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1.Takım Organizasyonu 

Şema 1 Takım Organizasyonu 
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2.Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

2.1. Yapılan Değişiklikler 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz yazılımsal ve elektrik özellikleri açısından köklü 

bir değişiklik yapılmadan tutarlılık sağlanmıştır. Buna karşın aracın mekanik özelliklerinde 

şu şekilde değişiklikler meydana gelmiştir; 

a. Belirtilen stereo kamera yerine aracın ön köşelerine yerleştirilen 2 adet Raspberry Pi

kamerası tercih edilecektir. Bu sayede daha geniş bir yelpazede bitkilerle tam görüş

açısı sağlanır ve daha hızlı bir şekilde yabani otlara müdahale edilecektir.

b. ARF aracında kullanılan yürüyüş sisteminde palet yerine 2 adet pnömatik teker ve 2

adet tahrik tekeri kullanılacaktır. Palet sistemindeki istenilen ölçülerde palet

bulunamaması ve bu nedenle paletin özel tasarım olarak sipariş edileceğinden yurt

dışından sipariş verilmesi gerekmektedir. Bu sürenin uzun olacağından tekerlek

sistemine geçilmiştir.

c. Araç tasarımındaki püskürtme nozullarının konumları ön uçlardan alınarak aracın

kamera hizasında tutulup aracın yan kısımlarına yerleştirilmiştir. Ayrıca bu nozullar

ön tasarımdan farklı olarak istenilen boyutta manuel olarak ayarlanabilmektedir. Bu

sayede nozulların bitkiye ulaşabilirliği artırılarak yabani ota müdahalesi

kolaylaşmıştır.

d. İlaçlama tankının nozullara ilaç aktarım süresinin azaltılması ve araç içerisindeki

elverişli alanın arttırılması için araç içerisindeki ilaçlama deposu araç merkezinden

alınarak sağ arka kısmına yerleştirilmiştir.

e. Şartnameye uygunluğu göz önünde bulundurularak araç kabuk tasarımında

değişikliğe gidilmiştir. ARF aracının tasarımında daha minimalist bir çalışma

yapılarak daha kompakt bir araç modeli elde edilmiştir ve bu sayede iç hacmindeki

ölü alanlar azaltılmıştır.

2.2. Bütçe Karşılaştırması 

Bütçe planlamasında ön tasarım raporuna neredeyse bağlı kalınmıştır. Araçta 

değişikliğe gidilen kamera ve yürüyüş sisteminden dolayı maliyet hesabında azami miktarda 

değişiklikler meydana gelmiştir. Oluşturulan maliyet hesabı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

ÜRÜN FİYAT (TL) 

İvme Sensörü 10,84 

Outdoor Modem 430 

Simple RTK 2110 

Su Seviyesi Sensörü 21,09 

Arduino Mega 123,2 

Raspberry Pi 4 668,12 

Su Pompası 72,81 

Raspberry Pi Kamera x2 298,27 x2 
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Hoverboard Batarya 489,33 

PLC CPU Zero 256,97 

Lidar 1.665,75 

Servo Motor x2 86,97 x2 

Nem ve Sıcaklık Sensörü 10,55 

Hub Motor x2 1800 x2 

Alüminyum Sac ~200 

Encoder x2 173,70 

Nozzle x2 40 x2 

Pnömatik Teker x2 96 x2 

Sigma Profil ~177 

TOPLAM 11.044,7 
Tablo 1 Bütçe Planlaması 

 

3.Araç Özellikleri 

 

 Araç özellikleri yazılımsal, elektronik ve mekanik olarak üç ayrı başlıkta 

incelenmiştir. 

 

3.1. Yazılımsal Özellikler 

  

 ARF aracından alınan veriler Ardunio Mega’da toplanarak kablosuz iletişim ile Node.js 

teknolojisine iletilmektedir. Sağlanan seri haberleşme protokolündeki veri akışı Electron’da 

tasarladığımız arayüze aktarılır. Araç durum bilgisini tasarlanan arayüzde yönetmek için çok 

işlemli mimariyi kullanan Electoron, Node.js entegrasyonuyla beraber çalışacaktır. Oluşturulan 

arayüz ile İKA arasında köprü görevi sağlanarak sensör ve araç arasındaki iletişim anlık 

sağlanacaktır. Yapılan bu işlemlere örnek olarak; ilaçlama deposunda bulunan sıvı seviye 

sensörü, sıvı miktarının ilaçlama pompasına iletilmemesi veya püskürtme basıncına 

ulaşamayacak kadar düşük olması durumunda, oluşturulan arayüz programına depo içerisindeki 

sıvı miktarının geri bildirimi yapacaktır.  Uyarı olarak, “İlaç seviyesi düşük” bildirimi arayüz 

ekranında metinsel olarak gözükecektir. Araç, görev amacına hizmet edemeyecek veyahut 

gelişebilecek komplikelerde koşullarda “Pil azalıyor”, “Batarya sıcaklığı yüksek” gibi gerekli 

bildirimleri sensörlerden alarak arayüz ekranına gönderir. Böylelikle arayüz ekranına yansıtılan 

bildirimler hakemler ve kullanıcı tarafından okunabilir. Arayüz ekranına yansıyan bildirimler, 

manuel olarak kullanıcının arayüz ekranında bulunan butonlar aracılığıyla araca iletir ve aracın 

aldığı komutu uygulaması sağlanır. 

