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1. Takım Organizasyonu 

 

 

Takım, üretim süreci 

boyunca verimliliği arttırma 

adına departmanlara ayrılmıştır. 

Alanında özelleşerek 

oluşabilecek sorunlara daha iyi 

çözümler getirmek 

amaçlanmıştır. Bu gayede takım 

teorik ve pratik departmanları 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Takım üyelerinin bu iki 

departmanda da birer görevi 

bulunmaktadır. Teorik 

departmanı; Mekanik, elektronik 

ve yazılım olmak üzere üç ekibe 

ayrılmaktadır. Mekanik ekibinde 

Mehmet Yavuz Yardımcı 

(Makine mühedisliği 2. Sınıf), 

Fuat Peri (Makine mühedisliği 3. 

Sınıf); yazılım ekibinde Berkay Kaval (Makine mühedisliği 2. Sınıf), Hakan Eriş(Makine 

mühedisliği hazırlık sınıfı), Tolga Gündoğdu (Makine mühedisliği 1. Sınıf); elektronik ekibinde 

Kerem Can Kılıç (İmalat mühedisliği 3. Sınıf) görev almaktadır. Pratik departmanı ise kendi 

içerisinde üretim ve test olmak üzere iki ekibe ayrılmaktadır. Test ekibinde Fuat Peri, Berkay 

Kaval, Hakan Eriş, Tolga Gündoğdu; üretim ekibinde Fuat Peri, Mehmet Yavuz Yardımcı, 

Kerem Can Kılıç görev yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Mekanik Yazılım Elektronik Üretim Test

Fuat Peri x x x

Berkay Kaval x x

Mehmet Yavuz Yardımcı x x

Hakan Eriş x x

Kerem Can Kılıç x x

Tolga Gündoğdu x x

Teorik Departman Pratik Departman
Takım
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Teorik Departmanı: 

Yazılım Ekibi: Çevredeki yabani otları algılama, engel ve çukurların tespiti, haritalama, 

kullanıcıya veri gönderme, robotun hareketi gibi algoritmaları yazmakla yükümlüdür. 

Kullanılacak kamera sayısı, LIDAR sayısı gibi ihtiyaçları mekanik ekip ile birlikte araca 

konumlandırır.  

Mekanik Ekibi: Aracın mekanik tasarımını üç boyutlu çizim programları yardımıyla 

tamamlar, analizlerini alır. Kullanılacak standart parçaları yaptıkları hesaplamalara göre seçer. 

Yazılım ekibinin isterlerini araca koymakla yükümlüdür. 

Elektronik Ekibi: Araçta kullanılacak bilgisayarlardan motor sürücülerine, pillere her 

türlü elektronik bileşenin birbiriyle en basit şekilde bağlanmasını hedefleyen ekiptir. Hem 

yazılım ekibinin hem mekanik ekibinin araca eklediği fiziksel parçaların düzgün 

çalışabilmesinden sorumludur. 

Pratik Departmanı: 

Üretim Ekibi: Özellikle mekanik ve elektronik ekipleriyle çok yakından çalışan bir 

ekiptir. Hazır ve standart parçaların sipariş edilmesi, üretilecek parçaların üretimi, aracın 

montajlanmasından sorumludur. 

Test Ekibi: Özellikle yazılım ve mekanik ekibiyle koordine çalışan bir ekiptir. Mekanik 

ekibinin teorik hesaplamalarını gerçek hayatta test ederek gerekli görülen geliştirmeler 

hakkında analiz yapar. Yazılım ekibinin yazdığı kodları test ederek otonom sürüş 

algoritmasındaki eksiklikleri tespit eder. Hem mekanik hem de yazılım ekiplerine yaptığı 

testlerle alakalı geri bildirim vermekle yükümlüdür. 

 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporu sonuçları ve hakem değerlendirme geri bildiriminin açıklanmasının 

ardından takım üyeleri topluca geri bildirimi okumuş ve çıkarımlar yapmışlardır. Bahsedilen 

çıkarımlar sonucunda yeni raporda; rapor diline ciddi ölçüde önem gösterilmiş, takım 

organizasyonunda kişilere yer verilmiş ve raporu yazan ekipler sık sık toplantılar yaparak 

yazılan kısımları birlikte değerlendirmişlerdir. Ayrıca önceki rapordan bu yana araçta yapılan 

değişiklikler de aşağıda sıralanmıştır. 

Araç Boyutları: Ön tasarım raporunda araç ölçüleri genişlik, yükseklik ve boy olarak 

600x900x800 mm olarak belirtilmiştir. 900 mm olan yükseklik, ilaç deposunun hacminin 

arttırılmasından dolayı 945 mm’ye, ikaz lambası ile birlikte de 1003 mm’ye çıkartılmıştır. Eni 

600 mm olan araç, süspansiyonların da eklenebilmesi adına 745 mm’ye genişletilmiştir. Araç 

kabuğuna yağmurluk ve reflektör bant yuvaları eklenmesi ile birlikte aracın toplam boyu 810 

mm’ye çıkartılmıştır. Sonuç olarak aracın yeni ebatları 745x1003x810 mm olarak 

tasarlanmıştır. 

Motor Sistemi: Ön tasarım raporunda kullanılması planlanan 350 watt HUB motor 

yapılan testler ve araştırmalar sonucunda araç için uygun olmadığı görülmüştür. HUB 
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motordan, ağırlığındaki fazlalık, ısınma problemleri, üzerindeki sensörlerin yeterince hassas 

ölçüm yapamaması gibi nedenlerden dolayı vazgeçilmiştir. 

İlaç Deposu: Ön tasarım raporunda kullanılması planlanan ilaç deposu takım üyelerince 

tasarlanmıştı. Tasarlanan deponun üretim maliyetinin bir hayli fazla olması dolayısıyla depo, 

standart tasarımlarda hali hazırda üretilen modellerden seçilmiş ve 12 L’lik hacmi 20 L’ye 

çıkartılmıştır. Bu sayede ekim alanının ilaçlanması yapılırken depo daha az sıkılıkla doldurulup 

zamandan tasarruf sağlanması amaçlanmıştır. 

Şasi: Ön tasarım değerlendirme raporunda sunulan şasi, üzerinde yapılan çalışmalar 

doğrultusunda birtakım değişikliklere uğramıştır. Araca süspansiyonların eklenmesiyle aracın 

yürüyen aksamı tamamen değişmiştir. Süspansiyonların aynı zamanda şasiye de bağlanması 

şaside önemli değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Yine yapılan hesaplamalar 

sonucunda şasinin boyutlarında değişiklik yapılmış ve yapılan analizler sonucunda da yeni 

tasarlanan şasinin çok daha mukavim ve dayanıklı olduğu kanaatine varılmıştır.  

Süspansiyon: Ön tasarım raporunda bahsedilen araçta süspansiyon bulunmamaktadır. 

Araçta süspansiyonun bulunamaması ön tasarım raporundan sonraki süreçlerde takımın 

mekanik üyelerince tartışılmış ve araca süspansiyon eklenmesi kararına varılmıştır. Eklenecek 

süspansiyon araca engebeli arazide çok daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacak ve aracın tarım 

arazilerinde daha stabil gitmesine olanak sağlayacaktır.  

Kolların Manuel Ayarlanabilmesi: Ön tasarım raporunda araç kolları manuel olarak 

ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştı. Süspansiyon eklenmesi sürecinde manuel kol ayarının ciddi 

mekanik zorluk ve maliyete sebep olduğu gözlemlenmiştir. Yine bu testler esnasında hareketli 

kolların hareket esnasında aracın titreşimini arttırdığı ve bunun görüntü işlemedeki hassasiyete 

zarar verdiği tespit edilmiş ve bu sistemden vazgeçilmiştir. 

Otonom İlaç Doldurma Sistemi: Ön tasarım raporunda bahsedilen aracın daha önceden 

doldurulmuş depoya yaklaşarak kendi deposunu doldurma özelliği yarışma için gerekli 
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görülmemiş, kısıtlı bütçeden bu özelliğe pay ayrılmamıştır. Aracın tarım arazilerinde 

kullanılması durumunda bu özellik kolaylıkla araca entegre edilebilir. 

Tekerlekler: Ön tasarım raporunda araçta HUB motorlara uygun tekerlekler 

tasarlanmıştı. Yapılan testler sonucunda HUB motorların kullanımından vazgeçilmesi ve 

süspansiyonun entegresiyle yürüyüş aksamının değişmesi yeni tekerlek tasarımını gerekli 

kılmıştır. Yeni tekerlek 3 boyutlu çizim programında tasarlanmış, piyasa araştırılması 

yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda tasarlanan tekerleğin üretiminin oldukça maliyetli ve 

zaman alıcı olmasından dolayı tekerleğin dışarıdan temin edilmesine karar verilmiştir. 

 

Kabuk: Aracın ebatlarının değişmesi, ikaz lambasının ve acil durum butonunun 

konumlarının iyileştirilmesi, süspansiyon sisteminin eklenmesi, hareket mekanizmasının 

değiştirilmesi ve yağmurluk eklenmesi gibi sebeplerden dolayı kabuk baştan tasarlanmıştır. 

