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1. Takım Organizasyonu 

KTUN ARMAS, 2021 yılında proje gerçekleştirme amacıyla, makine mühendisliği 

öğrencileri tarafından, Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Bir süre 

mühendislik teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdüren KTUN ARMAS takımına ilerleyen 

süreçte, elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri dahil olmuştur. Ekip proje 

yapma fikrini, hayata dair bir soruna çözüm üretme düşüncesi ile birleştirmiş ve bunu amaç 

olarak edinmiştir. Tarım evrensel olarak önem arz etmektedir ve toplumun her kesimini 

ilgilendiren stratejik bir sektördür. Bu sebeple KTUN ARMAS ekibi, çalışmalarını tarım 

alanına yöneltmiştir. Uzunca bir süre tarım teknolojisi alanında araştırmalar yapmış, bunun yanı 

sıra çiftçinin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürmüştür. Bu sürecin 

gerçek hayatla ilişkilendirebilmesi için tarım sektöründeki kişiler ile sohbetler 

gerçekleştirilmiş, fikir alış verişinde bulunulmuştur. Nihai olarak gerçekleştirilecek araç 

tasarımında; ülke çapında teknolojiye değer katması, tarım alanında gelişim yaparak ülke 

ekonomisine fayda sağlaması, hassas şekilde zirai ilaç kullanarak toprakların gereksiz 

kirlenmeden kurtarılması ve tarım alanında otonom yazılım kullanılarak insan gücünün 

azaltılması amaçlanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen insansız kara aracının tasarımı ve üretimi için KTUN ARMAS takımı 

kendi içerisinde üç ayrı bölüme ayrılmıştır. Takım içerisindeki hiyerarşi, üyelerin görevleri ile 

entegre olduğu için multidisipliner çalışma aksaklık göstermeden ilerlemiştir. Bölümler; 

mekanik, elektronik ve yazılım ekiplerinden oluşmaktadır. Projenin teknik çalışmaları bu 

bölümler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Mekanik Ekibi: Makine mühendisliği öğrencileri tarafından oluşmaktadır. İKA’nın (İnsansız 

kara aracı) tüm tasarım, analiz ve imalat süreçlerini yürüterek yarışma koşullarına uygun olacak 

şekilde şasi, robot kol ve ilaçlama mekanizması üretmekle sorumlu ekiptir. Çalışmalarda 

Tasarım için SOLIDWORKS, analiz için ANSYS, tasarım görselleri için KEYSHOT programı 

kullanılmıştır. 

Elektronik Ekibi: Elektrik elektronik mühendisliği öğrencileri tarafından oluşmaktadır. Araç 

içi-dışı haberleşme sistemi sağlamak, kullanılan motorların hareketini gerçekleştirmek ve 

sistemi kolaylaştıracak kart tasarımlarını yapmakla sorumlu ekiptir. Çalışmalarda kart tasarımı 

için Altium Designer, tasarımların analizi için Proteus, motorların kontrolü için CubeMX ve 

Keil programları kullanılmıştır. 

Yazılım Ekibi: Elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri tarafından 

oluşmaktadır. Görüntü işleme, otonom, arayüz yazılımı, kontrol yazılımı ve gömülü yazılım 

olmak üzere aracın tüm yazılımsal sürecini yöneten ekiptir. Yazılan kodların testleri için 

Gazebo9 simülasyon programı, gömülü yazılım için C programlama dili, otonom yazılımı için 

ROS 2 Foxy Fitzroy kullanılmıştır. Görüntü işlemede Python programlama dili ve YoloV4 tiny 

modeli kullanılmıştır. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

2.1. Mekanik Değişiklikler  

Ön tasarım raporunda belirtilen araç tasarımında dişli ve rulmanlar açıkta olduğu için 

çevresel koşullardan etkilenmeye müsaitti (yağmur, çamur vb.). Bu sorun göz önüne alınarak 

tasarımda iyileştirilmeye gidildi ve dönüş sistemi 3 boyutlu yazıcıdan üretilecek parçalarla 

kapatıldı. Ayrıca tarım arazisinde çalışacak aracın hareketi esnasında oluşabilecek toprak ya da 

çamur sıçramasına karşı 3 boyutlu yazıcıdan üretilecek çamurluklar araca entegre edildi. Ön 

tasarım raporuna eklenen aracın, sigmalardan oluşan gövdesi alüminyum sac levhadan 

üretilecek parçalar ile kapatılmıştı. KTR raporuna eklenen araç tasarımında bu levhaların 3 

boyutlu yazıcıdan üretilmesine karar verildi ve bu sayede araç ağırlığında azalmaya gidildi. 

Delta kol için kullanılan servo motorun üretiminden sonraki deneme testlerinde mekanizmayı 

istenilen performansta çalıştıramadığı gözlendi ve motorlar MG995 servo motorlar ile 

değiştirildi. Yeni seçilen motor eski motora göre daha büyük olduğu için delta kolun üst tabla 

parçasının tasarımında değişikliğe gidildi. Seçilen MG995 servo motorun özellikleri tablo 

2.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.1. MG995 servo motor özellikleri 

Motor MG995 

Çalışma Gerilimi (Volt) 4.8-6.6 

Çıkış Torku (Nm) 0.98 

Çalışma Akımı (Amper) 1.8 

Devir (Dev/dk) 16-20 

Dönme Aralığı (°) 180° 

 

2.2. Yazılımsal Değişiklikler  

Ön tasarım raporunda belirtilen özelliklerde birkaç değişikliğe gidilmiştir. Belirtilen Jetson 

Nano kart yeterli işlem gücü sağlayamadığı için yerine Tx2 kartı tercih edilmiştir. Bunun sebebi 

Tx2 kartının güç verimliliğinin daha iyi olması, 256 çekirdekli NVIDIA Pascal mimarisi ve 8 

GB belleği ile daha hızlı işlem yapmasıdır. Kart değişikliğine bağlı olarak da Raspberry Pi 

kamerası yerine Tx2 kartıyla uyumlu olan AR0144 çip 1MP yüksek hızlı kameraya geçilmiştir. 

Bu değişiklik aracın mekanik tasarımını hızlandırmıştır. Tasarımın görselleri gerekli kısma 

eklenmiştir. 

 

2.3. Elektronik Değişiklikler 

  Ön tasarım raporunda araçta kullanılan dc ve servo motorları kendi üreteceğimiz kartlar 

doğrultusunda sürmek hedeflenmekteydi. Ancak bütçe yetersizliği ve teknik sebeplerden ötürü 

servo motorların STM32F407G kartının PWM pinleri ile kontrolü, dc motorların ise uygun 

sürücü kartlarının seçimiyle kontrol edilmesi kararlaştırılmıştır. 

  Seçtiğimiz wifi modülünün STM32F407G kartıyla kontrolü planlanmaktaydı. Ancak kartın 

Jetson TX2 ile uyumlu olmasından dolayı modülün doğrudan Jetson TX2’ye bağlantısının 

gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
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  Ön tasarım raporunda engel ve çukur tespiti için ToF sensörü kullanılması planlanmaktaydı. 

Ancak yarışma içerisinde bulunan engel ve çukurları tespit etmekte ToF sensörünün yetersiz 

kalacağı belirlenmiş ve ToF sensörü yerine Lidar kullanımı kararlaştırılmıştır.  

  ToF uygulamaları genellikle standart bir RGB kamera aracılığıyla ışık algılamaya dayalı 

derinlik haritaları oluştururken, lidar 2D ya da 3D harita ve görüntü oluşturmaktadır. Bu 

nedenle İKA engel ve çukur tespiti için lidar seçimi yapılmıştır. 

  Seçilen lidar ile İKA lokalizasyon bilgisi elde edileceği için ön tasarım raporunda kullanılması 

öngörülen GPS modülünün kullanımı iptal edilmiştir. 

  Ön tasarım raporunda İKA’nın 54 dakika çalışacağı hesaplanmıştı ancak araç sisteminde 

değişikliğe gidildiği için İKA çalışma süresi 52 dakika olarak hesaplanmıştır. 

2.4. Bütçe Karşılaştırması  

Ön tasarım raporunda planlanan bütçe, bölüm 2.1, 2.2 ve 2.3‘te anlatılan değişiklikler 

olmadığı durumda geçerliydi. Bu doğrultuda hesaplanan toplam bütçe, 19,000 TL olarak 

belirlenmişti. KTR aşamasında yapılan değişiklikler sonucu güncel bütçe, 31,000 TL olarak 

belirlendi. Güncel bütçe Şekil 2.1 ve 2.2’de gösterilmiştir.  

 

 

  RPLIDAR A1M8 Teknik Özellikler: 

• Kart Ölçüleri: 98.5x70x60 mm 

• Ölçüm menzili: 0.15-6 metre, beyaz 

renkli objeler baz alınmıştır. 