 Görüntü işleme ve evrişimsel sinir ağları (CNN) kullanarak yabani ot YOLO bilgilerini 

girdi olarak alır. Alınan her nöron verileri ham pikseller ile doğrudan cismi tanımlamaya yarar. 

Yapay öğrenme algoritmaları kullanılmasıyla beraber araç içerisindeki çeşitli sensörler ve 

kameralar anlık verileri otonom sürüş algoritmasıyla birleştirir. Bu sayede yarışma 

parkurundaki sıra aralarında muntazam bir şekilde ilerler. Dönüş esnasında ise dönüş açısını 
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hesaplar ve aracın stabil bir şekilde hareketini sağlar. Ayrıca arazide bulunan çukur, engel ve 

eğimleri algılayarak kararlar alır ve aldıkları kararlar doğrultusunda hareket eder. Otonom ve 

görüntü işleme algoritmaları arasında bir ara yazılım olan ROS (Robotic Operating System) 

kullanılarak sistemin kontrolü sağlanmıştır. 

3.2. Elektronik Özellikler 

 

Aracın orta kısmında Lidar kullanılarak nokta bulutu (Point Cloud) verileri ile uzaysal 

düzlemde cisimlerin kapladıkları alana ait kütlesel koordinat bilgilerini bilgisayar ortamındaki 

karşılığını bulması sağlanmıştır. Parkurun nokta bulutu verileri ile modelini çıkarmak için 

kullanılan Lidar (Light Detection and Ranging), aynı zamanda kendi oluşturduğumuz 

simülasyon ortamında ışık sinyalleri gönderir. Gönderilen sinyaller doğrultusunda sinyalin ne 

kadar sürede döndüğünü belirleyerek, engellerin ve yabani otun konumlarının saptanmasıyla 

beraber gerçekle örtüşen veriler elde etmemizi sağlar. Aynı zamanda arazi içerisindeki eğim, 

çukur veya yabani ot tespiti için kullanılan kamera, aldığı görüntüyü kullanıcının ekranına 

aktaracaktır. 

 ARF aracının içerisine yerleştirilen elektronik komponentler, sensörler ve modüller 

arasında veri alışverişini sağlayan Arduino, USB seri haberleşme protokolünü kullanarak 

Raspberry Pi ile iletişimini sağlar. 

 PLC ile İKA içerisindeki motor sürücüsünden, motordan ve enkoderden aldığı bilgiyi 

işleyerek elde ettiği sonuçları Raspberry Pi aktaran bir sistem kurulmuştur. Araçtaki 

otomasyonu denetim ve kontrolü, klasik ağ topolojisine göre haberleşme sunan Modbus TCP/IP 

protokolü ile çok sayıda veri akışı sağlanmıştır. Ayrıca ARF aracı ile arayüz arasındaki iletişim, 

aracın ön kısmında bulunan Simple RTK ile seri haberleşme protokolü kullanarak 

sağlanmaktadır. Simple RTK-Gerçek zamanlı Kinematik (Real Time Kinematic) kod tabanlı 

konumlandırma yoluyla yer istasyonu ve araç arasında yüksek doğrulukta ve gerçek zamanlı 

nicel korelasyonu oluşturarak konum bilgisi sağlar.  

 Akım ve gerilim değerlerinin optimum uygunluğunun sağlanması için güç kaynağı 

olarak 36 V, 4.4 Ah kapasiteli bir batarya tercih edilmiş ve elektronik bileşenler arasındaki 

koordinasyon kesintisiz bir şekilde sağlanmıştır.  

 Elektronik özellikler bölümü detaylandırılarak araç kontrol ünitesi ve sensörler 

başlıklarında açıklanmıştır. 

3.3. Mekanik Özellikleri 

 

 ARF aracı tarım alanında kolaylık sağlayıp her kesime hitap eden ekonomik ve kolay 

montajlanabilen bir yapıya sahiptir. Aracın kabuğunda alüminyum sac kullanılarak hafiflik esas 

alınmıştır. Kabuk tasarımdaki hafif dışa doğru eğim verilmesi hem daha geniş bir alan 

kazanılmış olup hem de nozulların bitkiyle arasındaki mesafenin uygunluğu sağlanmıştır. Araç 

şasisinde ise 30x30 sigma profil tercih edilmiştir ve bu sayede ARF aracı kaynak işlemi 

olmadan basit montajlama ile modüler bir yapı elde edilmiştir. 
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Şekil 1 Şasi Analizi 

 