Tohum Serpme, Robot kol, Üçüncü Bir Batarya: Ön tasarım raporunda araca istenildiği 

takdirde tohum serpme, robot kol ve üçüncü bir batarya eklenerek işlevselliğinin artırılması 

özelliklerinden vazgeçilmiştir. Bahsedilen özelliklerin yarışma gerekliliği olarak görülmemesi 

ve maliyeti ciddi ölçüde arttırması, söz konusu özelliklerden vazgeçilmesinde ana etkenler 

olmuşlardır.  

NVIDIA Jatson Nano: Ön tasarım raporunda ana bilgisayar olarak Raspberry PI’ın 

kullanılacağından bahsedilmişti. Rapor sonrasındaki süreçte yazılım ekibinin gerek görüntü 

işlemede yapayzeka hassasiyetini arttırması gerekse hareket algoritmasının geliştirilmesi ile 

birlikte Raspberry PI’ın yeterli işlem gücü sağlayamadığı fark edilmiş ve daha güçlü bir 

bilgisayar olarak NVIDIA Jatson Nano tercih edilmiştir. 
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Ön Tasarım 
Raporunda 

Bulunan Ürün 

 
Birim Fiyatı 

Kritik Tasarım 
Raporunda 

Bulunan Ürün 

 
Birim Fiyatı 

 
Maliyet Değişimi 

9,2 Metre Profil 32,30 ₺/m 11,2 Metre Profil 32,30 ₺/m +64,60 ₺ 

Hub Motor 337,25 ₺/adet Nema 23 2,2 N.m 225 ₺/ adet -449 ₺ 

13 m2 karbonfiber 
kumaş 245 gr/m2 

316,69 ₺/m2 17 m2 karbonfiber 
kumaş 245 gr/m2 

316,69 ₺/m2 +1276,75 ₺ 

Demir Döküm 
Köşe Elemanı (24 

adet) 

2,25 ₺/adet Alüminyum 
Bağlantı Sacı (8 

adet) 

7,55 ₺/adet +6,40 ₺ 

Raspberry Pi 4 
8GB 

760,69 ₺ NVIDIA Jetson 
Nano v3 

1266,14 ₺ +505,45 ₺ 

12 L İlaç Deposu 538,25 ₺ 20 L İlaç Deposu 100 ₺ -438,25 ₺ 

- - Süspansiyon (4 
adet) 

133,50 ₺ / adet +534 ₺ 

Tekerlekler 
(Atölye imalatı) 

105 ₺ / adet Tekerlekler (4 
adet) 

80 ₺ / adet -100 ₺ 

Ekstra Batarya 3900 ₺ - - -3900 ₺ 

Robot Kol 2250 ₺ Lineer Raylı 
Sistem 

210 ₺ -2040 ₺ 

Otonom İlaç 
Doldurma Sistemi 

1250 ₺ - - -1250 ₺ 

 

Ön Tasarım Raporundan sonra yapılan revizyonlar neticesinde proje maliyeti 5790,05 ₺ azalmıştır. 

 

 

3. Araç Özellikleri 
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Şasi 

Tasarlanan araçtaki en önemli bileşenlerden biri olan şasi aracın iskeletidir. Araç 

üzerinde şasiye düşen görev aracın diğer bileşenlerini bir arada tutmak, araca gelebilecek 

darbelere ve araç üzerinde oluşabilecek gerilmelere karşı dayanıklı olmaktır. Üretim maliyeti 

de göz önüne alınarak isterleri karşılayacak en optimum araç şasisi geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Aracın şasisi 700x750x185 mm’lik dikdörtgen prizma şekline sahip dizaynı ile 

endüstriyel tarım araçlarına göre oldukça minimal bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım ile daha 

ucuza imal edilme fırsatı tanırken bileşenlerin etrafını tamamen kapatarak kabuk ile birlikte 

içerisindeki bileşenlere koruma sağlamaktadır. Şaside kullanılan 6063 T5 alüminyum sigma 

profillerin toplam uzunluğu 7,27 metre olup 2,76 kg kütleye sahiptir. Çift katlı raf sistemi 

yapısıyla alan oldukça verimli kullanılmış ve hacimden tasarruf edilmiştir. Bu kat sisteminde 

raf olarak kullanılan malzemenin hafif, dayanıklı ve ucuz olması gerektiği göz önüne alınarak 

ahşaptan üretilmesi planlanmıştır. Ayrıca kolay şekillendirilebilir olması ile aracın katları 

arasında gerekli kablolama ve boru hattının rahatça açılabilmesini sağlamaktadır. 15 mm et 

kalınlığı ile üzerine binecek yükü fazlasıyla karşılayabilen raflar 570x640 mm ve 710x640 mm 

ölçülerinde kesilmiştir. Yaklaşık olarak 7kg gelen raflar ile birlikte şasinin toplam ağırlığı 10kg 

civarında tutulmuştur. Bu hafif tasarımı sayesinde de enerji tasarrufuna önemli derecede katkı 

sağlamaktadır. Aracın üst rafına ilaç deposu konumlandırılması, alt rafına ise elektronik aksam 

ve ilaç püskürtme mekanizması yerleştirilmesi planlanmıştır. 

 

Tasarlanan aracın iskeleti sigma profiller kullanılarak üretilmiştir. Sigma profiller, 

kanallı yapıya sahip ve genellikle alüminyum malzemeden üretilen hafif ve dayanıklı yapı 

elemanlarıdır. Geliştirilen projede sigma profillerin kullanılmasının sebebi sigmaların 

maliyetinin düşük olması, piyasada istenilen ölçülerin kolayca temin edilebilmesi, tasarlanan 

iskeletin kolayca monte edilebilmesi ve sigma profillerin ağrılıklarına oranla oldukça mukavim 

olmalarıdır. Tasarlanan araçta iki adet 750 mm, iki adet 710 mm, iki adet 700 mm, 12 adet 145 

mm ve üç adet 640 mm’lik sigma profiller kullanılmıştır. Buna ek olarak aracın yürüyen 

aksamında 8 adet 450 mm’lik sigma profillerden de faydalanılmıştır. Araçta kullanılacak sigma 

profiller 6063 T5 alüminyum malzemeden üretilmiştir. Hesaplamalar sonucunda araçta 

kullanılacak sigma profillerin eninin ve genişliğinin 20’şer mm olmasına karar verilmiştir. Bu 
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konfigürasyondaki alüminyum sigma profillerin bir metresi 380 gram ağırlığındadır ve bu 

sigma profillerin atalet momentleri 0,59 cm4’dir. 

Araçta kullanılacak bağlantı tipi olarak kalıcı bağlantılardan uzak durulmuştur. Montaj 

kolaylığı sağlaması, kolay erişilebilir olması, düşük maliyeti ve sağlamlığı sayesinde cıvata – 

somun tipi bağlantılar uygun görülmüştür. Şaside kullanılan sigma profillerin T somun için 

tasarlanmış kanalları olması ve vida delikleri açılması için tasarlanmış şekli ile üretim ve montaj 

oldukça basitleştirilmiştir. Cıvata – somun bağlantısı yedek parça konusunda da oldukça 

rahatlık sağlamakta, aracı daha uzun ömürlü hale getirmektedir. Ayrıca sigmalar arası bağlantı 

20x25 mm çift yönlü bağlantı sacı ile sağlanmıştır. 

 

Kabuk 

 

 Kabuk, önemsiz gibi görünse de araca sayısız özellikler katan ve aracın dışını kaplayan 

temel parçalardan birisidir. Aracı koruma, genel estetiğini oluşturma, farklı eklentileri üzerinde 

barındırma gibi imkanlar sağlayarak güvenlik, kullanım ömrü ve verimlilik gibi değerlere 

doğrudan etki etmektedir. 

 Elektrik aksamını koruma konusunda aracın yanlarını ve üstünü tamamen kapatacak 

şekilde tasarlanmış olan kabuk; yağmur, toz gibi dış etkenlerin elektronik bileşenlere 

ulaşmasını engellemektedir. Bu sayede kısa devre gibi riskleri yüksek oranda engellemesi ve 

daha uzun ömürlü bir kullanım sağlaması hedeflenmiştir. Ayrıca aracın önünde bulunan çıkıntı 

sayesinde kameranın lensine yağmur damlalarının gelmesinin engellenmesi hedeflenmiştir. 

Basit gibi görünen bu detay, tam otonom olarak çalışan bu mekanizmanın çevreyle olan yegane 
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bağını korumaktadır. Zira kameranın lensine gelecek bir yağmur damlası ışığı önemli ölçüde 

kırabilmekte ve görüntü işlemeyi imkansız hale getirebilmektedir. 

 

Kabuğun özelliklerinden birisi de aracın alt bölgesi hariç etrafını tamamen kapatarak 

darbelere karşı korumaktır. Yazılım ile aracın yabancı cisimlere çarpma olasılığı oldukça 

düşürülse de burada oluşacak bir hata veya başka bir cismin çarpması gibi çevresel faktörler 

göz önüne alındığında kabuğun önemi ortaya çıkmaktadır. Zira alınan darbe ilk olarak kabuğa 

etki etmekte, oradan da aracın şasisine iletilmektedir. Dolayısıyla bu noktada kabukta 

kullanılacak malzemenin sünek olması beklenmektedir. Karbon Fiber gerek dayanıklılığıyla 

gerek de sünekliliğiyle ihtiyaçlara karşılık vermektedir. Ayrıca karbon fiberin düşük 

yoğunlukta bir malzeme olması ve ince et kalınlığında kullanılma fırsatı vermesi sayesinde 

aracın ağırlığının artmasını büyük ölçüde engellemektedir. Aracın hafiflemesi ile de enerji 

tasarrufu sağlamakta, dolayısıyla da aracın menzilini arttırmaktadır. 

