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1. Takım Organizasyonu 

 

Şekil 1. Takım organizasyon şeması. 

-Arş. Gör. Dr. Seçkin KARASU ve Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ALTAN 

Takım danışmanı Arş. Gör. Dr. Seçkin KARASU ve danışman yardımcısı Dr. Öğr. 

Üyesi Aytaç ALTAN, “ISA” adlı takımın genel yönetiminden sorumlu olmaktadırlar. Bu takım 

ile “2020 Teknofest Tarım Teknolojileri Yarışması”na başvuru yapılmasında öncülük 

etmişlerdir.  

-Hamza DURAN 

Takım kaptanı olarak proje danışmanı ile proje ekibi arasında bilgi akışını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda projede mekanik parçaların seçimi, gerekli elektrik devre 

tasarımlarını gerçekleştirme ve simülasyon çalışmalarını yapma gibi görevler almaktadır. 

Projenin kontrolünde, elektrik panosu ve bağlantıların oluşturulmasında etkin rol almaktadır. 

-Hakan YAŞAR 

Tarımsal İnsansız Kara Aracı (TİKA) üzerinde kullanılacak olan sensörlerin seçimi ve 

uygulamaları üzerinde çalışmaktadır. Dış dünyadan alınan verilerin, mikrobilgisayarlar 

tarafından işlenerek diğer bileşenler ile uyumlu çalışmasını sağlamaktadır. Kullanıcı ara yüz 

tasarımı ve uzaktan kontrol sistemleri ile ilgilenmektedir. 

-Eray YAVUZ 

BLDC ve step motorları sürmek için gerekli yazılım çalışmalarını yapmaktadır. Bu 

çalışmaların testlerini Arduino ve Raspberry Pi kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca 

ilaçlama püskürtme sisteminin kontrolünden sorumludur. 

-Güven DALGIÇ 

Robotun yol izlemesinde, görev tanımlamasında kullanılacak olan görüntü işleme 

tabanlı modelin oluşturulması ve Jetson Nano kartı üzerinde oluşturulan modelin testlerinin 

gerçekleştirilmesi ile robotun elektrik aksamı üzerinde çalışmaktadır. 
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-Burak GÜL 

SolidWorks programını kullanarak TİKA’nun üç boyutlu mekanik tasarımının 

yapılması, tasarımın dayanım testlerinin gerçekleştirilmesi ve üç boyutlu yazıcı kullanılarak 

gerekli parçaların basılmasından sorumludur. Bunların yanı sıra kontrol sistemleri üzerinde de 

çalışmaktadır. 

 

Şekil 2. İş-zaman çizelgesi. 

Tasarımın geliştirilmesi aşamasında robotun genel fiziki yapısı, dış dünyaya 

uyarlanması, istenen görevleri yerine getirmesi için gerekli ergonomiye sahip olması 

amaçlanarak tasarımlar geliştirilmiştir.  

Bilgisayar destekli analiz yapılmasında robotun en uygun yapıya sahip olması için 

kullanılacak olan mekanik aksamının belirlenmesi adına SolidWorks programından çizimler 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca otonom algoritmalar için PYTHON yazılımı kullanılmıştır. Bu 

kısımda yer alacak olan elektrik-elektronik ekipmanların iletişimi MATLAB programından 

yararlanılarak belirlenmektedir. 

Sistemin oluşturulması ve test edilmesi aşamasında ise gerçekleştirilmesi planlanan 

işlemler öncelikle ayrı ayrı incelenerek kontrol edilecek ve daha sonra bir bütün halinde 

çalıştırılarak yarışma istekleri çerçevesinde proje gerçeklenecektir. 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporu (ÖTR) değerlendirme sonucu Tablo 1’deki gibi verilmektedir. 

Hakemlerin yorumu ise şu şekildedir: “Araç özellikleri, mekanik tasarımı, yazılım yapısını 

daha iyi anlatabilirdiniz. Diğer bölümlerin planlanması yeterince iyidir. 9 ve 10 maddelerde 

işaret akış yada pseudocode gösterimi kullanılmalı. , Rapor yazımında kullanılan dil ve anlatım 

şekli çalışmanın önemi ve değeri için oldukça önemlidir. Rapor yazma ve sunuş sürecinde 

mutlaka son okuma yapılmalı, gerekirse danışman öğretim üyesinden tavsiyeler alınmalıdır.” 
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Tablo 2’deki gibi değerlendirme bölümleri ve hakem yorumları incelendiğinde ÖTR’de 

proje özeti (%80), takım organizasyonu (%86,6), yarışma kurallarının analizi ve tasarım 

çalışması hedefleri (%73.3), motor tasarımı ve yürüyüş sistemi (%83.3), sistemin elektronik 

tasarımı ve haberleşme sistemi (%73.3), enerji ve güç planlaması (%66.6), otonom sürüş 

algoritmaları (%76.7), güvenlik önlemleri (%73.4) olmak üzere başarılı olarak 

değerlendirilmiştir. Diğer yandan araç özellikleri (%64.4), mekanik tasarım (%56.7) ve yazılım 

yapısının (%63.3) anlatılan diğer özelliklerle kıyaslandığında iyileştirme yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Tablo 1. Ön tasarım raporu değerlendirmesi. 