 Ön Tasarım Raporunda da bahsettiğimiz ARF aracının yürüyüş sistemi palet olarak 

belirlenmesine karşın yapılan hesaplamalar doğrultusunda istenilen verilerin elde edilemediği 

saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında tekerlek sistemine geçilerek ARF aracının yürüyüş sisteminde 

itiş ve dönüş manevrasını sağlamak için ön tekerler tercih edilmiştir. Arkadaki iki teker ise 

pnömatik teker olup serbest dönüş ve hareketi sağlayacaktır. Elastomer ve esnek bir yapıya 

sahip olan tekerler için üretilen kauçuk, uygun kalıplama prosesleri uygulandığında iyi ve 

dayanıklı bir yapı elde etmemizi sağlar. Yüksek mukavemetli bir davranış sergilemesinden, yük 

taşıma kabiliyetinin yüksek ve korozyona karşı dirençli olmasından kaynaklı ARF aracın 

tekerleklerinde de tercih edilmiştir. Ayrıca aracın tarım sektöründe de geliştirilip ilerletilmesi 

planlanmasından dolayı tarımsal alanda oluşacak, bitkilerdeki küf, bakteri, gübre gibi tarımsal 

çevre koşullarıda göz önünde bulundurulmuştur. Ön tekerlerde sağlanan bu hareket sistemi 

Ackermann Direksiyon Geometrisi göz önünde bulundurularak hesaplanıp uygulanmıştır. 
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Şekil 2 Aracın Ön İzometrik Görüntüsü 

 

 

Şekil 3 Aracın Arka İzometrik Görüntüsü 



 
 

 

 

9 
 
 

 

 

Şekil 4 Araç İskeleti 

 Kullanacağımız yürüyüş sisteminde herhangi bir aktarma organı bulunmayan tekere 

entegre olan hub motorlar kullanılmıştır. Daha verimli bir sistem elde edilişinden, kolay 

erişilebilir, tasarlanabilir ve kontrol edilebilir bir yapıya sahip olduğundan tahrik gücünü daha 

kolay iletebilmemizi sağlar. 

Hub motor için tork hesabı; 

𝑇 =
𝑃

𝑁
× 9.5488 

𝑇 =
2𝑥350 𝑊

600 𝑟𝑝𝑚
× 9.5488 

𝑇 = 11.14 𝑁. 𝑚 

 

Tekerlek çevresi; 

𝐶 = 2 × 𝜋 × 𝑟 

𝐶 = 2 × 𝜋 × ( 0.1016 𝑚) = 0.63 𝑚 

Araç hızı;  

𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑛 × 𝐶 

𝑉𝑚𝑎𝑘𝑠 = 600 𝑟𝑝𝑚 × 0.63 𝑚 = 378𝑚/𝑑𝑘 ≅ 30.24 𝑘𝑚/ℎ 
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 Yabani otlara müdahale için geliştirdiğimiz ilaçlama sistemi aracın sağ ve sol yanlarında 

konumlandırılmaktadır. ARF aracında, sıra arsından geçerken bitkilerin yerleşimine göre 

ayarlanabilen bir mekanizma yer alacaktır. Kendi tasarladığımız Z profil sayesinde nozullar 

sağa sola hareket edecektir. Böylece Tek yönlü hazarek yapan Z profil uzayıp kısalabilecektir. 

Z profilin hareket kabiliyeti Prizmatik (Kayar) mafsal göz önünde bulundurularak sadece x 

ekseninde hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Tarımsal çözüm olarak ileri sürdüğümüz 

ilaçlama sisteminde, profil uçlarına yerleştirilen nozulllar tarafından iletilen basınçlı sıvı ile 

noktasal bir atış hedeflenmiştir. İlaçlama yapan nozullar servo motor ile 180 derecelik bir açı 

tarayarak geniş bir yelpazede ilaçlama yapabilecektir. 

Nozulların toplam debisi; 

𝑞 =
𝑣 × 𝑞 × 𝑄

60
 

Bu eşitlikte; 

q: Nozulların toplam debisi (1/min), 

v: Çalışma hızı (km/h), 

Q: İlaç normu (l/da) dır. 

İş genişliği ise; 

𝑏 = 𝑚 × 𝑛 

Eşitliğiyle hesaplanabilir. Bu eşitlikte; 

n: Nozul sayısı (-) 

m: İki nozul arasındaki uzaklık (m) dir. 

𝑏 = 𝑚 × 𝑛 

𝑏 = 0.550 × 2 = 1.1 𝑚 

𝑞 =
𝑣 × 𝑞 × 𝑄

60
=

5000 × 1.1 × 0.1

60
= 9.17 1/𝑚𝑖𝑛 

 

 Ayrıca elde etmiş olduğumuz aracın patlatma videosuna da aşağıdaki linkten 

ulaşılabilirsiniz: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFszyHwc8jc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFszyHwc8jc
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Aracın teknik bilgileri aşağıda detaylandırılmıştır: 

 

 
Şekil 5 Araç teknik resmi 

 

4.Sensörler 

 

 ARF aracımızda 1 adet Lidar, 1 adet Ultrasonik sensör ve Raspberry Pi kamera 

modülleri, batarya sıcaklığını ölçmek için ise DHT11 sıcaklık ve nem algılayıcı kalibre edilmiş 

sensör kullanılmıştır. 0 ile 50°C arasında 2°C hata payı ile sıcaklık ölçen birim, 20-90% RH 

arasında 5% RH hata payı ile nem ölçer. LIDAR sensör olarak 0-40m menzili olması, 1m'den 

büyük mesafelerde ±2.5cm hassasiyete sahip olması ve düşük güç tüketimi sağlaması nedeniyle 

LIDAR-Lite v3 modeli tercih edilmiştir. Kamera modülü ise,1080p'ye kadar Full-HD 

kalitesinde video çekebilmesinden dolayı görüntü işlemede uygun görülmüştür. Ultrasonik 

sensör LİDAR’ı doğrulamak için kullanılacaktır. Kamera modüllerimiz aracın tepe kısmında 

nozulların hemen üst sağ ve sol köşelerinde yabani otun tespit edilmesinde kullanılacaktır. 

