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Mekanik tasarım ana iş paketinde; aracın çalışma koşullarında üzerine gelecek olan 
kuvvetlere karşı dayanımı, çalışma şartlarında doğal frekans aralığının uygunluğu gibi fiziksel 
özelliklerin ve tasarlanan robotun üretime uygunluğu gibi aşamaların belirlenmesi üzerine 

Şekil 2: Gant Chart 
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çalışılmıştır, bundan sonraki aşamada iyileştirilmeler tedarik montaj kısımları üzerine 
çalışılacaktır. 

Elektronik tasarım ana iş paketinde; tasarlanan robotun, planlanan işleri yapabilmesi için 
gereken sensör, sürücü, kamera gibi elektronik bileşenlerin belirlenmesi üzerine çalışılmış olup, 
temmuz ayıyla birlikte arayüzden kontrol çalışması, elektronik montaj ve test aşamalarına 
geçilecektir. 

Yazılım ana iş paketinde; görüntü işlemenin kullanılması, otonom sürüş ve engellerden 
kaçınma işlemleri için gerekli olan algoritmalar yazılmıştır. Mobil uygulama, yazılımdaki 
hataların iyileştirilmesi üzerine çalışılmaya devam edilecektir. 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Aracın tüm analizleri ön tasarım raporunda Solidworks programı ile yapılmıştı. 
Gerçekleştirdiğimiz toplantılar, yaptığımız araştırmalar ve danışman hocamız Şahin 
Yavuz’un yönlendirmeleriyle çalışmalarımızın devamında ZO-CAR’ın analizleri 
Solidworks yerine ANSYS programında yapılmıştır. ANSYS programı daha uygun ve 
ayrıntılı analizlere imkân vermektedir.  

Ön tasarım raporu çalışmalarımız boyunca, elektronik devre ve kartı üzerine 
çalışmalara yoğunlaşamadığımızı analizleyerek, elektronik üzerine olan çalışmalara ağırlık 
verildi. Elektronik devre kartını koruma üzerine araştırmalar yapıldı. Tedarikçilerle 
görüşüldü ve fiyat araştırılması yapıldı. Ön tasarım raporunda elektronik olarak güvenlik 
önlemleri üzerinde durulmadığı farkedildi ve bu duruma çözüm üretilmesi gerekliliği 
kararlaştırıldı. Çünkü elektronik aksam zarar görürse aracın işlevini tamamen kaybetme 
tehlikesiyle karşılaşmak istemediğimizden dolayı elektronik kısmın güvenlik önlemleri 
üzerine çalışmalar yapıldı. 

Aracın pülverizatör sisteminde ön tasarım raporunda tasarlanan pülverizatör tasarımı 
kafes yapısı şeklinde olup yaptığımız toplantılarda ağır ve hantal olduğu değerlendirilmiştir. 
Bunun sonucunda iyileştirmeler neticesinde kritik tasarım raporu sürecinde daha basit bir 
yapı olarak revize edilmiştir.  

3. Araç Özellikleri

Yarışma kapsamında, otonom sürüş arayüzlerine sahip bir araç kullanılacaktır. 
Aracın yazılımsal. Elektronik ve mekanik özellikleri ayrı ayrı anlatılacaktır. 

Pülverizatör kanat tasarımı niteliği itibariyle aracımız için özgün bir bileşen 
olmasından dolayı, detaylı tasarımı ve bileşenleri 7. bölümde özgün bileşenler kısmında 
anlatılmştır. 

3.1.  Elektronik Özellikleri 
Araçtaki sensör ve kontrol algoritmalarının yazıldığı kısım olan mikroişlemci olarak; sahip 

olduğu pin ve portları ve üzerine yazılacak algoritmalar için uygun olması nedeniyle Raspberry 
Pi 4 tercih edildi.  
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Aracın sürüş sistemi olan diferansiyel sürüş için en az karşılıklı iki tekerin birbirinden 
bağımsız olarak kontrol edilebilmesi gerekmektedir. Bu da DGM (Dalga Genişlik 
Modülasyonu) yöntemini kullanan bir motor sürücü ile gerçekleştirilecektir. DGM ile motor 
sürüşü, motorun dönüş yönünün ve hızının ayarlanmasını sağlayacaktır. Böylelikle araç hızı, 
yönü ve dönüşleri sağlanmış olacaktır.  

Otonom bir sürüş gerçekleşeceği için aracın harita içerisindeki konumunu bilmesi elzemdir. 
Bu sebeple lokalizasyonu sağlamak adına GPS sensörü kullanılacaktır. Konumun 
belirlenmesindeki hata oranını azaltmak adına da ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden oluşan 
IMU bileşeni ile GPS sensörü füzyonlanacaktır. GPS/IMU sensör füzyonu kalman filtresi 
metodu ile gerçekleştirilecektir.  

Lokalizasyondan sonra rota üzerindeki engellerden kaçınma için de bazı algılama gereçleri 
gerekmektedir. Engel ve çukurun algılanması ultrasonik mesafe sensörleri aracılığıyla 
yapılacaktır. Konumlandırma ve adet için sensörler bölümünde daha detaylı açıklama 
bulunmaktadır.  

Aracın uzaktan kontrolü için bir RC (Remote Control) kumanda üretilecektir. Bu kumanda 
içerisinde haberleşme için “NRF24L01” kablosuz haberleşme modülü kullanılacaktır. Tasarım 
gereği devrede 10 𝜇𝜇𝜇𝜇 25 𝑉𝑉 ve 100 𝜇𝜇𝜇𝜇 25 𝑉𝑉 olmak üzere 2 adet kondansatör kullanılacaktır. 
Kumanda üzerinde kullanılacak olan joystick, potansiyometre ve anahtarlar ile aracın kontörlü, 
güç kesilmesi ya da verilmesi, otonom sürüşün başlatılması ya da durdurulması gibi 
fonksiyonlar gerçekleştirilecektir. Tüm bu işlevlerin kontrolü için algoritmaların yazılacağı bir 
de mikro işlemci kullanılacaktır. Kompaktlığı sebebiyle bu iş için Arduino Nano (CH340) 
tercih edilmiştir. 

Pülverizatör kısmında yabancı otun tespiti için CMOS sensörlü kamera Raspberry Pi 
üzerindeki USB portuna bağlanacaktır. Burada bulunan 4 adet nozuldan ve dolayısıyla 4 adet 
selenoid valften hangisinin tetikleneceği, görüntü işleme algoritmasıyla belirlenecektir. 
Valflerin kontrolü için “5v 1 Kanal Röle Modülü” kullanılacaktır.  

3.2.Mekanik Özellikler 

3.2.1 Motor 

Motor seçiminde ilk olarak kullanılacak motor tipine karar verilmelidir. Karar aşamasında 
aracın kullanılacağı sistemin gereksinimleri, kullanılacağı ortamın koşulları, kullanılan 
motorun avantajlı ve dezavantajlı olduğu durumlar göz önüne alınarak motor tipi seçimi 
gerçekleştirilir. Bizim tasarımımız için DC motor tercih edilmiştir. 