Değerlendirme Bölümleri 
Yüzdelik 

Başarım (%) 

Alınan 

Puan 

1. Proje Özet (0-5 Puan) 80,0 4,00 

2. Takım Organizasyonu (0-5 Puan) 86,6 4,33 

3. Yarışma Kurallarının Analizi ve Tasarım Çalışması 

Hedefleri (0-10 Puan) 
73,3 7,33 

4. Araç Özellikleri (0-15 Puan) 64,4 9,67 

5. Motor Tasarımı ve Yürüyüş Sistemi (0-10 Puan) 83,3 8,33 

6. Sistemin Elektronik Tasarımı ve Haberleşme Sistemi 

(0-15 Puan) 
73,3 11,00 

7. Enerji ve Güç Planlaması (0-5 Puan) 66,6 3,33 

8. Mekanik Tasarım (0-10 Puan) 56,7 5,67 

9. Yazılım ve Veri Akışı Mimarisi (0-10 Puan) 63,3 6,33 

10. Otonom Sürüş Algoritmaları (0-10 Puan) 76,7 7,67 

11. Güvenlik Önlemleri (0-5 Puan) 73,4 3,67 

  Toplam 71,33 

 

Tarımsal insansız kara aracı yarışma şartnamesinin güncel versiyonu olan 1.6 versiyonu 

dikkate alınarak parkur detayları, kültür bitki türleri ve zararlı ot ile ilgili resimlerin ve yarışma 

kurallarının paylaşılması ile otonom aracın parkur üzerinde çalıştırılması ile ilgili simülasyon 

çalışmasının yapılması, zararlı otların tespit edilmesi için ÖTR’de sunulan algoritmanın yeni 

resimler kullanılarak geliştirilmesi yapılmıştır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler ilerleyen 

bölümlerde açıklanmaktadır. 

ÖTR’de genel olarak tarımsal insansız kara aracında kullanılacak ekipmanların tanıtımı 

yapılmıştır. Bunlara ek olarak tahmini bir bütçe verilmemiş olmasına rağmen bu raporda Tablo 

2’de aracı oluşturacak ekipmanların birim fiyatları ve toplam fiyat bilgisi verilmektedir. 

ÖTR’den farklı olarak araç dümenlemesinde hayati öneme sahip motorun değiştirilerek güç 

değeri yüksek step motor olarak belirlenmesi ile bütçede %10’luk bir artış olmuştur. Bunun 

dışında diğer ekipmanlarda bir değişiklik olmamıştır. 
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Tablo 2. Tarımsal İnsansız Kara Aracı Tahmini Bütçesi 

No Ürün Birim Fiyat 

(TL) 

Adet Toplam 

(TL) 

1 Ana gövde 2000,00 1 2000,00 

2 500W bldc motor (hub motor) 16 inch jant 485,33 4 1.941,32 

3 1500W 30A Step Up Modülü 127,03 2 254,06 

4 BLDC Sürücü 320,00 4 1.280,00 

5 Optokuplör 17,00 3 51,00 

6 Step Motor 950,00 4 3.800,00 

7 Step Motor Sürücü 183,00 4 732,00 

8 Sonsuz vidalı redüktör 366,00 4 1.464,00 

9 Batarya (lipo batarya) 1.752,00 1 1.752,00 

10 Haberleşme kartı 224,00 2 448,00 

11 Radiolink T8FB - 8 Kanal 2.4GHz Uzaktan 

Kumanda Alıcı Verici Seti 

620,00 1 620,00 

12 5V 3A Adaptör 89,00 2 178,00 

13 5V 3A DC-DC Voltaj Düşürücü Regülatör 116,00 1 116,00 

14 Fanlı Soğutucu Kasa 150,00 1 150,00 

15 40 pin uzatma adaptörü ve kablosu 32,00 4 128,00 

16 1 Metre Raspberry Pi Kamera Kablosu, FFC 15 Pin 

(4B/3B+/3B/3A+ Uyumlu) 

14,00 2 28,00 

17 Yapay Zeka Geliştirme Kartı 5.000,00 1 5.000,00 

18 Kapasitif Dokunmatik Ekran 517,00 1 517,00 

19 5V 4A Adaptör 101,00 1 101,00 

20 5V 4A Regülatör 75,00 2 150,00 

21 Fanlı Soğutucu Kasa 80,00 1 80,00 

22 acil stop butonu 17,50 4 70,00 

23 aç kapat anahtarı 11,00 1 11,00 

24 Çakarlı lamba 29,00 1 29,00 

25 Mesafe sensörü 7,00 4 28,00 

26 ACS711EX Akım Sensörü | -31A/+31A 35,00 2 70,00 

27 Tx90 konnektör 6,00 6 36,00 

28 100 Metre Elektrik Kablosu Çınar 0,75 Kordon 

Kablosu 

35,00 1 35,00 

29 2,5mm 30m TTR kablo 50,00 3 150,00 

30 Akü 459,00 4 1836,00 

31 Ethernet shield 44,00 1 44,00 

          

    Toplam   23.099,38  
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3. Araç Özellikleri 

Araç üzerinde bulunan haberleşme sistemleri sayesinde hem kumanda ile kontrol 

sağlanacak hem de uzaktaki kullanıcı ara yüzüne o an yapılan işlemler hakkında bilgiler 

gönderilecektir. Örneğin araç otonom bir şekilde yabani bitki taraması yaparken ekranda 

“yabani bitki araması yapılıyor” uyarısı, yabani ot tespit edildiğinde “yabani ot tespit edildi” 

uyarısı, önüne çıkan engel varsa “engel algılandı” uyarısı ve pil durumu gibi bilgilerin 

aktarılması planlanmaktadır. Arayüz ekranı olarak 7 inç’lik IPS kapasitif ekran 

kullanılmaktadır. Arayüz ekranından da yabani ot ile yararlı otların birbirinden ayrıldığı 

gözlemlenebilecektir. 