 Kabuğun başka bir özelliği ise araca takılacak eklentilerin işlevselliğini arttırmasıdır. 

Araca takılacak olan ikaz lambası ve acil durum butonu, aracın üst bölgesinde 

konumlandırılmıştır. Bu sayede acil bir durumda kullanıcının acil durum butonuna erişimi 

kolaylaştırılmış, ikaz lambasının da her açıdan görülebilecek bir seviyede tutulması 

sağlanmıştır. Ayrıca araçta ikaz lambasının arızalanması ihtimali göz önüne alınarak reflektör 

bantlar kullanılmıştır. Reflektör bantlar sayesinde araç, karanlık bir ortamda bile kendini belli 

etmeye imkan sağlamaktadır. Reflektör bantların kullanılmasındaki bir diğer avantaj ise 

herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymamasıdır.  
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Aracın arkasında bulunan sıvı girişi bölgesi ise doğrudan depoya uzanmakta ve kolay 

bir ilaç dolum imkanı sunmaktadır. Zira sıvı girişinin yere dik konumlandırılması ve ağzının 

geniş olmasıyla bidon gibi temel gereçlerden huni olmaksızın ilaç dolumu imkanı 

sağlamaktadır. Bunlara ek olarak kabuk üzerinde açılan gerekli delikler sayesinde kablolamaya 

imkan sağlanmıştır. Ayrıca kabuk kolaylıkla araçtan sökülebilmektedir. 

 Kabuğun bir diğer özelliği ise en dışta bulunması sayesinde dış tasarımı oluşturmasıdır. 

Keskin hatlar ile modern bir tasarıma ulaşması hedeflenmiştir. Yağmurluk, reflektör bantların 

konumlandığı bölgenin dizaynı, karbon fiber malzemenin sade ve şık görünümü gibi faktörler 

ile göze hoş gelen bir tasarım yapılmıştır. Sektör fark etmeksizin dış görünüşün - fark edilmese 

bile - insan psikolojisi üzerine olan etkisi çok önemli boyutlardadır. Dolayısıyla endüstriyel bir 

projenin olmazsa olmazlarından birisi de estetiktir. 

 Karbon fiber malzemeden üretilen kabuk, 702x809x490’lık (mm) bir prizma ile 

sınırlandırılabilmektedir. 5 mm et kalınlığı ile tasarlanarak 9x106 mm3’lük bir hacme sahip olan 

tasarım, 0,001 gr/mm3 yoğunluk ile 13kg civarında gelmektedir. Buna ek olarak parçalar 

halinde üretilmesi durumunda bağlantı noktalarında zayıflıklar oluşturacak olması göz önüne 

alınarak tek parça olarak üretilmesi planlanmıştır. Ayrıca karbon fiberin üretim teknikleri göz 

önüne alındığında kalıptan çıkarılabilir olması gerektiğinden uygun açılarda tasarımı 

tamamlanmıştır.  

 

Motorlar 

 Motorlar tasarlanan aracın hareket etmesini ve doğrultusunun değiştirmesini sağlayan 

yegâne bileşenlerdir. Tasarlanan güç aktarım sistemi dört adet nema motor, sekiz adet iki farklı 

oranda kasnak dişlisi ve dört adet kayıştan oluşmaktadır.  

 Projenin başında maliyet göz önüne alınarak Nema 17 motorların kullanılması 

planlanmış fakat yapılan hesaplamalar sonucunda Nema 17 motorun torku tasarlanan araca 

yeterli bulunmamıştır ve Nema 23 motor seçilmiştir. Nema 23 motorlar 57x57x79 mm 
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boyutlarında, 1 kg ağırlığında, 19 kg-cm tutunma torku olan dönüş miktarı kontrol edilebilen 

fırçasız motorlardır. Projede bu motorların seçilmesinin nedenleri arasında kolay temin 

edilebilir olması, maliyetinin düşük olması, motorların üzerinde kontrol mekanizmaları olması, 

motordan çıkan mili kullanarak tekerleğe iletilen torkun ayarlanabilmesi ve dayanıklı olması 

gösterilebilir. 3,2 V’ta çalışan nema motorlar bir dönüşü 200 parçaya bölerek 1,8o adım açısına 

sahiptir. Oldukça hassas bir şekilde kontrol edilebilen nemalar ile tekerlekler arasındaki güç 

aktarımı kasnak sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Kasnak dişlilerden motora bağlı olanın çapı 

10 mm iken tekerleğe bağlanan dişlinin çapı ise 120 mm’dir. Bu sayede tekerleğe ulaşan tork 

12 kat arttırılarak 26,4 Nm’ ye çıkarılmıştır ve dişliler arasında kullanılacak olan kayışın boyu 

550 mm ve kalınlığı 6 mm’dir.  Bu konfigürasyonda tasarlanan tahrik sistemi yapılan testler 

sonucu yeterli güç seviyesine sahip ve verimli olduğu görülmüş, araçta bu sistemin kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Hakeret Mekanizması 

Aracın hareketi birbirinden bağımsız kontrol edilen 4 adet nema 23 step motoru ile 

sağlanmaktadır. Bu dört motor tankların çalışma prensibine benzer şekilde çalışarak aracın 

hareketini sağlamaktadır. Aracın hareketini tek bir doğrultuda gerçekleştirebilmesi için araçta 

bulunan dört motor NVIDIA Jatson Nano’dan hız kontrol ünitelerine gönderilen sinyaller 

sayesinde eşit hızlarda dönmektedir. Motorlar arası hız farkı oluşmadığı için bütün tekerler 

aynı yolu almakta ve araç düz bir şekilde hareket etmektedir. Algoritmik olarak araç herhangi 

bir engelle karşılaşmadığı veya ilaçlanacak ot algılamadığı sürece düz gitme işlemine devam 

etmektedir. Araç sağa veya sola yönelmek istediğinde sağ ve soldaki motor çifti birbirine göre 

zıt yönlerde, eşit hızlarda dönmekte ve dönüş sağlanmaktadır. Sağdaki motorların ileri, soldaki 

motorların geri dönmesi ile sola dönüş; soldaki motorların ileri, sağdaki motorların geri 

dönmesi ile sağa dönüş yapılmaktadır. Bunlara ek olarak her bir motorun konumlarını sürekli 

takip eden encoder’lar ile aracın dönüş hassasiyeti ciddi ölçülerde arttırılmıştır.  

Tank sisteminin tercih edilmesinin ana sebebi aracın ekim sıralarının sonunda geniş 

bir alan taramadan, kendi etrafında rahatlıkla dönüş yapabilmesidir. Bu sayede aracın diğer 

sıraya geçerken kendini oryante etmesi de kolaylaştırılmıştır.  

Araç ne zaman sağa veya sola döneceğini birkaç farklı parametreye göre karar 

vermektedir. Bu parametrelerden en temel olanı ekim sırasının bitmesi durumudur. Bu durumda 

başladığı noktaya göre sıradaki ekim sırasına kara verir ve ona göre sağa veya sola dönüş yapar. 

İkinci ve karışık parametrelerden birisi engelle karşılaşması durumundadır. LIDAR sistemi ile 

engeli tanıyan araç kendisini engelin merkezi ile kıyaslar ve engelden kaçış manevrası 

gerçekleştiriken sağa veya sola dönmektedir. 

 

Makine Öğrenmesi 

 Takımın yazılım ekibinde bulunan uzman takım üyeleri tarafından yapılan istişareler 

sonucunda birçok bilgisayarlı görü yöntemi içerisinden en etkili olduğu düşünülen YOLO 

algoritması yapay zekâ eğitimi için seçilmiştir. Bu kararın alınmasında rol oynayan etkenler 

arasında Python bünyesinde bulunan Tensorflow, Keras gibi evrişimli sinir ağı algoritmalarının 

Resim-4’de görüldüğü üzere yine diğer algoritmalar gibi kendisi de evrişimli sinir ağı olan 

YOLO’ya kıyasla yavaş olmalarıdır. YOLO’nun optimizasyonunun kolay olması ve 

verimliliğinin yüksek olması tercih sebeplerindendir. Ayrıca YOLO’nun, en çok kullanılan 

görüntü işleme yöntemlerinden biri olan OpenCV ile uyumlu olması da bu etkenler arasında 
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yerini almaktadır. Bahsedilen etkenlerin tamamı göz önüne alındığında YOLO üzerinden yapay 

zekâ eğitiminin yapılması diğer yöntemlere kıyasla daha kolaydır.  Buna binaen proje hedefi 

doğrultusunda zararlı bitkiyi tespit etmek amacıyla YOLO üzerinden eğitilen yapay zekâ için 

çeşitli açılardan 10.000 fotoğraf değişik arka planlar eklenerek çekilmiştir.  Çekilen bu 

fotoğrafların içerisinde bulunan zararlı otların manuel olarak işaretlenmesi için fotoğraflar 

YOLO’ya, uygun bir ara yüzle aktarılmıştır. İşaretlenen fotoğraflar %80 eğitim %20 test olmak 

üzere iki gruba ayrılır. Ayırılan %80’lik kısım YOLO üzerinden eğitilir. Geriye kalan %20’lik 

kısım ise eğitimin doğruluğunu ölçmek amacıyla kullanılır. Bu işlemler sonucunda ortaya çıkan 

özel dokümanlar görüntü işlemede kullanılmak üzere bir dosyaya aktarılır. Bu dokümanlar 

Python tabanlı kodlar aracılığıyla okunarak görüntü işlemeye hazır hale gelmektedir. 