Motor seçiminde ikinci olarak ele alınması gereken durum, aracın fiziksel özellikleri ve 
belirlenen şartlar göz önüne alınarak aracın hareketini sağlamak için gerekli güç ve tork 
değerlerinin hesaplanmasıdır. Bulunan değerler göz önüne alınarak motor seçim işlemi 
sonlandırılmış olur. Yarışma kapsamında aracın 10o eğimi tırmanması beklenmektedir aynı 
şekilde tarım arazilerinin 0-12o eğim değerlerinde olduğu saptanmıştır [1]. Fakat eğim en zorlu 
senaryoları ele alacak şekilde 20o değerinde alınması uygun görülmüştür.  



 
 

 

 

7 
 
 

 

Aracın toplam güç gereksinimi aşağıdaki denklemdeki gibi kuvvet dengesi hesabıyla 
yapılmaktadır. 

                                     𝐹𝐹𝑡𝑡𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝑔𝑔  +  𝐹𝐹𝑟𝑟  +  𝐹𝐹𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟  +  𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚                                       

3.2.2. Yokuş Direnci Kuvveti (Fg) 
  Yokuş direnci kuvveti eğimli yolda giden aracın ağırlığından kaynaklanan yol ile paralel bir 
kuvvet bileşenidir. Yokuş direnci kuvveti: 

 

                    𝐹𝐹𝑔𝑔 = (𝑀𝑀𝑝𝑝) 𝑥𝑥 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 𝑥𝑥 (𝑔𝑔)  = 50 𝑥𝑥 0.342 𝑥𝑥 9.81 =  167.75 𝑁𝑁                      

  𝑠𝑠 (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑠𝑠 𝑒𝑒ğ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠): 20° ,  𝑔𝑔(𝑦𝑦𝑒𝑒𝑦𝑦 ç𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠): 9.81 𝑖𝑖/𝑠𝑠2, 𝑀𝑀𝑝𝑝(𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑒𝑒ü𝑡𝑡𝑦𝑦𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠): 50 𝑒𝑒𝑔𝑔  

 

 
 

 

3.2.3. Yuvarlanma Direnci Kuvveti (Fr) 
Yuvarlanma direnci elastik tekerlek ile aracın bulunduğu zemin arasındaki şekil değişikliğinden 
meydana gelen kuvvettir. Yuvarlanma direnci kuvveti: 

 

                                   𝐹𝐹𝑟𝑟 =  (𝜇𝜇 𝑟𝑟) 𝑥𝑥 (𝑊𝑊)  =  0.2 𝑥𝑥 460.92 =  92.18 𝑁𝑁                               

                      𝑊𝑊 =  (𝑀𝑀𝑝𝑝) 𝑥𝑥 (𝑎𝑎𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠) 𝑥𝑥 (𝑔𝑔)  =  50 𝑥𝑥 0.94 𝑥𝑥 9.81 =  460.92 𝑁𝑁                   

𝜇𝜇𝑟𝑟  (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑎𝑎𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑦𝑦𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎)[2][3] ∶  0.2, 𝑊𝑊 (𝐴𝐴𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑦𝑦𝑡𝑡𝑦𝑦𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑎𝑎ğ𝑎𝑎𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎ğ𝑎𝑎) ∶  490.5 𝑁𝑁 

 

3.2.4. Hava Direnci (Fair) 
Akışkan içerisinde ilerleyen araca gittiği hız ile orantılı olarak ilerlemenin tersi yönünde etki 

eden direnç kuvvetidir [4]. Bu kuvvet otomobil gibi nispeten hızlı giden araçlarda önem 
kazanırken tasarlanan tarım aracında önemsenmeyecek kadar küçük bir değerdir, dolayısıyla 
bu hesapta ihmal edilmiştir. 

 

𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑔𝑔 𝑀𝑀𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑔𝑔 

𝑠𝑠 
𝛽𝛽 

Şekil 3: Aracın Yokuştaki Durumu 
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3.2.5. Maksimum İvme İçin Gerekli Kuvvet (Mm x a) 
Aracın tasarımda belirlenen maksimum ivme ile hareketini sağlayacak kuvvet değerini 

belirlediğimiz son kuvvet bileşenidir, yapılan araştırmaların sonucunda benzer fonksiyonla 
kullanılan araçların azami ivme değeri 0.1 m/s2 tespit edilip aracın maksimum ivme değeri 
olarak kabul edilmiştir. 

(𝑀𝑀𝑝𝑝) 𝑥𝑥 (𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚)  =  50 𝑥𝑥 0.1 =  5 𝑁𝑁 
Yukarıda hesapları yapılan kuvvet bileşenleri (3.1) denkleminde yerine koyulduğu taktirde; 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 167.75 + 92.18 + 5 = 264.93 𝑁𝑁 

Toplam bileşke kuvvet değeridir. Elde edilen toplam kuvvet değeri için minimum güç 
aşağıdaki formül kullanılarak elde edilir. 

                                  𝑃𝑃𝑀𝑀 = �𝐹𝐹𝑡𝑡𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝� 𝑥𝑥 (𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚) = 264.93 𝑥𝑥 2 = 529.86 𝑊𝑊                 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚  (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑦𝑦𝑠𝑠 ): 2 𝑖𝑖/𝑠𝑠 

Elde edilen minimum güç değeri kullanılarak motor seçiminde gerekli olan bir diğer değer 
olan tork hesabı (3.6) formülü ile hesaplanabilir. 

𝑇𝑇 = �𝐹𝐹𝑡𝑡𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝� 𝑥𝑥 (𝑦𝑦) = 264.93 𝑥𝑥 0.18 = 47.69 𝑁𝑁𝑖𝑖 

𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑦𝑦𝑦𝑦𝑒𝑒ğ𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑎𝑎ş ç𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎): 0.18 

Hesaplanan tork ve güç değerleri tüm sisteme ait değerlerdir tarım aracımız ZO-CAR 4 
tekerleğinden ayrı olarak tahrik edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durumda bir tekerlekten 
alınması gereken, bulunan değerlerin dörde bölünmesiyle elde edilebilir. Bir tekerlekten 
alınacak güç değeri 132.46 W, tork değeri ise 11.92 Nm’dir. Ayrıca motor devirleri standart 
motor değerlerindeki gibi 2000-3000 d/dk değerlerinde kullanılması gerekmediğinden 
(maksimum hız değeri için 212 d/dk yeterli) redüktörlü motor uygulaması yapılarak istenilen 
tork değeri rahatlıkla elde edilebilir. 

