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1.Takım Organizasyonu 

Neü Kapsül Kaizen takımımız 2021 yılında kurulmuş olup 5 üyeden oluşmaktadır. 

Takımımız Mekatronik ve Bilgisayar mühendisliği bölümleri öğrencilerinin bir araya gelmesi 

ile kurulmuştur. Ön Tasarım Raporunda belirttiğimiz Mekanik, Elektronik ve Yazılım 

alanlarında başlanılan eğitimler tamamlanmış olup aracın üretimine başlanmıştır.  

Takım Organizasyonu; 

Mekanik Tasarım ve Üretim: Aracın mekanik tasarımı, analizi ve üretiminden sorumlu 

birimdir.  

Elektrik Elektronik: Aracın gerekli elektronik bileşenlerinin seçimi, kullanımı ve elektriksel 

bağlantıdan sorumlu birimdir. 

Görüntü İşleme: Sistemimize bitkinin tanıtılması, gerekli görüntü işleme metotları ile yabani 

otun tespiti ve yabani otla mücadeleden sorumlu birimdir. 

Otonom Sürüş ve Haritalama: Aracın otonom hareketi için yazılım ve donanım 

gerekliliklerini karşılayan birimdir.  

Simülasyon ve Test: Aracın otonom hareketi için bilgisayar ortamında simülasyon ve testlerini 

yapan birimdir. 

2.Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

2.1.Mekanik Değerlendirmesi 

2.1.1.Şasi Geliştirmesi: 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz şasi üretim malzemesi olan demir kutu profil temin 

problemleri ve ağır olması nedenlerinden dolayı aynı mukavemet kuvvetini sağlayabilecek, 

hafif ve temin edilebilmesi kolay olması sebebi ile sigma profil ile değiştirilmiştir. Sigma 

profilin kanallı olması üretimde montaj kolaylığı sağlamasının yanı sıra ek modüllerin 

eklenmesini de oldukça basit hale getirmektedir.  

2.1.2.Süspansiyon Sistem Geliştirmesi: 

Ön tasarım raporunda bahsettiğimiz Bas-Çek amortisör sistemimizi daha basit ve 

kullanışlı bir sistem ile değiştirildi. 3D yazıcı ile üretilen Bas-Çek amortisörümüzün testlerinde 

amortisörün normal baskı yaylı amortisörlerden pek bir farkının olmadığını ve kompleks bir 

yapıya sahip olması sebebi ile üretimi açısından da dezavantajlı bir durumda olduğunu fark 

ettik. Nihai tasarım olarak kullandığımız amortisör sistemi ise istendiği zaman manuel olarak 

sertlik düzeyi ayarlanabilmektedir. Eski (Şekil 1) ve yeni (Şekil 2) süspansiyon sistemi alt 

kısımda gösterilmiştir. 



 

4 

 

 

 

 

2.1.3.Jant Sistemi Geliştirmesi: 

İlk tasarlanan jantımızı 3D yazıcı ile test için tek parça olarak üretilmiştir. Bu tek parça 

janta lastiğin montajı istenildiği gibi gerçekleşmedi. Bu sebeple jant tasarımında değişiklik 

yaparak iki ayrı birbirine geçebilen ve vidayla tutturulabilen jant parçası tasarım güncellemesi 

yapıldı. Ek olarak jantın içerisine girebilecek toprakların jantta birikip ağırlık yapmaması için 

jantın iç kısmına hareket yönünün ters yönüne bakacak şekilde balık sırtı tasarımından (Şekil 

3) ilham alarak dönme kuvveti ile toprağı dışa atacak bir tasarım gerçekleştirdik. Eski (Şekil 4) 

ve yeni (Şekil 5) süspansiyon sistemi alt kısımda gösterilmiştir. 

 

 

2.2.Elektronik Değerlendirmesi 

2.2.1.Motor Geliştirmesi:  

Ön tasarım raporunda seçtiğimiz özellikteki motorun aracımız için yetersiz kalacağını 

motor üzerinde yaptığımız testlerde gördük ve önceki motor hesabımızın yanlış yapıldığını fark 

ettik ve bunun üzerine yeniden bir motor hesabı ile yeni motorlar edindik. 

