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1. Takım Organizasyonu 

EK-1 Takım Organizasyonu 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

Ön tasarım raporunda yarışma şartnamesindeki isterler ve gereksinimler incelenerek bu 

ister ve gereksinimleri karşılayan bir sistem tasarlanmıştır. Bu raporda literatür taraması ile 

tarımsal alandaki gelişmeler ve inovasyonlar hakkında araştırma yapılmış bu araştırma 

sonucunda sistemin fonksiyon ve özellikleri belirlenmiştir. Ön tasarım raporunda belirtilen 

özellikler ve fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu geliştirmelerin bazıları sistemin ilgili kısmını 

değiştirirken bazıları da ek özellik olarak eklenmiştir. Bu değişimlere, ön tasarım raporuna 

yapılan geri bildirimler ve araştırmalar sonucunda varılan kararlar öncü olmuştur. 

 Ön tasarım raporunda belirtilmeyen sistemin detayları da bu raporda eklenmiş ve 

sistemin temel mimarisi belirlenmiştir. Geliştirme süreci başlamıştır. Bu mimari, montaj ve 

gerçek saha testleri ile denenip sonrasında eksik varsa o aşamada tekrar değerlendirilmesi 

planlanmaktadır. 

Ön tasarım raporu ile Kritik tasarım raporu arasındaki süreçte yapılanlar şu şekildedir: 

 ÖTR raporuna yapılan geri bildirimler değerlendirildi ve ilgili başlıklara eklemeler 

yapıldı. 

 Şartnamedeki değişim sebebi ile isterler yeniden değerlendirildi. 

 Araç kontrol ünitesinde kullanılacak yazılım mimarisi belirlendi, işletim sistemi olarak 

ROS seçildi. 

 Simülasyon dünyası oluşturuldu ve sistemde kullanılabilecek hazır kütüphanelerin 

araştırması yapıldı. 

 Sensör, haberleşme, algoritma ve mekanik testlerin yöntemleri belirlendi. 

 Sensörlerin kurdaki artış sebebiyle fiyat değişimleri ve stok durumu göz önünde 

bulundurularak alternatifleri belirlendi. 

 Kullanılabilirliği arttırılması amacıyla mobil uygulama ile kontrol eklendi. 

 Veri akış mimarisinde kontrol uygulamaları ile Cloud Server arasında kullanılacak 

protokol HTTP’nin tek yönlü olması sebebi ile WebSocket olarak değiştirildi. 

 Uygulamalarda, sürü yönetimini sağlayabilecek şekilde mimari ve arayüz değişikleri 

yapıldı. 

 Cloud Server ve veritabanı üzerinde detaylı araştırma yapıldı ve kullanılacak 

teknolojiler belirlendi. 

 Nesne tanıma model ve yapısı çift kontrollü olarak değiştirildi. CNN modellerinin 

sistemi yormaması için tarama yapılırken haar cascade modeli kullanılarak zararlı ot 

tespit edilir. Araç tespit edilen nesneye doğru ilerlerken CNN modeli ile doğrulaması 

yapılır. 

 Özgün bileşenlerin belirlenmesi için literatür taraması yapıldı. 

 Mekanik ve elektronik malzeme listesi ve teknik şartnamesi hazırlandı. 

 Kritik tasarım raporu sonrasında montaj ve testler için planlamalar yapıldı. 

3. Araç Özellikleri 

Geliştirilecek araç, 6x6 çekiş ve çift salıncak süspansiyon sistemine sahip, diferansiyel 

dönüş yöntemi ile yüksek manevra kabiliyetleri olan bir otonom insansız kara aracıdır. Araçta 
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modüler bir gövde yapısı kullanılarak tüm komponentler uygun şekilde yerleştirilecek ve yeni 

komponentler eklemeye müsait bir yapı oluşturulacaktır.  

Araç ile haberleşme bir kontrol merkezi üzerinden LoRa modülleri ile sağlanacaktır. Bu 

kontrol merkezi aynı zamanda verileri bir web uygulaması ile paylaşacaktır. Geliştirilecek web 

tabanlı uygulama arayüzü sayesinde, tüm telemetri verileri görüntülenebilecek ve araç kontrol 

edilebilecektir. Web Uygulaması ile internet erişimi olan her yerden aracı kontrol etme imkânı 

sunulacaktır. Aracın yazılımsal, elektronik ve mekanik özellikleri alt başlıklarda detaylı olarak 

incelenecektir. 

 

Şekil 1: Sistem Mimarisi 

3.1. Aracın Yazılımsal Özellikleri 

İKA’nın yazılım içeren parçaları Araç Kontrol Ünitesi, Kontrol Merkezi Uygulaması, 

Mobil Kontrol Merkezi Uygulaması ve Web Uygulamasıdır. 

Araç Kontrol Ünitesi,  

● Aracın otonom sürüşünü sağlama,  

● Nesne tanımlama ve imha görevlerini yapma,  

● Sensör, konum, durum verilerini Kontrol Merkezine gönderme  

fonksiyonlarına sahiptir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için iki ayrı bilgisayar sisteminden 

oluşmaktadır. Bu bölümün ayrıntıları “Araç Kontrol Ünitesi” kısmında verilmiştir. 

Kontrol Merkezi Uygulaması,  

● Aracın manuel kontrolünü sağlama,  

● Sensör, konum, durum verilerini arayüzünde kullanıcıya gösterme,  

● Araçtan alınan verilerin giriş yapan kullanıcının internet olan her yerde 

görüntüleyebilmesi için cloud ’da bulunan veritabanına gönderme, 
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● Web Uygulamasındaki arayüzden gelen manuel komutlar ile aracın sürüşünü 

sağlama 

fonksiyonlarına sahiptir. Uygulama Java programlama dili, JavaFX ve Spring framework’ü 

kullanılarak oluşturulacaktır ve Linux, Windows ve Unix işletim sistemlerinde çalışabilecektir. 

Uygulamada veritabanı olarak Realm[1] kullanılacaktır, bu veritabanı aynı zamanda Mobil 

Kontrol Merkezi Uygulaması ve Web Uygulamasında da kullanılacaktır, böylece farklı 

uygulamaların aynı veritabanı üzerinde işlem yapması ve verilerin senkronizasyonu 

sağlanacaktır. Uygulama ile, UART arayüzünden bilgisayara bağlanmış olan LoRa alıcısı 

üzerinden aracın kontrolü sağlanacaktır, aynı anda birden fazla aracın kontrolü de mümkün 

olacaktır. Kontrol Merkezi Uygulaması ve sürü yönetimi hakkındaki detaylı bilgi “Özgün 

Bileşenler” kısmında verilecektir. 

 Mobil Kontrol Merkezi Uygulaması, Kontrol Merkezi uygulaması ile aynı 

fonksiyonlara sahip bir mobil uygulamadır. Android telefonlarda çalışabilmesi sebebi ile daha 

fazla cihazda kullanılabilecek böylece kullanılabilirlik artmış olacaktır. Uygulamada, Java ve 

Kotlin programlama dili ve Spring frameworkü kullanılacaktır[2]. USB yoluyla Android cihaza 

bağlanan LoRa modülü ile aracın manuel kontrolünü aynı şekilde sağlayabilecektir. 

 Web Uygulaması,  aracın internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan kontrolü ve 

takibini sağlamak için kullanılacaktır. Uygulamanın frontend tarafında React.js ve PrimeFaces, 

backend tarafında Java programlama dili ve Spring Boot frameworkü kullanılacaktır. 

Uygulamada MVC[3] mimari deseni kullanılacaktır. Uygulama REST API mimarisine uygun 

olarak geliştirilecektir bu sayede diğer uygulamalar ile iletişimi kolay hale getirilmiş olacaktır. 