TİKA’nın toplam kütlesi ve taşıma kütlesi 200 kg olmaktadır. Yerden yüksekliği 150 

cm, uzun dingil açıklığı 100 cm kısa dingil açıklığı 70 cm olmaktadır. TİKA’nın azami hızı 4 

m/s olarak hesaplanmaktadır. Çekiş sistemi dört çekişli olarak belirlenmektedir. Diferansiyel 

sürüş ve çok yönlü (omni-directional) sürüş modları mevcuttur. Robotun önünde ve altında 

bulunan kameralardan alınan veriler Jetson Nano mini bilgisayarı ile işlenerek otonom sürüş 

kabiliyeti kazandırılmıştır. Kameralar ve mesafe sensörü yardımıyla önüne çıkan bir engel 

olduğunda bunu tanıyabilecek ve eğer üzerinden geçilebilecek ise geçecek fakat engel 

üzerinden geçilemeyecek kadar büyükse etrafından dolaşması için çekiş ve direksiyon 

sistemine gerekli sinyaller gönderilecektir. Aracın dış tasarımında demir alaşımlı lamalar ve 

demir plakalar kullanılarak şasi oluşturulmuştur. Çapı 19 inç, kalınlığı 3 inç olan tekerlekler 

sayesinde zorlu tarım arazisi koşullarında rahatça hareketine devam edebilmektedir. 

Tarım alanlarında fide dikme, tohumlama, sulama, ilaçlama, bitki koruma, yabancı ot 

kontrolü, ürün hasat etme vb. görevler bulunmaktadır. Bu görevlerin başarı ile 

tamamlanabilmesi ilk olarak aracın arazi şartlarında sorunsuzca ilerleyebilmesine bağlıdır.[1]. 

Bu nedenle TİKA’nın yürüyüş sistemi tarım arazisi koşulları göz önüne alınarak tasarlanmıştır. 

Çekiş sistemi olarak tekerlekler düşünülmüştür. Paletli sistemlerde aracın yükü toprağa 

daha iyi iletildiğinden gevşek topraklarda çekiş kabiliyeti artmaktadır fakat üretim ve bakım 

aşamalarında paletli sistemlerin yüksek maliyete sahip olması dezavantajlı durum olarak ortaya 

çıkmaktadır. TİKA’nın yüksek hassasiyetli bir şekilde hareket etmesinin yanında düşük güç 

tüketimine sahip ve düşük maliyetli olması amaçlanmaktadır. Tekerlekli sistemler ise paletli 

sistemlere göre ucuz olmaktadır. Bu sebeple TİKA’da tekerleklerin kullanımı tercih 

edilmektedir. Şekil 3’te TİKA’nın yürüyüş sistemi görülebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3. Tarımsal insansız kara aracının genel görünümü. 
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Önde ve arkada ikişer adet olmak üzere dört adet 360° hareket kabiliyeti olan ve 

birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilen bir sistemi tercih edilmektedir. Bu yaklaşım ile 

tarımsal arazide araç kendi ekseni etrafında 360̊ dönebilecek ve her yöne hareket edebilecektir. 

TİKA’da birbirinden bağımsız olarak hız ve yönü kontrol edilebilen 4 adet Fırçasız Doğru 

Akım (Brushless Direct Current - BLDC) motor kullanılmaktadır. Her bir tekerlek 500 W'lık 

BLDC motor tarafından sürülmektedir.  Eğimli arazilerde ilerleyebilmesi ve üzerinde bulunan 

yükün taşınabilmesi için yeterli tork BLDC motorlar içerisinde bulunan gezegen dişli sistemi 

ile elde edilmektedir. Bu dişli sistemi ile yeterli tork tekerleklere iletilmektedir. Birbirinden 

bağımsız 4 adet motorun kullanılması tarımsal arazi koşullarında yaşanan saplanma veya batma 

durumlarından kurtulma şansını arttırmaktadır. Herhangi bir tekerleğin saplanması veya 

batması durumunda diğer tekerlekler hala çalışabilir durumda olacaktır ve aracı takıldığı yerden 

kurtaracaktır. 

TİKA’nın görüntü algılama sisteminde 5MP RGB kamera ve 8MP kızılötesi kamera 

olmak üzere 2 adet kamera bulunmaktadır. Bu kameralar ile tarımsal arazide rota tayini ve 

tarımsal ürünlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamada rota tayini ve tarımsal ürün 

tespiti amacıyla, görüntü işleme ve yapay zekâ uygulamaları için üzerinde bulunan 128 adet 

Birleşik Aygıt Mimarisi Hesaplama (CUDA) ile gerçek zamanlı olarak çalıştırabilen NVIDIA 

Jetson Nano geliştirme kartı kullanılmaktadır.  

TİKA’nın dış dünya ile haberleşmesini sağlayan sensörlerden gelen veriler Raspberry 

Pi 4 mini bilgisayarı ile işlenmektedir. İşleme sürecinde gelen dijital veriler Raspberry Pi 

içerisindeki Python yazılım dili kullanılarak anlamlı hale getirilip diğer bileşenlerle etkileşimi 

sağlanmaktadır. 

3-eksen jiroskop ve 3-eksen ivmeölçere sahip bir IMU (Inertial Measurement Unit - 

Ataletsel Ölçü Birimi) olan MPU6050 kullanılarak TİKA’nın hareket ve ivme verileri 

alınmaktadır. İvmeölçer, TİKA’nın üzerine etki eden yerçekimi ivmesini ölçerek 3-boyutlu 

uzaydaki oryantasyon bilgisini vermektedir. Jiroskop ise herhangi bir eksende TİKA’nın 

yaptığı hareketi ölçmede kullanılmaktadır. İvme ölçerden alınan veriler motor sürücülerin 

kontrolü için, jiroskoptan alınan veriler ise TİKA’nın zemine göre kendi konumunu anlaması 

için kullanılmaktadır. Robotun konum ve hareketi ile ilgili elde edilen verilerin görüntü işleme, 

yapay zekâ gibi uygulama alanlarında kullanılabilmesi için NVIDIA Jetson Nano üzerindeki 

I2C, UART, SPI haberleşme protokollerini destekleyen pinler kullanılmakta ve Raspberry Pi 4 

ile haberleşmeleri sağlanmaktadır. AHT10 sıcaklık, nem sensörü ile birlikte BMP280 

atmosferik basınç sensörü kullanılarak TİKA’nın bulunduğu arazide düzenli aralıklarla ~ ±1 

hPa hata payı ile basınç, ± 0.3 °C hata payı ile sıcaklık, ± 2% hata payı ile nem ölçümleri 

yapılmaktadır. Tüm değerler SD karta kaydedilerek arazi hakkında bilgiler toplanmaktadır. Bu 

kayıt işleminde GY-NEO6MV2 APM2.5 GPS modülünden elde edilen veriler ile ölçümün 

yapıldığı konum bilgileri alınırken aynı zamanda DS3231 gerçek zaman modülü ile de tarih ve 

saat bilgisi elde edilmektedir. Bu sayede kullanıcı istediği tarih ve saat aralığında aracın konum 

bilgisini, arazinin sıcaklık, nem ve basınç değerlerini görebilmektedir. 