Motor Seçim Hesabı 

  
Şekil 1 Eski Süspansiyon Sistemi Şekil 2 Yeni Süspansiyon Sistemi 

 
 

 
Şekil 3 Balık Sırtı 

Modeli 

Şekil 4 Eski Jant 

Tasarımı 
Şekil 5 Yeni Jant Tasarımı 

Verilenler  

Araç Kütlesi = 30 𝑘𝑔 

Teker Çapı (R) = 0,22 𝑚 
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Araç Ağırlığı = 30 × 9,81 = 294,3 𝑁 

Güvenlik Katsayısı = 3 

Motor Verimi = %60 

Eğim Açısı  = %10 𝑒ğ𝑖𝑚 =  tan−1 (
𝑒ğ𝑖𝑚

100
) = tan−1 (

10

100
) = 5.7°  → 𝛽 = 5.7° 

Yer Çekimi İvmesi = 9,81 𝑚 𝑠2⁄  

Maksimum İvmesi = 0,2 𝑚 𝑠2⁄  

𝑓 = 0,035 

𝑐 = 0,9 

 

 Tablo 1 Motor Hesabı Formülleri  

Formül Açıklaması İşlem 

𝑹𝒚 = 𝑮 × 𝒇 

𝑹𝒚 = 𝒀𝒖𝒗𝒂𝒓𝒍𝒂𝒏𝒎𝒂 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊(𝑵) 𝑹𝒚 = 𝟐𝟗𝟒. 𝟑 × 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 

𝑹𝒚 = 𝟏𝟎. 𝟑𝟎 𝑵 

 

𝑮 = 𝑨𝒓𝒂𝒄𝚤𝒏 𝑨ğ𝚤𝒓𝒍𝚤ğ𝚤(𝑵) 

𝒇 = 𝒀𝒖𝒗𝒂𝒓𝒍𝒂𝒏𝒎𝒂 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤 

𝑹𝒎 = 𝑮 × 𝐬𝐢𝐧 𝜶 
𝑹𝒎 = 𝑀𝑒𝑦𝑖𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖(𝑁) 𝑹𝒎 = 294.3 ×  sin 5.7°  

𝑹𝒎 = 𝟐𝟗. 𝟐𝟐 𝑵 
 

𝑮 = 𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤(𝑁) 
𝐬𝐢𝐧 𝜷 = 𝑀𝑒𝑦𝑖𝑙 𝐴ç𝚤𝑠𝚤(°) 

𝑹𝒊 =
𝒄 × 𝑮 × 𝒂

𝒈
 

𝑹𝒊 = İ𝑣𝑚𝑒𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖(𝑁) 

𝑹𝒊 =
0.9 × 294.3 × 0.2

9.81
 

𝑹𝒊 = 𝟏𝟏. 𝟐 𝑵 

𝒄 = 𝐾ü𝑡𝑙𝑒 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 
𝑮 = 𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤(𝑁) 

𝒈 = 𝑌𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖 İ𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖(𝑁) 
𝒂 = 𝐴𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 İ𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖(𝑚 𝑠2)⁄  

   

𝑅𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝑅𝑦 +  𝑅𝑚 + 𝑅𝑖  

𝑅𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 10.30 +  29.22 + 11.2 

𝑅𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 50.72 𝑁 

𝑅𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

4
= 𝐵𝑖𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑑üş𝑒𝑛 𝑔üç →  

50.72

4
= 12.68 𝑁 

𝑇𝑜𝑟𝑘 =  
𝑅𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚

4
 ×

𝑅

2
 →  𝑇𝑜𝑟𝑘 =  12.68 × 0.11 →  𝑇𝑜𝑟𝑘 =  1.4 𝑁 × 𝑚 

𝐾𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟 𝑇𝑜𝑟𝑘 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = 𝑇𝑜𝑟𝑘 × 𝐺ü𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

𝐾𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟 𝑇𝑜𝑟𝑘 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = 1.4 × 3 = 𝟒. 𝟐 𝑵 × 𝒎 
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%10’luk eğimde her bir motor için gerekli en ideal güç miktarı 26.36 Watt olarak 

belirlenmiştir. 