• Mesafe ölçüm hassasiyeti: <0.5 mm 

• Açısal hassasiyet: ≤1 Derece 

• Örnekleme frekansı: 2000-2010 Hz 

• Tarama Hızı: 1-10 Hz, Tipik 5.5 Hz 

VL53L0X Time-of-Flight Teknik Özellikler: 

• Kart Ölçüleri: 25x15.6 mm 

• Maksimum Ölçüm Mesafesi:2 metre 

(karanlık ve uzun mesafe modunda) 

• Lazer Dalga Boyu: 940 nm 

• Normal Kullanım Akımı: 19 mA 

• Maksimum Akım: 40 mA 

• Bekleme Modu Çekilen Akım: 9 μA 

Şekil 2.1 Mekanik bütçe Şekil 2.2. Elektronik bütçe 
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3. Araç Özellikleri 

İKA mekanik, elektronik ve yazılımsal özelliklere sahiptir.  

3.1. Mekanik Özellikler 

İKA’nın mekanik özellikleri, yapısal sistem ve yürüyüş sistemi dahilinde oluşmaktadır. 

 

3.1.1. Yapısal Sistem 

İKA’nın gövdesi; ilaç deposu, 

elektronik kartlar ve bataryayı içerisinde 

muhafaza etmektedir.  Bu sebeple ölçüleri ve 

geometrisi buna uygun şekilde tasarlanmıştır. 

Gövde en boy yükseklik olarak 300×340×250 

mm’dir. Gövdenin taşıdığı yükten ötürü 

üzerinde oluşacak gerilmeler karşısında 

deforme olmadan kalabilmesi için 20×20 

sigma profiller ile oluşturulmuştur.  Profillerin 

yeterli mukavemeti gösterebilmesi açısından 

malzeme olarak alüminyum 6063 seçilmiştir. 

Şekil 3.1’ de araç gövdesi görülmektedir.  

 

 

 

Aracın tasarımı delta kolun çalışma 

alanı sebebiyle yüksek yapıldığı için araç 

devrilme riski taşımaktadır. Bu sebeple aracın 

devrilip devrilmediğini anlamak için aracın 

ağırlık merkezi referans alınarak hesap 

yapılmıştır. Hesaplar yapılırken aracın 

devrileceği nokta olan sağ tekerin köşesine 

göre moment alınmıştır ve bu hesaplar 

aşağıdaki gibidir. Şekil 3.2’de aracın eğimli 

yüzeyde duruşu görülmektedir.  

 

 

𝑚𝑔 × cos 15° × 0.2496 > 𝑚𝑔 × sin 15° × 0.48 (3.1) 

Denklemdeki 𝑚𝑔 ∗ sin 15 değeri aracı devirmeye çalışan kuvveti, 𝑚𝑔 ∗ cos 15 değeri aracın 

devrilmemesini sağlayan kuvveti temsil etmektedir. Ayrıca denklemdeki 𝑚 aracın kütlesini, 𝑔 

yer çekimi ivmesini temsil etmektedir ve değerleri sırasıyla 30 kg ve 9.81 𝑚 𝑠2⁄  dir. 

30 ∗ 9.81 × cos 15° × 0.2496 > 30 × 9.81 × sin 15° × 0.48 (3.2) 

= 70.95 𝑁𝑚 > 36.56 𝑁𝑚 

Şekil 3.1 Montajı tamamlanan gövde 

Şekil 3.2. İKA’nın eğimli yüzeyde duruşu 
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Bulunur. Denklemdeki 15° eğim açısıdır. 0.2496 değeri m cinsindendir ve aracın ağırlık 

merkezi ile sağ tekerin köşesi arasındaki yatay mesafeyi temsil etmektedir. 0.48 değeri de m 

cinsindendir ve aracın ağırlık merkezi ile zemin arasındaki dikey mesafeyi temsil etmektedir. 

Belirtilen ölçüler SOLIDWORKS programı üzerinden alınmıştır. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda, araç 15° lik eğimde devrilmeden çalışabilmektedir. Aracın 

devrileceği açı denklem (3.3) ile bulunabilir. 

30 × 9.81 × cos 𝛼 × 0.2496 < 30 × 9.81 × sin 𝛼 × 0.48 (3.3) 

= 27.52° < 𝛼 

3.1.2. Yürüyüş Sistemi  

 

Yabani ota müdahale sistemi aracın altında bulunduğu için İKA’nın yürüyüş sistemi 

buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Gövdeyi yerden yüksek bir konumda tutmak için 500 mm 

uzunluğunda boru profil kullanılmıştır. Arazinin engebelerinden kaynaklanan dinamik 

kuvvetlere karşı koyabilmesi için bu profiller 30x2.5 mm olarak seçilmiştir. Sistemin 

mukavemet gereksinimi alüminyum 6063 kullanılarak karşılanmıştır. Oluşturulan yürüyüş 

sistemi, İKA’nın gövdesine KLF08 rulman yatakları kullanılarak montajlanmıştır. Böylelikle 

yürüyüş sistemi hareket ve esneklik kabiliyeti kazanmıştır. Şekil 3.3’te İKA görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın ilerleyişini 4 adet dc motor sağlamaktadır. Tork ihtiyacını karşılaması 

bakımından redüktörlü motor seçilmiştir. Ara parçalardan kaynaklana kayıpları en aza indirmek 

için motorlar tekerlere kaplin kullanılarak direkt olarak bağlanmıştır. Dönüş mekanizması; 

İKA’ nın tarım arazisinde esnek şekilde manevra yapabilmesi, bunu yaparken de yüzeye zarar 

vermemesi, toz-toprak kaldırarak kameranın görüş kalitesini etkilememesi için Ackerman 

prensibine göre tasarlanmıştır. 

Şekil 3.3. İKA’nın genel görseli 
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3.2. Elektronik Özellikler 

3.2.1. Sistemin Elektronik Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sensörler (motor hız sensörü, akım sensörü, IMU, sıvı seviye sensörü) STM32F103C8T6 

geliştirme kartının ADC ve I2C pinleri ile bağlanmakta olup STM32 kartının ölçüm sonuçlarını 

Jetson TX2’ye göndermesi için CAN Bus haberleşme protokolü kullanılacaktır. 

  Servo motorların STM32F407G kartının PWM pinleri ile kontrolü sağlanmakta olup DC 

motorların sürücü kartlar aracılığıyla hareketi sağlanması hedeflenmektedir. 

  Kullanılan STM32F103C8T6 ve STM32F407G kartlarından gelen bilgiler Jetson TX2’ye 

aktarılarak mekanik ve yazılımsal özelliklerle birleşmesi ve sistemin çalışması sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Sistemin Elektronik Tasarımı 

  Aracın ana bilgisayarı olan 

Nvidia Jetson TX2 kartı ile 

kamera, lidar ve wifi bağlantısı 

gerçekleştirilmektedir. Görüntü 

işleme, engel-çukur tespiti ve 

otonom kontrol gibi işlemlerin bu 

kısımda yapılması 

öngörülmektedir. 

  İKA güç kaynağı olarak 12V Li-

Ion pil tercih edilmiştir. 

Bataryanın şarj ve deşarj 

olaylarını denetlemek ve olası 

sorunların önüne geçmek için 

batarya yönetim sistemi (BYS) 

kartı kullanılmakta olup araçta 

herhangi bir acil durum olmasına 

karşın kullanıcı tarafından 

sistemin tüm elektriğini kesen acil 

durum butonu bulunmaktadır. 

  3.3V besleme girişi olan STM32 

kartları için bataryadan gelen 

12V’u indirgeyecek 3.3V 

regülatör kartı kullanılmaktadır. 

 

 

Acil Durdurma 

Butonu 

BYS 

12V  

Güç Kaynağı  

3.3V 

Regülatör 

Nvidia Jetson TX2 

Motor 

Sürücü 

Motor 

Sürücü 

STM32F407G 
Servo 

Motorlar 

DC Motor 

DC Motor 

DC Motor 

DC Motor 

Lidar 

Kamera 

Wifi 

STM32F103C8T6 Sensörler 

Güç Kabloları 

Veri İletimi 

Hem güç hem 

veri iletimi 
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3.2.2. Enerji ve Güç Sistemi 

 

   3.2.2.1. Ekipman Seçimi ve Güç Tüketim Tablosu 

  İKA’ya gereken enerjiyi vermesi için pil çeşidi araştırılmıştır. Araştırmalar esnasında 

karşılaşılan iki seçenek Li-Ion ve Li-Po pilleridir.  

 

  

      

    Pil çeşidi seçimi yapıldıktan sonra İKA için gereken bataryanın değerleri hesaplanmıştır. 

 

                                                                                Tablo 3.2. Li-Ion Pil Özellikleri 

 

  3.3.2.2 Batarya Dağıtım Altyapısı 

 

 

Li-Ion Pil ✔️ Li-Po Pil ❌ 

Avantajları 

• Yüksek güç 

yoğunluğuna 

sahiptir. 

• Düşük 

maliyetlidir. 