 ARF aracının hareket kabiliyetine sahip olması, üzerinde bulunan sensör gruplarından 

ve çevresel birimlerinden gelen verileri işlemesi, kullanıcı komutları veya otonom sürüş 

komutları ile entegrasyonu sonucu oluşmuştur. Araçta kullanılacak olan veri alıcılarından 

(kamera, Lidar vb.) gelen ham sensör verileri, gürültüler içermesinden dolayı anlamlı bilgiler 
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elde edilememektedir. Bu nedenle sensör füzyonu gereklidir. Sensör füzyonunun 

gerçekleştirilmesi için literatürde sıklıkla kullanılan yöntem olması ve birçok mevcut filtre göz 

önüne alındığında hatayı minimize edebilen en etkili filtre olması ile Kalman filtresi aracımız 

için uygun görülmüştür. Kalman Filtresi, sensörlerden gelen verilerin oluşturduğu gürültülü 

ortamların olasılıksal ve matematik işlemleri ile verilerin anlamlı hale gelmesine olanak sağlar. 

Bununla birlikte Kalman filtresi, dinamik bir sistemde t-1 anındaki giriş ve çıkış bilgilerini 

kullanarak t anındaki durumların tahminini yapan filtredir. Kalman Filtresi Formül 1 ve Formül 

2 ile tanımlanmaktadır. Formül 1’de verilen x durum vektörünü, u kontrol vektörünü, w durum 

hatasını, A durum geçiş matrisini, B kontrol giriş matrisini temsil etmektedir. Formül 2’de 

verilen z ölçüm vektörünü, H durum vektörü parametrelerini ölçüm bölgesine haritalayan 

dönüşüm matrisini, v ise ölçüm hatasını temsil etmektedir.  

𝑥𝑡 = 𝐴𝑡𝑥𝑡−1 + 𝐵𝑡𝑢𝑡 + 𝑤𝑡 (1) 

𝑧𝑡 = 𝐻𝑡𝑥𝑡 + 𝑣𝑡 (2) 

 Gerçek zamanlı uygulamalarda sistem verileri üretmek için matematiksel olarak sensör 

verileri birleştirilir. Matematiksel tahminlere dayanarak sistemi optimize eder. Çalışma 

mekanizması Şekil 6’daki gibidir.  

 

 

 

Şekil 6 Çalışma Mekanizması 

  

  

 

 

 



 
 

 

 

13 
 
 

 

 Sensörlerden gelen veriler birbirleri ile ilişkili olarak değerlendirilerek çekirdek 

yazılımda karar mekanizması oluşturacaktır. Bu karar mekanizması kısmında devreye giren 

Kalman Filtresi için sensör akış diyagramları ise Şema 2’de belirtildiği gibidir. 

 

 

 

Şema 2 Akış Diyagramı 
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Şekil 7 Araç Üzerindeki Sensör Bilgileri 

 

5.Araç Kontrol Ünitesi 

 

 ARF aracının kontrol ünitesinin temel işlevi, Görev Kontrol Ünitesinden (Raspberry 

Pi) aldığı kontrol komutlarını aracın aküatörlerine iletmek, otonom sürüş kontrollerini yapmak 

ve bu kontrol sonuçlarına dayanarak haberleşme sistemi ile bir merkeze kaydetmektedir. Bir 

diğer işlevi ise sensör gruplarından gelen verilerin de işlenmesi ve anlamlandırılması için 

kullanılan kontrol kartlarının otonom kontrol ünitesi ile sağlıklı bir şekilde iletişiminin 

sağlanmasıdır. Araçta kullanılan sensörler Arduino ile veri alışverişi yaparken Arduino mikro 

kontrolcüsü Raspberry Pi ile seri haberleşme yapmaktadır. Aynı zamanda araç üzerindeki 

Flask Python ile bir web servis başlatılmıştır ve bu web servis, aracın tüm sensör bilgilerini, 

görüntüsünü ve çevre birimlerden gelen sinyalleri iletmek üzerine tasarlanmıştır. Web servisin 

tasarımı tamamlandıktan sonra yer istasyonuyla bu servise veriler gönderilerek, iletilen 

bilgiler alınacaktır. Araç ile yer istasyonu arasındaki web servis bağlantısı, yüksek veri 

bandına ve menzile sahip bir modem aracılığıyla iletişimi sağlamıştır. Ayrıca modemin 
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konumu yer istasyonun yanında olacak şekilde bulundurulacaktır. Ön tasarım raporunda da 

detaylandırdığımız üzere Arduino kütüphanesinden alınan bilgiler ve PLC’den alınan veriler 

Raspberry Pi kullanılarak kontrolleri basit bir şekilde tamamlanmaktadır.  