Araç, herhangi bir Kontrol Merkezi üzerinden cloud üzerinde bulunan server’a WebSocket[4] 

protokolü ile bağlanacaktır. Bu protokol ile full-duplex(çift yönlü) iletişime sahip olunacak, 

web uygulaması ve kontrol merkezi uygulamaları arasında çift yönlü komut, veri, bilgi transferi 

gerçekleştirilebilecektir. Web uygulaması sadece kontrol merkezine araç bağlıyken değil, 

aracın bağlı olmadığı zamanlarda da çalışıp önceki verileri gösterebilecektir. Ancak aracın 

kontrolü için önce aracın Kontrol Merkezi aracılığı ile bağlanması gerekmektedir. Sistemin 

komponentleri arasındaki veri akış mimarisi ve detayları EK-2 Veri Akışı Şeması olarak 

verilmiştir. 

3.2. Aracın Elektronik Özellikleri 

 Araçta bulunan elektronik parçaların yerleşimi ve bağlantıları EK-3 Elektronik Devre 

Şeması’nda verilmiştir. Sensörlerin elektronik detayları “Sensörler” başlığı altında 

incelenmiştir. 

Araca ihtiyaç duyduğu enerji 10000 mAh kapasiteli, 4s (14.4V) lipo pil ile verilecektir. 

Kullanılacak olan pilin C sabiti 25’dir. Bu sayede anlık olarak 250A’e kadar güç verebilecektir. 

Pilden gelen güç, kullanılacak olan VNH2SP30 motor sürücüye bağlanacaktır. Motor sürücü 

ile pil arasında devre kesici acil durdurma butonu ve sigorta bulunacaktır. Seçilen motor sürücü 

üzerindeki 12V çıkışlardan motorlara güç verilecektir. Yine motor sürücüsü üzerinde bulunan 

5V çıkış ile Arduino’ya güç sağlanacaktır. Jetson Nano’ya pil üzerinden regülatör aracılığı ile 

5V güç verilecektir. Kamera ve GPS modülü gücünü Jetson Nano’dan, diğer sensör ve 

komponentler ise Arduino üzerinden alacaklardır. 

  Adı Gerilim (V) Min. Akım (A) Max. Akım (A) 

1 Nvidia Jetson Nano 4GB 5 2.5 4 

2 Arduino Uno 5 >1 >1 
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3 Intel RealSense Kamera 5 0.5 0.7 

4 SX1262 868 Mhz Lora Modül 3.3 >0.1 0.46 

5 12V 300 Rpm 37mm Redüktörlü Dc Motor (x6) 12 0.9 10.2 

6 Tower Pro Mg995 Servo Motor 5 0.17 1.5 

7 Sensörler 5 >1 1.2 

Tablo 1: Elektronik komponent güç tablosu 

 Yukarıdaki tabloda araçtaki komponentlerin gerilim, minimum ve maksimum akım 

değerleri verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere motorlar maksimum 10.2A, diğer 

komponentler ise toplam maksimum 8.86A akım çekmektedir. Araçtaki tüm komponentler tam 

kapasite çalıştığında ihtiyaç duyulacak olan akım 19.06A olacaktır. Bu şartlarda aracın çalışma 

süresi şu şekilde hesaplanır[5]: 

10000
1000  𝑥 60

19.06
= 31.48 𝑑𝑘 

Ancak lipo pillerin sağlıklı çalışması için bataryanın en fazla %80’ inin kullanılması 

tavsiye edilmektedir. Bu durumda hesap yapıldığında çalışma süresi 25.18 dakikaya düşecektir. 

Bu hesap, tüm komponentlerin sürekli zorlanma sınırında kullanımı durumunda geçerlidir. 

Gerçek kullanımda ise araç ortalama %50 kapasitede çalışacaktır ve aracın çekeceği ortalama 

akım ise 9.53A olacaktır. Bu değerler ile hesaplama tekrar yapıldığında aracın çalışma süresi 

50.37 dakika olacaktır. Bu süre, yarışma için verilen 30 dakikalık süreden daha uzun olduğu 

için yeterli olacaktır. 

3.3. Aracın Mekanik Özellikleri 

3.3.1. Motor Sistemi 

Araçta kullanılması planlanan motor 12V ile çalışan, 300 rpm devir hızına ve 3 kg/cm 

tork değerine sahip bir motordur. Aracın 6 çeker olması ve bu çekişin her tekere bir motor 

bağlanarak sağlanması planlanmıştır. Dolayısıyla aracın motor sisteminin sahip olacağı toplam 

tork değeri 6 * 3 = 18 kg/cm dir. Sonuç olarak bu motor sisteminin taşıyabileceği kütle sınırı 

yaklaşık 18 kilogramdır. Aracın kütlesinin yaklaşık 5 kg olacağı öngörüldüğünden bu motor 

sistemi ile araç rahatlıkla hareket ettirilebilecektir. 

Kullanılacak olan motorun teknik özellikleri de şu şekildedir: 

● Tork: 3 kg/cm 

● Devir: 300 devir/dakika 

● Çalışma Voltajı: 12V 

● Boşta Çektiği Akım: 100 mA 

● Zorlanma Akımı: 0.8A 

● Boyut: 12x12x24 mm 

● Ağırlık: 9.5 gram 

 

Resim 1: 37 mm Redüktörlü DC Motor 
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3.3.2. Yürüyüş Sistemi 

Tarım arazisi üzerinde hareket kabiliyetini en üst düzeye çıkartmak için aracın 6x6 çekiş 

sistemine ve büyük boy arazi tekerlerine sahip olması planlanmıştır. Bu çekiş sistemi sayesinde 

tekerlerden bir veya birkaçı havada asılı kalsa bile diğer tekerlerde de çekiş olacağı için araç 

hareket edebilecektir. Tüm tekerler için birer adet redüktörlü DC motor kullanılacaktır. 

Arazi şartlarında aracın kaymadan dönebilmesi için diferansiyel dönüş (tank dönüşü) 

yönteminin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu yöntem, kolay uygulanabilirliğinin yanı sıra, 

araca olduğu yerde 360 derece dönüş kabiliyeti kazandıracaktır. 

Sarsılmaları azaltmak ve yol tutuşunu arttırmak için tekerler şaseye çift salıncak 

süspansiyon (double wishbone suspension) ile bağlanacaktır[6, 7]. Elektrik motorlarından gelen 

güç, bir aks yardımı ile tekerlere aktarılacaktır. 

Araç gövdesi, en altta aktarım organlarının ve süspansiyon sisteminin bağlanacağı bir 

şase ve onun üzerine yerleştirilecek farklı katmanlardan oluşacaktır. Bu gövde katmanlarına, 

araca ait diğer komponentler yerleştirilecektir. Komponentler, aracın ağırlık merkezi ve 

geometrik merkezi örtüşecek şekilde konumlandırılacaktır. Ağırlık merkezinin yerden 

yüksekliğinin en aza indirilmesi için batarya gibi ağır komponentler en alt katmana 

yerleştirilecektir. 

Tasarlanan aracın sağ ve sol tekerlekler arası mesafesi 261.73mm’dir. Sıralı iki aks 

arasındaki mesafe ise 136mm’dir. Aracın 3 ayrı aks sistemi bulunacağından dolayı ön ve arka 

akslar arasındaki mesafe (136 * 2) + 4 (orta aksın teker bağlantı noktasının çapı) = 276mm’dir.  