• Sağlam ve 

esnektir. 

• Elektrolit 

sızıntı 

olasılığı 

düşüktür. 

Dezavantajları 

• Yanma 

olasılığı 

vardır. 

• Raf ömrü 

üretim ile 

başlar. 

• Yüksek 

maliyetlidir. 

• Daha az güç 

depolar. 

EKİPMAN ADET 
GERİLİM 

(V) 

AKIM 

(A) 

Redüktörlü 

DC Motor 
4 12 1,55 

Servo Motor 5 5 0,2 

Nvidia 

Jetson TX2 
1 12 2 

Sensörler 6 5 0,3 

STM32 

Kartı 
2 3,3 0,16 

Kamera 1 5 2 

Madde Li-Ion Pil 

Nominal Voltaj 3.6V 

Maksimum Voltaj 4.2V 

Model 18650 

Maksimum Deşarj Akımı 10A 

  Yüksek güç depolama ve düşük 

maliyet göstermesinden dolayı 

İKA’da Li-ion pil kullanımı 

tercih edilmiştir. Lityum iyon (Li-

Ion), yeniden doldurulabilir bir 

pil çeşidi olup sağladıkları 

yüksek güç yoğunluğu nedeniyle 

elektronik ve robotik ürünlerde 

kullanılmaktadır. Şekil 3.5’te pil 

çeşidi seçimi görülmektedir. 

  Tablodaki verilerden ekipmanların 

aralıksız 1 saat çalışmaları 

durumunda 13,32 A akım çekecekleri 

görülmektedir. Ancak yukarıda 

verilen bazı ekipmanlar aralıksız 

çalışmamaktadır. Servo motorların 15 

dakika, DC motorların 30 dakika, 

geriye kalan ekipmanların 45 dakika 

çalışacağı göz önünde bulundurulursa 

aracın 8,19 A akım çektiği teorik 

olarak hesaplanmaktadır. Bu 

verilerden yararlanılarak bataryanın 

değerlerinin 12 V / 9,6 Ah olması 

gerektiği öngörülmüştür. 

 

Şekil 3.5. Pil Çeşidi Seçimi 

  Seçilen Li-Ion pil 18650 model, 

12V olup maksimum 10A deşarj 

akımına sahiptir. 

Tablo 3.1. Ekipman ve Güç Tüketim Tablosu 
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  3.2.2.2. Batarya Dağıtım Altyapısı 

 

  İKA güç kaynağı 3S olduğundan, 3S’lik BYS kartı kullanılmıştır. BYS kartı ile bataryanın 

şarj ve deşarj olaylarının dengelenmesi sağlanmaktadır.  

  Araç içerisinde kullanılan elektronik elemanlar farklı besleme girişlerine sahiptir. Bunun için 

gerekli voltaj regülatör kartı kullanılarak bataryadan gelen 12V indirgenip uygun besleme girişi 

olacak şekilde dönüştürülmektedir. 

  Jetson TX2 kartı ve DC motorlar doğrudan 12V’a bağlanmaktadır. Sensörler ve servo 

motorların kontrolü için kullanılan STM32 kartları 3.3V besleme girişine sahiptir. Bu nedenle 

LM2596 DC-DC voltaj regülatör kartı kullanılarak güç kaynağından gelen 12V, 3.3V’a 

indirgenerek STM32 kartlarının beslenmesi gerçekleştirilmektedir. 

  İKA üzerinde beklenmeyen bir durum gerçekleşme ihtimaline karşı sistemin tüm elektriğini 

kesen acil durdurma butonu kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATARYA 

Acil Durdurma 

Butonu 

STM32F407G 

Kamera 

DC 

Motor 

DC 

Motor 

DC 

Motor 

DC 

Motor 

Servo Motor 

Servo Motor 

Servo Motor 

Servo Motor 

Servo Motor 

3.3 V  

Regülatör 

STM32F103 Sensörler 

Nvidia Jetson TX2 

Lidar Wifi 

Şekil 3.6. Batarya Dağıtım Altyapısı 
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3.2.3. Haberleşme Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kamera ve lidarın Jetson TX2’ye USB ile bağlantısı gerçekleştirilmektedir. Wifi modülü, 

Jetson TX2 kartı ile uyumlu olduğundan doğrudan kartın üzerine yerleştirilmekte olup TCP/IP 

haberleşme protokolü kullanılmaktadır. Servo ve DC motorlar PWM pinleri ile STM32407G 

kartına, sensörler ise I2C haberleşme protokolü ile STM32F103C8T6 kartına bağlanmaktadır. 

STM32 kartlarından gelen bilgiler Jetson TX2 kartına CAN Bus haberleşme protokolü ile 

aktarılmaktadır. 

3.3. Yazılımsal Özellikler 

İKA’nın WiFi modülü ile internete bağlanarak anlık bilgileri, konumu ve durumu 

arayüz yazılımı ile alınabilecektir. Arayüz yazılımının arka kısmı kontrol yazılımı ile işlemler 

arası soket bağlantısı kurarak İKA ile ilgili gerekli bilgileri kullanıcı arayüzünden Uygulama 

Programlama Arayüzü protokolü ile gelen istekler doğrultusunda bilgileri kullanıcı arayüzüne 

aktarır. Kullanıcı arayüzünün arka kısmı, arayüzden gelen istekler doğrultusunda cevaplar 

verirken aynı zamanda İKA üzerinde bu arayüzü yayınlamaktadır. İKA'nın internet adresi 

bilinmesi durumunda İKA ile aynı ağa bağlı herhangi bir cihazdan İKA yönetilebilir ve bir 

sorun ile karşılaşılması durumunda müdahale edilebilir. Bunun dışında İKA üzerinde bulunan 

antenler sayesinde İKA yayınlayıcı moduna geçebilir böylece İKA'nın internet adresi 

bilinmeden İKA'nın yayınladığı ağa bağlanılarak 'http://armasikaui' adresinden İKA'nın 

arayüzüne erişilebilir.   

 

İKA davranış ağaçlarını ve sonlu durum makinelerini kullanarak işlemlerini tamamlar. 

İKA'nın Lidar sensörünü kullanarak çıkardığı harita üzerinde çalışan bölme algoritması, 

İKA'nın süreç boyunca gezmesi sonucunda oluşan konumları belirler. Bu algoritma kNN En 

Yakın Komşular algoritmasının değiştirilmiş sürümünü kullanmaktadır ve makine öğrenmesi 

ile çalışmaktadır. İKA'nın kamera görüş açısına göre çıkardığı harita bölme algoritması ile eş 

parçalara bölünür ve böylelikle İKA'nın arazide her noktayı gezmesi ve kameranın arazinin 

USB 
USB TCP/IP 

CAN Bus CAN Bus 

PWM I2C 

  

Nvidia Jetson TX2 STM32F103C8T6 STM32F407G 

Sensörler 

Wifi Lidar Servo Motorlar 

DC Motorlar 

PWM 

Kamera 

Şekil 3.7. Haberleşme Diyagramı 
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bütününü görmesi sağlanır. İKA bu çıkarılan konumlara yol çizme algoritması ile tek tek 

gitmektedir. Kontrol yazılımına modül yöneticisi aracılıyla entegre edilmiş ve Python dili 

kullanılarak yazılmış gerçek zamanlı nesne tespiti uygulamasının herhangi bir zararlı bitkiyi 

tespit etmesi durumunda bitkinin konumunu kontrol yazılımına 'paylaşılan bellek' üzerinden 

iletir. Bitkinin konumunu alan kontrol yazılımı konumları ROS geçidine aktarır. ROS geçidi 

delta kolun yönetimini sağlayan üç adet servo motorun gerekli açıları gerçekleştirip konuma 

gidebilmesi için ters kinematik hesaplamalarını yaparak seri haberleşme üzerinden İKA'nın 

gömülü yazılımı olan ArmasCore'a gönderir. Açıları alan gömülü yazılım işlemlerin 

gerçekleşme durumuna göre ROS geçidine onay paketini gönderir. Başarılı veya başarısız 

işlemden sonra İKA bir sonraki işlemine davranış ağacı üzerinden karar verir. 

 

4. Sensörler 

  İKA üzerinde 1 adet kamera, 1 adet wifi, 1 adet lidar, 4 adet motor hız sensörü, 1 adet sıvı 

seviye sensörü, 1 adet IMU, 1 adet akım sensörü kullanılmaktadır. 

4.1. Seçilen Sensörler 

4.1.1. Kamera 

  Yol bilgisini almak ve yabani ot tespitini 

gerçekleştirmek üzere 1 adet kamera kullanılmaktadır. Bu 

kamera USB portu üzerinden ana bilgisayara bağlanarak 

sıra üzerindeki bitkilerin görüntülerini alarak bitki tespiti 

algoritmalarına veri sağlayacaktır. Bu sayede İKA’nın 

yabani otu tespit edip imha işlemine başlaması 

öngörülmektedir. 