 

3.2.6. Yürüyüş Sistemi  
Robotun x ve y Kartezyen koordinatları doğrultularında yaptıkları konum değiştirme 

hareketini sağlayan mekanik sistem ‘robotun hareket sistemi’ olarak tanımlanır [5]. Robotun 
tasarımı, tercih edilen hareket sistemini göz önüne alınarak gerçekleştirileceğinden hareket 
sistemleri robotun karakteristiğini belirleyen en önemli unsurdur [6]. Seçilen hareket sisteminin 
aynı zamanda robotun yapması beklenen görevi en pratik şekilde gerçekleştiren en basit yapılı 
olması beklenir. Tekerlekli robotlar yaygın olarak engebenin olmadığı düz zemin koşullarında 
kullanılır. Engebeli zemine sahip bir ortamda tekerlekli sürüş sistemi kullanılacaksa 
süspansiyon sistemi robot tasarımına dahil edilmelidir. Süspansiyon sistemi robotun hareketini 
sağlayan tekerleklerin zeminle olan temasının sürekliliğini sağlar [6]. Tasarımı yapılan tarım 
aracında tekerlekli hareket sistemlerinin bir tipi olan diferansiyel sürme sistemi tercih 
edilmiştir.     

 Diferansiyel sürme günlük hayatta çokça şahit olduğumuz tekerlekli sandalyenin sürüş 
mantığına benzer. Aracın iki yanında bulunan tekerlekler birbirinden bağımsız olarak tahrik 
edilir. Diferansiyel sürmenin tercih edilmesinde en büyük etken de bu özelliğidir. Tekerleklerin 
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birbirinden bağımsız olarak sürülmesi araca tarım arazisindeki dönüşleri için yüksek manevra 
kabiliyeti kazandırır. Bu kabiliyetin getirisi olarak, araç hareket alanın dar olduğu durumlarda 
dönme işlemini kendi ekseni etrafında olacak şekilde gerçekleştirebilir. Ayrıca yörüngesini 
değiştirirken bu manevra kabiliyeti sayesinde çevresindeki tarım ürününe diğer sürüş 
yöntemlerine göre çok daha az zarar verecektir. Manevra kabiliyeti engellerden kaçma 
konusunda da yörüngedeki sapmayı minimuma indirecek bir etkiye sahiptir. Diferansiyel sürme 
yönteminin tercih edilmesindeki diğer etkenler aşağıdaki gibi ifade edilebilir [7].  
*Basit yapılı, *Düşük maliyetli, *Dar alanlarda manevra kabiliyeti yüksek, *Karmaşık olmayan 
kontrol sistemi, *Bakım kolaylığı, *Çevre koşullarından bağımsız çalışma  

 

 

 

 

 

 
 
 

3.2.7. Batarya seçimi 

Akü seçimi için gerekli olan temel parametre, sistemin ihtiyacını karşılayacak kapasitenin 
(Ah: amper x saat cinsinden) bilinmesidir. Bu durumda aracın tüm elektronik bileşenlerinin 
sistemden çektiği akım miktarının bilinmesi gerekmektedir. Aracın enerji ihtiyacının ekseriyeti 
hareket sisteminin bileşeni olan motorlardır. Daha önceki motor tasarımı bölümünde elde edilen 
değerler ışığında seçilen motorun katalog bilgileri incelendiğinde; motorun yük durumunda 
sistemden çekebileceği maksimum akım 10A değerindedir [36]. Elektronik devre şeması 
üzerinden de görüleceği üzere tüm elektronik bileşenler gibi motorlarda paralel devre 
mantığıyla bağlanmışlardır. Paralel devre mantığında akım değerleri toplanması yöntemiyle eş 
değer akım değeri bulunmaktadır. 

 
Bu durumda aküden çekilen toplam akım: 
                                                    (3.10) 
  
Şeklindedir. Fakat sistem üzerindeki valfler 1 saniyenin altında değerlerde açılıp 

kapanacağından tükettiği enerji motorlara kıyasla ihmal edilebilir düzeyde olacaktır. Elektronik 
devre bileşenlerine baktığımızda ise mA boyutlarında amper çektikleri görülmektedir yalnızca 
Rasbperry Pi bileşeni 2.5A gibi bir değer çekmektedir [37]. Yaklaşık bir hesapla Ielektronik 
değerinin 10A olduğu söylenebilir. Yarışma kuralları uyarınca araçların 45 dk boyunca 
kesintisiz görev yapması beklenmektedir. Bu kuralı referans alarak aracın toleranslı bir şekilde 
kesintisiz 1 saat maksimum kapasite ile görev yapabilecek özellikte enerji depolama birimi 
seçimi gerçekleştirilmiştir.  

   Aküden çekilen akım (3.10) formülüyle hesaplandığında Itoplam = 4 x 10 + 10 = 50 A 
maksimum çekilen akım değeridir. Akünün kapasite hesabı (3.11) ile gerçekleştirilir [38]. 

Şekil 4: Yürüyüş Sistemi 
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                                               (3.11) 
 Ak: Akü kapasitesi,  
 h: Enerjinin aküden çekileceği saat, 
 z: Deşarj derinliği 
 tb: Batarya sıcaklık katsayısı, 
 k: Saatlik batarya kapasitesi ihtiyacı (Ah/h)  
Deşarj derinliği ve batarya sıcaklık katsayısı etkileri ihmal edilerek yapılan hesap 

sonucunda; 
Ak = 1 x 50 = 50 Ah kapasiteye sahip bir akü seçilmelidir. Bu gereksinimleri karşılayacak 

piyasadaki standart akü 12V 50Ah değerindeki jel akü tarım aracının enerji depolama sistemi 
olarak seçilmiştir. 
 

4. Sensörler  
 

Aracın otonom sürüşü için GPS ve IMU füzyonu kullanılacaktır. Otonom araçların 
ekseriyetinde kullanılan GPS sensörü, dünya yüzeyinden 20200 km uzaklıkta bir yörüngede 
bulunan uydulardan konum verilerini alır. Sağlıklı bir konum bilgisi elde edebilmek için en az 
3 adet uydudan veri alınması gerekir, bu üç veriden gelen değerlerin ortalaması alınarak alıcı 
GPS sensörünün konumu hesaplanır. Ne kadar fazla uydudan veri alınabiliyorsa doğruluk o 
kadar artacaktır. GPS uydu sinyalleri 1575.42 MHz ve 1227.6 MHz olmak üzere iki frekans 
değerini içerir. Atmosferin iyonosfer ve troposfer gecikmelerinin hesaplanabilmesi için bu 
farklı frekans değerleri farklı PRN (Pseudo Random Noise) yazılımlarıyla modüle edilir. 
Atmosferdeki hatalara ek olarak çevredeki elektronik parazitler de GPS sensörünün konum 
belirlemesindeki hata oranını arttırmaktadır. 