 

Şekil 2: Aracın Sol yarısı (Üstten Görünüm) 

Aracın yanal eğimde devrilmeden hareket edebilmesi için geniş olması gerektiği 

düşünülmüş ve araç yaklaşık 1/1 en/boy oranına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Aracın 

teker bağlantı noktalarına göre hesaplanan en/boy oranı yaklaşık 1/1 olmaktadır. Ancak ön ve 

arka tekerlerin araç şasesinden daha önde durması ve bu sayede tırmanma esnasında doğrudan 

tekerlerin engele temas etmesi için araç şasesi toplam tekerlek uzunluğundan kısa olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Kullanılacak tekerlerin çapı 130mm ve iki teker arasındaki mesafe 10mm 

olacağından dolayı aracın toplam tekerlek uzunluğu 410mm olacaktır. Dolayısıyla aracın şasesi 

ile tekerlerin uç noktası arasında önde ve arkada 50mm boşluk olacaktır. Bu durumda teker 

genişliğine bakılmaksızın aracın en/boy oranı yaklaşık 0.67 olmaktadır. Kullanılması planlanan 

tekerlerin genişliğinin 70mm olduğu düşünülerek bu hesap tekrar yapıldığında yine yaklaşık 

olarak 1/1 en/boy oranı elde edilmektedir. 
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Şekil 3: Araç Ebatları (Üstten Görünüm) 

Süspansiyon sistemi olarak tüm tekerler için çift salıncak süspansiyon sistemi 

kullanılması planlanmıştır. Kullanılacak teker önce bir bağlantı aparatına montajlanacak ve 

ardından iki adet süspansiyon kolu ile şaseye bağlanacaktır. Üst şase bağlantı noktası ile alt 

süspansiyon kolu bağlantısı noktası arasında sertlik ayarı yapılabilen, açık hali 94mm 

yüksekliğinde olan ve 20mm genişliğinde bir RC süspansiyon kiti kullanılacaktır. Süspansiyon 

kolu 49.5mm uzunluğunda ve 34mm genişliğindedir. İki süspansiyon kolu arasındaki mesafe 

bağlantı noktalarının merkezlerinden 31mm’dir. Bu sistem sayesinde amortisörün kısıtlaması 

göz ardı edilerek 134mm’lik bir salınım mesafesi elde edilir. 

      

Şekil 4: Süspansiyon Sistemi (Üstten ve Yandan Görünüm)                 Resim 2: Süspansiyon Sistemi (Amortisör Hariç) 

Motorlardan gelen gücün iletilebilmesi için mafsallı bir aks sistemi kullanılacaktır. 

Süspansiyon kollarının bağlandığı noktalarla aynı hizadan dönme noktasına sahip iki üniversal 

mafsal bulunacaktır. Mafsallar 4mm iç, 9mm dış çapa sahiptir ve toplam uzunluğu 23mm’dir. 
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Bu mafsallar birbirlerine 4mm çapında ve 33.5mm uzunluğundaki bir çelik mil ile bağlanırken, 

mafsallardan biri motor şaftına diğeri ise tekere bağlanacaktır. Tekere bağlanacak olan mafsalın 

rahat dönebilmesi için bir rulman kullanılacaktır. Bu rulman teker ile süspansiyon kollarının 

bağlanmasını sağlayan aparatın ortasına yerleştirilecektir. Kullanılacak olan 609 rulman, 9mm 

iç, 24mm dış çapa sahip 7mm kalınlığındaki bir rulmandır.  Rulmanın içinde mafsal ve teker 

mili birbirine bağlanacak ve bu sayede motordan gelen dönme hareketi tekere aktarılacaktır. 

Şase, plaka, iskelet ve süspansiyon bağlantıları olmak üzere üç temel gruptan 

oluşmaktadır. Plaka 115mmx310mm boyutlarında ve 4mm kalınlığa sahip bir mdf parçadır. 

Diğer şase parçaları bu parça ile bir araya getirilecektir. Kütlece diğer komponentlerden büyük 

olan batarya ve sıvı deposu doğrudan bu plaka üzerine, aracın ağırlık merkezi ve geometrik 

merkezi örtüşecek şekilde yerleştirilecektir. Diğer komponentler ise plaka üzerine eklenecek 

olan ikinci bir kata yerleştirilecektir. Bu sayede aracın ağırlık merkezi mümkün olduğunca 

aşağıda olacak ve aracın eğimli bölgelerde devrilmesi engellenecektir. 

Üretimi kolaylaştırmak amacı ile süspansiyon sisteminin şaseye bağlanacağı kısım ayrı 

bir parça olarak 3B yazıcı ile üretilecek ve sonradan şaseye monte edilecektir. Bu süspansiyon 

bağlantı parçasının şaseyle olan bağlantısını sağlamlaştırmak ve aracın şasesini güçlendirmek 

amacı ile bir iskelet yapısı kullanılacaktır. İskelet, 3mm kalınlığındaki çelik miller ve bunlara 

ait bağlantı yuvalarından oluşmaktadır. 

 

Şekil 5: Aracın Önden Görünümü ve Olağan Duruş Açısı 

 

Şekil 6: Şase Destek İskeleti 
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Resim 3: Araç gövde ve yürüyüş aksamının 3B tasarımı 

3.3.3. Diğer Mekanik Aksamlar 

Yabani otlarla mücadele ilaç püskürtme yöntemi ile yapılacaktır. Bu sebeple araç 

üzerinde bir sıvı tankı ve püskürtme mekanizması bulunacaktır. 

 Sıvı tankı, aracın ağırlık merkezini aşağıda tutmak için araç gövdesinin en alt kısmına 

yerleştirilecek olan 0.5 litrelik bir sıvı haznesidir. Sıvı tankının altında, kalan sıvı miktarını 

ölçmek için kullanılacak bir ağırlık sensörü bulunacaktır. Hareketli bir sistemde sıvı seviye 

sensörleri doğru ölçüm yapamayacağından dolayı ağırlık ile kalan sıvı miktarının ölçülmesi 

gereklidir. Ağırlık ölçümünün yapılabilmesi için sıvı tankı doğrudan araç üzerine 

sabitlenmeyecek, sağa ve sola hareket etmesini engelleyen, yukarı doğru ise çok kısıtlı bir 

hareket alanı bırakan bir yuvaya yerleştirilecektir. Bu sayede hem sıvı tankı araç üzerine güvenli 

bir şekilde montajlanmış olacak, hem de ağırlık ölçümünün yapılabilmesi mümkün hale 

getirilmiş olacaktır. 

 Püskürtme mekanizması için aracın en üstünde sağa, sola 180° dönebilen ve yukarı, 

aşağı 90° hareket edebilen 2 eksenli bir mekanizma bulunacaktır. Dönme hareketleri 13kg tork 

değerine sahip 2 adet servo motor ile sağlanacaktır. 

 

Resim 4: Sıvı Püskürtme Mekanizması (2 Eksenli Hareket Mekanizması) 

Bu mekanizma üzerinde bir sıvı püskürtücü (fıs fıs sprey) bulunacaktır. Sıvı deposu, bir 

hortum ile bu püskürtücüye bağlanacaktır. Püskürtücünün tetiği de bir servo motor ile çekilerek 

sıvı püskürtme eylemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca kullanılacak olan kamera da bu mekanizma 

üzerinde konumlandırılacaktır. Bu sayede püskürtücünün yönü doğru bir şekilde 

ayarlanabilecektir. 
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4. Sensörler 

Araçta bulunan sensörler İKA’nın zararlı ot tanımlama ve otonom sürüş görevini 

yerine getirmesi, konumun belirlenebilmesi ve aracın bulunduğu ortamdaki değişkenlerin 

takibi için kullanılmaktadır. Sensör seçimi yapılırken maliyet, kolay bulunabilirlik, sensörün 

programlama kolaylığı, düşük güç tüketimi yapması, dayanıklı ve güvenilir olması ve ilgili 

ölçümde gereken hassasiyeti ve doğruluğu sağlayabilmesi koşulları göz önünde 

bulundurulmuştur. Aşağıdaki tabloda araçta bulunan sensörlerin kullanım amacı, özellikleri, 

adedi ve fiyatı ile ilgili bilgiler verilmiştir.   