      AR0144 Kamera Teknik Özellikleri 

• Maksimum piksel: 1MP 

• Maksimum çözünürlük oranı:1280*720 

• Arayüz: USB 2.0 

• Maksimum kare hızı: 1280*720/60 fps 

• Desteklenen sistemler: Windows/Linux/Android 

 

4.1.2. Lidar 

  RPLIDAR A1, 360 derece 2D lazer tarayıcı özelliklerini 

sahiptir. Sistem 6 metre aralığında 360 derece tarama 

yapabilmektedir. Üretilen 2D nokta bulut verileri, haritalama ve 

engel/çukur modellemesinde kullanılmaktadır. Yüksek dönüş 

hızıyla birlikte saniyede 8000 adet örnek alabilme özelliğine 

sahiptir. RPLIDAR'ın tipik tarama hızı kullanıcı tarafından 

motora gönderilen PWM sinyal değiştirilerek 2-10Hz arasında 

ayarlanabilir. 

  Bu lidar yarışma alanındaki engel ve çukurların tespiti ve haritalama 

işlemini gerçekleştirmesi için seçilmiştir.  

 

 

Şekil 4.1. AR0144 Kamera 

Şekil 4.2. RPLIDAR 

A1M8  
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          RPLIDAR A1M8 Teknik Özellikler: 

• Ölçüler: 98.5x70x60 mm 

• Ağırlık: 170 gr. 

• Ölçüm menzili: 0.15-6 metre, beyaz renkli objeler baz alınmıştır. 

• Mesafe ölçüm hassasiyeti: <0.5 mm 

• Açısal hassasiyet: ≤1 Derece 

• Örnekleme süresi: 0.5 ms 

• Örnekleme frekansı: 2000-2010 Hz 

• Tarama Hızı: 1-10 Hz, Tipik 5.5 Hz 

 

4.1.3. Wifi Modülü 

İKA’nın otonom kontrolüne yardımcı olması için wifi 

modülü tercih edilmiştir.  

        AC8265 Wifi Modülü Teknik Özellikler 

• Çip: Intel 8265AC 

• Bantlar: 2.4 GHz / 5 GHz 

• Hız: 300 Mbps / 867 Mbps 

• WiFi protokolü: 802.11ac 

• Bluetooth sürümü: 4.2 

• NIC arayüzü: NGFF (M.2) 

• Boyutlar: 22mm×30mm×2.4mm 

 

4.1.4. MPU6050 IMU 

  IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme 

verisini tek bir modülde toplayan elektronik bir birimdir. Tercih 

edilen IMU içerisinde ivme ölçer ve jiroskop bulunmaktadır.  

  İvmeölçer cihazın ivmesini ölçerken, jiroskop 3 koordinatın (X, 

Y, Z) dönüş hızını ölçmektedir. İvmeölçerde tek bir koordinat 

üzerinden ivme ölçülmekte olup jiroskopta üç koordinata göre 

dönüş hızı ölçümü yapılır. 

  İKA için seçilen IMU’nun görevi aracın hızını ve dönme 

açısını belirlemektir. 

         Özellikleri: 

• Çalışma gerilimi: 3-5V 

• Gyro ölçüm aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s 

• Açısal ivme ölçer ölçüm aralığı: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g 

• İletişim: Standart I²C 

 

Şekil 4.3. AC8265 Wifi 

Modulü 

Şekil 4.4. MPU 6050 

IMU 
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4.1.5. Motor Hız Sensörü 

  Motor hız sensörü, motor hızı, yönü, pozisyon limiti, pals sayımı 

vb. uygulamalarında kullanılmaktadır. Opto-kuplör prensibiyle 

çalışmakta olup dijital çıkış vermektedir.  

  Bu sensör tasarlanan İKA üzerine motorun anlık hız değerlerinin 

hesaplanması amacıyla yerleştirilmiştir. Sensörden alınan veriler 

üzerinden İKA’nın anlık hızı ve konumunun ölçülmesi 

hedeflenmektedir.  

4.1.6. Sıvı Seviye Sensörü 

  Tarımsal insansız kara aracı yarışması görevi gereğiyle 

yabani otların imha edilmesi istenmektedir. Tasarlanan İKA 

yabani otları zirai ilaç vasıtasıyla imha edecek olup bunun için 

ilaç haznesi kullanılmaktadır. Hazne içindeki ilacın azalma 

durumunu anlamak amacıyla sıvı seviye sensörü 

kullanılmaktadır.  

  Seçilen sensörün sıvı seviyesine göre hareket eden bir 

mekanizması bulunmaktadır. Bu sayede azalan sıvı 

miktarının öğrenilmesi hedeflenmektedir. 

4.1.7. ACS712 Akım Sensörü 

  Akım sensörü, belirli bir elektrik hattı boyunca elektrik akımını 

ölçen elektrikli bir cihazdır. İKA’ya yerleştirilecek olan akım 

sensörü devreleri hasardan ve akım zorlanmalarından korumak için 

kullanılması hedeflenmektedir. 

4.2. Sensörlerin Araç Üzerindeki Konumu  

   Şekil 4.8. de sensörlerin araç üzerindeki konumu gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.7. ACS712 

Akım Sensörü 

Şekil 4.5. Motor Hız 

Sensörü 

Şekil 4.6. Sıvı Seviye 

Sensörü 

Şekil 4.8. Sensörlerin Araç Üzerindeki Konumu 
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4.3. Sensör Füzyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

Aracın kontrol yazılımı modern C++ diliyle yazılmakta olup 2017 standartı olan C++17 

sürümü kullanılmaktadır. Kontrol yazılımında C++ dilinin kullanılmasının en önemli nedeni 

hız faktörüdür. Aracın kontrol yazılımı merkez yazılım olarak görev görmektedir.  

İşlemler arası haberleşme (IPC) yöntemlerinden biri de olan ve haberleşme adına 

kullanılan soketler vasıtasıyla diğer yazılımlar ile haberleşebilmektedir. Kontrol yazılımı 

kullanıcı ara yüzünden gelen emirleri yerine getirebilmek adına kullanıcı ara yüzünün arka 

kısmı, aracın hareketinin ve yönetimin sağlanması için robot işletim sistemi ara kapı yazılımı 

ZMQ kütüphanesinin sunduğu soketler vasıtasıyla haberleşir. Kontrol yazılımının merkez 

görev gördüğü haberleşme yapısı aşağıdaki şemada görülmektedir. 

 

Sensör  

Füzyonu 

Lidar Kamera 

+ 

Engel 

Algılama 

Şekil 4.9 Engel Algılama Sensör Füzyonu 

İKA’da kullanılan kamera, lidar gibi 

sensörlerin işlevlerini arttırmak ve senkronize 

çalışmalarını sağlamak için sensör füzyonu 

gereklidir. Sensör kaynaklarından toplanan 

verilerin daha doğru olacak şekilde birleştirilmesi 

için kalman filtresi kullanılmaktadır.  

Kalman filtresi bir tahminleme yöntemidir. 

Kalman filtresi sensörlerden alınan verilerin 

birleştirilerek değerlendirilmesinde kullanılır. 

Sensörlerden gelen verilerin oluşturduğu 

gürültülü ortamların, matematiksel işlemler ile 

anlamlı hale gelmesini sağlar. Gerçek zamanlı 

uygulamalarda sistem verileri üretmek için 

matematiksel olarak sensör verileri birleştirilir. 

Matematiksel tahminlere dayanarak sistem 

optimize edilir. 

Sensörlerden gelen istenmeyen sinyalleri, 

gürültüleri, tepe ve dip noktalarını önlemek için 

Kalman Filtresi kullanılması hedeflenmektedir. 

FilterPy isimli Python kütüphanesi içindeki 

KalmanFilter’ın kullanılması planlanmaktadır.  
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Şekil 5.1. Haberleşme Yapısı 

 

 

Haberleşme sisteminde işlemler arası haberleşme kullanılmasının sebebi tek bir işletim 

sisteminde çalışan uygulamalar arası haberleşmeyi kolaylaştırmasıdır. Araçta çalışan bütün 

yazılımlar belirli bir paket sistemini kullanarak Javascript Nesne Gösterim (JSON) yapısı ile 

haberleşmektedir. Bu sistemde her paket aynı yapıda olmaktadır. Paket sisteminde Javascript 

Nesne Gösterimi’nin kullanılma sebebi paketin ayıklanmasının ve hata yakalamasının kolay 

olmasından dolayıdır. Kontrol yazılımı kendi içinde modülerdir ve birden fazla modüle 

bölünmüştür. Bu modüller kolaylıkla sisteme entegre olabilir ve çıkabilir. Buradaki temel amaç 

herhangi bir modülün eksiliği veya varlığı kontrol sistemini etkilememesidir. Ayrıca kod 

kolaylığı açısından soyut yapılar ve tasarım desenleri ile kontrol yazılımına modüller kolaylıkla 

eklenir ve çıkarılır bu kontrol yazılımının derlenmesini veya hataya düşmesini etkilemez.  