TİKA’nın üzerindeki 2cm'den 400cm'ye kadar 3mm hassasiyetle ölçüm yapabilen 

ultrasonik mesafe sensörü HC-SR04 sayesinde aracın yol üzerindeki engelleri fark etmesi 

sağlanmaktadır. Tarım arazisinde koşullar farklılık göstereceğinden önüne çıkması muhtemel 

ağaçlar, büyük taşlar, duvar gibi nesneleri algılayarak sürüş sistemini ortama uyarlamaktadır.  

TİKA’da kullanılması planlanan dört adet BLDC motor ile dört adet step motoru 

beslemek için dört adet 12 V 60 Ah’lik kuru tip akü kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca geri 

kalan elektronik ekipmanları beslemek için 22.2 V, 12 Ah’lık 6S Lipo batarya kullanılacaktır.  
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BLDC ve step motorların sürücüleri ile birlikte diğer elektronik ekipmanların ihtiyaç 

duyacağı 48 V, 24 V, 12 V ve 5 V genlik değerleri için sabit gerilim verebilen DC-DC gerilim 

arttırıcı/azaltıcı devreler kullanılacaktır. TİKA’da gerekli enerjinin sağlanması için Şekil 4’teki 

gibi bir güç ünitesi kullanılacaktır. 

 

Şekil 4. TİKA’nın güç ünitesi. 

 

Sistemin mekanik tasarımı iki ana bölümden oluşmaktadır. Şekil 5’te TİKA’nın 

mekanik yapısı görülmektedir. Birincisi elektronik sistem, aküler ve BLDC motorların 

yerleştirileceği gövde, ikincisi ise bu gövdeyi taşıyacak yeterli dayanıklılıkta bir ayak 

sistemidir. Gövde kısmı bir ana plaka ve mukavemeti artırmak için bu plakayı çevreleyen düz 

levhalardan oluşmaktadır. Gövdenin alt kısmında her ayak için 360°’lik hareketi kolayca 

sağlayabilecek 2 adet rulman kullanılmıştır. Tekerleklerin boyutları 19 inç ve kalınlığı 3 inç’tir. 

Bu boyutlar zorlu arazi şartlarında karşısına çıkabilecek engelleri rahatlıkla aşabilmesi için 

seçilmiştir. 

Gövde kısmının altına monte edilen 4 adet akü bulunmaktadır. Bunlar yerleştirilirken 

ağırlık merkezinin konumunu etkilememesine dikkat edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. TİKA’nın önden ve yandan görünümü. 
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Gövdenin arka kısmında tarım ilacını depo edecek bir sıvı haznesi bulunmaktadır. Bu 

hazne gövdenin alt kısmına yerleştirilen sıvı püskürtme sistemine borular vasıtasıyla bağlıdır. 

Bağlantılar Şekil 6’da gösterilmiştir. Gövdenin üzerine ayakların kendi ekseni etrafında 

dönüşünü sağlayacak 4 adet Step motor bu motorlara bağlı redüktörler konumlandırılmıştır. 

Ayakların kendi ekseni etrafında dönerken karşılaşacağı taş, toprak yığını gibi engelleri 

aşabilmesi için ayaklara aktarılan dönme momentinin yeterince yüksek olması gerekmektedir 

ve bu da redüktörler aracılığı ile sağlanmaktadır. Milde oluşabilecek yataklanma gerilmelerine 

karşı bağlantıların mukavim olması gerekmektedir. Robot üzerindeki tüm bileşenler 4 adet ayak 

üzerinde taşınacağından ayaklar ve şasi bağlantısı yapılırken 4mm’lik dökme demir lamalar 

kullanılmıştır. 

4. Sensörler 

Sensör füzyonu belirli bir bölgeden farklı sensör kaynaklarından toplanan verilerin, 

bilginin daha doğru, daha tam ve daha güvenilir bir şekilde birleştirilmesi işlemidir. Tarımsal 

İnsansız Kara Aracı’nda farklı sensörlerden gelen bilginin yine farklı algoritmalar kullanılarak 

birleştirilmesi ile aracın otonom olarak kontrolünün sağlanması mümkün olacaktır. Literatürde 

RADAR, LİDAR ve kamera sistemleri olmak üzere üç farklı sensör tipi kullanılarak engel 

algılama işlemleri yapılmaktadır. 

RADAR'ların yüksek menzilli olması, tüm hava ve ışık koşullarında çalışabilmesi, hız 

ve yön bilgisinin hesaplanabilmesi, nesne sınıflandırılmasına yönelik güncel çalışmaların 

olması, ucuz bir sensör olması gibi avantajları mevcuttur. Düşük çözünürlüğe sahip olması ve 

sabit nesneleri algılayamaması gibi dezavantajının olması yarışma için uygun olmayacağından 

Şekil 6. TİKA’nın üstten ve alttan görünümü. 
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RADAR tercihi yapılmamıştır. LİDAR’ların çok hassas veri üretmeleri ve çözünürlüklerinin 

yüksek olması gibi avantajları bulunmaktadır. Olumsuz hava koşullarında çalışamamakta ve 

pahalı sensör olmaları gibi dezavantajları bulunmaktadır. Proje bütçesi de göz önünde 

bulundurularak LİDAR sensör kullanımı tercihi yapılmamıştır. Kamera sisteminin avantajları 

sırasıyla görsel tanılama için daha iyi performans göstermesi ve daha güvenilir olması, yapay 

zeka algoritmaları ile beraber çalışabilmesi sayesinde yoldaki nesneleri sınıflandırma 

kapasitesinin olması ve ucuz bir sensör olması şeklinde sıralamak mümkündür. Projede hem 

önde hemde altta olmak üzere iki adet kamera kullanılmıştır. 