 

 İsim Kullanım Amacı Özellikleri Adet 
Ortalama 

Adet Fiyatı 

1 

Derinlik ve Nesne 
Tanıma Kamerası 
(Intel RealSense 

D435) 

Nesnelerin 
tanımlanması, 

nesnelerin 
uzaklıklarının ölçülmesi 

ve alanın 3D 
haritalanmasının 

yapılması 

Çalışma Gerilimi: 5V 
Çözünürlük: 1920x1080 

Arayüz Türü: CSI,GPIO,I2C,SPI,USB 
Saniyedeki Kare Sayısı: 90 FPS 

Besleme Akımı: 700mA 
Renk Formatı: RGB 

Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 50°C 
Boyutları: 70,7 x 14 x 10,53 mm 

1 ₺3.000,00 

2 
GPS Modülü (NEO 

6M) 
Konum bilgisi elde 

etmek 

Çalışma Gerilimi: 2.8V-3.6V 
50 Kanallı alıcı 5 metre hassasiyet 

Arayüzler: SPI, UART, DCC 
Ağırlık: 22 gram 

1 ₺75,00 

3 
9 Eksen IMU 

Sensörü (MPU 
9250) 

Gyro, Manyetometre, 
İvme verilerini elde 

etmek 

Çalışma Gerilimi: 3 ~ 5 V 
İletişim modu: I2C/SPI 

Gyro aralığı: +/-250, +/-500, +/-2000dps 
Hızlandırıcı aralığı: +/-2G,, +/-16G 
Manyetometre aralığı: +/-4800 uF 

Pin aralığı: 2.54mm 
Boyutu: 15mm * 25mm 

1 ₺60,00 

4 
Sıcaklık ve nem 

sensörü (DHT11) 
Sıcaklık ve nem 

verilerini elde etmek 

Çalışma Gerilimi: 3V-5.5V 
Ağırlık: 6gr 

Sinyal Çıkışı: Dijital 
Sıcaklık ölçüm aralığı: -40°C - 80°C 

Ölçüm doğruluğu: +-0.5°C 

1 ₺10,00 

5 Yağmur Sensörü 
Yağmur durumunun 
kontrolü sağlamak 

Çalışma Gerilimi: 5V 
Çalışma Akımı: <20mA 

Sensör Çıkışı: Dijital ve Analog 
Sensör hassasiyet ayarı özelliği 

Sensör Alanı: 50x38x10mm 

1 ₺10,00 

6 Ağırlık Sensörü 
Sıvı tankının doluluk 

oranını ölçmek 

Çalışma Gerilimi: 4.8 - 5.5 V /  Akımı: 10mA 

Yük Kapasitesi: Min: 2KG Max:5KG 
Veri Hassasiyeti: 24Bit 

Yenileme Frekansı: 80Hz 

1 ₺20,00 

Tablo 2: Sensörler ve Özellikleri 
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 Sensörler Arduino’ya bağlı ve Jetson Nano’ya bağlı olanlar olarak iki ayrı grup 

oluşturmaktadır. Bu iki ayrı komponent grubu araçta katmanlı bir şekilde yerleştirilecektir. 

Ağırlık merkezi sebebi ile komponentler aracın merkezinde bulunacaktır. Alt katmanda 

motorlara yakın olması gerektiğinden Arduino ve ona bağlı sensörler, onun üstündeki katmanda 

da Jetson Nano ve ona bağlı sensörler bulunacaktır. GPS modülünün anteni aracın üstüne 

yerleştirilip sinyal sorunu yaşanması önlenecektir. Kamera modülü aracın yine üst kısmında 

bulunup önündeki alanı en geniş açıdan görebilecek şekilde yerleştirilecektir. 

 Araçta kamera sistemi için Intel Realsense kamera tercih edilmiştir. Bu kamera modülü 

üzerindeki RGB kamera ve lidar derinlik sensörleri sayesinde ortamdan renkli görüntü ve 

derinlik bilgisi alınabilmesini sağlamaktadır. Aracın otonom sürüş algoritmaları bu modül 

sayesinde gerçekleştirilecektir. ROS uyumluluğu ve açık kaynak yazılım desteği gibi sebepler 

de bu kameranın tercih edilmesini sağlamıştır. 

 Kamera modülünün lidar sensörü de içermesi sebebiyle araca başka lidar sensörü 

takılmasına gerek duyulmamıştır. Ancak yapılacak testler sonucunda ihtiyaç oluşursa aracın 

sağ, sol ve arkasına ekstra lidar sensörü eklenebilecektir. Aracın otonom sürüş mimarisi bu 

geliştirmelerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Sensörlerden gelen verilerin dış ortamdan kaynaklardan kaynaklanan gürültü vb. 

faktörler sensör ölçümlerinin doğruluğunu etkilemektedir. Bu sebeple aracın sensörlerinden 

gelen verilerin daha doğru değerlendirilmesi için Kalman Filtresi kullanılacaktır[8]. Kalman 

filtresi, çevredeki yüksek düzeyde sinyal gürültüsüne rağmen, birden fazla sensörden veri 

girdileri alan ve bilinmeyen değerleri tahmin eden bir algoritmadır. Kalman filtreleme 

özyinelemeli bir algoritma olduğundan, örneğin aracın gelecekteki konumunun mevcut ve 

gelecekteki durumunu tahmin edebilmek için yalnızca aracın son konumunu ve hızını bilmemiz 

gerekir. Bu sebeple navigasyon ve konumlandırma teknolojilerinde en çok kullanılan füzyon 

algoritmalarından biridir. Bu filtreleme yöntemini kolayca uygulayabilmek ve sensör verilerini 

birleştirerek anlamlandırabilmek için imu_filter_madgwick adlı ROS modülünden 

yararlanılacaktır[9]. 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

İKA’nın kontrolü, otonom sürüş ve nesnelerin tespiti ile ilgili görevlerin yerine 

getirilmesi için araçta iki ayrı kontrolcü bilgisayar bulunacaktır. İki kontrolcünün de kendine 

ait görevleri bulunmaktadır. Ana bilgisayar olan Jetson Nano, kamera ve GPS sensöründen 

gelen verileri işleyerek aracın hareketini ve imha sistemlerini aktif etmek için gerekli kararları 

verecektir. Verilen kararlar seri haberleşme yoluyla Arduino’ya iletilecektir. Arduino, bu 

komutları işleyerek motor sürücüsüne bağlı DC motorlara ve imha sisteminde bulunan servo 

motorlara ilgili pinlerden komutları uygulayacaktır. 

Ana bilgisayarda ROS işletim sistemi [10] ve Python programlama dili kullanılacaktır. 

Sistemin yazılımı geliştirilirken Nesne Tabanlı Programlama ve Fonksiyonel Programlama 

paradigmaları kullanılacak ve SOLID prensipleri uygulanacaktır. Geliştirilecek modüller ROS 

paketi halinde hazırlanacaktır. Bu sayede yazılımın ve sistemin karmaşıklığı azaltılarak daha 

hızlı ve sürdürülebilir bir yazılım geliştirme yapılacaktır. 

Açık kaynaklı bir robot işletim sistemi olan ROS, robotik uygulamalar geliştirmek için 

araçlar ve kütüphanelerden oluşmaktadır. Ana bilgisayarda çalışacak uygulamalar bu sistem ile 

entegre bir biçimde oluşturulacaktır. Python dili yazılan her bir süreç(process), ROS Node 

olarak çalışacak ve bu süreçler Pub/Sub mimarisi ile birbiriyle iletişim halinde olacaktır. Bu 

Node ’lar eş zamanlı çalışıp ayrı görevleri yerine getirecektir. Araç motorlarının kontrolü, 
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zararlı ot ve engel tanımlama, aracın konum verilerinin takibi, olay verilerinin kaydedilmesi 

ayrı Ros Node process ’i olarak çalışacaktır. Nesne tespitinde kendi eğittiğimiz model ve 

algoritmalar ile araçta bulunan kamera için Intel firmasının sunduğu ilgili modüller 

kullanılacaktır.  