Resim 4 
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Görüntü İşleme 

 

Araç tespit ettiği en kısa yol üzerinde hareket halinde iken kameralar aracılığı ile  

Veriler alır. Alınan bu veriler kameranın bağlı olduğu NVIDIA Jetson Nano’ya gönderilir. 

NVIDIA Jetson Nano bünyesinde bulundurduğu Python tabanlı kodların yapmış olduğu iş 

birliği sayesinde bu veriyi, veri tabanında bulunan zararlı ot resimleri ile kıyaslar. Bunun 

üzerine zararlı ot, oluşturulan yapay zekânın %98 gibi yüksek oranlarda yaptığı tahmin ile 

tespit edilmekle kalmayıp bitkinin konumu da anlık olarak NVIDIA Jetson Nano’ya 

gönderilir. Tespit etme sırasında zararlı otlar OpenCV aracılığıyla Resim-5’de olduğu gibi bir 

kutu içerisine alınarak kullanıcıya gönderilir. Bu sayede kullanıcı anlık olarak aracın hangi ota 

müdahale edeceğini de takip etmiş olur.  Aynı işlemler aracın altında bulunan kamera ile de 

yapılır. Aracın altında bulunan kameradan alınan veriler YOLO’nun haricen sunduğu konum 

tespiti özelliği sayesinde otun, araca göre tam olarak nerede bulunduğu tespit edilir. Konumu 

bilinen ota gerekli müdahale araç tarafından yapılır. 

  

Ekin Sırasını Tanıma ve Haritallandırma 

 Modern tarımda, tarım makinelerinin gelişmesi ile birlikte büyük tarım arazilerinde 

ekim işlemleri daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Büyük arazilerdeki 

ekim zorluklarının önüne geçmek için tasarlanan araçlar hem topraktaki nemin tutulabilmesi 

hem de btikinin kök boylarına uygun şekilde yetişebilmesi için sıralı-şerit ekim yaparak daha 

az işlem ile daha fazla mahsül ekimi gerçekleştirir. Şeritvari toprak işlemede ekim sıraları 

arasında bırakılan aralıklar mahsülün dönemlik özelliklerine göre üreticiler tarafından 
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belirlenir. Ayrıca bu aralıklarda ekim öncesinde ve sonrasında yapılan işlemler gerçekleştirilir. 

Proje kapsamında tasarlanan TİKA, tekerleri bu aralıklar üzerinde gidecek şekilde altında kalan 

ekim şeridine müdehale etmektedir. Bu ekim şeridinin niteliklerinin belirli standartlarda 

olmaması ve arazi içerisinde değişkenlik gösterebilmesi sebebiyle şerit tespitinde görüntü 

işleme metodu kullanılmıştır. 

Görüntü işleme sürecinde çizgi ve çember tespitlerinde kullanılan Hough Transformasyon 

algoritması tercih edilmiştir. Gürültülü veri gruplarını işlemede çok güçlü olması, 

transformasyon sonucunda tespit edilen detay sayısının fazla olması, ayrıca çok daha temiz bir 

akümülatör üretmesi ve sahte(spurious) hatların tespiti için dönüşümü daha sağlam hale 

getirmesi gibi avantajlarından dolayı bu algoritma seçilmiştir. Algoritmanın işleyişi şu 

şekildedir: 

1-ρ ve θ aralığına karar verilir. Genellikle, θ aralığı [ 0, 180 ] derecedir ve ρ [ -d, d ]'dir; burada 

d, kenar görüntüsünün köşegeninin uzunluğudur. Sonlu sayıda olası değer olması gerektiği 

anlamına gelen ρ ve θ aralığını ölçmek önemlidir. 

2-Accumulator adı verilen ve Hough Uzayını (num_rhos, num_thetas) boyutlarında temsil eden 

2D dizi tanımlanır ve tüm değerleri 0'a eşitlenir 

3- Orijinal görüntü üzerinde herhangi bir kenar tespit algoritmasıyla kenar tespiti yapılır. 

4-Kenarları tespit edilen görüntüde tüm piksellerin kenar pikseli olup olmadığı kontrol edilir. 

Eğer kenar pikseli ise tüm θ değerleri için döngüye sokulur. Ona karşılık gelen ρ değerleri ve 

ardından accumulatordeki θ ve ρ indeksleri bulunur. Son olarak bu index çitflerine göre 

accumulator temelleri arttırılır.  

5-Accumulatordeki tüm değerler döngüye sokulur.Eğer eşik değerinden büyükse,  ρ ve θ 

indeksleri alınır. Index çiftlerinden ρ ve θ'nin değerleri bulunur. Bu değerler daha sonra y=ax + 

b formuna dönüştürülülerek en uygun doğru denklemi oluşturulur.    

 

Engel Etrafından Dolaşma 
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Tasarlanan tarımsal insansız kara aracı, gerçekleştirdiği operasyonun sürekliliği için 

bulunduğu ortamdaki engelleri bünyesinde bulunan kamera ve LIDAR aracılığı ile tespit ederek 

bu engellerden kaçınmaktadır. Operasyon sırasında karşısına çıkan çukurları ve engelleri 

LIDAR aracılığı ile tespit etmekte ve bu engelleri işaretleyerek haritalama yapmaktadır. 

Haritalama işlemini yaparken bir yandan da operasyonun ve aracın güvenliğini sağlamak 

amacıyla bu engellerin boyutlarına, tiplerine ve konumlarına bağlı olarak çeşitli manevralar 

yapmaktadır. Önüne çıkan engel, aracın şasisinin altında kalmakta ise ve karşısına çıkacak 

çukurun maksimum genişliği aracın karşılıklı iki tekeri arasındaki mesafeden küçük ise araç 

engelin üzerinden geçecektir. Bu boyutları sağlamayan engellerde ise engelin merkez noktası 

ile aracın konumu kıyaslanarak yapılacak manevra belirlenir. Aracın hareket yönü eksen kabul 

edilecek şekilde; aracın konumu engelin merkezinin solunda ise araç engelin sol tarafından, 

sağında ise araç engelin sağ tarafından geçecektir. Eğer aracın konumu ile engelin merkezinin 

konumu aynı doğrultuda ise araç daha önce taramış olan ekim sırası tarafına doğru engeli 

geçecektir.  

Aracın engele uzaklığı 1,5 metre kaldığında araç engelden kaçış manevrasını 

başlatacaktır. Kaçış manevrası aracın kendi etrafında dönmesi ile başlar. Araç görece 

konumuna göre engelin sağından geçecekse sağına, solundan geçecekse soluna doğru 

gerçekleştirir. Ardından araç engel genişliğini ve güvenlik mesafesini aşana dek düz ilerler. 

Daha sonra araç ilk yaptığı dönüş yönünün tersine dönüş yaparak engelin enini geçecek kadar 

düz ilerlemeye devam eder ve araç manevraya başlamadan önceki ekim sırasına kendini 

hizalayacak şekilde geri döner. 

 

İlaçlama 

Araçta ilaç püskürtme ve püskürteceği ilacı depolama konusunda, diğer kısımlarda da 

olduğu gibi standart, kolay erişilebilir ve maliyeti düşük parçalar tercih edilmiştir. Bu sayede 

bakım ve parça değişimleri kolaylaştırılmıştır. 

İlacı depolamak için kullanılan depo 350x500x100 mm ebatlarında olup toplam 20 litre 

depolama hacmine sahiptir. Deponun plastik oluşu hem 1240 g ağırlıkta hem de 100 ₺ gibi 
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uygun bir fiyatta olmasını sağlamaktadır. Deponun kolay bir şekilde dolumunun yapılması 

amacıyla depo aracın üst kısmına yerleştirilmiştir. 

Kabuğun arka bölümüne ilaç girişi için eklenen sıvı girişi ile depoya ilaç aktarımı 

yapılmaktadır. Ayrıca depo altında bulunan çıkış sayesinde aracın şasisinin alt tarafına 

yerleştirilmiş olan ilaç püskürtme aparatını besleyen hortuma kesintisiz bir şekilde ilaç aktarımı 

sağlanmaktadır.  

 

İlaç aktarımını sağlayan hortum; hava değişimlerine, eğilip bükülmelere ve basınca 

dayanıklı olacak şekilde seçilmiştir. Hortumun bağlantıları, standart kelepçeler ile yapılmıştır 

ve sıvı aktarım sisteminde oluşabilecek sızıntılara karşı hortum sistemine sızdırmaz kaplama 

uygulanmıştır. Böylelikle elektronikler sıvı sızmasına karşın korunmuş olup ayrıca aracın 

bakım ve onarımı kolaylaştırılmıştır. 