Motor Seçimi: 

Ön Tasarım Raporunda belirtilen 8W 100 RPM Enkoderli DC Redüktörlü Motorunun 

redüktör oranının araç için yeterli fakat motorun gücünün prototip üzerinde yapılan testlerde 

yetersiz olduğu görülmüştür. Araç için temin ettiğimiz yeni 200 W 50 RPM Redüktörlü DC 

Motorun gücünün yeterli fakat redüktör oranın yetersiz olduğu görülmüştür. Elimizde bulunan 

100:1 oranındaki redüktör ile yeni aldığımız 200 W güçteki motorun 42:1 oranlı redüktörü ile 

değiştirilerek revize edilmiştir.  

𝑃 (𝑘𝑊) =
𝑇 (𝑁 × 𝑚) × 𝑛(𝑅𝑃𝑀)

9554
 → 0.2 𝑘𝑊 =

𝑇(𝑁 × 𝑚) × 36

9554
 → 𝑻 = 𝟓𝟑. 𝟎𝟕 𝑵 × 𝒎  

Elimizdeki yeni motor 200 W gücünde 36 RPM ve 53 N.m maksimum torka sahip motor 

elde edilmiştir. Yukarıda yaptığımız hesaplara göre yeni aldığımız ve revize ettiğimiz 

motorumuz aracımız için en kötü koşullar altında dahi yetecek düzeyde bir motor haline 

gelmiştir. Motor karşılaştırması (Tablo 3) alt kısımda verilmiştir. 

Tablo 3 Motor Karşılaştırması 

Motor 
Motor 

Gücü 

Redüktörsüz 

Devri 

Redüktör 

Oranı 

Redükörlü 

Devri 
Torku 

Pololu 100:1 Metal 

Redüktörlü Motor 

64 CPR Enkoderli 

8W 10000 rpm 100:1 100 rpm 0.7 N.m 

Force Up Proton 

12V 42:1 37mm 

Redüktörlü DC 

Motor 

200W 3400 rpm 42:1 80 rpm 23.8 N.m 

Revize Ettiğimiz 

Yeni Redüktörlü   

DC Motoru 

200W 3400 rpm 100:1 34 – 36 rpm ~54.59 N.m 

Tablo 2 Motor Seçim Formülleri 

Formül Açıklaması 

𝑷 = 𝑻 × 𝝎 

𝑷 = 𝑮üç (𝑾) 
𝑻 = 𝑻𝒐𝒓𝒌 (𝑵 × 𝒎) 

𝝎 = 𝑨ç𝚤𝒔𝒂𝒍 𝑯𝚤𝒛 (𝒓𝒂𝒅
𝒔⁄ ) 

𝝎 = 𝟐 × 𝝅 × 𝒏 𝒏 = 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 

𝑷 = 𝑻 × 𝟐 × 𝝅 × 𝒏 ×
𝟏

𝟔𝟎
×

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

𝟏

𝟔𝟎
 → 𝐷𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎𝑦𝚤 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒𝑦𝑒 ç𝑒𝑣𝑖𝑟𝑚𝑒𝑘 𝑖ç𝑖𝑛 

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 → 𝑊𝑎𝑡𝑡′𝚤 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑊𝑎𝑡𝑡′𝑎 ç𝑒𝑣𝑖𝑟𝑚𝑒𝑘 𝑖ç𝑖𝑛 

𝑃 (𝑘𝑊) =
𝑇 (𝑁 × 𝑚) × 𝑛(𝑅𝑃𝑀)

9554
  

𝑃 =
4.2×36

9554
=  0.0158 𝑘𝑊 → 15.82 𝑊    

Verimi %60 olan bir motor için çıkan sonuç:  𝑷 = 𝟏𝟓. 𝟖𝟐 ×
𝟏𝟎𝟎

𝟔𝟎
= 𝟐𝟔. 𝟑𝟔 𝑾      
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2.2.2.Lipo Bataryadaki Değişiklik 

Aracımızda daha önce hazırlanan ön tasarım raporunda 68 adet 18650 model Li-ion pil 

kullanacağımızı belirtilmiştik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda. LiPo piller lityum-ion 

pillere göre daha az yer kaplaması, içerisinde kullanılan teknolojinin daha üstün olması, LiPo 

bataryaların anlık yüksek akım vermesi, Li-ion pillerin boşta beklerken sürekli güç boşaltımı 

dezavantajının olması ve LiPo bataryaların sıcaklığa karşı daha dayanıklı olması gibi 

sebeplerden dolayı LiPo bataryaların kullanılmasına karar kılınmıştır. 