Kontrol yazılımı kendi içinde modüller ve servislere ayrılmaktadır. Kontrol servislerinin 

hepsi soyut bir sınıfı miras almaktadır. Kontrol servisleri Servis Yönetici ile işlemlerine 

başlarlar ve yine Servis Yöneticisi'nden gelen emir ile işlemlerini sonlandırırlar. Kontrol 

servislerinin çalışıp çalışmadığı bilgisi kullanıcı arayüzüne paketler ile gitmektedir böylelikle 

kullanıcı arayüzünden kontrol yazılımının iş yapan parçacıkları olan servislerin durumu 

görülebilir, kapatılıp açılabilirler. Her kontrol sistemi belirli bir sınıfı miras alarak soyutlama 

işlemi gerçekleştirilir ve her servis miras alınan sınıfta tanımlanan fonksiyonu değiştirerek 

işlemlerini bu fonksiyonda gerçekleştirirler. Bu fonksiyon servis yöneticisinin dolaylı yoldan 

servisi çağırarak, servisin fonksiyonu çalıştırdığı bir iş parçacığı (thread) açmasıyla gerçekleşir.  
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       Şekil 5.2. Servis Yöneticisi Sınıfı                         Şekil 5.3. Servis Yöneticisi Fonksiyonları 

Kontrol servislerini yönetmek için Servis Yöneticisi kullanılır. Bu yapı herhangi bir 

kontrol servisinin sisteme yüklenmesi sistemden çıkarılması yüklenen servislerin 

görüntülenmesi gibi işlemleri yerine getirir. Yüklenen servisler C++ dilinin sunduğu konteynır 

kütüphanesi yardımıyla değişkenlerde tutulurlar. Kontrol yazılımında C++ sunduğu bütün 

modern özellikler kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse bellek yönetiminde oluşabilecek 

hataları önlemek ve efektif bellek kullanımı için akıllı göstericiler kullanılmaktadır. Servis 

yöneticisi tasarım desenlerinden tekil yapısını (Singleton) kullanmaktadır. Bunun sebebi servis 

yöneticisine kontrol yazılımı genelince erişilmesidir. Bu erişim esnasında hiçbir şekilde servis 

yöneticisinden başka bir yapı oluşturulamaz. Tekil bir yapıdadır ve hatalardan olabildiğinde 

arındırılmıştır. Servis yöneticisinin genel yapısı yukarıda verilen Şekil 5.2’deki kod örneğinde 

gösterilmektedir. Servis yöneticisinin işlemlerini gerçekleştirdiği bazı fonksiyonlar ise Şekil 

5.3’deki kod örneğinde gösterilmektedir. 

Kontrol yazılımı mesaj servisi, kayıt servisi gibi birçok servisten oluşmaktadır. Bu 

servisler servis yöneticisi ile yönetilirler. Mesaj servisi kontrol yazılımına gelen ve kontrol 

yazılımdan giden mesajları(paketleri) yönetir ve bu mesajları gerekli birimlere iletir. Kayıt 

servisi birden fazla kayıt lokasyonu ile kontrol yazılımının kayıtlarını tutan servistir. Herhangi 

bir hata, uyarı veya bilgiler kayıtlama servisi aracılıyla herhangi bir lokasyona verilir. Bu 

lokasyonlar dosya, uygulama konsolu ve uzak ara yüz (WEB) olabilmektedir. Kayıtlama 

servisinin oluşturulması kolaylıkla entegrasyon adına fabrika deseni ile sağlanmaktadır. 
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Kontrol servislerinin çalışma mantığını göstermek adına kayıtlama servisinin yapısı ve çalışan 

iş parçacığı Şekil 5.4 ve Şekil 5.5’deki kod örneklerinde gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.4. Kayıtlama servisinin yapısı                                 Şekil 5.6. Özel kuyruk yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.5. Kayıtlama servisinin iş parçacığı 
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Kontrol yazılımında kontrol servisleri eş zamanlı olarak birden fazla iş parçacığı 

şeklinde çalışmaktadırlar. Böylelikle kontrol işleri servislere devreder. Ancak bu durumda iş 

parçacıklarının eş zamanlanması ve senkronizasyonu problemi ile karşılaşılmaktadır. Bu 

nedenle kontrol yazılımında iş parçacıkları senkronizasyonu adına herhangi bir veri yarışını 

önlemek için yardımcı özel türler oluşturulmaktadır. Bu türlere kayıtlama servisinin de 

kullandığı özel kuyruk yapısı gösterilebilir. Bu kuyruk yapısı yukarıdaki Şekil 5.6’daki kod 

örneğinde gösterilmektedir. 

Kontrol yazılımının genel yapısı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 5.7. Kontrol yazılımı genel yapısı 

 

5.1. Web Kullanıcı Arayüzü 

Aracın kullanıcı arayüzü, araçta çalışan arka kısım yazılımın ön kısmı paylaşması 

üzerine WEB'te çalıştırılmaktadır. Arka kısımda Typescript programlama dili kullanan NodeJS 

uygulaması çalıştırılmaktadır. Bu uygulamada türlerin belli olması adına ve olası hataları 

engellemek adına Javascript yerine Typescript programlama dili kullanılmıştır. Arka kısımda 

express adlı WEB kütüphanesi kullanılmaktadır ve kullanıcı arayüzünün arka kısmı bir Temsili 

Durum Transferi Uygulama Programlama Arayüzü (REST API) uygulamasıdır. Böylelikle 

kullanıcı arayüzünden herhangi bir istek veya emir geldiğinde arka kısma iletilir, arka kısım 

işlem için gerekli hazırlıkları yaparak işlemler arası haberleşme aracılıyla kontrol yazılımına 

isteği iletir. Kontrol yazılımın işlemleri bitirmesinden sonra arka kısım bilgilendirilir ve arka 

kısım kullanıcı arayüzüne gerekli cevabı döndürür. Eğer kullanıcı arayüzüne istek gelmeden 

herhangi bir veri gitmesi gerekirse bu veri Web Soketleri yardımıyla kullanıcı arayüzüne iletilir.  

Kullanıcı arayüzünden kolaylıkla kontrol servislerine bağlanılabilir bu servisler 

yönetilebilir. Örneğin kullanıcı arayüzünden kontrol yazılımının kayıt servisine bağlanılarak 

kayıtlar kullanıcı arayüzüne taşınılabilir. Kullanıcı arayüzünün ön kısmında ise hız ve 

performans açısından Tek Sayfalı Uygulama kütüphanesi olan React kullanılmaktadır. 
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Kullanıcı arayüzünde herhangi bir değişiklik için sunucudan yeni sayfa istenilmeden tarayıcı 

tarafında değişimler gerçekleşir. 

 

Şekil 5.8. Web kullanıcı arayüzü genel yapısı 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Aracın görevi yabancı otları tespit etmek ve engellerden otonom bir şekilde kaçmaktır. 

Otonom sürüş algoritması yabancı ot tespitiyle beraber çalışmaktadır. Bu algoritmaların tamamı 

ROS (Robotic Operating System) işletim sistemiyle test edilmiştir. Testlerin olumlu 

sonuçlanmasının ardından araca entegrasyonu sağlanmıştır. Bu çalışmada kullandığımız sistem 

olan ROS, robot bileşenlerinin bilgisayar üzerinden kontrol edilmesini sağlayan açık kaynaklı 

bir yazılım sistemidir. ROS ile tek bir merkezden ve birden fazla sensörden veri toplanarak 

aracın kontrolü sağlanacaktır. Bu kontrol için geliştirilen algoritmalar araca aktarılmadan önce 

Gazebo Simulator ortamında test edilecektir. Gazebo Simulator, açık kaynaklı bir 3D robot 

simülatörüdür. Donanımlı tasarımı ile gerçekçi senaryolar oluşturabilmektedir. Gazebo 

Simulator ile robotları tasarlamak, algoritma testleri yapmak ve yapay zeka sistemini eğitmek 

mümkün olmaktadır. Gazebo Simulator ile araçta kullanılan sensörler ve algoritmaların 

çalışmasının test edilmesi planlanmıştır. 

Aracın otonom görevlerde kullanacağı algoritmalar ROS işletim sisteminde C++ 

programlama dilinde yazılmıştır ve Visual Studio Code editöründe çalıştırılmıştır. Aracın 

yarışma öncesinde alan içerisinde haritalama yapması gerekmektedir. Bu haritalama işlemi 

aracın alanı tanıyabilmesi ve engellerden kaçabilmesi için gereklidir. 