Bununla birlikte, farklı tarım ortamlarında, tamamen özerk bir yerelleştirme sistemi 

veya belirli görevleri yerine getirmek için gerekli algılama yeteneklerini elde etmek için gerekli 

tüm bilgilerin üretilmesi, birleştirilmesi ve koordine edilmesi için çok sensörlü füzyon 

sistemleri üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Yayınlanan pek çok 

çalışmada GPS gibi tek bir sensörün kullanıldığı, gereklı tüm bilgiyi yeniden oluşturmayan 

yaklaşımların kullanılması, otonom araçların tarım arazisinde kullanımında büyük eksiklik 

olarak ortaya çıkmaktadır [1]. Tarım arazisinde farklı amaçları yerine getirmek amacıyla tarım 

aracının gerekli algılama yeteneklerini kazandırmak için sensörlerden gelen veri üzerinde tüm 

bilgilerin üretilmesi, birleştirilmesi ve koordine edilmesi ile çok sensörlü füzyon sistemlerinin 

oluşturulması önemli olmaktadır [1]. 

Aracın parkurda otonom olarak hareket etmesini ve gerekli görevleri yerine getirmesini 

sağlamak için sensörlerden gelen bilgilerin sensör füzyonu ile tam ve anlamlı hale getirilmesi 

sağlanacaktır. Daha sonra buradan çıkartılan bilgiler ile aracın otonom özelliklerinden çevre 

haritalama, yön tayini ve engel algılama gibi alt fonksiyonlarını oluşturacaktır. 

Çevre haritalaması için aracın mevcut konumunu “GY-NEO6MV2 APM2.5 GPS” 

modülü kullanılarak haritada üzerinde işaretleme yapılmaktadır. Ancak bu bilginin dışında araç 

ön kamerasından alınan bilgi ile hub motorlara bağlı olan enkoder bilgisi de harmanlanarak 

sensör füzyonu oluşturulmaktadır. Hem robotun nerede olduğu bilgisi GPS ile doğrulanmakta 

hem de çevre haritalaması yapılarak aracın aynı alanı taramasının önüne geçilecektir. Çevre 

haritalaması için geliştirilen sensör füzyonu yaklaşımı Şekil 7’deki gibi gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Araç yöneliminin tahmininde kullanmak için üç tip sensör bilgisine ihtiyaç vardır. 

Bunlar ivmeölçerler, jiroskoplar ve manyetometrelerden elde edilecek 3 eksenli verilerdir. İvme 

ölçerler uygun ivmeyi ölçerler. Jiroskoplar açısal hızı ölçerler. Manyetometreler ise yerel 

manyetik alanı ölçerler. Tarımsal insansız kara aracının yönelimini tahmin etmek için farklı 

sensör kombinasyonlarının birleştirildiği bir algoritma Şekil 8’deki gibi kullanılmaktadır. 

Burada sensör füzyon algoritması olarak literatürde sıkça kullanılan “Kalman Filtre” tercihi 

yapılmıştır.  

Şekil 7. Araç çevre haritalamasında kullanılacak sensör füzyonu. 
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Şekil 8. Araç yön belirlemesinde Kalman Filtre Kullanılarak Oluşturulan Sensör Füzyonu 

3-eksen jiroskop, 3-eksen ivmeölçere sahip bir IMU (Inertial Measurement Unit- 

Ataletsel Ölçü Birimi) olan MPU6050 kullanılarak TİKA’nın hareket ve ivme verileri 

alınmaktadır. İvmeölçer, TİKA’nın üzerine etki eden yerçekimi ivmesini ölçerek 3-boyutlu 

uzaydaki oryantasyon bilgisini vermektedir. Jiroskop ise herhangi bir eksende TİKA’nın 

yaptığı hareketi ölçmede kullanılmaktadır. Bunun dışında 3 eksen manyetometre kullanılarak 

Şekil 8’de gösterildiği gibi aracın X, Y, Z eksenlerinde yönünün belirlenmesi işlemi 

gerçekleştirilecektir. Kalman filtre ile 3 eksen jiroskoptan alınan veriler kullanılarak yaw, pitch 

ve roll eksenlerinde hızlanma değerleri ve bir adım önceki yön bilgisi tahmin bloğu girişinde 

kullanılacaktır. 3 eksen ivmeölçerden roll bilgisi ve 3 eksen manyetometreden pitch bilgisi ile 

birlikte tahmin çıkışı düzeltme bloğuna aktarılarak yön belirleme işlemi gerçekleştirilecektir.  

 

Şekil 9. Araç eğim sınırları (Teknofest Tarımsal insansız kara aracı şartnamesi) 

Şekil 9’da gösterildiği gibi Teknofest tarımsal insansız kara aracı teknik şartnamesinde 

dikey ve yatay düzlemlerde 10̊ ve 15̊ olmak üzere araç eğim sınırları belirlenmektedir. Bu 

değerler, oluşturulacak yön belirleme modelinde sınır değerleri olarak kullanılacaktır. 
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Tarama alanını artırmak için aracın dört bir yanına konulan ultrasonik mesafe sensörü 

ile parkurda aracın önüne çıkabilecek muhtemelen engellerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Sadece bu bilgi kullanılarak aracın kontrolünün zor olacağı öngörüldüğü için ikinci bir sensör 

olarak aracın önüne yerleştirilmiş olan araç ön kamerasından gelen bilgi de engel 

algılanmasında kullanılacaktır. İki farklı veri kaynağını kullanılarak daha doğru bir şekilde 

engel algıla işlemi Şekil 10’daki gibi sensör füzyonu yaklaşımı ile yapılacaktır.  