Kullanılacak olan “GY-NEO6MV2” GPS modülü yukarıda da bahsedilen hatalar nedeniyle 
yaklaşık 1 m’lik bir hata oranı ile çalışmaktadır. Yarışma sahasında 1 m’lik hata payı yüksek 
kabul edilebileceğinden doğruluk oranının arttırılması için ivmeölçer sensörü ve jiroskop 
sensörlerinin entegresinden oluşan “MPU6050” IMU sensörü kullanılacaktır. IMU sensörü 
içerisinde bulunan ivmeölçer 3 eksende ivme değerlerini ölçümler, sabit koşulda yerçekimi 
ivmesinden sürekli etkilenmeye devam etmektedir. Jiroskop ise 3 eksende dönüşleri algılar, 
sensörün ne tarafa doğru eğildiğini ölçmekte yardımcı olmaktadır. GPS/IMU sensör füzyon 
algoritmaları kullanılarak doğruluk payı arttırılacaktır. Füzyon işlemi için Kalman filtreleme 
yöntemi uygulanacaktır.[8] 
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Ultrasonik sensörler ortama bir ses dalgası gönderme ve bunu tekrar toplama prensibi ile 
çalışır. TRIG pininden sinyal verildiğinde üzerinde bulunan hoparlör ile 40 kHz’lik bir ses 
dalgası oluşturulur. Mikrofon tarafında bu yüksek frekanslı ses, cisme çarpıp döndükten sonra 
toplanır ve sensör üzerindeki ECHO pini aktif hale gelir. Sesin atmosfer koşullarındaki yayılma 
hızı bilindiğinden bu iki pinden gelen sinyaller arasındaki süre ölçülerek mesafe hesaplanmış 
olur. Engel ve çukur algılama için bir ultrasonik mesafe sensörü olan “HC – SR04” sensörü 
kullanılacaktır. Seçilen bu sensör için optimum doğruluk payının elde edilebildiği görüş açısı 
30 derece olarak belirlenmiştir.[9] Aracın boyutları göz önüne alınarak şekilde gösterilen 
konumlarda ve açılarda 4 adet engel algılamak için 2 adet çukur algılamak için toplamda 6 adet 
sensör kullanılacaktır. Kontrol şemasında da görüldüğü üzere 30 cm mesafeye kadar algılama 
devam edecek ve engele 30 cm kala manevra yapılacaktır. Bu sebeple belirlenen 30 derece 
optimum görüş açısı 30 cm mesafe için hesaplanarak sensör sayısı belirlenmiştir. Bu mesafenin 
ötesinde iki sensörün görüş alanlarının kesişimlerinde bir engel bulunması durumunda sensör 
füzyon algoritması, iki sensörden gelen verinin ortalamasını alarak daha doğru bir sonuç elde 
edilecektir. 

 

Kameralar da temelde görüntü algılayan sensörlerdir denilebilir. CCD (Charged Coupling 
Devices) ve CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor), kameralarda kullanılan 
görüntü sensörleridir. Bu sensörler kameranın yakaladığı ışığı elektronik sinyallere 
dönüştürerek kaydetmeye yararlar. İlk dijital kameralarda CCD sensörü kullanılmaya 
başlamıştır, bu sensör özel üretim yöntemleriyle düşük ışık seviyelerinde yüksek kalite elde 
etmeyi başarmaktadır. Fakat üretim maliyetleri fazladır. 

CMOS sensörleri ise CCD sensörlerine göre düşük ışık seviyelerinde daha az etkili 
çalışabilmektedir. Bu nedenle CCD daha kaliteli görünmektedir ancak bu noktada farklı 
handikaplar ortaya çıkmaktadır. CCD sensörleri daha az ışıkta az parazit ile görüntü üretebilir 
fakat bunun için çok fazla güç tüketir ve üretimi pahalıdır. CMOS sensörler ise aynı görüntü 
kalitesini elde etmek için daha fazla ışığa ihtiyaç duysa da tasarımımız için gerekli yeterliliği 

Şekil 5: ZO-CAR Genel Ölçüleri Şekil 6: Sensör Çalışma Açısı 
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sağlamaktadır. Nitekim CMOS teknolojisinin kullanılmasıyla dijital fotoğraf makineleri de 
ucuzlayabilmiş ve bu sebeple çokça tercih edilir bir sensör olmuşlardır. Hem güç tüketimi hem 
maliyet çerçevesinden bakıldığında yarışma koşullarında CMOS sensörlü bir kamera seçimi 
yapılmıştır. [10] 

Pülverizatör kısmında yabancı ot algılama için USB kamera kullanılacaktır. Kamera 
sensörünün topladığı görüntü verileri, HaarCascade algoritması ile işlenerek önceden 
algoritmaya öğretilmiş olan yabancı ot tanıma işlemi gerçekleştirilecektir. Kamerada kullanılan 
70° lik lens ile pülverizatörün yere en yakın olduğu anda kameranın yerden yüksekliği, 500 
mm’lik h mesafesi ile tanımlandığında. Kameranın görüş alanı ile mesafe arasındaki ilişki 
denklem 1’de gösterildiği gibidir. 

tan(35) =
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒𝑦𝑦𝑎𝑎 𝐺𝐺ö𝑦𝑦üş 𝐴𝐴𝑦𝑦𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 2⁄

ℎ  

Bu denklemde h mesafesi minimum 500 mm olarak denklemde yerine yazıldığında Kamera 
görüş alanın yatayda 700 mm olur. Aracın pülverizatör genişliği de 700 mm olduğundan bu 
şartlarda 1 adet kamera yeterli olacaktır. 
 

5. Araç Kontrol Ünitesi  
 

Aracımız hem otonom sürüş gerçekleştirip hem de görüntü işleme ile yabancı ot tespiti 
yapacağı için tüm bu işlemleri sıkıntısız gerçekleştirebilecek bir ana kontrol birimi seçmek çok 
önemlidir. Bunun sebebi araçta kullanılacak tüm sensörlerin bu kontrol birimi üzerinden veri 
akışını sağlayacak olmasıdır. Aracın yapacağı birden fazla işlem olduğu için gerçekleşecek veri 
akışı da normalden daha yoğun olacaktır. Bu sebeple aracımızda ana kontrol birimi olarak tüm 
bu veri akışını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek olan Raspberry Pi 4 tercih edilmiştir.  
 

Raspberry Pi 4 Teknik Özellikler: 
• Broadcom BCM2711, dört çekirdekli Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz 
• 2GB/4GB LPDDR4-3200 SDRAM 
• 4/5.0 GHz 802.11ac destekli kablosuz ağ, Bluetooth 5.0, BLE destekli 

Şekil 7: Raspberry Pi 4 
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• Gerçek Gigabit Ethernet 
• 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 portu 
• Raspberry Pi standart 40 pin GPIO bağlantısı (eski sürümler ile birebir uyumlu) 
• 2 × mikro-HDMI portu (4K 60fps destekli) 
• 2-hatlı MIPI DSI ekran portu 
• 2-hatlı MIPI CSI kamera portu 
• 4 kutuplu 3.5mm bağlantı üzerinden ses + kompozit video çıkışı 
• 265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) 
• OpenGL ES 3.0 destekli grafik işlemci 
• İşletim sistemi ve veri depolama için mikro SD kart yuvası 
• USB-C üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 
• GPIO bağlantısı üzerinden 5V güç girişi (minimum 3A) 
• Power over Ethernet (PoE) desteği 
• Çalışma ortam sıcaklığı: 0 – 50 °C 
 

Kullanılacak kontrol biriminin tüm bu teknik özellikler göz önünde bulundurularak raporda 
daha önceden bahsedilen sensörler ile aracın devre diagramı oluşturulmuştur. 