Çıkarılan bu harita ile birlikte aracın alanı tanıyarak dolaşması, hareketine karar vermesi 

kolaylaşacaktır. Haritalama işlemi için SLAM (Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama) 

algoritması kullanılacaktır. SLAM algoritması, kendi kendini kontrol edip karar verme ve 

verdiği kararları uygulama yeteneğine sahip olan araçlar ile çalışmaktadır. Aracın hiç 

bilinmeyen bir ortama bırakıldığında eş zamanlı olarak kendi lokasyonunu ve ortamı tanıması 

ve bu doğrultuda işlem yapmasını konu alır. Bu algoritma ile yarışma alanına önceden bırakılan 

aracın lidar sensöründen gelen verileri değerlendirerek ortamın haritasını çıkarması 
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sağlanacaktır. Haritası bilinen bir ortamda, aracın yarışma esnasında çıkarılan harita bilgisiyle 

hareket etmesi hedeflenmektedir. 

Araçta kullanılacak olan sensörler ile birlikte aracın hareketi esnasında oluşabilecek durumlar 

tespit edilecektir. Bu durumlara özgü ayrı fonksiyonlar yazılarak olası sorunun tespiti ve 

çözümü hız kazanacaktır. 

 

6.1.Engel ve Çukur Tespiti 

Araçtan engel (taş, ağaç parçası vb.) ve çukurları tespit edip bunlardan kaçması 

beklenilmektedir. Bu görevi yerine getirebilmesi ve nesneleri tespit edebilmesi için araca lidar 

yerleştirilmiştir. Lidar sensöründen alınan verilerle aracın engel ve çukurları tanıması ve bu 

verileri değerlendirerek rotasını belirlemesi amaçlanmaktadır. Bu sayede araca zarar 

verebilecek engellerden kaçması sağlanacaktır. 

 

Lazer ışınlarının kullanıldığı lidar sensörü ile 

mesafe ölçümü yapılacaktır. Araca yakın engelin 

mesafe ve açı verileri elde edildikten sonra Rviz (ROS 

Visualization) ortamına aktarılması sağlanacaktır. 

Rviz, ROS görselleştirmenin kısaltılmasıdır. Robotlar, 

sensörler ve algoritmalar için 3D görselleştirme 

yazılım aracıdır. Kamera, lazer, resim ve nokta 

bulutları dahil 3D ve 2D cihazlardan veri 

görüntüleyebilir. Rviz bize aracın ne olacağını 

düşündüğünü gösterirken, Gazebo gerçekte neler 

olduğunu gösterir. Lidar sensör verilerinin yetersiz 

olması durumunda açığı kameradan alınan veriler 

kapatacaktır. Bu sayede engel ve çukur tespitinde 

oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilecektir. 

                                                                                 Şekil 6.1. Otonom sürüş algoritmaları 

                                                                                          genel yapısı 

6.2. Nesne Tanıma Algoritmaları 

ROS-Gazebo simülasyon ortamından veriler toplanıldı. Toplanan verilerin miktarı ve 

kalitesi, çıktının verimliliğini belirleyecektir. Derin öğrenme modellerinin öğrenme oranının 

yüksek olması için çok fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Derin öğrenme bir veya birden fazla 

katmanın içinde bulunduğu yapay zeka algoritmalarını kapsar. Birçok derin öğrenme 

algoritması vardır. Bunlardan biri YOLO’dur. YOLO algoritması görüntüleri 416x416 pikselde 

22 milisaniyede çalışır. Diğer algoritmalara göre 4 kat daha hızlı çalışır. Daha hızlı olmasının 

sebebi resmin tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçiriyor olmasıdır. Diğer algoritmalardan 

ayıran en önemli özellik ise yeniden eğitim gerektirmemesidir. Bu derin öğrenme 

algoritmasının birden fazla versiyonu vardır. Yabancı ot algılama algoritmamız için yaptığımız 

araştırmalar sonucunda YoloV4-tiny algoritmasının projemizde kullanılmasına karar verildi. 

YOLOv4-tiny, YOLOv4'ün sıkıştırılmış versiyonudur. Ağ yapısını daha basit hale getirir ve 

parametreleri daha azdır. Önceden eğitilmiş 137 konvolüsyonel katmanda eğitilmiş 

YOLOv4'ün aksine,  29 konvolüsyonel katmanda eğitilmiştir. YOLO katmanlarının sayısı üç 

yerine ikiye düşürülmüştür. YOLOv4 -tiny'deki FPS (Saniyedeki Kare Sayısı), YOLOv4'ün 

yaklaşık sekiz katıdır.  Gerçek zamanlı nesne algılama için YOLOv4-tiny, YOLOv4 arasında 

yaptığımız bu karşılaştırmalara göre daha iyi bir seçenektir, çünkü gerçek zamanlı nesne 

algılama ortamıyla çalışırken daha hızlı sonuç alma doğruluktan daha önem arz etmektedir. 



 

23 
 
 

 

Ayrıca optimizasyonu kolaydır ve OpenCv ile uyumludur. Aşağıda belirttiğimiz grafikte de 

diğer derin öğrenme algoritmalarının birbirleriyle karşılaştırılmasının sonuçları görülmektedir. 

 

 
Şekil 6.2. Nesne tespit algoritmalarının karşılaştırılması 

YOLOv4-tiny mimarisine bakacak olursak basit bir ağ yapısına, az hesaplamaya ve 

daha düşük donanıma sahiptir. YOLOv4-tiny Convolution katmanı, BatchNorm katmanı, ve 

LeakyRelu'dan oluşur. Convolution katmanı nesne algılamak için kullanılan evrişimli bir sinir 

ağıdır. Ayrıca YOLOv4-tiny için omurga görevi görmektedir. BatchNorm katmanı ise modelin 

bilgisayardaki eğitim ve yakınsama hızını hızlandırabilir ve geri yayılım sürecinde gradyan 

patlaması ve gradyan kaybolması sorunlarını önleyebilmektedir. LeakyReLU ağın doğruluğunu 

sağlarken hesaplama karmaşıklığını azaltmak için model parametrelerini azaltabilmektedir.  

Yabani ot tespiti için OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Bunun sebebi görüntü işleme 

için kullanılan en popüler kütüphanelerden birisi olmasıdır. Bunun haricinde numpy ve 

matplotlib gibi nesne tespitinde yaygın şekilde kullanılan kütüphanelerden faydalanılmıştır. 

Programlama dili olarak Python tercih edilmiştir. Kodlar, Anaconda platformunda Visual 

Studio Code ve Google Colab kullanılarak yazılmıştır. Google Colob tarayıcıda Python'u 

yazmamızı ve çalıştırmamızı sağlar ve GPU'lara erişim ücretsiz olduğundan dolayı eğitim 

modelini yerel bilgisayara göre daha hızlı oluşturur.  

Otonom olarak geliştirdiğimiz aracımızda yabani ot yukarıda da bahsettiğimiz özelliklerinden 

dolayı YoloV4-tiny algoritması ile tespit edilecektir. Teknofest tarafından bizlere ulaştırılan 

yabani ot üzerinden eğitilmek üzere 5 bin adet fotoğraf çekilmiştir. Bu fotoğraflardan ilk 

aşamada 100 tanesi test için kullanılmıştır. Çekilen fotoğraflar: 

• Yabani ot ile araç kamerası arasında 70 cm mesafe alınarak  

• Kullanılacak kameranın görüntü pixeli ve fotoğraf çekilen kameranın görüntü pixelinin aynı 

olması durumları dikkate alınarak  

• Yarışma ortamında çukur, tümsek vb. gibi engellerin varlığı ve ortamın gölgeli, aydınlık 

olması dikkate alınarak çekilmiştir. 

Elde etmek istediğimiz bitkiyi barındıran görüntülerimiz bitki_dataset adlı klasör altında 

tutulmaktadır. Veri seti oluşturulduktan sonra elde edilen veriler üzerinde etiketlemeler 

yapılmıştır.  
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Etiketlenme LabelImg Grafiksel Resim Ekleme Aracı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketlenme işlemleri tamamlanmasının ardından YoloV4-tiny algoritması kullanılarak 

oluşturulan modelimiz eğitime hazır hale getirilmiştir. YoloV4-tiny modelini eğitmek için 

veriler test ve eğitim olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Eğitim ve test işlemleri için veri setimiz, 

%80 eğitim ve %20 test verileri rastgele olacak şekilde bölünmüştür. Eğitim için gerekli olan 

dosyalar Colab’da çalıştırılmak için Google Drive’a yüklendi ve Colab üzerinden eğitim 

başlatıldı. Eğitimin sonrasında yapılan testlerde %86 doğruluk oranına ulaşılmıştır. 

Şekil 6.4. Yardımcı fonksiyonlar 

 

 

Drive’da Weed_detection klasörümüz içerisinde generate_test.py, generate_train.py, obj.data, 

obj.names, obj.zip, test.zip ve yolov4-tiny-obj.cfg ekleri bulunmaktadır.  