 

 Araç çift yönlü kablosuz haberleşmesini WI-FI üzerinden alarak Modbus iletişim yolu 

ile PLC’ye veri gönderir. Otonom sürüş destek kartı ile haberleşmenin sağlanmasında GPS 

modülü kullanılarak anlık iletişimle konum bilgileri alınarak yer istasyonu üzerinde bulunan 

GPS konum bilgileri mukayese edilerek aracın bulunduğu konumun doğruluğu teyit edilir. Bu 

modüller kendi aralarında Wireless haberleşme yöntemini kullanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PLC yazlımı (Araç Kontrol Sistemi) araçta bulunan motor, enkoder ve motor 

sürücülerini kontrol etmek için verilerin okunmasında PLC communication servisini kullanarak 

bu verilerin Modbus Protokolü ile ROS sistemine yayınlanmasını sağlamaktadır. ROS bu 

verileri kullanması ile PLC’ye aktarır ve motor sürücülerinin kontrolünü gerçekleştirir. 

Şekil 8 Kontrol Ünitesi 
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Şekil 9 Sistemin Haberleşmesi 

 

6.Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

 Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışması kapsamında verilen görevlerin incelenmesi 

sonucunda tasarlanan ARF aracının, ÖTR raporunda da belirtildiği gibi arazide engelleri atlayıp 

verilen koordinatlarda otonom sürüşü yapması ve yabani otları tespit edip müdahale etmesi 

amaç olarak ele alınmıştır. Derin öğrenme algoritması olan Evrişimsel Sinir Ağları 

(Convolutional Neural Networks-CNN) ve görüntü işleme ile temel algoritmalar oluşturulup 

yabani otun tespit edilmesi gerçekleştirilmiş ve sensörlerden gelen veriler ile yüksek 

hassasiyete sahip kalman filtreleri kullanılarak, oluşabilecek hatalar en aza indirgenip ARF 

aracının otonom sürüş kapasitesinin arttırılması ve sağlıklı bir şekilde otonom sürüşü 

gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda ÖTR raporunda da belirtildiği üzere ARF’ın 

sorunsuz bir şekilde tüm arazi de otonom sürüş sağlayabilmesi için iki temel algoritma üzerinde 

durulmuştur. Ek olarak ARF aracının otonom sürüşten çıktığı acil durumlarda araç üzerinde 

bulunan acil durum butonu ile veya uzaktan müdahale edilebilecektir. 

6.1. Görüntü işleme ve Evrişimsel sinir ağları (CNN) ile Yabani Ot Tespiti  
 

 Evrşimsel sinir ağlarında nesne tanıma algoritmalarının doğası gereği 3 farklı kestirim 

türü vardır. Bunlar; Görüntü Sınıflandırma, Sınıflandırma ve Lokalizasyon (konumlama) ve 

Algılama’dır. Görüntü işleme ve nesne tespit alanında görüntünün sınıflandırılması büyük 
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önem arz etmektedir. Yabani otun tespitinde maksimum hız ve verimi elde edebilmek için 

sınıflandırmada, YOLO (You Only Look Once) nesne algılama algoritması kullanılmıştır. Bu 

algoritmanın gerçekleştiriminde Şekil 8’de gösterdiğimiz adımlar takip edilmiştir. 

Adım 1: Kameranın elde ettiği video veya giriş görüntüsü (ZxZ’lik kare) kare parçalara 

(hücrelere) bölünür. 

Adım 2: Oluşan her hücre için aşağıdaki formülden y’yi öngören bir CNN’nin çalıştırılması ile 

gerçekleşir. 

𝑦 = [𝑝𝑐 , 𝑏𝑥, 𝑏𝑦, 𝑏ℎ , 𝑏𝑤 , 𝑐1, 𝑐2, … . , 𝑐𝑝, … . ]
𝑇

 ∈  ℝ𝑍𝑥𝑍𝑥𝑎𝑥(5+𝑝) 

 

 

 Burada 𝑝𝑐’nin bir nesneyi algılama olasılığı olduğu durumlar için, 𝑏𝑥, 𝑏𝑦, 𝑏ℎ, 𝑏𝑤 tespit 

edilen olası sınırlayıcı kutusunun özellikleri olarak ifade edilir. 𝑐1, 𝑐2, … . , 𝑐𝑝, p sınıflarının 

tespit edilmiş one-hot temsili ve “a” anchor (öneri) kutularının sayısıdır. 𝑝𝑐 = 0 olduğunda, 

herhangi bir nesne algılanmamakla birlikte diğer tahminler dikkate alınmamaktadır. 

  

Adım 3: Bu adımda maksimum olmayan bastırma algoritması ile yinelenen ve çakışan 

sınırlayıcı kutuları kaldırılır.  