Araçta kullanılacak olan kontrol birimi Raspberry Pi 4 seçildiği için ana kontrol yazılımı 
geliştirilirken Python programlama dili kullanılmıştır. Raspberry Pi 4 için geliştirilen bu motor 
yazılım sayesinde kontrol birimine I/O (Girdi/Çıktı) portundan bağlanan sensörlerden alınan 
veriler işlenerek haberleşme portuna bağlı valfler ve motorlar kontrol edilir.  

Araç ile RC kumanda arasındaki kablosuz haberleşmeyi sağlamak için modül olarak bir adet 
araçta ve bir adet RC kumandada olmak üzere toplam iki adet “NRF24L01” kablosuz 
haberleşme modülü tercih edilmiştir. Bu haberleşme modülü üzerinden gerçekleşecek veri akışı 
sayesinde araç hakkındaki güç durumu, lokasyonu, gerçekleştirdiği işlem gibi bilgilere RC 
kumanda üzerindeki LCD panelden ulaşılabilecektir. Ayrıca yine bu haberleşme modülü 
üzerinden gerçekleşecek veri akışı sayesinde RC kumanda üzerinde bulunan joystick ve 
anahtarlar kullanılarak aracın kontrolü ve güç ayarı veya otonom sürüşün başlatılıp 
durdurulması gibi operasyonlar gerçekleştirilebilecektir. RC kumandada kullanılmak üzere 
Arduino Nano (CH340) tercih edildiği için, RC kumanda için geliştirilen yazılım da C 
programlama dili ile yazılmıştır. 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları  
 

6.1. Yabancı Ot Tespiti Yazılımı 
Ana kontrol birimi olarak olarak Raspberry Pi kullanılacağı için yabancı ot tespiti 

yapmak üzere geliştirilecek görüntü işleme algoritması ve otonom sürüş algoritması Python 
programlama dili ile geliştirilmiştir. Görüntü işleme ile yabancı ot tespiti yapacak olan 
algoritmanın geliştirilmesinde OpenCV kütüphanesi içerisinde bulunan Haarcascade 
Sınıflandırıcısından faydalanılacaktır. İlk olarak bu sınıflandırıcının eğitilmesi gerekir. Bu 
eğitim için gerekli veri yığını ufak bir bahçede toplam 50 farklı fotoğraf çekilerek 
oluşturulmuştur. Bu veri yığını iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki içerisinde yabancı ot 
bulunan pozitif resimlerdir. Bu pozitif resimler, gönderilen yabancı ot prototipi toprağa 
yerleştirilerek birçok farklı açıdan fotoğraflanmasıyla oluşturulmuştur. Sınıflandırıcının eğitimi 
için kullanılan pozitif bir resim aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil 8: Araç Kontrol Ünitesi 
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Veri yığınını oluşturan diğer parça ise içerisinde yabancı ot bulunmayan negatif resimlerdir. Bu 
negatif resimler, bahçede hali hazırda var olan birçok bitkinin birçok açıdan fotoğraflanmasıyla 
oluşturulmuştur. Sınıflandırıcının eğitimi için kullanılan negatif bir resim aşağıda 
gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Pozitif Resim 

Şekil 10: Negatif Resim 
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Sınıflandırıcı, yukarıda bahsedildiği gibi içerisinde yabancı ot bulunan pozitif resimler ve 
içerisinde yabancı ot bulunmayan negatif resimler kullanılarak eğitilmiştir. Bu eğitim 
esnasında, yabancı ot içeren pozitif resimlerdeki nesneler aşağıdaki şekil 11’de gösterilen belirli 
büyüklüklere ayarlanmış çerçeveler ile taranarak çerçevenin siyah kısmında kalan piksel 
değerleri toplamı ile çerçevenin beyaz kısmında kalan piksel değerleri toplamı kullanılarak bir 
hedef değer oluşturulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bu işlem veri yığınındaki tüm nesneler için gerçekleştirildikten sonra eğitim tamamlanır ve 
“xml” uzantılı bir model dosyası oluşturulur. “xml” uzantılı bu model dosyası görüntü işleme 
ile yabancı ot tespiti için geliştirilen yazılımda kullanılır. Bu yazılımda, içerisinde yabancı ot 
aranan görsel yukarıda gösterilen belirli büyüklükteki çerçevelerle taranarak yeni bir hedef 
değer oluşturulur. Bir döngü yardımı ile bu yeni oluşturulan hedef değer eğitim esnasında 
oluşturulan hedef değerlerle karşılaştırılır. Eğer yeni oluşturulan bu hedef değer eğitim sırasında 
oluşturulan hedef değerlerle uyuşuyorsa yabancı ot tespiti gerçekleşmiş olur. Görüntü işleme 
teknolojisi ile yabancı ot tespiti için kullanılacak olan yazılımın akış diyagramı aşağıdaki Şekil 
12’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 11: Çerçeveler 
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6.2. Otonom Sürüş Algoritması 
Araç RC kumanda kullanılarak elle de kontrol edilebilirken, araç ve RC kumanda üzerinde 

bulunan butonlar vasıtası ile otonom sürüş moduna da geçebilir. Araçta bulunan otonom sürüş 
yazılımı Python programlama dili ile geliştirilmiştir. Otonom sürüş modu aktifleştirildiğinde, 
araç üzerinde bulunan sensörler ile etrafını tarar. Eğer bu sensörler aracın 20 cm yakınında bir 
engel veya çukur tespit ederse, ana kontrol birimine bir sinyal gönderir. Geliştirilen otonom 
sürüş algoritması bu sinyali işleyerek aracın ilerlemesini durdurur. Geliştirilen otonom sürüş 
algoritması aracın tespit edilen engel veya çukuru aşması için aracın sağa dönmesi için aracın 
tekerleklerine bağlı motorlara Motor Kontrol Kartı üzerinden sinyal yollar. Bu sinyal, Motor 
Kontrol Kartlarına ulaştıktan sonra araç sağa döner ve ardından 25 cm ilerler ve tekrar sola 
dönerek sensörle vasıtasıyla yine engel veya çukur taraması yapılır. Eğer tekrardan aracın  20 
cm yakınında engel veya çukura rastlanırsa bu adımlar tekrar edilir. Eğer engel veya çukur 
tespit edilmezse araç 5 cm ilerler ve tekrar tarama yapar. Araç için geliştirilen bu otonom sürüş 
algoritmasının akış diyagramı aşağıdaki Şekil 13’te gösterilmiştir. 