 İlaç püskürtme mekanizması; lineer ray, lineer ray üzerinde tek düzlemde ileri geri 

hareket edebilecek şeklinde yerleştirilmiş olan ilaç püskürtme başlığı ve bir adet Nema 17 step 

motordan oluşmaktadır. İlaç püskürtme başlığı, elektronik kontrol sistemi ile ilacın gerekli 

basınç ve miktarda püskürtülebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca püskürtme başlıkları çiftçinin 

tercihine göre değiştirilebilmektedir. Bu sayede daha efektif bir ilaçlama hedeflenmektedir. 

 

 

4. Sensörler 

 

LIDAR 

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

yarayan teknolojidir. RADAR teknolojisiyle benzerdir fakat RADAR’da kullanılan radyo 
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dalgaları yerine lazer darbeleri kullanılmaktadır. Araçta engel algılama ve uzaklık ölçümü için 

LIDAR kullanılmasının temel sebebi ise maliyettir. Ayrıca LIDAR’ın genel çalışma prensibi 

de gereksinimleri karşılamaktadır. 

 2 boyutlu bir LIDAR sensörü, bir düzlemdeki tüm yönlerdeki mesafeyi ölçmektedir. 

Genel olarak bu işlem ( kabaca ), sabit bir hızda dönen döner tablaya 1D LIDAR sensörü 

yerleştirilerek gerçekleştirilmektedir.  

 Araçta 2D LIDAR kullanılacak olup, bu LIDAR sensörünün amacı aracın önündeki 

engelleri tanımak ve bu engellerden kaçmasına yardımcı olmaktır. Araçta kullanılacak LIDAR 

sensörü yerden yaklaşık olarak 400 mm yükseklikte olacaktır. Sensörün tam modeli LIDAR-

Lite v3 olup, algılama mesafesi teorik olarak 0,2 metre – 64 metre arasındadır. Görüş açısı ise 

275°’dir. 

Kamera 

Tasarlanan araçtaki kameranın kullanım amacı tarladaki yabani otları görüntü işleme 

teknolojisi ile algılayıp diğer otlardan ayırmaktır. Kamera yerden yaklaşık 400 mm yükseklikte 

olacaktır. Araçta kullanılan kameranın modeli Logitech C270 olup 55° diagonal görüş alanına, 

720 piksel görüntü kalitesine, 3 MP çözünürlüğe ve saniyede 30 kare hızına sahiptir. Araçta 

kullanılacak elektronik aksama USB portuyla bağlanabilmektedir. 

Strain Gauge 

 Straing Gauge; çalışma prensibi olarak iletkenlerin uzamasındaki değişimlerin direnci 

değiştirmesine dayanır. Wheatstone köprüsü kullanarak metalin üzerinden geçen elektrik 

akımını hesaplayarak uzama miktarındaki değişimi tespit eder. Bu sayede gerilmelerdeki 

değişiklikleri tespit eder ve sonuçları dijital sinyallere dönüştürür.  

 Bir seferde birden fazla yönde gerilimi ölçebilen birden fazla sensörlü gerinim ölçerler 

vardır. Bunlar tipik olarak strain gauge (gerinim ölçer) rozetleri olarak adlandırılır ve farklı 

uygulamalar için farklı geometrilerde mevcuttur. En yaygın rozetler, iki sensörün 0° ve 90° 

(birbirine dik) monte edildiği çift eksenli rozet ve üç sensörün 0° – 60° – 120 ° veya 0 ° – 45 ° 

– 90° gibi belirli bir düzende düzenlendiği üç eksenli rozettir. Araçta kullandığımız strain 

gauge, 0° - 90° X tipi bir sensördür. Bu sensörler kabukta bulunacak olup, sensörlerin amacı 

ise LIDAR ve kameranın algılamadığı dış etkenleri (örneğin, herhangi bir darbe, aracın üstüne 

konan bir kuş, vs.) kullanıcıya bildirmektedir.  

Jiroskop 

 Jiroskop sensörü, açısal hızı algılayabilen bir sistemdir. Yani sabit duran bir cismin, üç 

dikey eksende açısal oranlar karşılaştırılarak dönüş yönü ve hızı belirlenir. Algıladığı verileri 

işlemci sayesinde işleyerek elektrik sinyaline çevirir. 

Araçta kullandığımız jiroskop sensörünün asıl amacı ise, aracın herhangi yalpalama 

veya devrilme halinde bu eksenel bozulmayı algılayıp direkt olarak gücü kesmektir. Ayrıca 
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jiroskopun eğim ölçümünü de gerçekleştirmesi beklenmektedir. L3GD20H (PL-2129) modelini 

kullandığımız gyro sensörü araçtaki konumu gereği yerden yaklaşık 400 mm yüksekte 

konulandırılmış olacaktır. 

GPS 

GPS (Global Positioning System) dört veya daha fazla uydusu ile her türlü hava 

koşulunda dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, yer ve zaman bilgileri sağlayan 

uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir.  

Aracın işlem yapacağı haritanın önceden çıkarılıp araca yüklenmesi pratik değildir. 

Ayrıca zaman ve para kaybına sebep olacaktır. Haritadaki nesnelerin yeri değiştiğinde  ise harita 

güncelliğini yitirecek ve araç pozisyonunu, yanlış konumlardaki nesnelere göre hizalanacaktır. 

Böyle bir durumda aracın hem kendi konumunu belirlemesi hem de ortamın haritasının 

çıkarması istenmektedir. Bu işleme eş zamanlı konum belirleme ve harita oluşturma(SLAM) 

denilmektedir.  

Araçta GPS’ten gelen veriler doğrultusunda SLAM işlemi yapılacak, böylece 

konumlandırma ve haritalama işlemleri gerçekleşecektir. SLAM işleminde LIDAR ve kamera 

gibi birçok sensör kullanılabilmektedir. Fakat araç, tarla gibi dış ortamlarda çalışacağı için en 

uygun sensör GPS olacaktır. 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Araçta kullanılması planlanan NVIDIA Jetson Nano geliştirici odaklı tasarlanmış ve 

üretilmiş bir anakart ünitesi olmakla birlikte yapılması planlanan projede en yüksek fiyat-

performans oranını sağlamaktadır. Genişleme portu, kullanıcı için ayrılmış harici GPIO 

çıkışları ve sahip olduğu birbirinden bağımsız işlemci ve görüntü işleme birimi ile aranan 

kriterleri karşılamaktadır. Nvidia Maxwell mimarisine sahip görüntü işleme birimi 4K 

çözünürlükte (4096 × 3112) 30 fps -saniyede 30 kare- görüntü işleme gücüne sahiptir. Araçta 

kullanılması planlanan kamera 1280x720p çözünürlükte görüntü aldığından saniyede 30 

kareden daha hızlı bir görüntü işleme gücüne sahip olunmuştur. Bu hızlarda görüntünün 

işlenmesindeki amaç hata payını azaltmak ve akıcı bir sürüş sunmaktır. 

 

Kullanılan Jetson Nano’ya haricen bağlanacak olan Arduino ise Jetson Nano üzerindeki 

pin çıkışlarının daha verimli kullanılması sonradan eklenmesi olası olan sensör ve ekipmanların 

bağlantısını sağlamak amacıyla ikincil bir işlem birimi olarak kullanılmaktadır. Arduino burada 

ucuzluğu, sunduğu açık kaynak miktarı ve temin edilebilirliği ile tercih sebebi olmuştur. Aynı 

zamanda Jetson Nano’ya filtrelenmiş bir şekilde veri aktaracağından verilerdeki parazitlenmeye 

de kısmi bir çözüm sunmaktadır. 

 

Jetson Nano’ya bağlanacak olan ESP tabanlı seri WI-FI modülü ile birincil iletişim ve 

veri aktarımı gerçekleşecektir. Burada akışı gerçekleşecek veri aslında aracın tüm hız, konum, 

görüntü, işlemci kullanımı, batarya durumu, LIDAR verisi, ortam sıcaklığı, ortamdaki nem 

miktarı, araç hızı, aracın bulunduğu konumdaki açısı, engebe ve yapılan haritalandırma verileri 

olacaktır. Burada aktarılan verilerde ortam sıcaklığı, nem miktarı, rüzgâr hızı, engebe ve 
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teknolojinin doğasından kaynaklı bir gecikme olacaktır. Bu nedenle ikincil ve düşük gecikmeli 

kabul edilen bir haberleşme sistemi daha olacaktır. Bahsedilen ikincil haberleşme sistemi 

çoğunlukla İHA ve model uçaklarda kullanılan düşük frekanslı ve uzun menzilli radyo 

sinyallerini kullanacaktır. Burada bahsi geçen sistem 973 Mhz’lik bir frekansta yayın yaparken 

dar bant genişliği sebebiyle yalnızca hayati verilerin aktarımını gerçekleştirecektir. Hayati 

verilerden kasıt ise batarya durumu, araç konumu, aracın hızı ve aracın gerçekleştirmeyi 

planladığı hareketin rotası olacaktır. Bu verilerin gecikmesiz aktarılması ve aktarılan veride 

kopmalar yaşanmaması ciddi bir önem taşımaktadır. Burada bahsedilen yöntemin tercih 

edilmesindeki en temel sebep veri aktarım biçimidir. Analog veri aktarma yöntemlerinde veri 

aktarımı yapılırken bölünen ve yayını yapılan veri paketlerinin bölünme biçimi yüzünden 

veride kopma yasansa bile ulaştırılabilen veri anlamlandırılabilmektedir. Dijital iletişim 

sitemlerinde veride kopma yaşanması durumunda ulaştırılan veri bir önceki veya bir sonraki 

veri paketine bağlı olduğundan anlamlandırılamamakta ve tam anlamıyla kopmaktadır. Bu 

durum araçla yolculuk yaparken dinlenen radyo kanalının kesilmelerde cızırtı yapmasına 

rağmen tam olarak kopmaması olarak örneklendirilebilir.  

