı 1:2’dir.  Yatayda bağlı 2 bacak dişliler sayesinde ters etki göstererek çukur 

veya tepelerde stabilizeyi korur. Şekil 2 de görüldüğü üzere sistemin genel montajı şasesiz 

olarak görülmektedir.  

Tüm aracın ağırlık merkezini koruma hareketine uygun olarak, bir rocker yukarı-word 

hareket ettiğinde diğeri aşağı iner. Şasi, duruma göre her iki rocker'ın da hareket etmesine izin 

vererek, her iki rocker'ın ortalama eğim açısını korumak için hayati bir rol oynar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7.3 Tekerlekler 

 Tekerlek esnek bir malzeme olan TPU filamentten 3D yazıcıdan uzun süren bir baskı 

sonrası alınmıştır. Esneme payı hesaplanarak dolgunluk yüzdesi %12 olarak belirlenmiştir. 

Tekerleğin sağlamlığı için bağlantılara halkalar yerleştirilmiştir. Dış yüzeyi toprak arazilerde 

zemine tutunabilmek için geometrik şekiller uygulanarak oluşturulmuştur. Tekerler esnedikten 

sonra ilk baştaki haline gelebilir. 
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7.4 Robot Kol 

Robot kolumuzda profesyonel tasarımlar göz önüne alınarak özgün bir tasarım 

oluşturulmuştur 6 dairesel ekseni ve 1 tutucu sistem ve geniş çalışma uzayı ile birçok görevi 

yerine getirebilecektir.  

Robot kolda kendi tasarımımız ve üretimimiz olan planet dişli mekanizmaları 

kullanılacaktır. Bu dişli sistemi sayesinde gerekli gücü elde edebileceğiz. 

Her eksendeki mekanik süspansiyonlar sayesinde durma ve kalkma sıralarında 

oluşabilecek sarsılmaları minimize etmeyi planlamaktayız. 

Gripper mekanizması ile çeşitli taşıma işlemlerini yapabilecek ve gripper üzerindeki 

püskürtme mekanizması ile zararları otların üzerine ilaç püskürterek etkisiz hale getirilecektir. 
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8. Güvenlik Önlemleri 
 

8.1 Acil Durdurma Butonu 

Acil stop butonu, İnsansız Kara Aracının üzerinde kolay ulaşılabilecek bir konumdadır 

ve kırmızı renktedir. tasarlanan sistemde yüksek akımı korumak için 60A sigorta kullanılmıştır. 

Görüldüğü gibi bir röle sistemi ile rover’ın güç sistemi kesilebilmektedir. Rölenin bobin kısmı 

bir zener diyot ile limitlenmiştir. Çarpışma veya yangın gibi bir acil durum söz konusu 

olduğunda acil stop butonuna basılarak Rover’ın bütün gücü kesilebilmektedir. Acil stop 

butonu testleri yakın zamanda yapılacaktır ve görülen eksiklikler tamamlanarak sistem daha 

kullanışlı bir duruma getirilecektir. Bkz. Görsel 2.1 

 

8.2 Güç Sistemi Güvenliği 

MCU devrelerinin girişlerinde varistör bulunmaktadır. Bu sayede artacak bir gerilim 

seviyesi karşısında koruma sağlanmaktadır. Ayrıca devre girişine sigorta da atılmıştır. Varistör 

ve sigorta sayesinde şebekede oluşacak peak to peak sinyallerinden devre korunmuş olacaktır. 

Ayrıca devremiz düşük ve yüksek frekanslı elektriksel parazitlerden korunmaktadır. bunun için 

devreni girişine bir adet yüksek bir adet ise düşük ESR değerine sahip kapasitör koyulmuştur. 

                    

VARİSTÖR 
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KAPASİTÖR

 

 

8.3 EMI / RFI  için PCB Güvenliği : 

Dış ortamdan yayımlanan elektromanyetik ve radyo frekans girişimleri parazitlerinin 

devreye etkilerini azaltmak için faraday kafesi kullanıldı. Faraday kafesi için EMI/EMC 

shielding kullanılmıştır. Bu sayede devre dış ortamdan izole edilmiştir.    