Arduino yazılımı geliştirilirken C/C++ dili ve Arduino ’nun sensörler ve diğer aksamlar 

ile ilgili kütüphanelerinden yararlanılacaktır. Arduino, motorlar, sensörler ve LoRa ile pinler 

aracılığı ile bağlıdır. Elektronik devre tasarımı tamamlandıktan sonra bu parçalar PCB halinde 

tek bir kartta birleştirilecektir. Arduino Jetson Nano ’dan aldığı komutlar ile DC motorların güç 

dağıtımını yaparak aracın hareketini sağlayacaktır. İmha sisteminde bulunan servo motorlar 

zararlı ot tespiti yapıldığında ot imha mekanizmasının yönünü ve konumunu ayarlamak için 

kullanılacaktır. 

Araçta manuel, yarı-otonom ve tam-otonom olmak üzere 3 sürüş modu bulunacaktır. 

Kullanıcı arayüzden istediği modu aktif edip kullanabilecektir. Araçta aynı anda sadece bir 

sürüş modu aktif olabilecektir. Manuel modda, klavye ve arayüzde bulunan kontrol tuşları ile 

araç kontrol edilebilecektir. Hassas tarım uygulamalarında maksimum kontrolün sağlanması 

gerektiğinden hız, açı, dönme ve manevra gibi tüm kontroller uygulama arayüzünden 

yapılabilecektir. Yarı-otonom modda, anlık bir rota veya senaryo(örneğin; bir önceki imha 

edilen otun bulunduğu yere dön) atanarak aracın görevi değiştirilebilecektir. Tam-otonom 

modda, araç eğer alanın haritası varsa haritayı kullanarak yoksa Visual SLAM[8] algoritmaları  

ile eş zamanlı olarak haritalama yaparak aracın kontrolünü sağlayıp görevleri yerine 

getirecektir. Tarımsal alanın önceden keşfi ve haritalandırılması daha verimli olacağından bir 

drone ile alanın keşfi yapılıp, haritalaması oluşturulup uygulamada bu harita kullanılabilecektir. 

Drone ile keşif ve haritalamanın detayları “Özgün Bileşenler” kısmında anlatılmıştır. 

Arduino ve Kontrol Merkezine bağlı LoRa RF modülleri ile araç ve kontrol istasyonu 

arasında haberleşme sağlanacaktır. LoRa modülü olarak SX1262 tabanlı, 868-915 MHz 

aralığında seçilen bir frekansta çalışabilen E22-900T22D kullanılacaktır. Bu modül, 22 dBm 

iletim gücü, 2.3V-5.5V aralığında çalışabilme, 140mA ortalama güç tüketimi, maksimum 

62.5KBs veri hızı(Air data rate), UART iletişim arayüzü ve uygun anten ile 5000 metre menzil 

özelliklerine sahiptir. Bu modüle ek olarak 1.2 dBi kazançlı SMA tipinde 90 derece dönebilen 

bir anten takılacaktır. Arduino, RF iletişimi ile sensör, durum ve olay verilerini belli aralıklar 

ile Kontrol Merkezine gönderecektir. Tüm veriler bir bütün halinde en düşük boyutta olacak 

şekilde aktarılacaktır. Kontrol Merkezi veriyi aldığında parse(ayrıştırma) işlemini yapıp, 

verilerin kullanıcı arayüzü üzerinden anlamlı bir şekilde görüntülenmesini sağlayacaktır. 

RF iletişiminde aynı kanalı dinleyen tüm alıcıların iletilen veriyi görebilmesi sebebi ile, 

verilerin üçüncü şahıslar tarafından görüntülenmesinin engellenmesi için şifrelenmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple İKA ve Kontrol Merkezi arasında gönderilecek veriler, XOR tabanlı 

bir simetrik şifreleme algoritması olan 128 Bit AES şifreleme[11]  kullanılarak şifrelenecektir. 

Bu sayede veriyi anlamlı halde sadece ilgili anahtara sahip kullanıcılar görüntüleyebilecektir. 

Arduino ve Kontrol Merkezinde bulunan LoRa modülleri arasında point-to-point 

iletişimi kurulacaktır. LoRaWAN Gateway[12]  ve LoRaWAN[13]  modülleri ile birden fazla 

LoRa modülü arasında iletişim mümkündür ancak modüllerin maliyetli olması sebebi ile 

veriler, LoRa Gateway yerine Kontrol Merkezi uygulaması aracılığı ile cloud ’da bulunan 

veritabanına gönderilecektir. Böylece kullanıcılar, internet erişimi olan her yerden araçla ilgili 

verileri görüntüleyebilecek ve aracın manuel olarak kontrolünü sağlayabilecektir.  
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Şekil 7: Arduino Akış Diyagramı  

  

Şekil 8: Nvidia Jetson Nano Akış Diyagramı 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Otonom sürüş için öncelikle çevredeki yabancı otları tespit eden, nesne tanıma 

algoritmasına ve ardından bu otları imha ederek arazi üzerinde hareket etmeyi sağlayacak bir 

navigasyon algoritmasına ihtiyaç vardır. 

6.1. Nesne Tanıma Sistemi 

Canlı görüntüler üzerindeki nesneleri tespit etme, tanıma, sınıflandırma ve 

işaretlememizi sağlayan bilgisayarlı görü ve görüntü işleme teknolojisidir. Görüntü işleme 

teknolojisi uzun yıllardır yaygın olarak kullanılan ve hata payı oldukça düşük olan bir sistemdir. 

Bu teknoloji üzerine hazırlanmış çeşitli kütüphaneler mevcuttur fakat en yaygın olanı OpenCV 

kütüphanesidir. OpenCV birçok yazılım dilini destekleyen bir kütüphanedir.  

 Projede iki farklı nesne tanıma yöntemi kullanımı üzerine yoğunlaşıldı. Bu 

yöntemlerden biri CNN ağlarını kullanarak nesnemizi tanıyan bir model oluşturup bu modeli 

kullanarak OpenCV ile canlı görüntüler üzerinde tahmin ve tespit işlemi, bir diğer teknik ise 

Haar Cascade sınıflandırıcısı ile yabani ot görsellerimizi eğiterek XML modeli oluşturmak ve 

bu model ile canlı görüntü üzerinde tahmin ve tespit yapmak. 

 CNN (Convolutional Neural Network), eğitmek istediğimiz nesnelerin yer aldığı 

görüntüleri çeşitli katmanlarla işler. Bu katmanları özellikleri saptamak, sisteme doğrusal 
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olmayan gölümleri tanıtır, ağırlık sayıları üzerinde uygunluk kontrolü yapar. Temel olarak, 

Cnn, sınıflandırma sorununun çözümü için standart Sinir Ağı kullanır, ancak bilgileri belirlemek 

ve bazı özellikleri tespit etmek için diğer katmanları kullanır. CNN ağı içerisinde aktivasyon 

fonksiyonu olarak ReLu foksiyonu kullanıldı. ReLu fonksiyonunun en büyük avantajı sigmoid 

ve tahn gibi fonksiyonlardan daha hızlı ve doğru sonuçlar vermesidir. Ayrıca orijinal görüntüye 

grey filtre uyguladıktan sonra feature Map çıkarılır ve ReLu fonksiyonu çalıştırsa siyahlar 

kaldırılarak sıfır yazılır ve model boyutunu ciddi miktarda azaltılır. CNN ağı mimarilerinden 

olan AlexNet ‘in geliştirilmiş hali VGGNet mimarisi ile 16 katmanlı eğitim uygulanmıştır [14]. 