 

Araçtaki haberleşme sistemindeki bir diğer önemli konu ise aradaki iletişim 

protokolünün bölünüp bölünememesidir. Araç aktif konumda iken aradaki WI-FI iletişim 

protokolü WPA2 şifreleme ve maskeleme protokolü ile korunacağından aracın başka kişi veya 

kişiler tarafından kontrol edilmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca 973 Mhz’lik haberleşme 

sistemi tek yönlü olduğundan üçüncü kişi veya kişiler yalnızca aradaki veriyi 

okuyabileceklerdir ancak araca müdahalede bulunamayacaklardır. 

 

Aracın tam manuel olarak bir pilot veya sürücü tarafından doğrudan kullanılabilmesi 

ancak iki şekilde mümkündür. Bunlardan biri yer istasyonuna bağlanacak bir giriş cihazı ile 

veya harici olarak araç bilgisayarına bağlanmış ve tam olarak sistemin hiyerarşisinde en tepede 

yer alan 2.4 Ghz’lik kumanda sistemidir. Genellikle İHA, Drone ve rady kontrolü modellerden 

kullanılan bu dalga boyu ve iletişim protokolü kendini yıllar içerisinde kanıtlamış güvenli, uzun 

menzilli ve parazit yapmayan bir iletişim yöntemidir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli 

bir mesele haricen bağlanmış olan 2.4 Ghz’lik iletişim protokolü 973 Mhz’lik iletişim 

protokolünde olduğu gibi tek yönlüdür. Bu durum aracın yalnız bir kumanda üzerinden 

müdahale edilebilmesini sağlarken geri bir veri aktarımı gerçekleştirememektedir. Aynı 

zamanda kullanılması planlanan 2.4 Ghz’lik iletişim protokolü de DSMX olmak üzere 

şifrelenmiş ve düşük gecikmeli bir protokoldür ve dışarıdan müdahale etmesi bir hayli zordur. 

 

Yer istasyonuna bağlanacak giriş cihazı ise bir joystick veya bir oyun konsolu 

kumandası olabilir. Burada yer istasyonunun ana bağlantı birimi olması giriş cihazının geniş 

bir yelpazede tutulabilmesi imkanını sunmaktadır. Giriş cihazı ile kontrol gerçekleştirilirken 

gözetilmesi gereken konulardan biri gecikmedir. Bahsedildiği üzere WI-FI gecikmeli bir 

protokol olduğundan araca bu şekilde müdahale edilmesi veya kontrol edilmesi sırasında bir 

gecikme söz konusu olacaktır. Bu durumda aracın kullanım hızı maksimum 5 km/saat hızın 

altına düşerek hata yapma olasılığını azaltacaktır. Konulan hız limiti araca doğrudan bir 

kabloyla bağlanılmadığı takdirde arttırılamayacaktır. Burada insan tarafından yapılması 

mümkün hataların düşük risk arz eden hızlarda gerçekleşmesi hedeflenmiştir. 
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Yarı otonom moda geçildiğinde araca doğrudan müdahale etmek yerine görev üzerinde 

değişiklikler yapılacaktır. Burada yapılan müdahale araç üzerinde bulunan ana bilgisayar 

tarafından tekrar hesaplanacak öncelik sırası belirlenecek ve eğer gerekli ise rota yeniden 

hesaplanacaktır. Eğer ki araca verilen göreve bir ekleme yapıldıysa veya bir görev çıkarıldıysa 

aracın en verimli rotayı kendi hesaplayabilmesi ve karar verebilmesi gerekmektedir. Bilgisayar 

üzerinde yapılan hesaplama öncelik sırası belirlenmesi ardından önceliğine bağlı olarak rotayı 

kalıcı olarak değiştirebilecektir. 

 

 Araç kontrolü Python tabanlı ROS (Robot Operating System) ile gerçekleşecektir. Araç 

ROS üzerinden çalışması ile birlikte tam otonom, yarı otonom veya manuel olarak 

çalıştırılabilecektir. 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Zararlı Otların Tanınması 

YOLO yönteminin görüntü işleme için geliştirilmiş yapısı sayesinde yarışmayı 

düzenleyen ekip tarafından tarafımıza gönderilmiş olan örnek bitkinin çeşitli açılardan çekilmiş 

10.000 fotoğraf kullanılarak veri tabanı oluşturulmuştur. Veri tabanına kaydedilen bu 

fotoğraflar ile YOLO üzerinden yapay zekâ eğitilmiştir. Bu işlemden sonra eğitilen yapay zekâ 

OpenCV üzerinden eklenen katmanlar sayesinde zararlı otları tespit etmesi amacıyla Gazebo 

üzerinde araç şartnamede örnek olarak verilen yarışma alanı esas alınarak simüle edilen 

dünyada test edilmiştir. Testler sonucunda aracın bazı zararlı otları tespit edemediği 

gözlemlenmiştir. Gözlemler sonucunda zararlı otların daha iyi tanınması amacıyla yazılımsal 

eksiklikler giderilmiştir. Son testler sonucunda aracın zararlı otları %97,19 oranında bir 

doğrulukla tespit ettiği belirlenmiştir. Tüm işlemler sonucunda aracın zararlı otları tespit etmesi 

açısından hazır olduğu kararlaştırılmıştır. 

Hareket 

Ekip üyeleri haritalandırma yöntemlerini araştırmaları amacıyla gruplara bölünmüştür. 

Bu gruplar hem kendi bilgilerini değerlendirerek hem de internetten buldukları modern 

yöntemleri araştırarak kıyaslamak üzere ekip arkadaşlarına araştırma sonuçlarını bildirmiştir. 

Bu araştırmalar sonucunda bulunan SLAM yöntemi esas alınarak Python tabanlı ROS ile araç 

tarla üzerinde nereye konulursa konulsun başlangıç noktasını mutlak sıfır noktası olarak kabul 

edip üzerinde bulunan LIDAR ve kameralar ile bitkileri ve engelleri tespit ederek kendisine 

bir harita oluşturmaktadır. Oluşturulan bu harita üzerinden ekin sıralarının konumları tespit 

edilerek araç, en kısa rotayı oluşturabilmek için kendi içerisinde matematiksel hesaplar 

yapmaktadır. Bu hesaplardan sonra araç, konumlarını bildiği ekin sıralarını tekerlerinin 

arasına alarak ekinleri ezmeyerek ekinlerin arasında bulunan zararlı otları tespit ettiğinde 

durarak gerekli işlemleri yapmaktadır. Yine aracın etrafında bulunan LIDAR yardımıyla 

engellerin araca göre konumu tespit edilip aracın engelin konumuna zıt yöndeki tekerlerine 

giden gücü kesilip aracın hareketine 45 derece dönerek devam etmesi sağlanır ve bu 

doğrultuda araç engellerden kaçmaktadır. Araç engelden sıyrılabileceği konuma geldiğinde 

engele yakın olan tekerler durdurulup aracın 90 derece dönmesi sağlanarak engelin arkasına 

geçer. TİKA ekin sırasının üstüne geldiğini kameralar aracılığıyla aldığı görsel veriler 
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üzerinden algılayarak engelin tersi yönündeki tekerlerinin gücünü keserek 45 derecelik 

manevra yaparak tekrardan hareket istikametine döner. Araca yere bakacak şekilde 

yerleştirilmiş olan 12 metreye kadar ölçüm yapabilen LIDAR sayesinde aracın yere olan 

uzaklığı ölçülür. Bu mesafenin araca olan uzaklık-yakınlık ilişkisine göre çukur tespit edilip 

çukurun araca göre konumuna bağlı olarak engellerden kaçarken yapılan manevraların aynısı 

yapılmaktadır. Ekip üyeleri tarafından alınan karara göre araç tam anlamıyla mekanik olarak 

hazır hale gelene kadar aracın yazılımı araç çizimi Gazebo üzerinden simüle edilerek test 

edilmiştir. Bu test verileri değerlendirilerek aracın hareket algoritmasındaki eksikler 

giderilerek araç somut olarak hazır olduğunda yazılımının da hazır olması sağlanmıştır. 

 

7. Özgün Bileşenler 

 

      Hedef kitleye ulaşırken gözetilen en büyük öncelik kusursuz bir kullanım deneyimi 

olmuştur. Ürün için yapılan sayısız tasarımda, kullanılan her malzemenin her yapının gerekliliği 

ve verimi takım tarafından titizlikle seçilip dizayn edilmiştir. Ancak bu yolda yapılan seçimlerin 

yanı sıra, yapılmayanlarının mahiyeti de önemlidir. Örneğin şaside kullanılması planlanan 

robotik (delta) kol amacı bakımından sistemde büyük bir öneme sahipti. Delta kol sayesinde 

sistemin üzerinde bulunduğu her alana 3 boyutlu bir erişim imkânı vardı. Kolun eksenleri 

üzerinde hareket eden yardımcı parça istenilen yüzeylere ve şekilleri? yüksek oranda erişim 

imkânı sunmaktaydı ancak yazılımsal sorunlar nedeniyle tasarımdan kaldırılmıştır.   