 

 

Şekil 10 Yabani Ot Tespiti 

 ARF aracına entegre edilmek üzere geliştirilen yazılım ROS (Robot Operation System) 

ile uyumlu hale getirilmiştir. Geliştirilen bu yazılımda Python programlama dilinin OpenCV 

kütüphanesi (Open Source Computer Vision) uygun görülmüştür. Bu kütüphanenin tercih 

edilme sebebi açık kaynak kodlu görüntü işleme (Image Processing) kütüphanesi olması ve 

kütüphane içerisinde görüntü işlemeye ve makine öğrenmesine (Machine Learning) yönelik 

2500’den fazla algoritma bulunmasıdır. Bu algoritmalar ile nesneleri ayırt etme, nesne 

sınıflandırma, görüntü karşılaştırma gibi işlemler kolaylıkla yapılmaktadır.  

a kez tekrarlayın 
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6.2. Otonom Kontrol Algoritması 
 

 ARF aracının görevi arazide tespit ettiği yabani otlara müdahale etmek ve engelleri 

başarılı bir şekilde otonom olarak geçmektir. POR raporunda belirlenen gereksinimler 

doğrultusunda, ÖTR raporunda gereksinimlerin detaylı analizleri sonucunda yazılımın 

geliştirilmesinde kullanılacak olan ana bileşenler KTR’ de gerçekleştirilmek üzere 

belirlenmiştir. Otonom sürüş algoritmalarının modüler olarak yabani ot algoritması ile uyumlu 

bir şekilde çalışması sağlanmış olup aynı zamanda ROS (Robotic Operating System) işletim 

sisteminde test edilip araca entegrasyonu sağlanmıştır. ARF aracının arazi içerisinde bulunan 

engellerden (ağaç, taş, kütük vb.) kurtulması için lazer darbeleri kullanarak bu engellerin 

uzaklığını ölçen sensör olan LİDAR kullanılmıştır. Bununla birlikte otonom kontrolün 

sağlanması, koordinatların anlık olarak tespit edilmesi için LİDAR ile senkronize çalışan RTK 

GPS Modülü kullanılmıştır. Bu modülün bir adet sabit, bir adet hareketli “Base & Rover” 

yapılandırma ayarları ile konfigürasyonu sağlanmıştır. Base & Rover yapılandırma modülleri 

kendi aralarında anlık olarak iletişim kurabilirken, araç üzerinde bulunan GPS’ten gelen konum 

bilgileri ile kendisinden gelen konum bilgisini karşılaştırır ve verinin doğruluğu optimize 

etmektedir. Bununla birlikte IMU sensöründen yararlanılmıştır. IMU, ana işlemciye gönderilen 

açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan elektronik bir birimdir. IMU 

ivmeölçer ve jiroskop olmak üzere iki temel sensör içerir. İvmeölçerin koordinat eksenlerinden 

aldığı veri ve cismin açısal konumuna göre yerçekimi ivmesi ile yaptığı açı hesaplanarak 

hareketin anlık ivmesi oluşturulur. Yerçekimi her yerde mevcut olduğundan itici sistemler 

çalışmıyorken ivmeölçerler cisim hareketsiz iken de açısal konuma göre çıktı üretirler. Bu 

doğrultuda GPS sinyallerinin olmadığı, iletilemediği durumlarda aracın yönünü tespit etmesi 

için IMU sensörlerinden yararlanılarak GPS verileri desteklenmektedir. 
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Şema 3 Otonom Sürüş Algoritması 

  



 
 

 

 

20 
 
 

 

 ARF aracının otonom görevlerde kullandığı CNN algoritmaları Raspberry Pi üzerine 

entegre etmiş olduğumuz ROS işletim sisteminde çalışmak üzere Python programlama dilinin 

OpenCV kütüphanesi kullanılarak yazılmıştır. Yazılım geliştirme süreci Pycharm editöründe 

gerçekleştirilmiştir. Sensörlerin veri iletiminin sağlanmasında, verilere göre denetimlerin 

gerçekleşmesi, verilerin görüntülenmesi ve ARF aracının yer istasyonundan manuel olarak 

kontrol edilebilmesi işlemlerini Ardunio üzerinde C dilinde gerçekleştirilmiştir. Yazılım 

geliştirme süreci Arduino Software (IDE) üzerinde gerçekleştirilmiştir. ARF aracının uzaktan 

kontrolünün sağlanmasında Aracın yer istasyonundan eş zamanlı kontrolünde ElectronJS ile 

tasarladığımız arayüz programı kullanılmıştır. Aynı zamanda sürekli olarak veri takibi 

yapılarak ve bu veriler analiz edilerek, kameradan gelen görüntü, batarya bilgisi, depodaki ilaç 

seviyesi gibi detayların arayüz programında gösterilmesi sağlanmıştır. Verilerin arayüz 

ortamında görselleştirilmesi için veri tabanı olarak MongDB veri tabanı kullanılmıştır. 