Şekil 12:  Yabancı ot tespiti yapan yazılım için akış diyagamı 
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Sensörler, aracın yapacağı işlem için en uygun olan konumu olan ön bölgeye yerleştirilip 
mikrodenetleyiciye bağlanmıştır. Bu sensörlerin ortamı taramasıyla engel mesafesi ve çukur 
mesafesine ulaşılır. Elde edilen bu veriler sürekli bir şekilde ana kontrol birimi ile haberleşme 
içinde olup gerekli algoritma uygulanır. Bu otonom sürüş algoritması, ileriki prototiplerde daha 
da geliştirilerek derin öğrenme tabanlı  görüntü işleme kütüphaneleri vasıtasıyla engelleri 
kategorize edip pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yardımıyla engelleri atlamaya 
çalışacaktır. 

7. Özgün Bileşenler  
 

7.1 Pülverizatör Kanat Tasarımı  
 
Pülverizatör kanat tasarımı ve ilaçlama sisteminin geliştirilmesi aşamasında öncelikle 
pülverizatör kanadının tasarımını ele alacak olursak 700 mm uzunluğunda bir içi boş silindirik 
bir çubuk ile pülverizatör kanadı araca bağlamak suretiyle yerleştirir. Burada kanadın en önemli 
özelliği ön tasarım raporunda bahsettiğimiz üzere kanadın tam ortasında bir kamera 
yerleştirerek görev için uygun hale getirilecektir. Ön tasarım raporunda kanadı çerçeve şeklinde 
tasarlamıştık. Bu durumun araç ağırlığı için bir dezavantaj olacağını bu da fazladan bir enerji 
sarfiyatına yol açacağından içi boş silindirik çubuk ile tasarımımıza devam ediyoruz. Bu çubuk 
için malzeme olarak alüminyum malzeme daha uygun olacaktır. Endüstride ve gerçek 
uygulamalarda böyle bir kanadın minimum uzunluğu 10 m’den başlayıp 25 m’ye kadar 
kullanılan türleri olduğu için dayanım açısından yapısal çelik kullanılarak imal edilir. Yapılan 
araştırmalar neticesinde genel kullanımda pülverizatör kanadında memeler arası yaklaşık olarak 
50 cm olacak şekilde yerleştirilir. Biz tasarımımızda memeler arası mesafeyi yaklaşık olarak 
17,5 cm alarak kanat üzerinde toplam 4 tane meme bulundurulmasına karar verdik. Burada 

Şekil 13: Otonom Sürüş Algoritması 
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genel kullanımda memeler arası mesafenin 50 cm olmasının sebebi memelerden püskürtülen 
ilacın birbiri ile çakışmaması içindir. Bu durum fazladan kullanılan ilaç sarfiyatının önüne 
geçilmesini sağlamıştır. Tasarımını yaptığımız kanatta memeler arası mesafeyi standartlardan 
farklı olarak yapmamızın nedeni ise kanat üzerinde görüntü işleme teknolojisi ile ayırt edilen 
yabancı bitkinin bulunduğu konuma göre memelerden ilaç püskürtülmesi olanağı sağlanacaktır. 
Yapılan hesaplarda kameranın görüntü açısının 4 memeyi de kontrol edilebileceği yukarıdaki 
bölümlerde bahsedilmiştir. Yaptığımız bu tasarımda püskürtülen ilaç kontrol altına alınacaktır. 
Bu durumu şöyle açıklarsak daha uygun olacaktır. Hareket halinde olan araç yabancı ot ayrımını 
da bir yandan gerçekleştirecektir. Tespiti yapılan yabancı ot kanadın sağ tarafında ise en sağdaki 
memeden püskürtülen ilaç ile yabancı otu etkisiz hale getirecektir. 
 

 
Şekil 14: Pülverizatör Kanadı 

 
Yukarıdaki resim pülverizatör kanadının nihai tasarımıdır. Yukarıda da bahsedildiği üzere 
kanadın toplam uzunluğu 700 mm olup memeler arası mesafe 175 mm olacaktır ve memelerin 
konumu şekildeki gibidir.  
 

B: İş genişliği (cm) 
S: Meme Sayısı 
K: Memeler Arası mesafe(cm) 

     B= K x S (cm) 
 
Pülverizatör kanat tasarımından sonra ilaçlama sisteminde en önemli bileşenler olan ve 
memeler için hesaplamalar daha sonra da kullanılacak olan memeler ve pompa hakkında bilgi 
vermiş olacağız. Memeler seçiminde en önemli hususlardan biri olarak hangi durumlar için 
ilaçlama yapılacağıdır. Genel olarak ülkemizde kullanılan memeler çeşit olarak iki çeşittir. 
Bunlar ise yelpaze hüzmeli memeler ve konik hüzmeli memelerdir. Yelpaze hüzmeli memelerin 
genellikle yabancı ot (Herbisit) ilaçlamalarında, konik hüzmeli ilaçların ise zararlı böcek 
(insektisit) ve hastalık (Pestisit) için ilaçlamalarda kullanıldığını kaynaklardan öğrenmiş 
bulunmaktayız. Tarla ilaçlamalarında memelerin bitki ile arasında mesafe 40 – 50 cm arasında 
olmalıdır. 
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Şekil 15: Meme ile Hedef Arasındaki İlaçlama Mesafesi 

 
Yukarıda verilen bilgilere göre bizim aracımız için ilaçlama yapacak pülverizatör kanat için 
kullanılacak meme yelpaze hüzmeli memeler olacaktır. Burada memelerin çalışmalarında en 
önemli faktör ise çalışma basıncı ve kütlesel debileridir. Kullanacağımız yelpaze hüzmeli 
memeleri inceleyerek daha sonra da seçim hesabı için kullanılacak parametreleri hesaplayalım.  

 

Şekil 16: Yelpaze Hüzmeli Meme Bileşenleri 

1-Conta, 2- Ana Gövde, 3- Süzgeç, 4- Yelpaze Hüzme, 5 – Somun olmak üzere 5 ana 
parçadan oluşmaktadır. Buradaki istenilen hüzme biçiminde çalışma yapmamızı sağlayan en 
önemli parça 4 numaralı parça olmaktadır. Daha sonra memeler için çalışma koşulları nasıl olur 
hangi parametreler önemlidir bunları incelemek gerekirse, burada kullanılan en önemli faktör 
ise ilaç normudur. Aşağıda bazı durumlar için ilaç normlarının genel olarak kullanımı 
verilmiştir. Bu ilaç normları bizim meme seçimimizde bir referans teşkil edecektir ve 
hesaplarımızı bu parametreye göre devam ettireceğiz. 

Genel olarak ilaç normu için şu değerler kullanılır; 
Herbisitler için 100 – 300 L/ha 
Fungusitler ve insektisitler için 150 – 300 L/ha değerleri kullanılır. Burada bizim aracımız 

herbisit yani yabancı ot ilaçlaması yapacağı için ilaçlamada kullanacağımız ilaç normu ortalama 
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olarak yaklaşık 200 L/ha olacaktır.  Buradan yola çıkarak püskürtme çubuğundaki toplam 
meme verdisini yani hacimsel debiyi buluruz.  