      Bir diğer unsur ise tasarlanan araç büyük bir çoğunlukla tarla ve ören yeri bölgelerinde 

kullanılacağından çukur, tümsek ve engebe ile karşı karşıya kalacaktır. Yürüyüş aksamında 

tekerlerden gelen bu etkiyi yumuşatması için kullanılan helezonoik süspansiyon sistemi maliyet 

hesabı sonucu ana bakiyeye 1000₺’ye kadar ek yük oluşturduğundan pahalı bulunup 

çıkarılmıştır. Ayrıca araca ek olarak düşünülen tohum atma ve gübreleme sistemi cihazın 

boyutları göz önünde bulundurulduğunda gerekli enerji sarfiyatını karşılayamayacağından 

kullanılmamıştır.   

Tasarlanan ana cihazın ot sökme işlemi sökülen otun tekrar toplanmasını 

gerektirdiğinden vakumlama yöntemi ile birlikte düşünülmüş fakat vakumlanan alanın içinde, 

sökülen yabani otun yanı sıra toprak, tohum, böcek vb. küçük boyutlarda diğer bileşenler 

olabileceğinden vakumlama motoruna zarar vererek sistemi kullanılamaz hale getirebilir. 

Oluşabilecek bu durumlar sisteme 900₺’lik bir motor ve 500₺’lik genel bakım masrafı 

demektir, bu nedenle sökme işlemi vakumlama fikriyle birlikte sistemden çıkarılmıştır. Çevre 

ile etkileşimde kullanılan bileşenlerden LIDAR sistemi, aracın başlatılıp konulduğu ilk andan 

itibaren çok büyük öneme sahiptir. Yüksek doğruluk için en uygun şekilde konumlanan ve 

kalibrasyonu ayarlanan LIDAR sistemi aracın çevreden aldığı etkileri kodlama tarafına veriler 

halinde aktarıp otonom sürüşte çok önemli bir etkidedir. Ancak tasarımda kullanılan gerçek 

boyutlu yüksek veri doğruluğu sağlayan LIDAR-LiteV3, 1650₺’lik fiyatının yanı sıra bu 

boyutlarda tasarlanan bir cihazda gerekli enerjiyi bulamayacaktır. Tüm bunlara ek olarak yoğun 

veri akışı sağlayan bu sistem aynı zamanda çok güçlü bir ana bilgisayarla çalışmak zorunda 

olduğundan kullanılabilecek minimum cihaz 8000₺’dir. Sonuç olarak LIDAR sistemi ne kadar 

yüksek doğrulukta veri gönderse de sistemde enerji ve maliyet konularında sıkıntı 

çıkarttığından kullanılmamıştır.   
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8. Güvenlik Önlemleri 

 

Güvenlik insanoğlunun can ve mal varlığının bütünlüğünün korunması açısından en 

önemli unsurlardan biri olmuştur. Günümüzde hemen hemen her üretimde güvenlik 

önlemlerine çok büyük paralar harcanmaktadır. Şüphesiz, bu üretimlerin güvenlik açısından en 

önemli görüldüğü sektör, otomotiv ve taşımacılık sektörüdür. Her yıl bir çok araç; kaza, 

dayanıklılık gibi başlıklar altında sınanmakta ve bu sınamaların sonuçları herkese açık şekilde 

paylaşılmaktadır. Aracın ve araçta kullanılan cihazların insana, hayvana, doğaya ve değerli 

bileşenler içeren kendisine zarar vermemesi açısından birçok güvenlik önlemi düşünülüp 

sistemin farklı bileşenlerine entegre edilmiştir. 

Proje için tasarlanan aracın dış kabuğu özellikle içerdiği elektronik bileşenleri toz, kir, 

sıvı gibi fiziksel etkilerden korumaktadır. Dış kabuk tasarımı, bu proje için özel hazırlanmış 

olup malzeme olarak da karbon fiber tercih edilmiştir. Dış kabuk malzemesinin karbon fiber 

tercih edilmesindeki temel etken hafif olmasının yanında çevre dostu olmasıdır.  

Proje için tasarlanan aracın kabuğunun en üst kısmında bir adet acil durum butonu 

bulunmaktadır. Gözle görülür bir sorun olduğunda, bir panik veya endişe durumunda ve diğer 

acil durumlarda kullanılabilecek bu buton pil ile sistemin enerjisini direkt olarak kesmektedir. 

Ayrıca araçta çalışırken çevreye ses vermesi için bir adet siren bulunmaktadır. Araca 

yerleştirilecek siren Glorious C-1101, 220 Volt modeli seçilmiştir. Bu sirenin seçilmesindeki 

temel etken uzun menzilli oluşu ve fiyatının muadillerine nazaran düşük olmasıdır.  

Gece çalışırken fark edilmesi için ise aracın kabuğunun 30 cm üstünde sarı renkli bir 

adet ikaz lambası bulunmaktadır. İkaz lambası seçilirken ne kadar enerji tasarrufu sağladığı ve 

ekonomik oluşu göz önüne alınmıştır.  

Aracın temel enerji kaynağı olan 18650 pilleri, özel tasarlanmış pil ünitesi ve pil 

ünitesinin etrafına geçirilen pil koruyucu kabuk ile toz, kir, sıvı gibi yabancı maddelerden 

korunmaktadır. Ayrıca pil devresinde bulunan akım algılayıcılar (BMS) gereğinden fazla veya 

yanlış akım gördükleri zaman tehdidi algılayıp sistemi durdurup mobil uygulama vasıtasıyla 

kullanıcıyı ve bayiyi anında bilgilendirmektedir.  

Araçtaki gömülü Garmin Etrex 10 model GPS sensörü; aracı başka araçlarla karışma, 

kaybolma, çalınma gibi durumlara karşı önlem olarak anlık konumunu sürekli takip ederek 

belirlenen alanın dışına çıkması halinde mobil uygulama vasıtasıyla kullanıcıyı ve bayiyi 

anında bilgilendirmektedir. Araçta bulunan MPU6050 model 6 eksenli gyro sensör sayesinde 

aracın yere göre eğimi hesaplanmaktadır. Araç belli bir eğimin üstüne çıktığında gyro sensörler 

aracın devrildiğini ya da devrilmek üzere olduğunu algılayıp olası bir tehlikeye mahal 

vermemek için aracı kapatmaktadır.  

Araçta bulunan kamera ve LIDAR sayesinde araç çevresindeki dış etkenleri ve engelleri 

algılayarak bu engellere zarar vermeyecek şekilde hareketini programlamaktadır. LIDAR ve 

kameraya ek olarak tasarlanan aracın kabuğuna yerleştirilen 0° - 90° X tipi Strain Gauge 

sensörler sayesinde LIDAR ve kameranın algılayamadığı darbe, kuş konması gibi dış etkenler 
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algılanır ve  kullanıcıya ses, ışık ve mobil uygulama vasıtasıyla bildirilmektedir. Böylece aracın 

çevreye vereceği zarar en aza indirilmektedir. 

Araç tekerleklerinin geniş olarak tercih edilmesi, aracın yumuşak ya da çamurlu bir 

zeminde batıp saplanmasının önüne geçmektedir. Motorların yüksek torklu oluşu ise tırmanma 

ve ilerleme güçlüğünü ortadan kaldırmakta ve daha güvenli hizmet sunmaktadır. Sistemin diğer 

bileşenlerinden olan sabit sensörler sayesinde tarlaya giren herhangi bir yabancı cisim hakkında 

çiftçiyi anlık bilgilendirmektedir. 

Araç, proje için hazırlanan mobil uygulama vasıtasıyla düzenli olarak durumunu 

güncellemektedir. Bu sayede anlık olarak takip edilen araçta herhangi bir olağan dışı durum 

tespit edilmesi halinde mobil uygulamadan anlık olarak müdahale edilebilmektedir.  

Tüm bunlar ele alındığında gerek çiftçinin gerek bayinin olası bir sorunda zararsız veya 

az zararlı çıkması için gerekli önlemler alınmıştır. 

 

         9. Simülasyon ve Test 

 

 Aracın ilk testleri Gazebo ara yüzü ile gerçekleştirilmiş ROS desteğinden 

faydalanılarak çeşitli nodüllerin geliştirilmesi sağlanmıştır. Kullanılan uygulamanın 

tercihindeki en büyük sebeplerden biri ROS destekli olmasıdır. ROS ile kontrolü 

gerçekleştirilecek olan aracın testleri hareket sisteminin testleriyle başlamakta, hareket 

sisteminin testleri ise öncelikli dönüş fonksiyonları testi ile başlamaktadır. Dönüş çaplarının 

hesaplanması ve planlanan dönüşün gerçek hayatta gerçekleştirilebilmesi adına hayati önem 

taşır. Zira aracın teorik olarak planladığı hareket ile pratikte gerçekleşen hareketin uyumlu 

olması hayati önem taşımaktadır.  Aksi durumlarda GPS verisi haritalandırma ile çakışacak 

ve sistemin hata vermesine yol açacaktır. Karar kılınan hareket algoritmasında yazılan 

fonksiyon gereği aracın dönüş çapı minimum olarak teoride 0 metreye kadar indirilmiştir. 