 

Şekil 10. Engel algılama sensör füzyonu 

Burada Ultrasonik mesafe sensörlerinden gelen uzaklık bilgisinin ortalaması alınacaktır. 

Araç ön kamerasından alınan görüntü üzerinden, BLOB analizi ve derin öğrenme yaklaşımı ile 

olası cisim ile alakalı tahmini uzaklık bilgisi çıkartılacaktır. Tüm buradan gelen uzaklık 

bilgilerinin ortalaması alınarak daha doğru bir şekilde engel algılaması yapılacaktır. 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, çekiş sistemleri için tekerleklerin veya 

paletlerin kullanıldığı görülmektedir. Paletlerin kullanıldığı durumda, aracın yükü toprağa daha 

iyi iletildiğinden gevşek topraklarda çekiş kabiliyeti sağlanmaktadır. Ancak üretim ve bakım 

aşamalarında paletli sistemlerin yüksek maliyete sahip olması dezavantajlı durum olarak ortaya 

çıkmaktadır. TİKA’nın yüksek hassasiyetli bir şekilde hareket etmesinin yanında düşük güç 

tüketimine sahip ve düşük maliyetli olması amaçlanmaktadır. Tekerlekli sistemler ise paletli 

sistemlere göre ucuz olmaktadır. Bu sebeple TİKA’da tekerleklerin kullanımı tercih 

edilmektedir. TİKA’da birbirinden bağımsız olarak hız ve yönü kontrol edilebilen dört adet 

BLDC motorun kullanılması planlanmaktadır. Her bir tekerlek 500 W'lık BLDC motor 

tarafından sürülmektedir. Yeterli torkun tekerleklere aktarılabilmesi için BLDC motorlar 

içerisinde gezegen dişli sistemi kullanılmaktadır. Şekil 11’de kararlı konum kontrolü için tek 

bir BLDC motorun kontrol ünitesi diyagramı ayrıntılı bir şekilde verilmektedir. PID kontrolcü 

yardımı ile referans konum ve mevcut konum arasındaki fark dikkate alınarak PWM (Pulse 

Width Modulation-PWM) üretecine gerekli sinyal bilgisi aktarılmaktadır. BLDC motor sürücü 

ile PWM sinyal üretecinden gerekli hız bilgisini alınarak motor sargılarına gerekli güç 

aktarılmaktadır. Ayrıca PID kontrolcüden optokuplör devresi ile yön kontrolü, dinamik fren, 

hız sınırlama gibi özelliklerin BLDC motor sürücüye aktarılması ile de BLDC motorunun 

kontrol edilebilmesi sağlanmaktadır. 
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Şekil 11. TİKA’da kullanılacak BLDC motorun kontrol ünitesi.  

Direksiyon sistemleri incelendiğinde diferansiyel direksiyon, eklemli direksiyon ve 

tekerlek direksiyon sistemi vardır. Diferansiyel direksiyon sistemi, sağ ve sol tekerleklerin 

dönüş hızı arasındaki farkla çalışır. Basit şanzıman üretimi en büyük avantajlarındandır. Bu 

sistemin dezavantajı, araç yanlara doğru kaymakta olan dikey bir eksenli tekerlek etrafında 

döndüğünden çok fazla güç harcanmaktadır. Mafsallı direksiyon sisteminde ise bir aracın ön ve 

arka aksları arasındaki açıyı değiştirme üzerine kurulmaktadır. Büyük makineler için bu 

sistemin dezavantajı, kurulum karmaşıklığıdır. Çalışmada önde ve arkada ikişer adet olmak 

üzere dört adet 360̊ hareket kabiliyeti olan ve birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilen 

direksiyon sistemi tercih edilmektedir. Bu yaklaşım ile tarımsal arazide araç kendi ekseni 

etrafında 360̊ dönerek çok yönlü direksiyon sistemi gerçekleştirilmektedir. Ön görünüş için ana 

gövde ve tekerlekleri birbirine bağlayan direksiyon sisteminin mekanik parçası Şekil 12’de 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. TİKA’nın direksiyon sisteminin mekanik yapısı. 
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Tarımsal mobil robotun direksiyon sisteminde her biri 100 W gücünde 12 N.m tutma 

torkuna sahip dört adet enkoderli step motor kullanılması planlanmaktadır. Şekil 13’teki gibi 

bir bağlantı ile step motorların PID kontrolcü kullanılarak hassas konum kontrolü 

gerçekleştirilmektedir. Step motor çıkışında sonsuz vidalı redüktör ile tekerleği döndürmek için 

yeterli tork sağlanarak tekerlek milinin açısı hassas bir şekilde kontrol edilebilecektir. PID 

sürücü kartı redüktör çıkışında konum değerini okuyan enkoderden bilgi almaktadır. Buna göre 

PWM sinyali üreteci ile eş zamanlı olarak çalışarak motor sürücüye gerekli DC seviyeyi 

aktarmakta ve istenen konum için kararlı konum kontrolü sağlanmaktadır. 

 

Şekil 13. TİKA’da kullanılacak enkoderli step motorun kontrol ünitesi. 