 

8.4 EMI / RFI için Veri Güvenliği : 

Verilerin taşınacağı kablo hatlarında sinyal kabloları kullanılmıştır. Bu sayede taşınan 

bilgi sinyalleri dış ortamdaki gürültüden etkilenmeyecektir. Sinyal kablosunun shield kısmı 

kapasitör ve ferrite bead ile gnd hattına bağlanmıştır. Aynı zamanda sinyal kablosunda bilgi 

sinyalinin taşındığı hat ile shield ağının arasında bir kapasitif etki oluşmaktadır. Bu kapasitif 

etki sabit olduğu için taşınan sinyal verisi için kötü etki yaratmayacaktır. 
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8.5 Sigorta:   

Sistemdeki her pcb devresinin girişindeki varistöre seri bağlanır. Gerekli akımdan fazla akım 

geçtiğinde devreyi açarak elektrik akımını keser.    

 
8.6 Batarya Güvenliği : 

 

Sıcaklık sensörü koyarak yer istasyonuna batarya sıcaklığını aktaracağız. Eğer sıcaklık yüksek 

seviyeye ulaştıysa ; yani batarya sisteminde problem varsa yer istasyonu operatörüne uyarı bilgisi 

gönderecek. Ve eğer sıcaklık değeri belirli bir seviyeyi geçerse devreyi otomatik olacak kesecektir. 

Batarya sistemi bir BMS ile kullanılacaktır. BMS sistemi  aşırı şarj ve deşarj korumasıdır. Gerekli 

limitleri aştığımızda BMS müdahale etmektedir. Her ihtimale karşı olası bir yanma ihtimali için metal 

bir pil kutusu üretip, pil kutunun içini yanmaz ve yalıtkan kaplama yapacağız.  

 

 

 

         4S BMS        NTC TERMİSTÖR  
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8.7  Katlı Işık Kolonu 

 

Tarımsal İKA, 3 katlı endüstriyel bir ışık kolonuna (status light) sahiptir. Bu ışık 

kolonu çevreden kolayca görülebilecek büyüklüktedir.  eylem gerçekleştirilmeden en az 5 

saniye önce bir eylemi gerçekleştirmeye hazır olduğunda aktif olacaktır. 

ışık kolonundaki renkler roverın 3 ayrı durumunda aktif olacaktır.  

 'IDLE' state, roverın yer istasyonunda komut beklediği, motorların aktif olmadığı durumdur. 

bu durumda ışık kolonunda  sadece kırmızı renk yanacaktır. sarı ve yeşil renk yanmayacaktır. 

'WORKING' state, roverın sorunsuz çalışmaya başladığı durumdur. aracın hareketli olduğu 

hallerde sadece yeşil ışık yanacaktır.  

'WAITING' state , roverın motorlarınn aktif olduğu görev için komut beklediği durumdur. bu 

durumda ışık kolonunda sadece  sarı ışık yanacaktır. 

 

8.8 Step Motor Kilit Sistemi : 

 

Araçtan güç kesilmesi veya bekleme durumu gibi durumlarda motorların serbest 

kalması güvenlik açısından sorunlar oluşturabilir. Adım motoru sürekli hareket ettirmek 

istersek sargılara sırasıyla enerji vermeliyiz. Bir sargıya enerji verdiğimizde rotor sargını 

karşısına gelerek durur. Diğer sargıya enerji verinceye kadar burada kilitlenir. Ayrıca step 

motorların ters kutuplarını birbirini bağlarsak da aynı etkiyi gösterecektir. Step motorların bu 

özelliği sayesinde aracımız daha güvenli olacaktır. 

 

 

 

 

         9. Simülasyon ve Test 

9.1 Mekanik 
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Aracımızın tasarım kontrolleri ve statik analizleri yapılmıştır. Analizleri yapıldıktan 

sonra mekanik üretime başlanmıştır. Malzemeler elimize geldiğinde ölçü kontrolleri yapılmış 

ve datasheetinden farklı ölçüler görüldüğünde revize edilmiştir. Revizeler sonrasında üretime 

sac kesimleri ve bükümleri ile başlanmıştır sonrasında bunu torna ve frezede işlenen parçalar 

takip etmiştir. Parçalar işlendiğinde ilk olarak geçme toleransları kontrol edilmiş hatalı 

kısımlar el işçiliği ve yeniden üretim ile düzeltilmiştir. Sonuç olarak mekanik üretimi devam 

etmektedir. 

 
 
9.2 Elektronik 

 

Sistemler breadboard üzerinde temel seviyede oluşturulacak. Daha sonra ise gerekli 

kodlar kontrolöre yüklendikten sonra gerekli sinyal hatları osiloskop ile ölçüm yapılarak test 

edilecektir. testlerin olumlu gitmesinden sonra ise PCB üretimi yapılacak ve üretilen pcb 

devrelerinde kısa devre testleri yapılacaktır.  