Q: Toplam meme verdisi (L/ min) 
V: İlerleme Hızı (km/h) 
N: İlaç Normu (L/ha) 
B: İş Genişliği (m) 

 
Yukarıdaki formülden memelerdeki toplam verdiyi buluruz. Öncelikle parametre 

değerlerimizi projemize uygun olarak belirledikten sonra gerçek meme verdisini buluruz. 
Arazide hareket eden aracımızın hızı yaklaşık olarak 7,2 km/h hız ile hareket edip iş genişliği 
0,7 m ve kullanılan ilaç normu ise 200 L/ha’dır. Bu değerlere göre püskürtme çubuğundaki 
toplam meme verdisi 1,68 L/min olmaktadır. Püskürtme çubuğunda 4 adet meme 
bulunduğundan tek bir memede ise 0,42 L/min değerinde bir verdi bulunacaktır. Bulunulan bu 
değerlerden yola çıkarak kullanacağımız meme tipi AirMix Flat Fan tipi yelpaze hüzmeli meme 
olup 1,5 bar çalışma basıncı ve 0,42 L/min meme verdisine sahip olan ve bu şartlarda olan 
maksimum ilaç normu ise 73 L/ha olup tasarımını yaptğımız pülverizatör için uygun 
değerlerdir. Spray açısı ise 110˚ olacaktır.   

 
Pompa seçimi için ise tasarlanan bu araçta yapılan hesaplar sonucunda toplam meme verdisi 

1,68 L/min olarak çıkmıştır. Bu değerler yukarıda bahsettiğimiz pompa tipleri çok uygun 
olmayacaktır. Kompakt ve daha küçük boyutlarda bir araç için hem enerji bakımında hem de 
boyutları tarafında araç için çok fazla bir katkı durumu olmayacaktır. Literatürde yapılan 
çalışmalara göre 3,6 – 9 L/min meme verdisi değerlerinde yaklaşık olarak 14-18 bar arasında 
pompa basıncı olacağı bildiriliyor. Bu sebepten dolayı bizim hesaplarımızdaki bu meme verdisi 
değerlerinde ve kullanacağımız bu meme tiplerinin çalışma basınçlarına göre yaklaşık olarak 4 
– 6 bar arasında pompalar uygun olacaktır. Bu değerlerde bizim için uygun olabilecek pompa 
türleri ise akvaryumlarda kullanılan kompakt boyutları ve çalışma şartları bakımından daha 
uygun ve elverişli olan akvaryum pompalarıdır. Bu değerler altında teorik hesaplar sonucunda 
aracımızda kullanılması uygun görülmüştür. 
 

8. Güvenlik Önlemleri  
 

İnsansız Kara Aracımızda (ZO-CAR) test aşamalarında ve ayrıca yarışma anında, araçtan 
alınan veriler anlık olarak kontrol edilecektir. Yarışma sırasında bir problem oluşması halinde, 
kontrol dışı etkinliğin önlenmesi için uzaktan kumanda sistemindeki arayüzde bulunan acil 
durdurma özelliği kullanılarak araç durdurulabilecektir. Böylelikle aracın kendisine ve 
etrafında bulunan insan, hayvan ve eşyalara zarar vermemesi sağlanacaktır. Arayüzde bulunan 
durdurma sistemine ek olarak araç üzerinde görünür, kolay ulaşılabilecek ve büyüklüğü yeterli 
bir acil durum/durdurma butonu bulunacaktır. Tasarımda motor gibi döner aksamlar parça 
kırılması/ fırlaması tehlikesine karşı koruma aparatları takılacaktır. Sinyal kaybı, sinyal 
kopması, arayüzden bağlantı kopması vb. durumların yaşanması halinde aracın kontrol dışı 
seyrine karşı araç acil durum moduna geçerek olduğu konumda duracak ve ilaçlama durumunda 
ise ilaçlama fonksiyonunu kapatacaktır. Ayrıca bu durumu bildirdiği mesajı kullanıcı arayüzüne 
uyarı mesajı olarak iletecektir. Elektronik olarak; Hava koşullarından ve arazi şartlarından 
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doğabilecek aksaklıklara karşı, elektronik devre ekipmanları IP67 korumalı sızdırmaz contalı 
kutuda kapalı bir muhafaza şeklinde korunması esas alınacaktır. Gerekli görülürse ısıl 
iletkenliği elektronik kart ısınmasını engellemeyecek seviyede olan, uygun bir kauçuk esaslı 
silikon (potting) sürülerek koruma gerçekleştirilecektir. Kısa devre sorunlarını önlemek için 
tüm hassas devreler içine sigortalar gerilim bölücüler veya akım sınırlama devreleri 
koyulacaktır.   
 

9.  Simülasyon ve Test   
 

Görüntü işleme teknolojisi ile yabancı ot tespiti yapan yazılımın geliştirmesi ve uygun veri 
yığını ile sınıflandırıcı modeli oluşturulması tamamlandıktan sonra gönderilen prototip yabancı 
ot farklı senaryolarda kullanılarak test işlemleri gerçekleştirildi. Tüm bu test işlemleri gerçek 
zamanlı olarak, iyi bir şekilde gün ışığı alabilen ortamlarda yapıldı. 

İlk olarak, gönderilen yabancı ot prototipi tek başına bahçedeki toprağa gömüldü ve 
geliştirilen yazılımın yabancı otu tespit edip edemeyeceği test edildi. Beklendildiği gibi, 
geliştirilen yazılım yabancı otu başarılı bir şekilde tespit etti. Yazılımın yabancı ot tespitinden 
sonra kullanıcıya verdiği çıktı Şekil 17’de gösterildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer bir test senaryosunda ise yabancı ot prototipinin bahçedeki başka bir bitkinin 
yanına gömülmesi ve geliştirilen yazılımın yabancı ot tespitini yapıp yapamayacağı test edildi. 
Bu test senaryosu, ilk test senaryosuna göre daha karmaşıktı. Çünkü ilk senaryonun aksine, bu 
senaryoda yabancı ot ile aynı renkte toprağa gömülmüş başka bir nesne vardı. Fakat geliştirilen 

Şekil 17: Yabancı Ot Tespiti 1 
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yazılım beklenildiği gibi bu iki nesneyi ayırt edebildi ve yabancı ot tespitini gerçekleştirdi. 
Yazılımın yabancı ot tespitinden sonra kullanıcıya verdiği çıktı Şekil 18’de gösterildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son olarak, gönderilen yabancı ot prototipi yine kendisi gibi başka bir bitki prototipi ile 
yan yana konularak test işlemi gerçekleştirildi. Bu senaryoda, ilk iki senaryonun aksine 
prototipler toprağa gömülü değildi. Prototipler ahşap bir zemin üzerine yatırılmış bir vaziyette 
birbirlerine yakın mesafede konumlandırıldı. Geliştirilen yazılım yine beklenildiği gibi yabancı 
ot tespitini başarıyla gerçekleştirdi. Yazılımın yabancı ot tespitinden sonra kullanıcıya verdiği 
çıktı Şekil 19’da gösterildi. 