 

 

 

Şekil 6.3. LabelImg ile Etiketleme 
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yolov4-tiny-obj.cfg: Eğitim için gerekli şartları içeren dosyadır.  

obj.name: Eğitim yapacağımız nesnenin isminin yazıldığı dosyadır.  

obj.data : Eğitim yapacağımız nesne sayısını, eğitim yaparken kullanacağımız train.txt, text.txt 

ve obj.names isimli dosyaların adreslerini ve eğitim sonucu bulduğumuz ağırlıkları 

kaydedeceğimiz dizindir. 

generate_test.py, generate_train.py: Train ve test işlemleri için gerekli dosyalardır. 

 

Eğitim sonucuna göre Epochs değeri arttırılıp tekrar eğitimlere tabii tutulmuştur. Epochs kodun 

kaç kere eğitileceğini gösterir. Epochs sayısı arttıkça hata sayısı azalır. Accuracy değeri artar, 

loss değeri giderek azalır. Eğitimin sonrasında yapılan testlerde %86 doğruluk oranına 

ulaşılmıştır. 

 

 

                   

 

Şekil 6.5. Test sonucu 

 

     Şekil 6.6. Real time test sonucu 

                            

7. Yabancı Otla Zirai Mücadele Yöntemleri 

Yabancı otla mücadele yöntemi olarak ilaçlama yöntemi seçilmiştir. Kesme yönteminde 

otun kökü toprakta kaldığı için yabancı ot tekrardan büyüyebilmektedir. Aynı şekilde sökme ve 

çapalama yöntemlerinde de müdahale edilen ot nemli ortamda tekrar büyüyebilme şansı elde 

ettiğinden bu yöntemler tercih edilmemiştir. Anlatılan yöntemlere göre daha iyi sonuçlar elde 

ettiğinden yabancı ota müdahale mekanizmasının tasarımı ilaçlama yöntemine uygun olacak 

şekilde yapılmıştır. Görüntü işleme teknolojisiyle tespit edilen yabancı ota herbisit tankından 

su motoru ve hortum vasıtasıyla ilaç püskürtülmektedir. Yabancı otla mücadele mekanizması 

robot kol ve püskürtme sisteminden oluşmaktadır. 
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7.1. Robotik Kol 

İKA’da delta robotik kol kullanılmıştır. 3 

serbestlik dereceli bu kolun hareketi için 3 adet MG995 

servo motor kullanılmıştır. Hızlı ve esnek hareket 

kabiliyetine sahiptir. Aracın altında konumlandırılan 

bu kol sayesinde, İKA tarım arazisindeki ilerleme 

yönünü değiştirmeden yabani otlara ulaşabilmektedir. 

Bu teknoloji, tarım arazisinin daha az ezilmesini ve 

ekim alanının daha verimli kullanılmasını 

sağlamaktadır. Kolun tasarımı 4 mm çapında çelik 

çubuk, gijon, küresel mafsal ve 3 boyutlu yazıcıda 

üretilen özgün parçalar ile yapılmıştır. Kolun montajı 

somun ve epoksi yapıştırıcı vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla İKA da kullanılan delta robotik kol oldukça 

hafif ve işlevsel olarak tasarlanmıştır. 

 

7.2. Püskürtme Sistemi  

Püskürtme sisteminin tasarımı yapılırken arabaların silecek suyu püskürtme 

mekanizması örnek alınmıştır. Sistem bir adet 1.5L’lik herbisit deposu, bir adet 12V’luk su 

motoru, bir adet 12V’luk selenoid valf, bir adet püskürtme memesi ve hortum dan oluşmaktadır. 

Seçilen pompanın özellikleri tablo 7.1 de gösterilmiştir. 

Tablo 7.1. Pompa özellikleri 

Çalışma Gerilimi (Volt) 12 

Çalışma Akımı (Amper) 0.5-0.7 

Debi Miktarı (Litre/Saat) 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.1. İmalatı tamamlanan delta 

kol 

Şekil 7.2. İlaçlama sisteminin elemanları 
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8. Özgün Bileşenler 

 

8.1. Mekanik Özgünlükler 

İKA mekanik olarak tamamen özgün bir tasarıma sahiptir. Kullanılan dönüş sistemi, ot 

imha mekanizmasında kullanılan delta robotik kol, araç üzerindeki birleştirme elemanları 

mekanik ekip üyeleri tarafından özel tasarım değişkenleri kullanılarak tasarlanmıştır.  

8.1.1. Dönüş Sistemi 

İKA’nın dönüşü, yürüyüş sistemi üzerinde 

tasarlanan bir mekanizma ile gerçekleşmektedir. Bu 

mekanizmanın tüm bileşenleri özgün olarak 

tasarlanmış ve konumlandırılmıştır.  Gerekli motor 

gücünü en aza indirmek için helisel dişlilerin çap 

farkları kullanılarak motor torkundan kazanç elde 

edilmiştir. Dişliler PLA+ malzemeden 3 boyutlu 

yazıcı kullanılarak imal edilmiştir.  Kullanılan SKF 

51100 ve SKF 51106 eksenel rulmanların 

yataklanması ile dönüş sisteminin esnekliği 

sağlanmıştır. Yataklama için kullanılan parçalar, 

ST37 malzemeden tornalama işlemi ile özel olarak 

imal edilecektir. 

8.1.2. Delta Robotik Kol 

İKA üzerinde delta robotik kol kullanılmıştır. Bu 

kolun motorlarını tutan parça ve nozulun sabitlendiği parça 

özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Kolun hareketi için 

ters kinematik hesaplar yapılarak, uygun ölçülerde 

konumlandırılmıştır. Kullanılan MG995 servo motorlar 

STM32F407G kartı üzerinden sürülecektir. Kolun hareket ve 

kontrolü için kullanılan kodlar yazılım ekibi tarafından özgün 

olarak yazılacaktır. 

 

8.1.3. Özel Üretilen Parçalar 

Yürüyüş sisteminde kullanılan erkek tente mafsalları , 60 derecelik dirsekler, araçtaki 

motorları tutan parçalar ve kaplin  uygun boyutlarda özel olarak tasarlanmıştır. Malzeme olarak 

ST37 kullanılmıştır. Ayrıca dönüş sistemini  ve tekerleri koruyan parçalar 3 boyutlu yazıcıdan 

üretilmek suretiyle özel olarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 8.1. Dönüş sistemi 

Şekil 8.2. Delta robot kol 

Şekil 8.3. Özgün tasarlanan parçalar 
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8.2. Yazılımsal Özgünlükler 

İKA'nın kamera görüş açısına göre çıkardığı haritanın, bölme algoritması kullanılarak 

eş parçalara bölünmesiyle İKA'nın arazide her noktayı gezmesi ve kameranın arazinin bütününü 

görmesi sağlanacaktır. Bölme algoritması, kNN En Yakın Komşular algoritmasının 

değiştirilmiş sürümünü kullanmaktadır ve makine öğrenmesi ile çalışmaktadır. Kontrol 

yazılımının bir bütün halinde çalışması gerçekleştirilmiştir. Projemizde aracın kullanıcı 

arayüzü, araçta çalışan arka kısım yazılımın ön kısmı paylaşması webde gerçekleştirilmektedir. 

Bunun için web arayüzü geliştirilmiştir. İKA’nın görüntü işleme sistemi modül olarak kontrol 

yazılımına eklenmiştir. Kalman filtreleri kullanılarak İKA’nın yol çizimindeki hataların 

giderilmesi planlanmaktadır. 

 

9. Güvenlik Önlemleri 

İKA üzerinde acil durum olmasına karşın kullanıcı tarafından sistemin tüm elektriğini kesen bir 

acil durum butonu bulunmaktadır. 

Batarya kontrolü için BYS (Batarya Yönetim Sistemi) devresi bulunmaktadır. Bu devre 

bataryanın şarj ve deşarj olaylarını dengelemekte ve olası sorunların önüne geçmektedir. 

Aracın otonom hareketi esnasında acil bir durum gerçekleşmesine karşın araç manuel kullanıma 

geçerek kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilebilmektedir. 

Batarya PLA’dan üretilmiş bir batarya kutusunda muhafaza edilecek ve araca sabitlenecektir. 

Araçtaki komponentleri bağlamak için yalıtkan ve yanmaz malzemeden oluşan kablolar 

kullanılmaktadır. 

İKA üzerinde bulunan kabloların birbirlerine dolanarak tehlike oluşturması ihtimaline karşı 

aracın tasarımında kablo yolları açılmış ve tüm kabloların bu yollar üzerinden geçilmesi 

sağlanmıştır. 

Kullanılan elektronik bileşenler ilaç haznesinden uzak bir yere konumlandırılmış olup aralarına 

bölme yerleştirilmiştir. Bu sayede elektronik bileşenler nemden uzak tutulmaktadır. 

Dışarıdan gelebilecek yağmur veya suya karşı elektronik devre elemanlarını koruması için 

karoseri tasarlanarak aracın gövdesi kapatılmıştır.  

Karoseriye açılan havalandırma kanalları arasında hava akışı gerçekleştirilerek gövde içerisinde 

sıcaklık artışının önlenmesi sağlanmıştır.  