 CNN ağları yapısı gereği yavaş çalışmaktadır ve sistem gereksinimleri oldukça 

yüksektir. Bu durum araçta bulunan mikrobilgisayarı yoracağı için sadece gerekli durumlarda 

kullanılmak amacıyla araçta bulunacaktır. Gerekli durum oluşabilmesi için basit model nesneyi 

tespit ettikten sonra araç yaklaşırken CNN modeli ile doğruluğu kontrol edilir ve böylece hız ve 

doğruluk birlikte sağlanmış olur. 

 Aracın öncelikli nesne tanıma modeli olarak haar cascade yöntemi kullanılacaktır. Haar 

Cascade yöntemi görüntü üzerinde nesneleri bulmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem 

ile tanıtılacak nesne görüntüleri pozitif isimli bir klasöre alınır bir metin belgesi içerisine görüntü 

ismi ve tanınacak nesnenin görsel üzerindeki köşe koordinatları eklenir. Hazırlanan eğitim 

verileri haar classifier tekniği ile derlenerek, eğitilmiş bir XML dosyası elde edilir. İlgili XML 

dosyası ile OpenCV kullanılarak canlı görüntü üzerinde nesne tespiti yapılır. Python 

programlama dili ile tanımlanan nesne ile her türlü iyileştirme yapmak mümkündür [15]. 

 Hız ve maliyet açısından Haar Cascade yöntemi oldukça verimlidir fakat doğruluk 

açısından CNN modeli kadar kendini ispatlamış bir metot değildir. 30 adet zararlı ot görseli ile 

eğitilen haar casede modelini python programlama dili ile geliştirilen algoritmada, canlı görüntü 

üzerindeki performansı %70 oranında doğruluk gösterdi. Bu oran istatistiksel yöntemler ile değil 

canlı olarak bitkinin 10 farklı açıdaki görüntüsü ile test edilerek elde edilmiştir. İlgili nesne 

tanıma görselleri aşağıdaki gibidir.  

 

Resim 5: Nesne Tespiti 
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 Yukardaki görsellerde zararlı otun 10 faklı açıdan tespiti ve işaretlenmesi haar cascade 

modeline göre tahmin sonuçları görüntülenmektedir. Gösterilen 10 açıdan 7 tanesinde zararlı 

otu tespit edebilirken 3 görselde tespit yapılamamıştır. Model yeterince optimize edilirse %70 

doğruluk oranı %80 düzeyine rahatlıkla yükselebilir.  

 Nesne tespit yapıldıktan sonra büyük görsellerde kırmızı ile işaretlendiği gibi görsel 

üzerindeki ilgili bölgenin renk ağırlıklarını gösteren satır matrisleri oluşmaktadır. Satır 

matrisleri ile görsel üzerindeki ilgili bölge işaretlenir ve araç üzerindeki kamera özellikleri ile 

zararlı bitki konumu elde edilir. Böylece araç zararlı bitkiye yaklaşana kadar CNN modeli ile 

bitkinin doğruluğunu kontrol eder ve ilaçlama yapılması için komut gönderir. 

 

Şekil 9: Nesne Tanıma Mimarisi 

6.2. Otonom Sürüş 

 Görevlerin otonom olarak ve en verimli şekilde yapılması için arazinin tamamen 

bilinmez olduğunun varsayılması ve aracın tüm alanı kendisinin keşfetmesinin daha uygun 

olduğu düşünülmüş ve buna yönelik algoritmalar geliştirilmiştir. Buna göre araç, bırakıldığı 

alanı önceden belirlenmiş sabit bir hareket dizisinde ilerleyerek değil, serbestçe keşfederek 

tarayacak, bu alanları 3B olarak haritalandıracak ve aynı esnada da tespit ettiği zararlı otları 

imha edecektir. Bu sayede araç farklı arazilerde, farklı ekim yöntemlerinde ve farklı görevlerde 

de sorunsuzca çalışabilecektir. 
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Görsel 1: Farklı şekilde ekilmiş tarlalar 

 Aracın araziyi keşfetmesi, otonom hareket edebilmesi ve haritalama yapabilmesi için 

lokalizasyon ve SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algoritmalarından 

yararlanılacaktır[16]. Araç içerisinde ROS işletim sistemi kullanılacağından dolayı kullanılacak 

yöntemleri içeren modüller de ROS paketi şeklinde olacaktır. Kullanılacak olan Intel Realsense 

kameraya ait ROS modülleri kullanılarak kameralardan gelen RGB görüntü ve derinlik verileri 

ROS topic’ leri olarak yayınlanacaktır[17]. 

 Göreve başlamadan önce yarışma alanının köşe koordinatları alınarak sisteme verilecek 

ve bu sayede aracın çalışacağı alan belirlenecektir. Ayrıca bu noktalar referans alınarak 

Pygeodesy kütüphanesi ile jeodezik koordinatlar kartezyen koordinatlara dönüştürülecek ve 

konum bilgilerinin kullanılacak algoritmalar ve modüller ile uyumluluğu sağlanacaktır[18]. 

 Aracın lokalizasyon problemini çözmek için GPS ve biri araç üzerinde diğeri ise 

Realsense kamera içerinde dâhili olarak bulunan iki adet IMU sensörü kullanılacaktır. Bu 

sensörler sayesinde aracın konumu, doğrusal ve açısal ivmesi, arazi üzerindeki duruş açıları ve 

pusula yönü gibi bilgiler alınacaktır. 

IMU sensörlerinden toplanan veriler önce imu_filter_madgwick adlı ROS modülünden 

geçirilerek filtrelenecektir. Bu modül, gelen ham sensör verileri filtrelemek ve birleştirmek için 

kullanılmaktadır. Modül, gelen açısal ve doğrusal ivme ile pusula verilerini işleyerek bir 

oryantasyon dördeyine çevirerek ROS topic ’i olarak yayınlar. Bu sayede ham IMU verileri, 

lokalizasyon hesaplamasında kullanılabilir hale gelir. 

GPS ve IMU verileri robot_localization ROS modülüne aktarılarak aracın oryantasyon 

ve konum verileri anlamlandırılarak lokalizasyonu belirlenecektir[19]. Bu modül, gönderilen 

sensör verilerini ve bu verilerde oluşan değişimleri hesaplayarak araca ait pozisyon ve 

oryantasyon verilerini belirler. Modülün en önemli özellikleri anlık olarak hesaplamalar 

yaparak lokalizasyon bilgisini sürekli güncel tutması odometri, IMU, GPS vb. farklı 

sensörlerden isteğe bağlı olanlarını kullanarak pozisyon belirleyebilmesi ve esnek kullanım 

şeklidir. Farklı türdeki ROS mesajlarını ve sensörleri işleyebilen bu modül, öncesinde 

hesapladığımız oryantasyon dördeyi ve kartezyen koordinat sistemine dönüştürülmüş olan GPS 

verileri ile kullanılacaktır. 
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Kameradan alınan RGB görüntü, ortama ait derinlik bilgilerinin yer aldığı nokta bulutu 

ve sensörlerle elde edilen lokalizasyon bilgileri rtabmap_ros ROS modülüne aktarılarak RTAB-

Map SLAM algoritması çalıştırılır[20][21]. Bu modül, bir yandan ortamın 3B haritasını çıkarır, 

diğer yandan da belirlenen ve daha öncesinde haritası çıkarılmamış boş alanlara doğru aracı 

yönlendirir. Bu sayede araç taradığı alanları tekrar gezmeden ve engellere takılmadan tüm 

araziyi dolaşacaktır. Ayrıca alanın bir haritası çıkartıldığından aynı ortamda araç tekrar 

çalıştırıldığında rotasını daha hızlı belirleyebilecek ve görevini daha hızlı yerine 

getirebilecektir. 