 
Şekil 9 Yeni Motorun Boşta ve Yükteki Çektiği Akım 

 

Şekil 6 Yeni Motorun Redüktörsüz RPM’i Şekil 7 Yeni Motorun Redüktörlü RPM’i 

 
Şekil 8 Redüktör Değişimi 
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Kullanacağımız 4 adet LiPo batarya 14.8 Volt 10000 mAh değerindedir.  Yarışma 

şartları gereği maksimum tanınan çalışma süresi 75 dakikadır. Bu sürede aracımızın maksimum 

çekeceği akım değeri 28.75 Amper'dir. Kullanacağımız LiPo bataryalar birbirine paralel 

bağladığında saat başına 40 Amper akım sağlayabilmektedir. Aracımızda, harcanılan güç 

hesaplaması yapıldığında 75 dakikada 292.5 Watt güç harcanmaktadır. Bataryaların güç 

kapasitesi ise (14.8V * 40A) 592 Watt olarak hesaplanmıştır. LiPo bataryalar +20 ile +40 

Santigrat dereceleri arasında %95 gibi yüksek bir verimlilikte çalışırlar.[2] Verimlilik hesaba 

katıldığında (40A * %95 = 38A) bataryaların 38A akım sağladığı görülmüştür. Yarışma 

koşullarında ise 1 saatlik gerekli akım harcamamız 23 amper olarak hesaplanmaktadır. 

Aracımızın 38/23 = 1,652 saatlik (99,12 dakika) aktif kalabilmektedir. Aracımızdaki 

ekipmanların güç tüketimi (Tablo 4) alt kısımda gösterilmiştir. 

 

Tablo 4 Genel Güç Tüketim Tablosu 

 Ekipman Adet 
Max Gerilim 

(1 Adet) 

Max Akım 

(1 Adet) 

Max Güç Tüketimi 

(1 Adet) 

Toplam 

Güç 

Tüketimi 

1 Motor 4 15 W 3.0 A 45 W 180 W 

2 Pixhawk 1 6 W 5 A 30 W 30 W 

3 
Nvidia Jetson 

Nano 
1 5 W 4 A 20 W 20 W 

4 Toleranslar  2 W 2 A 4 W 4 W 

 

 

 

Tablo 5 Sensör Güç Tüketim Tablosu 

 Bağlı Ekipman Adet 

Max 

Gerilim 

(Adet) 

Max Akım 

(Adet) mA 

Toplam Güç 

Tüketimi 

(Adet) 

Toplam 

Güç 

Tüketimi 

Pixhawk 

XBee 

Haberleşme 
1 3.6 W 205 mA 0.738 W 0.738 W 

Kumanda Alıcısı 1 5 W 500 mA 2.5 W 2.5 W 

Neo8M GPS 1 5 W 100 mA 0.5 W 0.5 W 

Nvidia 

Jetson 

Nano 

İntel Realsense 

Kamera 
1 2 W 2000 mA 4 W 4 W 

Logitech Kamera 1 1.5 W 2000 mA 3 W 3 W 

Fan 1 5 W 100 mA 0.5 W 0.5 W 

Su Pompası 1 12 W 500 mA 6 W 6 W 

Enkoder 4     



 

9 

 

 

 

2.2.3.Yardımcı Kart ve Sensörlerdeki Değişiklik: 

STM32 mikrodenetleyici kartımız ilk olarak su pompası, enkoder değerlerini, kızılötesi 

mesafe sensörünü, ToF (Time of Flight) sensörlerinin verilerini alıp işlemek amacıyla ana 

bilgisayarımızın(Jetson Nano) veri yoğunluğu oluşmaması açısından bu sensör verilerini 

STM32F103C8T6 mikrodenetleyici ile işlemeyi planlamıştık. Kızılötesi mesafe sensörü ve 

ToF sensörlerini aracımızın etrafındaki engellerin tespiti için kullanmayı hedeflemiştik. Fakat 

yaptığımız araştırmalar ve değerlendirmelerin sonucunda ihtiyacımız olan sensör verilerini 

kullandığımız İntel Realsense D435i derinlik kamerasından tespit edilebildiği için maliyeti ve 

veri yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu sensörlerin ve STM32 mikrodenetleyici kartının 

kullanılmamasına karar verdik. Su pompası kontrolü ve enkoder verisini Jetson Nano kartı ile 

kontrolünü sağlamaya karar verdik. 