 

Robotun uzaktan kumanda ile kontrolü için 8-kanallı 2.4 Ghz’lik kumanda alıcı ve 

vericisi kullanılmaktadır. Kumandadan gönderilen veriler robot üzerindeki alıcı tarafından 

toplanarak Raspberry Pi 4 ile haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu sayede robotun manuel kontrolü 

gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda Raspberry Pi 4’e bağlanabilen SX1268 LoRa HAT 

sayesinde seri port üzerinden 5 km’ye kadar arayüz ile elektronik elemanların haberleşmesi 

sağlanmaktadır. Bu veri akışı sağlanırken seri hata ayıklama için CP2102 USB to UART 

dönüştürücüsü kullanılmaktadır. Kablosuz komut / veri paketi göndererek kablosuz parametre 

yapılandırmasını destekler ve modül parametrelerini uzaktan yapılandırma imkânı 

sağlamaktadır. Ara yüz üzerinden robot hakkında genel bilgiler alınabilirken yarışma kuralları 

dikkate alınarak robota sadece acil durdurma komutu verilebilecektir. 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Tarım arazisi üzerinde gidilecek rotanın tayini için, GPS bilgisi dışında aracın önüne 

yerleştirilen kameradan alınan görüntü bilgisi de kullanılmaktadır. Öncelikle ön kameradan 

alınan RGB görüntü üzerinde gri ton görüntüye çevirme işlemi uygulanmaktadır. Literatürde 

yaygın olarak kullanılan OTSU yöntemi ile eşikleme seviyesi belirlenmektedir. Bu işlem gri 

görüntüye uygulandıktan sonra 0 ve 1’lerden oluşan ikili görüntü elde edilmektedir.  

Daha sonra ikili büyük nesne (BLOB) analizi ile görüntüdeki ikili değerlerden oluşan 

büyük nesneler belirlenmektedir. Son aşamada ise Şekil 14’te görüldüğü gibi Haugh dönüşümü 

uygulanarak tarla üzerinde bulunan engel, yararlı-yararsız otların oluşturduğu çizgiler ile iki 

sıra arasındaki toprak yol çizgisi belirlenmektedir. 

 Şekil 14. a. Ekim yapılmış tarla, b. Görüntü işleme teknikleri ile belirlenen toprak yol. 
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Burada tarlanın sınır değerlerini içeren GPS verisi veya önceden tanımlı tarla bilgisi 

robot üzerinde kayıtlı olacaktır. Robot otonom olarak hareket ettikçe kayıtlı harita bilgisi 

üzerinde işaretleme yaparak, engelden kaçma gibi zorunlu bir durum oluşmadığı sürece aynı 

yerden bir daha geçmeyerek, etkili ve verimli bir şekilde tüm tarım arazisini kısa zamanda 

tarayacaktır. Taranan tarla alanı ve tespit edilen otlar için haritada işaretleme otomatik olarak 

yapılacaktır. GPS verisi kullanılamadığı durumda, 3 boyutlu harita çıkartma özelliği eklenerek, 

tarım alanı üzerindeki tüm alan taranacaktır. 

Robotun altında bulunan kameradan gelen görüntü üzerinde yapılacak işlemlerden ilki 

kullanılacak proje için gerekli miktarda görüntü toplamaktır. Saha testlerine geçilmeden önce 

zararlı otları otomatik olarak tanımak için araştırmalarda kullanılmak üzere oluşturulmuş veri 

setlerinden yararlanılmaktadır. Bu aşamada [2]’de bulunan veri seti kullanılarak yapay zekâ 

yöntemleri ile bitki ayırt etme işlemi gerçekleştirilmektedir. Şekil 15’te bazı bitki örnekleri ile 

bitki tespiti gerçekleştirilmiştir. Derin öğrenme yöntemlerinden daha önce eğitilmiş olan Faster 

RCNN Inception V2 modeli simülasyon aşamasında kullanılmaktadır.  

 

 

TEKNOFEST tarafından gönderilen yabani otun görüntü işleme ile belirlenmesi,    

“Simülasyon ve Test” aşamasında verilmektedir. 

 

7. Özgün Bileşenler 

TİKA’nın mekanik, elektrik/elektronik ve yazılım kısımlarındaki tasarım aşamalarında 

özgün bileşenler mevcuttur. Bunlardan mekanik kısım için tasarım aşamasında Teknofest 

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Şartnamesi göz önünde bulundurularak SolidWorks programı ile 

çizim gerçekleştirilmiştir. Şartnamede belirtilen araç için en boy yükseklik bilgileri baz alınarak 

benzeri olmayan mekanik tasarım tamamlanmıştır. 

Aracın çevre haritalama kısmında GPS sensörü, araç ön kamerası, enkoder bilgilerini 

içeren ve bunları kullanarak aracın nerede olduğunun belirlenmesinde özgün bir yaklaşım 

geliştirilmiştir. Yine zararlı otların tespitinde derin öğrenme yaklaşımı içeren modelin hem 

mevcut veri seti kullanılması ile hem de Teknofest’in tarımsal insansız kara aracı tasarım 

raporunda tanıtılan kültür bitkisi ve yabani otlarında entegre edilmesi ile özgün bir tanıma 

modelinin geliştirildiği söylenebilir. Ayrıca sensör füzyon yaklaşımı ile verilerin birleştirilmesi 

ve aracın kontrolünde karar alıcı bilgilerin çıkartılması aşamasında yazılımın geliştirilmesinde 

özgünlük içermektedir. 

 

 

Şekil 15. Oluşturulan model ile bitki belirlenmesi. a.b Zararlı otların tespit edilmesi.,           

c.d Mısır bitkisinin tespit edilmesi. 
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8. Güvenlik Önlemleri 

Yarışma sırasında oluşabilecek tehlikeli durumlara karşın önlem olarak robotun 

üzerinde sigorta kutusu ve dört farklı köşede acil durum butonu bulunmaktadır. Şekil 16’da 

tarımsal insansız kara aracının aküsü ve dört farklı konuma yerleştirilecek acil butonların 

elektrik bağlantısı gösterilmektedir. Acil durum butonlarından birine basıldığı zaman, tarımsal 

insansız kara aracının tüm elektrik gücü kesilmektedir.  