RGB kameradan alınan görüntüler nesne tanıma sistemine aktarılarak zararlı otların 

belirlenmesi sağlanır. Görüntü üzerinde tespit edilen zararlı otun etrafı çizilir. Görüntü ile aynı 

boyutta yeni bir matris oluşturulur ve zararlı otun görüntü üzerinde işaretlenen konumları bu 

matris üzerine yerleştirilir. RGB görüntü ve derinlik bilgisi aynı çözünürlükte olduğundan ve 

aynı kamera üzerinden belirlendiği için doğrudan matris karşılaştırması yapılarak iki görüntü 

çakıştırılır. Bu sayede zararlı otun 3B uzaydaki konumu belirlenmiş olur. Tespit edilen alan 

içinde kalan nokta kümesinin merkezi belirlenir. Bu merkez nokta ve aracın pozisyon bilgileri 

kullanılarak araç ile nokta arasındaki açı ve mesafe belirlenir. Belirlenen nokta hedef olarak 

işaretlenir ve araç bu noktaya hareket ettirilir. Hedefe ulaşıldığında ot imha sistemi çalıştırılarak 

zararlı ot imha edilir. İmha işleminin ardından araç arazi taraması yapmaya devam eder. 

 Aracın hareket kontrolünün sağlanması için PID kontrolcü kullanılacaktır[22]. Bu 

kontrolcü belirlenen hedef nokta ile araç arasındaki açı ve mesafe farkına bağlı olarak 

diferansiyel dönüş sistemine sahip aracın sağ ve sol taraflarındaki motorlara ayrı ayrı güç 

vererek aracın doğrusal ve açısal hızını ayarlayacaktır. Kontrolcüye verilecek KP, KI ve KD 

değerleri tek sefere mahsus genetik algoritma ile optimize edilerek otomatik bir şekilde 

belirlenecektir[23]. 

7. Özgün Bileşenler 

 Geliştirilecek projenin uygulanabilirlik, ölçeklenebilirlik(scalability), genişletilebilirlik 

(extensibility)  ve inovasyon açısından benzer projelerden farklı özellikleri ve fonksiyonları 

bulunmaktadır. 

 Dünya nüfusunun mevcut artış hızına göre, 2050 yılında nüfusun 10 milyar kişiye 

ulaşması beklenmektedir. Ayrıca kırsal nüfusun kentlere göçü ile birlikte tarımsal üretim 

alanları ve tarımsal işgücü sürekli azalmaktadır. Bu nedenle insanlığa yeterli beslenmeyi 

sağlayacak sistemli ve verimli üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bir 

zorunluluktur.  

Günümüzde hassas tarım uygulamaları ve akıllı tarım uygulamaları alanında oldukça 

fazla proje ve ürün geliştirilmektedir. Projelerin büyük kısmı gerçek hayatta kullanılabilirlik ve 

kullanıcı deneyimi noktasında sorun yaşamaktadır. Proje kapsamında sunulan 3 farklı 

uygulama ile bunun önüne geçilmesi planlanmıştır. Günümüzde neredeyse herkeste akıllı 

telefon bulunması ve kolay taşınabilir olması sebebiyle geliştirilen mobil uygulama ile, araç 

kolay bir şekilde kontrol edilebilecek ve daha fazla kişiye ulaşılması sağlanacaktır. 

Çiftçi, Masaüstü Uygulaması ile birden fazla araç, sensör veya diğer tarımsal faaliyetlerin 

takibini daha kolay bir şekilde sağlayabilecektir. Web Uygulaması ile çiftçi verilerini cloud’da 

saklayabilecek, geriye dönük inceleme yapabilecek, analiz ve veri görselleştirme araçları ile 

detaylı inceleme yapabilecek ve araçlarını manuel olarak kontrol edebilecektir. 

 Proje ile geliştirilecek araç iki ayrı bilgisayar sisteminden oluşacak ve birbirinden 

bağımsız olarak çalışma özelliğine sahip olacaktır. Jetson Nano’nun olmaması durumunda 
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aracın manuel kontrolü sadece Arduino kullanılarak sağlanabilecektir. Aracın modüler 

mimariye sahip olması ile yeni parçalar ve özellikler eklenmesi daha kolay hale getirilmiştir. 

Geliştirilecek uygulamalarda ölçeklenebilirlik(scalability) ve genişletilebilirlik (extensibility) 

kriterleri göz önünde bulundurularak yazılım mimarisi bu şekilde oluşturulmuştur.  

 Araç hem haritası bulunan tarımsal arazilerde hem de haritası olmayan arazilerde 

otonom sürüş gerçekleştirebilecektir. Araç, Visual SLAM algoritmaları ile eş zamanlı olarak 

haritalama ve sürüş gerçekleştirebilecek ve haritalanan arazi sonradan kullanılmak üzere 

kaydedilecektir. Ek olarak bir İHA ile keşif uçuşu yapılarak arazinin haritası oluşturulup bu 

haritalama kullanılarak otonom sürüş gerçekleştirilebilecektir. 

 Proje sadece bir araç değil sürü sistemlerini yönetmeye uygun bir mimariye sahiptir. 

Kullanıcılar birden fazla aracı bağlayıp araçların kontrolünü uygulamalardaki arayüz üzerinden 

sağlayabileceklerdir. Araçlar merkezi olmayan bir sürü mantığı ile hareket ederek görev 

dağılımı gerçekleştirebilecek ve birlikte çalışabilecektir. Görevlerin sürü ile yapılması 

simülasyon ortamında sunum sırasında gösterilecek ve fiziksel olarak da iki aracın yönetilmesi 

sunum günü gerçekleştirilecektir. 

 Araçların ortamdan aldıkları veriler cloud ’da tutulacaktır. Bu veriler ilerleyen süreçte 

ülkemizde ihtiyaç duyulan tarımsal alandaki veri ihtiyacına da katkı sağlayacaktır. Yine bu 

veriler kullanılarak veri madenciliği teknikleri ile ulusal çapta analizler yapılabilecektir. Bu 

analizler kullanılarak çiftçilerin bilinçli tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi ve 

arazilerine özel tavsiyeler verilerek ile üretimlerinin daha verimli hale getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 Zararlı ot tanımlanmasında kullanılan modelin geliştirilebilmesi için kullanıcılar 

tarafından çekilen fotoğraflar uygulamalar üzerinden paylaşılabilecek ve modelin 

geliştirilebilmesi sağlanacaktır. Yine kullanılan algoritma kendi kendine öğrenen bir algoritma 

olacak böylece her kullanımda model kendini geliştirmeye devam edecektir. 

8. Güvenlik Önlemleri 

Araç güvenliği projemizin en önemli unsurlarından birisidir. Tehlike oluşmaması veya 

önlenmesi için araç üzerinde, yazılımsal ve donanımsal olarak bir takım geliştirmeler 

yapılmıştır.  

Beklenmedik durumlarda aracın tüm gücünü durdurmak için aracın üstünde geniş bir 

acil durdurma butonu eklenecektir. Bu buton yardımı ile bir acil durum anında aracın gücü 

kesilecektir.  

Aracın çekeceği maksimum anlık akım 20 amper olarak hesaplanmıştır. 30 Amperlik 

bir sigorta ile aracın fazla akım çekmesi durumunda bataryadan gelen akım kesilerek tehlike 

önlenecektir. 