 

7.Özgün Bileşenler 

 

 Bir kauçuk palet, geleneksel olarak kullanılan pnömatik bir lastikten daha geniş bir alt 

yüzeye ve daha düşük zemin basıncına sahiptir. Bu nedenle, toprağın üst tabakasındaki sıkışma 

daha düşüktür. Daha az toprak sıkışması daha iyi toprak ömrüne yol açar, bu da topraktaki doğal 

dengenin daha hızlı geri kazanılması anlamına gelmektedir. Fakat aracın boyutları bir sınırlama 

dahilinde olduğundan ve bu sınırlamaya uygun kauçuk palet bulunamadığından aracın yürüyüş 

sistemi, palet mekanizmasından tekerlek mekanizmasına geçmiştir.   

 

 Donanımsal olarak araçta bulunan tek kamera görüş açısını bir kamera daha ekleyerek 

iki katına çıkarıldı. Bitkileri görme açısı tek kamera ile sadece 70 derecelik açıya sahipken, çift 

kamera ile 140 derecelik görme açısına sahip olundu. Lidar sensörü ortamın görüntüsünü 

çıkartıp aracı yönlendirdiğinden ayrıca kamera ile ortamın görüntüsüne ihtiyaç 

bulunmamaktadır. Bu avantaj ile kameraları direkt olarak bitkilere yönlendirildi. Böylece çift 

kamera görüş açısıyla tarlada bulunan yabani ot ve yararlı bitkileri doğru tespit etme oranı 

artırılmış olundu.  

 

 Farklı tarla alanlarında da aracın ilaçlama yapabilmesi için ilaçlamanın yapıldığı nozul 

kısımları mekanik bir sistem ile uzatılarak istenilen boyuta getirilebilmektedir. Bu sistem ile 

nozulları bitkiye olan uzaklıkları ayarlanabilir. Aracın nozul kısmı servo motor ile kontrol 

edilerek farklı bitki boyutlarına müdahale edebilir durumdadır. Kullanılan sistem ile ilaçlama 

daha noktasal olup hem ilaç tüketimini azaltır hem de daha etkili bir ilaçlama ortaya çıkar. 

 

 Aracın bitkileri noktasal olarak ilaçlanması istendiği için aracın hareketleri hasas 

olmalıdır. Yüksek devirli BLDC motor sürücüleri kararlı yapıya sahiptir bu sebeple istenilen 

işlem yapılamaz, yapılır ise istenilen noktasallık uygulanamaz. ARF aracının istenilen zamanda 

düşük devirlerde çalışması sağlanarak motor sürücüsünün kullanım şartlarına göre aracın tahrik 

motorunda kullanılan HUB motorları için bir kart tasarım amacı güdülmüştür. Oluşturulan kart   

36 Volt 400 Watt bir motoru sürecek şekilde tasarlandı. Kartın nominal akımı 11 amper olup 

pik değeri ise 20 amper olarak sınırlandırıldı. Standart BLDC motor sürücüleri çok fazla sensör 

bulundurmadığından, tasarladığımız kart ile sıcaklık ve akım okuyucu sensörlerinin yanında, 
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encoder görevi görebilecek 120 derecelik faz farkı sağlayan hall efect sensörü kullanılmıştır. 

Elektronik sistemde yalıtılmış ve bu sayede uzun ömür süresine sahip olan hall efect sensörleri, 

üzerinden geçen harici bir manyetik alan şiddeti ya da doğrultusunda çıktı veren yapılardır. 

Böylelikle N-S kutuplarını algılayan ve buna göre işlem yapan hall efect sensörü ile aracın o 

anki pozisyonları hassas bir şekilde ölçebilir ve ne kadar döndüğü öğrenilebilmektedir.  

 

 

 
Şekil 11 Hall Efect Sensörü Çalışma Prensibi 

 

 

 
 

 

Şekil 12 BLDC Motor Sürücü Kart Tasarımı 
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8.Güvenlik Önlemleri 
 

i. Elektriksel donanımı toza, suya ve katı cisimlere karşı korumak için IP44 seviyesine 

sahip bir koruma sağlanabilecektir. 

ii. Batarya PVC den üretilmiş bir batarya kutusunda muhafaza edilecektir 

iii. Bataryanın konumu ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak aracın arka kısmına 

yerleştirilmiştir. 

iv. Parkurda oluşabilecek herhangi bir tehlike durumunda bataryanın yerinden oynamaması 

için batarya cıvatalarla araca sabitlenmiştir. Ayrıca bu tehlikelere karşı kullanacağımız 

BYS (Batarya Yönetim Sistemi) ve bu sistemi destekleyen sensörlerle ile sıcaklık artışı 

voltaj farkı ve akım çekme gibi verilerini alarak herhangi bir öngörülemeyen durum 

karşısında batarya sistemi durdurulacaktır. 

v. Aracımızın otonom sürüş algoritmasında herhangi bir görüntü bulamaması ve 

kontrolden çıkması durumunda aracın yer istasyonundan kontrolünün sağlanması için 

İKA’nın yazılımında güvenlik önlemi oluşturulmuştur. 

vi. Araçtaki komponentleri bağlayan kablolar, yalıtkan ve yanmaz malzemeden 

oluşmaktadır ve sigortayla aracın gücünün kesilmesi sağlanmıştır. 

vii. ARF aracında kullanılan kablolarda yalıtılmamış veya dışarda kalan kablo 

kullanılmamaya özen gösterilmiştir. 

viii. Aracımızın şasesi gerekli emniyet katsayısı ve yeterli mukavemete sahip Alüminyum 

malzemeden yapılmıştır.  

ix. Yarışma alanında bir kaza oluşması ihtimaline karşın araç bileşenleri araca sıkıca 

sabitlenmiştir. 

x. Araca dışarıdan müdahale edilmek istendiğinde tüm elektriksel gücü kesebilecek ve 

ardından aracın kendini durdurabileceği bir acil stop butonu bulunmaktadır. 

xi. Acil stop butonu, arıcın arka kısmında olup erişilmesi kolay bir şekilde 

konumlandırılmıştır. 