Aracın farklı noktalarına yerleştirilen acil durum butonları ile gösterim sırasında 

operasyon kontrol görevlisinin araca sürekli aynı mesafede veya uzaklıkta olma zorunluluğu bu 

şekilde bertaraf edilmektedir. Böylece yaşanacak bir probleme karşı operasyon kontrol 

görevlisinin hızlı bir şekilde sistemi kapatması sağlanacaktır. 

Şekil 16. Tarımsal insansız kara aracında bulunan akü ile araçta dört farklı konuma 

yerleştirilecek acil butonların elektrik bağlantısı. 

Aynı zamanda bu işlem kullanıcı ara yüzünden de gerçekleştirilebilmektedir. Yarışma 

kuralları dikkate alındığında, kullanıcı ara yüzünden aracın kontrolü yasak olduğu için sadece 

acil stop butonu işlemi gerçekleştirilecektir.  Bunun için Akü ve yük arasında girişi ve çıkışı 

DC gerilim ile çalışan katı hal rölesinin kullanılması planlanmaktadır. Katı hal rölesi bağlantı 

diyagramı Şekil 17’deki gibi gösterilmektedir. Giriş sinyali 3V-32V, çıkış sinyali 5V-60V 

aralığında 100A’e kadar yükü sürebilmektedir. Kullanıcı ara yüzünden gönderilen sinyal, araç 

üzerinde mikro denetleyici ile işlenerek röle girişine lojik sinyal olarak uygulanmaktadır. 5V 

lojik sinyal uygulandığı durumda aküden yüke gerekli güç aktarılmaktadır. 0V lojik sinyal 

uygulandığı durumda ise güç aktarımı sonlandırılmaktadır.  

 

Şekil 17. Katı hal rölesinin bağlantı diyagramı. 
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Robotun çalıştığı alanı ve tehlikelerin varlığını belirtmek için uyarı işareti 

kullanılmaktadır. Uyarı işareti olarak tarım araçlarında da kullanılan ve Şekil 18’deki gibi 

gösterilen bir çakar lamba aracın üzerinde bulundurulacak ve yarışma esnasında 

çalıştırılacaktır.   

 

Şekil 18. Aracın üzerinde kullanılacak çakar lamba. 

9. Simülasyon ve Test 

Tarımsal insansız kara aracının navigasyonu ve tarımsal faaliyetleri otonom olarak 

gerçekleştirilmesinde kullanılacak çoklu sensör füzyonu Şekil 19’daki akış diyagramında 

gösterilmektedir. Burada GPS sensörü, araç ön kamerası ve enkoder bilgileri kullanılarak aracın 

çevresinde hareket edeceği alanda haritalama işlemi yapılmaktadır. 3 eksen jiroskop, 3 eksen 

ivmeölçer ve 3 eksen magnetometre kullanılarak aracın yön tayini yapılmaktadır. Ultrasonik 

mesafe sensörü ve araç ön kamerası bilgileri kullanılarak engel algılama işlemi yapılmaktadır. 

Çevre haritalama bilgisi, yön tayini ve engel algılama blokları bir arada kullanılarak yol 

planlaması yapılmaktadır. Yol planı göz önüne alınarak araç kontrolü gerçekleştirilmektedir. 

Araç kontrol algoritması ile sistemde tahrik sisteminin kontrolü, dümenleme sisteminin 

kontrolü ve araç alt kamerası girdisi göz önünde bulundurularak yarışma için ilaçlama 

sisteminin kontrolü yapılmaktadır. 

 

  

Şekil 19 Tarımsal insansız kara aracının navigasyonu ve tarımsal faaliyetleri 

otonom olarak gerçekleştirilmesinde kullanılacak çoklu sensör füzyonu. 
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Zararlı otların tespiti için ÖTR raporunda sunulan derin öğrenme yöntemlerinden daha 

önce eğitilmiş olan Faster RCNN Inception V2 modeli simülasyon aşamasında kullanıldığından 

bahsedilmiştir. Teknofest tarımsal insansız kara aracı şartnamesinde son versiyonu dikkate 

alınarak zararlı otların ve kültür bitkisinin görsel verileri kullanılarak derin öğrenme modeli 

yeniden eğitilmiştir. Eğitilen modelin yeni duruma adapte edildiği ve Şekil 20-22’deki gibi 

yabani otların üst açıdan (90̊), yan açıdan (30̊-45̊) çekildiği farklı durumlarda tanıma oranının 

%90’ın üzerinde olduğu gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20. Derin öğrenme tabanlı yabani ot tespiti sonucu (üst açıdan tespit, 90̊) 

 

Şekil 21. Derin öğrenme tabanlı yabani ot tespiti sonucu (yan açıdan tespit, 30̊) 
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Şekil 22. Derin öğrenme tabanlı yabani ot tespiti sonucu (yan açıdan tespit, 45̊) 

SolidWorkste tasarımı yapılan TİKA’nın farklı açılardan gösterimi Şekil 3-5-6-12’te 

verilmektedir. Şekil 23-26’da şimdiye kadar gerçekleştirilen TİKA için farklı açılardan 

çekilmiş görüntüleri verilmektedir. Gerçeklemesi yapılan TİKA için başlangıçta tasarımı 

yapılan TİKA tasarımına sadık kalındığı ve sadece Teknofest tarımsal insansız kara aracı 

şartnamesine göre ufak düzenlemeler yapıldığı söylenebilir. 

 

 

 

Şekil 23. TİKA’nın şasi genel görünümü. Şekil 24. TİKA’nın sağdan görünümü. 
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- Raporda yer alan tüm bölümler takım üyeleri tarafından ortak bir çalışma ile hazırlanmıştır. 

Şekil 26. TİKA’nın şasi ve pano görüntüsü. 

Şekil 25. TİKA’nın motor sürme testleri 