PCB devreler üretildikten sonra üzerindeki mikrokontrolöre kod yüklenerek board 

üzerinde yapıla osiloskop testleri tekrarlanacaktır. Daha sonra ise RS485 kablolu haberleşme 

sistemi testi için lojik analizör yardımıyla testler yapılacaktır. Bu sayede gelen verinin ve 

haberleşme sisteminin doğruluğu görülecektir. Gerekli lojik testler sonrasında devre araç 

üzerine yerleştirilerek testlere tabi tutulacaktır. Bu kısımda ise ilk olarak manuel kontrol 

olmak üzere manuel ve otonom hareket kabiliyeti ve haberleşmesi testleri yapılacaktır. 

Araç üzerinde yürür sistem , robot kol , acil stop ve yer istasyonu ile haberleşme 

sistemleri test edilecektir. Bu kısımda araç hareket ederken görülen hatalar ve eksikler ise 

elektronik altsistemi ekibiyle çözülecektir.  

 
9.3 Yazılım  

  

Aracımızda araç bilgisayarı olarak NVIDIA Jetson TX2 tercih edilmiştir. Bilgisayarda 

işletim sistemi olarak Ubuntu İşletim Sistemi kurulu olup kontrol için middleware olarak ROS 

(Robot Operating System) kullanılmaktadır. Sensör füzyon algoritmaları Matlab’te test 
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edilecektir. 

Robot İşletim Sistemi (ROS), robotik uygulamalar arasında kod oluşturmaya ve 

yeniden kullanmaya yardımcı olan bir çerçevedir. Projemizde ara yazılım olarak ROS 

kullanılacaktır. İKA’nın belirlenen görevlerini yerine getirebilmesi ve gelen bilgileri anında 

değerlendirip yanıt vermesi gerekmektedir. Bu işlem için ROS’un tek bir merkezde birden 

fazla sensörden veri toplaması ve  bu sensör verilerini kontrol algoritmalarında 

değerlendirerek İKA'nın kontrolü sağlanmış olacaktır. Geliştirilen kontrol algoritmaları araç 

üzerinde test edilmeden önce Gazebo Simulator ortamında test edilecektir. Gazebo ortamında 

test edilen kontrol algoritmaları, gerçek zamanlı olarak Rviz paketinde görselleştirilecektir. 

Algoritmalar istenildiği gibi çalışırsa, Tarımsal İKA ile gerçek test denemeleri yapılacaktır. 

Rviz, ROS konuları ve parametrelerinden 2B ve 3B değerleri görselleştirmek için 

ROS'ta bulunan 3B görselleştiricilerden biridir. Rviz, robot modelleri, robot 3D dönüşüm 

verileri (TF), nokta bulutu, lazer ve görüntü verileri ve çeşitli farklı sensör verileri gibi 

verilerin görselleştirilmesine yardımcı olur. Gazebo ortamında aracımıza entegre edilen 

kamera, LIDAR, IMU sensörlerinin görselleştirilmesi ve  mapping algoritmalarının çalışması 

için kullanılmaktadır.  

Rviz bize robotun ne olacağını düşündüğünü gösterirken, Gazebo gerçekte neler 

olduğunu gösterir. 

 

9.3.1 Araç Simülasyonu 

Aracımızın algoritma denemeleri Linux işletim sisteminde geliştirilmiş olan Gazebo 

ortamında gerçekleştirilmektedir. Gazebo, temelinde istemci sunucu ilişkisiyle 

çalışmaktadır.Sunucu(gzserver) fiziksel işlemleri yaparken( robot ortamı gezerken), istemci 

gzclient kullanıcın etkileşimini ve simülasyonun görselleştirilmesini sağlamaktadır. Gazeboyu 

tercih etmemizin asıl sebebi sensör desteği ve gerçekleme bakımından diğer simülasyon 

ortamlarına göre daha verimli çalışmasıdır. Gerçek hayatta sensörlerden gürültüsüz veriye 

ulaşılması mümkün değildir ve veri alınırken gürültünün de hesaba katılması gerekir. Bu 

yüzden simülasyon ortamında ideal bir robot tasarımı için sensörlerin gürültülü veri 

üretmesini sağlamamız gerekmektedir. Gazebo ise bize gürültü eklenmiş sensörlere imkan 

sağlamaktadır. Ros entegrasyonunuun olması ve Ros içerisinde gömülü olması sebebiyle 