LiPo bataryalar 10°C ile 60°C arasında çalışmalıdırlar [24]. Batarya sıcaklığının 

belirlenen çalışma sıcaklığı aralığında olduğunu kontrol etmek ve olası tehditleri engellemek 

için -10°C ile 80°C aralığında 0.5°C hassasiyetle ölçüm yapabilen bir sıcaklık sensörü 

kullanılacaktır. Bu sensörden alınan veriler ile bataryanın riskli sıcaklık değerlerine ulaşması 

durumunda sisteme giden güç kesilecektir.     

Olası bir sıvı teması durumunda sistemin zarar görmemesi için bütün bağlantı kabloları 

makaron ile kapatılacaktır. Diğer elektronik komponentler de zarar görmemesi için su geçirmez 

bir muhafaza ile korunacaktır. Koruma alanında elektronik kart ve devrelerin ısınmasını 

önlemek için muhafaza alanı bir fan yardımı ile soğutulacaktır. 
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9. Simülasyon ve Test 

 Araç ROS işletim sistemi üzerinde geliştirildiği için hazırlanan modüller uyumlu 

simülasyon araçları ile kolayca test edilebilmektedir. Simülasyon programı olarak Gazebo 

kullanılması tercih edilmiştir[25]. Bu simülasyon aracın fiziksel özelliklerinin değil, SLAM ve 

nesne tespiti gibi yazılımsal özelliklerinin test edilmesi için kullanılmaktadır. Aracın mekanik 

yapısı Solidworks üzerinde tasarlanmış ve fiziksel özellikleri bu program üzerinde test 

edilmiştir[26]. Solidworks üzerinde araca ait bütün parçalar montajlanmış ve süspansiyon ile 

tahrik sistemi gibi özellikler burada test edilmiştir. 

 Genel olarak araca ait testler şu sırada gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştır: 

1. Simülasyon programının hazırlanması ve simülasyon dünyasının konfigüre edilmesi 

2. Nesne tanıma algoritmalarının simülasyondan önce, verilen görüntüler ve bilgisayar 

kamerası üzerinden test edilmesi 

3. Simülasyon dünyasında kullanılacak araç ve sensörlerin hazırlanması 

4. Simülasyon dünyasından araca ait sensör verilerinin alınması 

5. Araca hareket komutlarının iletilmesi ve aracın hareket ettirilmesi 

6. PID kontrolcülerin tasarlanması, konfigüre edilmesi ve test edilmesi 

7. Belirlenen navigasyon ve haritalama algoritmalarının test edilmesi 

8. Nesne tanıma algoritmalarının simülasyon dünyasında, araç tarama yaparken test 

edilmesi 

9. Tespit edilen zararlı ota yaklaşma ve imha algoritmalarının test edilmesi 

10. Farklı simülasyon dünyalarının tasarlanıp, aracın bu dünyalarda test edilmesi 

11. Aracın üretiminin ardından aynı testlerin gerçek ortamlarda tekrarlanması 

İlk olarak Gazebo’ da kullanılmak üzere, yarışma alanına benzer bir dünya tasarlanmıştır. 

Bu dünya üzerine bir tarla sırasına benzer şekilde ekinler yerleştirilmiştir. Yerleştirilen ekinler 

birer dikdörtgen prizmadır. Bu prizmaların üzerlerine şartnamede verilmiş zararlı ot ve kültür 

otlarına ait resimler eklenmiş ve oluşturulan dünya bir tarlaya benzetilmeye çalışılmıştır. 

 

Resim 6: Gazebo üzerinde oluşturulan simülasyon dünyası 
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 Gazebo’ da sadece yazılımsal testler yapılacağı için sıfırdan bir araç modeli oluşturmak 

yerine ROS ve Gazebo eğitimlerinde popüler olarak kullanılan mybot_ws ROS çalışma dizini 

ve içerisindeki robot modülünün kullanılması tercih edilmiştir[27]. Bu robot modeli üzerindeki 

diferansiyel hareket eklentisi olduğu gibi kullanılmış ve modele IMU ve Microsoft Kinect 

RGB-D kamera eklentileri eklenmiştir[28]. Gerçekte Intel Realsense kamera kullanılacak 

olmasına rağmen simülasyonda Kinect kamerasının kullanılmasının sebebi Realsense 

kameranın eklenmesi sırasında problem yaşanması ve bu eklentinin daha kolay 

uygulanabilmesidir. Realsense kamera için geliştirilmiş gazebo eklentisi denenmiş ancak 

sonuçlardan memnun kalınmamıştır[29]. Realsense ‘e ait resmi ROS modüllerinden yayınlanan 

topic ‘lerin bu eklentide eksik olduğu tespit edilmiş ve bunun için yeni bir Gazebo eklentisinin 

hazırlanmasına başlanmıştır. Ancak bu sürede  simülasyon testlerine devam edebilmek için yine 

bir RGB-D kamera olan ve Gazebo için hazır eklentisi olan Microsoft Kinect kamerası 

kullanılmıştır. 

 İlk simülasyon testlerinde sensörlerden verilerin alınması ve araca hareket komutlarının 

iletilmesi test edilmiştir. Araç modeli üzerine yerleştirilen sensörlerden başarılı şekilde veriler 

alınabilmiştir ve verilen komutlarla aracın hareket edebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca PID 

kontrolcülerin test edilebilmesi için aracın simülasyon dünyasında bir küpü takip etmesi 

sağlanmış ve PID kontrolcülerinin nasıl konfigüre edilebileceği test edilmiştir. PID 

kontrolcüleri test ettiğimiz video aşağıdaki bağlantıda mevcuttur. 

 Video: https://drive.google.com/file/d/1UALIWlh1_eWQJqVc58hR2vtHvZzsbah4/view?usp=sharing 

 

Resim 7: Rviz[30] üzerinden aracın RGB ve Derinlik kameralarından gelen görüntülerin gösterilmesi 

 

Resim 8: Rviz üzerinden derinlik kamerasından gelen nokta bulutunun gösterilmesi 
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 Sensör işlemlerinin ve hareket kontrolcülerinin doğrulanmasının ardından navigasyon 

algoritmalarının test edilmesi aşamasına geçilmiştir. Kullanılması planlanan RTAB-Map 

SLAM algoritması için gerekli olan rtabmap_ros ve diğer modülünün kurulumu ve kullanımı 

test edilmeye başlanmış ancak simülasyon kaynaklı hatalar sebebi ile henüz bir sonuca 

varılamamıştır. Bu hatalardan en ciddi olanı simülasyon dünyası ile ROS Master arasındaki 

senkron kaymasıdır. Kinect kamerasından gelen derinlik verilerindeki değişim ROS Master’a 

oldukça geç yansımaktadır. Bu sebeple araca gönderilen komut verileri güncel olmayan 3B 

nokta bulutu ile hesaplandığı için araç hatalı yönlendirilmektedir. Navigasyon testlerine yeni 

başlandığı için raporun bu kısmı hazırlanırken henüz bu problem giderilebilmiş değildir. Ancak 

çalışmalar devam etmektedir. Hazırlanan Realsense Gazebo eklentisi tamamlandıktan sonra bu 

sorunun giderilmiş olacağı tahmin edilmektedir. 

Aracın elektronik, yazılımsal ve mekanik aksamları ile ilgili şu testlerin yapılması 

planlanmıştır: 

 Sensörler için doğruluk ve hassasiyet testleri 

 Haberleşme modülü için menzil testi 

 Nesne tanıma algoritmasının gerçek dünya nesneleri ile testi 

 Sürüş algoritmalarının için simülasyon ortamında ve sahada testi 

 Uygulamalar için kullanıcı deneyimi testi  

 Mekanik parçaların yarışma benzeri koşullara sahip arazide sürüş yapılarak testi 

Araçta kullanılacak sensör ve diğer aksamların döviz kuru ile değişmesi ve stok 

durumundaki değişimler sebebi ile alternatifleri belirlenmiş ve B planı oluşturulmuştur. 
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