 

 

Şekil 13 Acil Stop Butonu 
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9.Simülasyon ve Test 
 

 Yazılım geliştirme süreci ARF aracının üretimine başlamadan çok daha önce olup, 

yazılımın araç mekanik tasarımının değişmesiyle ve yabani ot tespitinde yapılan araştırmalar 

sonucunda tekrar revize edilmesi, test edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Aracın ortaya 

çıkarılmasından önce test edilebilmesi için simülasyon ortamında gerçek robot ile bire bir 

özellikleri taşıyan sanal 3 boyutlu bir robot ortaya çıkarılarak gerektiği şekilde test 

edilebilmektedir. Araç mekaniğinin test edilebilmesi ve geliştirilen yazılımların bu simülasyon 

ortamında testlerinin gerçekleştirilebilmesi için açık kaynak yazılımlarının kurulum ve 

yapılandırmaları gerçekleştirilmiştir. Simülasyon ve testleri gerçekleştirmek için yer 

istasyonumuza ROS Melodic kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu sistem Linux işletim sisteminin 

bir dağıtımı olan Ubuntu 18.04 işletim sistemi üzerinde çalışmakla beraber yazılım ile işletim 

sistemi arasında ara yazılım (Middleware) olarak görev almaktadır. Gerekli temel sistemlerin 

kurulumlarının tamamlanması ile Solidworks ve Catia programları kullanılarak simülasyonda 

kullanılmak üzere aracın 3 boyutlu tasarımı oluşturulmuştur ve bu modele uygun şekilde 

oluşturulmuş URDF yapısı ile gerçek robotu bire bir olarak simülasyon ortamına aktarılması 

gerçekleştirilmiştir ve bu URDF yapısı da ROS ile uyumlu çalışmaktadır. Araç bu yapısı ile 

mekaniksel aksamları, hareketli sistemleri, sensör grupları (Lidar, Kamera vb.) şeklinde 

konfigürasyon dosyası olarak tanımlanmıştır. Araç tasarımının tamamlanması ile parkur düzeni 

için yabani ot, ağaç ve taş vb. nesnelerin 3 boyutlu tasarımları Blender 2.93.1ve Sketchup 

programları ile oluşturulmuştur. Örnek bir yarışma senaryosunun gerçekleştirilmesi için 

Gazebo simülasyon yazılımı kullanılarak bu tasarladığımız nesneler ile parkur düzenlenmiştir. 

Böylece ROS üzerinde alınan veriler canlı olarak Gazebo simülasyon ortamında analiz 

edilebiliyor durumda olacaktır. Rviz yazılımı ile daha önce hazırlanmış olan URDF 

konfigürasyon yapısını kullanarak sanal bir robot oluşturmakla beraber sensör ve çevresel 

birimleri simüle etmektedir. Bununla birlikte Rviz yazılımı gerektiği durumlarda Gazebo 

simülasyon ortamında canlandırılmış olan İKA’nın gerektiği durumlarda da gerçek robot 

üzerinde bulunan ROS verilerini çekerek eş zamanlı bir veri akışı görselleştirme yapacaktır.  
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Şekil 14 Simülasyon Ortamı 

 

 Aracın genel ölçüleri ve dönüş açıları Solidworks programında birebir modellendi. 

Yabani ot, taş ve ağaç benzeri nesneler gerçek boyutlarında tasarlandı. Aracın üzerine 

yerleştirilecek kameralar ve diğer sensörler simülasyon ortamında aracın üzerine yerleştirildi. 

Bütün tasarımlar detaylı çalışmalar sonucunda birleştirilip simülasyon ortamında test edildi. 

Otonom araç şeklinde bütün sistem test edilmemiştir. Ancak kısım kısım yaptığımız testlerden 

bahsedecek olursak: ÖTR raporunda paletli sistem olmasına karar vermiştik yapılan testler ve 

paletin tedarik edilememesi sonucunda palet yerine teker sistemini kullanmayı uygun gördük. 

Tekerlerin uygun derecede dönmesi için testleri yapılmıştır ve bu test sonucunda ÖTR 

raporunda yaptığımız tasarımdan farklı bir tasarım ürettik. Tüm çalışmalarımız bittikten sonra 

aracı kendi oluşturduğumuz tarım arazisinde denemeyi hedefliyoruz. Yapılan her test 

sonucunda olumsuz sonuçlar düzeltildi. 
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