Gövde içerisinde bulunan mekanik ve elektronik tüm bileşenler  gövde iskeletine montajlanarak 

sabitlenmiştir. Böylelikle İKA arazi koşullarında hareket ederken bileşenlerin savrularak zarar 

görmesi önlenmiştir.  

10. Simülasyon ve Test 

Tasarlanan İKA için yapılan otonom hareket algoritmalarının test edilebilmesi adına 

Gazebo simülasyon ortamı kullanılmıştır. GAZEBO simülasyon ortamı, ros2 ile uyumlu 

çalışması, aracı belli standartlara bağlı kalmadan oluşturabilme özgürlüğü, simülasyon 

ortamındaki fiziklerin gerçek hayata uygun olması ve rakiplerine kıyasla eğitim içeriği 

açısından zengin olması bu programın tercih edilmesinin başlıca nedenleridir. Şekil 10.1’de 
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görülen araç modeli oluşturulurken gerçeğine uygun olacak şekilde süspansiyonların 

çalışmasına ve motordan alınacak torkun gerçeğe uygun olmasına dikkat edilmiştir. Benzer 

biçimde Şekil 10.2’de görülen parkur modeli tasarlanırken bitkilerin olabildiğince rastgele 

yerleştirilmesine ve yarışma standartlarına uygun olmasına dikkat edilmiştir. 

 

 
Şekil 10.1. Araç modeli 

 

 
Şekil 10.2. Parkur modeli 

 

SOLIDWORKS’te yapılan çizimlerin GAZEBO ortamına aktarırken parçalar 

SOLIDWORKS’ten “.stl” uzantılı olarak alınmış, BLENDER programında düzenlendikten 

sonra “.dae” uzantılı hale getirilmiştir. Parçalar GAZEBO ortamında Linkler şeklinde 

oluşturulmuş ve Parent-Child ilişkileri kurularak birbirlerine bağlanmıştır. Araçta bulunan delta 

robot kol oluşturulurken bir child’ın birden fazla parent bağlantısı olacağından ötürü model 

formatı olarak “.sdf” seçilmiştir. Yarışma parkuru oluşturulurken parkur kaba bir şekilde 

SOLIDWORKS’te çizilmiş, “.stl” olarak kaydedilip, BLENDER programında düzenlendikten 

sonra “.dae” formatına çevrilmiştir. Tarnet tarafından gönderilen bitkinin modellenmesi 

3DSMAX da yapılmış ve “.stl” formatında kaydedilmiştir. BLENDER programında 

düzenlendikten sonra “.dae” formatında kaydedilmiştir. 
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Simülasyonda yapılan algoritma testleri sonucunda Şekil 10.3’te görüleceği üzere araç 15°’lik 

eğime sahip engeli sorunsuz bir şekilde aşabildiği görülmüştür. Benzer şekilde yazılan otonom 

sürüş algoritmasının Şekil 10.4’te görüldüğü üzere çukur engelini geçebildiği görülmüştür. 

 

Şekil 10.3. Tümsek engelin aşılması                        Şekil 10.4. Çukur engelinin aşılması 

 

 

10.1. Görüntü İşleme Testi 

Otonom olarak geliştirdiğimiz aracımızda yabani ot YOLO algoritması tespit edilecektir. 

Teknofest tarafından bizlere ulaştırılan yabani ot üzerinden eğitilmek üzere 5 bin adet fotoğraf 

çekilmiştir. Çekilen fotoğraflar: 

• Yabani ot ile araç kamerası arasında 70 cm mesafe alınarak, 

• Kullanılacak kameranın görüntü pixeli ve fotoğraf çekilen kameranın görüntü pixelinin aynı 

olması durumları dikkate alınarak,  

• Yarışma ortamında çukur, tümsek vb. gibi engellerin varlığı ve ortamın gölgeli, aydınlık 

olması dikkate alınarak,  

Elde etmek istediğimiz bitkiyi barındıran görüntülerimiz bitki_dataset adlı klasör altında 

tutulmaktadır. 

Veri seti oluşturulduktan sonra elde edilen veriler üzerinde etiketlemeler yapılmıştır. 

Etiketlenme LabelImg Grafiksel Resim Ekleme Aracı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Etiketlenme işlemleri tamamlanmasının ardından YoloV4-tiny algoritması kullanılarak 

oluşturulan modelimiz eğitime hazırdır. YoloV4-tiny modelini eğitmek için veriler test ve 

eğitim olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Eğitim ve test işlemleri için veri setimiz, %80 eğitim ve %20 test verileri rastgele olacak şekilde 

bölünmüştür. Eğitimin sonrasında yapılan testlerde %86 doğruluk oranına ulaşılmıştır. 
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10.2. Mekanik Testler 

10.2.1. DC Motor Tutucu Analizi 

DC motorun montajlandığı kısımdır. Aynı zamanda teker ile dönüş mekanizmasını da 

birbirine bağlayan bir parça olduğu için araç üzerindeki kritik parçalardan biridir. Analiz 

yapılırken tutucu, dönüş mekanizmasının montajlanacağı 3 delikten sabitlenmiş olup, kritik 

durum için araç ağırlığının yarısı olan 150N, motorun monte edileceği deliklere yukarı yönlü 

verilmiştir. Ayrıca aracın hareketi esnasında gelebilecek radyal yüklere karşı da motor 

deliklerine içeri yönlü 150N’luk kuvvet uygulanmıştır. 

 

Yapılan gerilme ve yer değiştirme analizleri sonucunda en alttaki montaj deliğinde 110.3 Mpa, 

maksimum yer değiştirmenin ise tutucunun uç kısmında ve 0,98mm olduğu gözlemlenmiştir. 

Analiz sonucuna göre motor tutucunun maruz kaldığı kuvvetlere karşı 2,5 kat emniyetli olduğu 

görülmüştür. Sonuçlar Şekil 10.5 ve 10.6’da gösterilmiştir. 

 

 10.2.2. Çark Dişli Analizi 

 

Pinyon dişli ile birlikte aracın dönüş mekanizmasının hareketini sağlayan kısımdır. 

Görevinden dolayı araç için kritik parçalardan biridir. Çark dişliye etkiyen motor torku 

Denklem (10.1) de verilmiştir. 

𝑇 = 𝐹 𝑥 𝑟 (10.1) 

 Formülde T motor torkunu, F kuvveti, r bölüm dairesi yarıçapını temsil etmektedir. Bu değerler 

T = 3 Nm ve r = 0.03375 m’dir. 

Denklem (10.1)’den,                        𝐹 = 3 0.03375⁄  ≅ 90𝑁    bulunur. 

Şekil 10.5. DC Motor Tutucu Gerilme 

Analizi 

Şekil 10.6. DC Motor Tutucu Yer Değiştirme 

Analizi 
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Analiz yapılırken dişli 4 delikten sabitlenip, pinyon dişli ile temas edecek dişlere 

denklem (10.1)’den bulunan 90 N’luk kuvvet verilmiştir. 

 

Yapılan gerilme ve yer değiştirme analizleri sonucunda dişlinin maksimum gerilme 

oluşan noktasının diş dibinde ve 3.03 Mpa, maksimum yer değiştirmenin ise dişlerin uç 

noktasında ve 0.0087mm olduğu gözlemlenmiştir. Yer değiştirme miktarından da anlaşılacağı 

üzere dişli üzerine gelen kuvvete karşı fazlasıyla emniyetlidir. Analizlerin sonuçları Şekil 10.7 

ve 10.8 de gösterilmiştir. 

10.2.3. Yürüyüş Sistemi Bağlantı Parçası Analizi 

Rulman yatakları ile gövde kafesinin birbirine bağlanmasını sağlayan ve aracın bütün 

ağırlığını taşıyan parçadır. Analiz yapılırken parçanın sigmalara bağlanacağı 4 tane delik 

sabitlenip, yatakların bağlandığı 2 tane deliğe kritik yükleme durumu için 150 N’luk bileşke 

kuvvet verilmiştir. Analiz sonuçları Şekil 10.9 ve 10.10 da gösterilmiştir. 

                                                              

Yapılan gerilme ve yer değiştirme analizleri sonucunda parçanın maksimum gerilme oluşan 

noktasının bağlantı deliklerinde ve 9.59 Mpa, maksimum yer değiştirmenin ise rulman 

yataklarının bağlantı noktasında ve 0.0018 mm olduğu gözlemlenmiştir. Yer değiştirme 

miktarından da anlaşılacağı üzere parça, maruz kaldığı yüklemeye karşı fazlasıyla emniyetlidir.  

 

Şekil 10.7. Çark Dişli Gerilme Analizi Şekil 10.8. Çark Dişli Yer Değiştirme Analizi 

Şekil 10.9. Aks Bağlantı Parçası Gerilme 

Analizi 

Şekil 10.10. Aks Bağlantı Parçası Yer 

Değiştirme Analizi 
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