Bahsedilen hareket sistemi aracın kendi geometrik merkezini pivot alarak dönüş yapabildiği 

anlamına gelmektedir.  

 

 Hareket algoritmasının ardından görüntü işleme algoritması test edilmektedir. Yapılan 

testlerde verilen çeşitli videolarda algoritmanın ekin sırası ve ekinin kendisini tanıması 

beklenmektedir. Tanıtma işlemi YOLO’da eğitilen makine öğrenmesi ile 

gerçekleştirilmektedir. Test sırasında oluşan hata oranları gözlemlenmekte ve hata oranı 

%5’in altına düşürülene dek algoritma YOLO üzerinden eğitilmeye ve tekrar test edilmeye 

devam edilmektedir. Hata oranını düşüren en büyük etmenlerden biri eğitilen algoritmanın 

ne denli bir örnek uzaya sahip olduğuna bağlıdır. 100 görüntü ile eğitilen algoritmanın 10000 

görüntü ile eğitilene kıyasla çok daha hatalı olduğu görülmektedir. Fakat burada 

unutulmamalıdır ki yapılan eğitme işlemi örnek uzay büyüdükçe içerisinde barındırdığı 

görüntü sayısına oranla daha az gelişme kaydeder yani logaritmik olarak azalır. Burada hata 

payının limitinin bilinmesi önemli bir husustur. Bu nedenlere bağlı olarak 10000 farklı 

koşullarda çekilmiş görüntü ile işlenen algoritmamız yapılan testlerden %4,63 hata oranı ile 

ayrılmıştır. 

 

 Yapılan görüntü işleme ve hareket algoritmalarının ardından haritalandırma ve rota 
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çıkarma algoritmaları için çalışmalar gerçekleştirilmiş yapılan çalışmalarda aracın kendi 

karar mekanizması doğrultusunda çıkardığı rotanın verimliliği sorgulanmıştır. Yapılan 

çalışma sonucunda aracın rota belirleme sırasında tüm olasılıklar içerisinde en kısa rotayı 

seçme oranı %90 seviyelerine çıkarılmış ve en verimli rotanın engebeye bağlı şekilde 

belirlenmesi sırasında %79 oranlı en verimli rota seçilmiştir. Bu çalışmadan gözetilen en 

önemli hususlardan biri en kısa rotanın her koşulda en verimli rota anlamına gelmeyişidir. 

Ekin sırasına paralel hareket etme, daha önce üzerinden geçilen alanın tekrar üzerinden 

geçilmemesi gibi hususlar göz önünde tutulmuştur. 

 

 Haritalandırma bölümünde ise GPS verisi ve encoderdan alınan fiziksel hareket verisi 

ile kıyaslanması doğrultusunda arazi koşullarına bağlı olarak oluşabilecek sapmaların hataya 

sebebiyet vermemesi adına GPS öncelik alınmış ve yapılan simülasyonlarda tekerleklerin 

dönme sırasında gerçekleştireceği kayma ihmal edilmek zorunda kalınmıştır. İhmal 

edilmesinin temel sebeplerinden biri doğal sebeplerden gerçekleşecek beklenmeyen 

kaymanın simüle edilememesidir. Fakat algoritmanın gerçekleştirilmesi sırasında bu 

problem göz ardı edilmemiştir.  

 

 Mekanik açıdan gerçekleştirilen analizlerde tekerleklerin farklı lastik basınçlarında 

göstereceği direnç ve tutunma miktarları, motorlarda kasnak ve kayış mekanizmasına bağlı 

olarak doğacak olan sürtünme ve eğilme momentleri, motorların ve tekerleklerin bağlı 

olduğu kolların her yönden alabileceği yüklerin, kabuğun ilaç deposu dolu veya boş iken 

sahip olduğu yapı mukavemeti ve ağırlık merkezleri analiz edilmiştir. 

 

Yapılan deneylerde lastiklerin her biri için hesaplanan tutunma 20 psi lastik basıncında 

toplam 250 N dikey yük altında yaklaşık olarak 220N, 500N yük altında 525N olarak 

hesaplanmıştır. Aynı testler 60 psi lastik basıncı koşullarında teste edildiğinde 250N yükte 

195N, 500N yük altında 510N olarak hesaplanmıştır. Burada bulunan değerler yaz ayında 

yaklaşık deniz seviyesinde gerçekleştirilen deneylerin ortalama sonuçlarıdır.  

  

 Gerçekleştirilen deneylerin yıkıcı olmayan deneyler olması Ar-Ge maliyetinin 

düşürülmesi adına önem arz etmektedir. Geliştirme sürecinde gerçekleştirilen deneylerde 

malzemelerin zarar göreceği deneylerden kaçınılmış, parça limitleri Fusion360 üzerinden 

güvenlik katsayısı 4 alınarak limitleri hesaplanmıştır. Ucuz olması hedeflenen projede bu 

denli yüksek bir sayının güvenlik katsayısı olarak alınmasının temel sebebi yapılması 

planlanan aracın aynı zamanda parça yorgunluğu, aşınma ve korozyonu gibi zararlı 

etmenlere karşı uzun ömürlü olması ve fiyatının karşılığını verebilmesidir.  

 

 Yapılan analizlerde motor kollarına binen yük - araç ağırlığının dolu depoyla yaklaşık 

65kg gelmesine rağmen- 2,6kN olarak alınmış ve kollar stress testinden başarıyla geçmiştir. 

Ancak yük 2,7kN’a çıkarıldığında plastik şekil değişimleri görülmüştür. Yapılan testlerde 

gerçekleşen elastik şekilde değişimi maksimim %4,3 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan 

elastik şekil değişimi araç boyutları ile kıyaslandığında harekete engel olmamakla birlikte 

hareket sırasında gerçekleşen sapma da ihmal edilebilir kabul edilmiştir. 

 

 Kabuk tasarımı sırasında kabukla yekpare bir ilaç tankı olduğu göz önünde 



 
 

 

 

26 
 
 

 

bulundurulmuş gerekli hidrostatik analizler yapılmıştır. Bu analizler sırasında ilaç 

solüsyonunun yoğunluğu 1.250 g/ml den daha az kabul edilmiş ve hesaplamalarda bu sabit 

kullanılmıştır. Aynı zamanda güneş altında ısınması durumunda içerisinde barındırdığı 

sıvının yaratacağı maksimum gaz basıncı da hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamada 

içerisindeki sıvının maksimum 60 derece sıcaklığa ulaştığı kabul edilmiştir. Yapılan 

kabullerin ardında çıkan sonuçlar, tasarımın aslında 1,3 mm et kalınlığında bir kabuk 

tarafından karşılanabildiğini göstermiştir. Alınan güvenlik katsayısı ve uzun ömürlü olması 

isterleri nedeniyle et kalınlığı 5 mm olarak belirlemiştir. Kabuk tasarımının bir kaza veya 

hata durumunda ilk temas edecek bölgeleri 8 mm olarak kalınlaştırılmış, iç bölgede kalan 3 

mm boşluk poliüretan köpük ile doldurularak darbe emebilme yeteneği arttırılmıştır. 

 

 Şasi analizleri sırasında kullanılan bağlantı elemanları 3 farklı seçenek olarak test 

edilmiştir. İlk bağlantı elemanı olarak döküm demir köşeler düşünülmüş, gerçekleştirilen 

testlerde döküm demirin ağır olması sebebiyle vazgeçilmiştir. İkinci bağlantı elemanı olarak 

olarak düşünülen gizli köşe bağlantıları her noktada gerekli yükleri karşılayamamış ve aynı 

zamanda montaj konusunda zorluk yarattığından vazgeçilmiştir. Son seçenek olarak 

düşünülen bağlantı sacları 3 mm kalınlıkta 4046 alüminyum ve 6065 T5 alüminyum olarak 

iki farklı analiz gerçekleştirilmiş, çıkan sonuçlarda 4046 alüminyumun verilen yükleri 

karşıladığı, kritik noktalarındaki streslerin kırılmalar veya çatlaklar oluşturmayacak seviyede 

kalması sebebiyle analizi başarıyla geçmiştir. Aynı şartlar altında analizi yapılan 6065 T5 

alüminyum çok daha sünek davranmış ancak fiyatı sebebiyle vazgeçilmiştir. Bağlantı 

elemanı olarak sac tercih edilmesindeki bir diğer sebepler ise maliyetinin düşük olması, 

ulaşılabilir olması ve kolay üretilebilir olmasıdır.  

 

Yapılan analizlerde ilaç deposunun dolu olduğu, aracın yaklaşık 15 km/saat hızda 

devrildiği ve düz bir duvara çarptığı durumları incelenmiş, gerekli yükler hesaplanmış ve 

çarpışma analizleri gerçekleştirilmiştir. Alınan koşulların gerçekleşme oranın çok düşük 

olmasına karşın araç üzerindeki parçaların yorulma faktörleri de göz önüne alınarak güvenlik 

sayısı yüksek tutulmuştur. 
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