Gazebo yazılım geliştiricileri için sıklıkla tercih edilen bir simülasyondur. Aracımıza entegre 

edilecek olan algoritmalar Gazebo simülatöründe denenecek ve daha optimal bir sonuç 

sağlaması için geliştirilecektir. URDF ve XACRO dosyaları elde edilen aracımızın Gazebo 

ortamında görselleştirilmesi sağlanmıştır. Yazılan kontrolcüler ve yaml dosyaları ile birlikte 

birlikte aracımız joystick, klavye, Python script, terminal, ROStopic Pub, RQT_streering 

arayüz gibi yöntemlerle hareket ettirilmiş ve kontrolü sağlanmıştır. Araca eklenen Lidar 

sensörü ile birlikte LIDAR sensörünün atış sayısı hesaplanmış ve LIDAR verileri 

anlamlandırılarak engelden kaçınma (Obstacle Avoidance) işlemi gerçekleştirilmiştir. Gazebo 

ortamındaki araçta bulunan sensör verilerinin görselleştirilmesi için Rviz kullanılmıştır. 

Rviz’de aracımızda bulunan tüm sensörlerin verisi görülebilmektedir. 
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9.3.2 Robot Kol Simülasyonu 

 

Robot kol kullanımını kolaylaştırmak için ileri ve ters kinematik denklemler 

kullanılacaktır. Bu denklemler sayesinde robot kolumuzdaki 6 DOF’u koordineli olarak 

çalıştırılıp x,yz eksenlerine aktarılacaktır. Denklemleri elde ettikten sonra bu denklemler Ros 

simülatörlerinde(MoveIt,Rviz,Gazebo) test edilecek ve daha optimal bir şekilde 

çalışabilmeleri için geliştirileceklerdir.MoveIt, hareket planlaması için hızlı ters kinematik 

analizi, manipülasyon için gelişmiş algoritmalar, robot el kontrolü, dinamikler, kontrolörler ve 

hareket planlaması dahil olmak üzere çeşitli işlevler sağlayan manipülatörler için entegre bir 

kitaplıktır. GUI, MoveIt’i kullanmak için gerekli çeşitli ayarlara yardımcı olmak için 

sunulduğundan, manipülatör hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmadan kullanımı da 

kolaydır. Bu, birçok Ros kullanıcısının sevdiği bir araçtır çünkü Rviz kullanarak görsel geri 

bildirim sağlar. Rover üzerindeki robot kolumuzun analizleri moveit kullanılarak yapılacaktır.  

Robot Kinematik Derleyicisi olan IKFast, Rosen Diankov'un OpenRAVE hareket 

planlama yazılımında sağlanan güçlü bir ters kinematik çözücüdür. Çoğu ters kinematik 

çözücünün aksine, IKFast herhangi bir karmaşık kinematik zincirinin kinematik denklemlerini 

analitik olarak çözebilir ve daha sonra kullanmak üzere dile özgü dosyalar (C++ gibi) 

oluşturabilir. Sonuç, son işlemcilerde 5 mikrosaniye kadar hızlı çalışabilen son derece kararlı 

çözümler olarak belirlenmiştir. MoveIt’e entegre olarak çalışan TRAC-IK, TRACLabs 

tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı IK çözümleyicilerinden daha 

güvenilir çözümler elde etmek için iş parçacığı oluşturma yoluyla iki IK uygulamasını 

birleştiren bir ters kinematik çözücüdür. (TRAC-IK), KDL'deki popüler ters Jacobian 

yöntemlerine alternatif bir Ters Kinematik çözücü sağlar. Spesifik olarak KDL'nin yakınsama 

algoritmaları, birçok robotik platform için yaygın olan eklem sınırlarının varlığında iyi 

çalışmayan Newton'un yöntemini temel alır. TRAC-IK, aynı anda iki IK uygulamasını 

çalıştırır. Biri, rastgele sıçramalarla ortak limitler nedeniyle yerel minimumları algılayan ve 

azaltan KDL'nin Newton tabanlı yakınsama algoritmasının basit bir uzantısıdır. İkincisi, 

eklem limitlerini daha iyi idare eden yarı Newton yöntemlerini kullanan bir SQP (Sıralı 

Kuadratik Programlama) doğrusal olmayan optimizasyon yaklaşımıdır. Varsayılan olarak, bu 

algoritmalardan herhangi biri bir cevaba yakınsadığında IK araması hemen cevap 

vermektedir. "En iyi" IK çözümünü geri almak için ikincil mesafe ve manipüle edilebilirlik 

kısıtlamaları da sağlanmıştır. Bu sebeplerden ötürü robot kolumuzun ileri ve ters kinematik 

analizleri TRACK-IK ile elde edilecektir. Ayrıca 5. mertebeden polinom( konum+hız+ivme) 

ile yol planması yapılacak ve yüksek stabilite elde edilecektir.  
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