 

Şekil 18: Yabancı Ot Tespiti 2  
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Geliştirilen yazılım tüm bu test senaryolarını başarılı bir şekilde tamamladı. Yazılım, 
gerçekleştirilen tüm senaryolarda yabancı ot tespitini yapabildi. Test sonuçlarında da görüldüğü 
üzere, yabancı ot diğer bitkilere ne kadar yakın olursa yabancı ot tespitindeki sapma payı da o 
kadar fazla olmaktadır. Mesela son senaryoda, iki nesne birbirine çok yakın olduğu için diğer 
nesnenin bir kısmı da yabancı ot olarak çerçeve içine alındı. Bu derece bir sapma payının sebebi, 
yazılımın eğitimi sırasında kullanılan veri yığınının fazla çeşitli olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Aracın gelecekteki geliştirme aşamalarında bu veri toplama işini 
otonomlaştırıp araç üzerindeki kameralar vasıtasıyla sağlanması konusunda çalışılacaktır. Veri 
toplamadaki bu tip bir otonomlaşma, veri çeşitliliğini ve veri sayısını büyük miktarda arttıracak 
ve eğitim sonrası oluşturulan sınıflandırıcı model daha güvenilir olacaktır. Bu da yabancı ot 
tespitindeki sapma payını çok daha aza düşürecektir. 

Şekil 19: Yabancı Ot Tespiti 3 
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Şekil 20: ZO-CAR ANSYS Analizleri 
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Tablo 1: Malzeme Özellikleri 

Malzeme AL6061 
Yoğunluk 2700 kg/m3 

Akma Mukavemeti 280 MPa 
Elastisite Değeri 71 GPa 
Poisson Oranı 0,33 

 

Kullanılan malzeme Al 6061 Alüminyum alaşımıdır. Montajını yapmış olduğumuz zirai 
otonom kara aracının 20 litrelik bir tank yükü altında ve kendi ağırlığı hesaba katılarak yapılan 
gerilme von mises değeri 20.048 MPa çıktığı gözlemlenmiştir. Statik analiz sonucuna göre en 
fazla gerilme durumunun tankın bağlantı yapıldığı kısımlarda görülmektedir. Seçilen 
malzemenin akma mukavemetine oranla, emniyet katsayısı yaklaşık 14 olduğu için, 20 litre 
tank yüklemesine göre 14 kat daha güvenli olduğu görülmektedir. 

Yapılan doğal frekans analizindeyse ilk frekans değeri 51,676 Hz bulunmuştur. Bu 
değere yakın durumlarda veya eşitlik durumunda rezonans oluşacağı için araç hasara 
uğrayacaktır bu durum göz önüne alınarak sönümleme ve mod şekilleri incelenmiştir. 
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10. Maliyet Tablosu 
 

 
 
 
 

Sıra No Kullanım Amacı Miktarı ve Birimi Birim Fiyatı 
(TL)

Toplam Tutarı 
(TL)

1 Engel ve Çukur Algılama 6 adet ₺8.50 ₺51.00

2 Otonomi için Lokalizasyon 1 adet ₺76.31 ₺76.31

3 Otonomi için Lokalizasyon 2 adet ₺11.27 ₺11.27

4 Yabancı ot tespiti 1 adet ₺113.09 ₺113.09

6 Motorların PWM ile Kontrolü 2 adet ₺16.90 ₺33.80
7 Mikroişlemci 1 adet ₺897.62 ₺897.62

8 Güç İhtiyacı Karşılanması 1 adet ₺690.00 ₺690.00

9 Mikroişlemci bağlantılarında voltaj 
farkları düzenlemek 1 adet ₺15.00 ₺15.00

10 Valflerin Tetiklenmesi 4 adet ₺7.73 ₺30.92

11 RC kumanda için haberleşme modülü 1 adet ₺29.69 ₺29.69

12 RC kumanda, Araç kontrolü 2 adet ₺6.19 ₺12.38
13 RC kumanda devre tasarımı için 2 adet ₺0.50 ₺1.00

14 RC kumanda ek özellik eklemeleri için 2 adet ₺1.63 ₺3.26

15 RC kumanda Start/Stop 1 adet ₺3.50 ₺3.50
16 Devre yalıtımı için 1L ₺130.00 ₺130.00

Devre koruması için 1 adet ₺60.00 1 adet

17 RC kumanda için kontrol 
algoritmalarının yazılacağı mikro işlemci 1 adet ₺53.97 ₺53.97

18 Valf kontrolü için 4 adet ₺183.12 ₺732.48
19 İlaçlama işlemi için 4 adet ₺30.00 ₺120.00

20 İlaçlama işlemi için 1 adet ₺160.10 ₺160.10

21 İskelet için 30 m ₺6.66 ₺199.73

22 İlaçlama Tankı 1 adet ₺195.00 ₺195.00

23 İlaçlama işlemi için 1 adet ₺18.00 ₺18.00

24 Her tekerlek için birer adet süspansiyon 
sistemi 4 adet ₺150.00 ₺600.00

25 Sürüş sistemi için 4 adet ₺200.00 ₺800.00

26 Tahrik için 2 adet ₺600.00 ₺1,200.00

27 Tank pülverizatör bağlantısı 5 metre ₺6.00 ₺30.00

28 Bağlantı için - - ₺200.00

TOPLAM ₺6,408.12

Yağbasan 414-0000100A - 
1/2''D - 1/2''E Kollu Vana

Süspansiyon

Tekerlek

 

Motor
İlaçlama Makinası Hortumu  

(90 Bar 10mm)
Bağlantı Elemanları

Brs 18 Litre Kare Plastik Su 
Tankı

Thumb Joystick
Kondansatör

10K Potansiyometre (WH148)

Toggle Anahtar (C139)

Arduino Nano (CH340)

Selenoid Valf
Yelpaze huzmeli meme

Hailea HX-6510 Akvaryum 
Kafa Pompası (10W 480L/S)

Alüminyum Profil

Kauçuk Esaslı Kalıp Silikonu
IP 67 Kutu

Kablosuz Haberleşme Modülü 
(NRF24L01)

Valf sürücüsü (5v 1 Kanal Röle 
Modülü )

Voltaj regülatörü

Proje Adı ZO-CAR (Zirai Otonom Kara Aracı)

Malzeme Adı

Ultrasonik Mesafe Sensörü 
(HC – SR04)

GPS Sensörü (GY-
NEO6MV2)

IMU sensör (MPU6050)
Kamera (OREY_CMOS_USB 

2.0)
Motor sürücüsü (L298N)

Rasperry pi 4
DEEP CYCLE GEL AKÜ (12v 

150ah)

Elektronik

Mekanik
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