2.3.Yazılım Değerlendirmesi 

Kara aracının otonom sürüşü, yazılım ve veri akış mimarisi Ön Tasarım Raporunda 

bahsedildiği gibi kullanılacaktır. Daha detaylı bilgi 6.Otonom Sürüş Algoritmaları adlı 

bölümde detaylıca anlatılacaktır. 

Tablo 6 Malzeme Listesi 

Sıra 

No 
Malzeme Adı-Özelliği-Modeli Adet 

KDV Dahil 

Adet Fiyatı 

KDV Dahil 

Toplam Fiyatı 

1 
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit 

(4GB) 
1 3387.78 ₺ 3387.78 ₺ 

2 Logitech C922 Pro Webcam 1 1650 ₺ 1650 ₺ 

3 İntel Realsense Stereo Kamera 1 14400.64 ₺ 14400.64 ₺ 

4 
Pixhawk2.4.8 PX4 32 Bits Uçuş 

Kontrolcüsü 915Mhz Telemetri 
1 4838.71 ₺ 4838.71 ₺ 

5 
XBee Pro 63mW Kablo Anten | 

XBP24-BZ7WIT-004 
2 761.1 ₺ 1522.2 ₺ 

6 
Radiolink AT9S Kumanda 2.4ghz 9 

Kanal Alıcı + Verici 
1 2318.7 ₺ 2318.7 ₺ 

7 
Fırçalı 80A/320A RC ESC 7.2V-16V 

(FANLI) 2S-4S Fırçalı Motor Sürücü 
4 311.83 ₺ 1247.32 ₺ 

8 
Force Up Proton 12V 50 RPM 37mm 

Redüktörlü Dc Motor 
4 421.26₺ 1685,04₺ 

9 
4s 10000mah 50C Lipo Batarya 

14.8V Pil 
4 2125₺ 8500₺ 

10 12V DC Su Pompası 1 98.03 ₺ 98.03 ₺ 

11 
SolarMarket 25w Monokristal Güneş 

Paneli 
1 280 ₺ 280 ₺ 

12 
8mm İndüksiyonlu Mil Krom Kaplı – 

300mm 
4 36.62 ₺ 146.48 ₺ 

13 Alüminyum Köşebent 40x40x4 mm 1 543.17 ₺ 543.17 ₺ 

14 Alüminyum Lama 5x80 mm 1 709.63 ₺ 709.63 ₺ 

15 Alüminyum Lama 5x30 mm 1 266.11 ₺ 266.11 ₺ 

16 Sigma Profil 3 55 ₺ 165 ₺ 

17 M6x20 Cıvata (50 Adet) 1 50.55 ₺ 50.55 ₺ 

18 Lastik 4 150₺ 600₺ 

 Pleksi Levha 65x65 3mm Siyah 5 189.72 ₺ 948.6 ₺ 
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Aşağıda belirtilenler Ön Tasarım Raporunda belirtilmiş olup kullanımından vazgeçtiğimiz 

malzemelerdir. 

 

3.Araç Özellikleri 

3.1.Mekanik Özellikler 

3.1.1.Şasi Özellikleri 

 Şasimiz (Şekil 10) 45x45mm sigma profilden imal edilecek 

olup genel alan ölçüsü olarak 630x510 mm olarak tasarlanmıştır. 

Sigma profilde bulunan T kanallar sayesinde ihtiyaç halinde istenilen 

modüller hızlıca eklenip çıkartılabilir nitelikte olması da oldukça 

avantajlı bir özelliğidir. Toplam şasi ve süspansiyon 10kg’dır. Köşe 

açıları 135 derecelik dönme açısı ile tasarlanmıştır ve bu sayede 

çapraz olarak eklenen süspansiyon ve teker sistemi aracın tekerlek 

izini daha geniş olmasını sağlamaktadır. Bu sayede aracın daha 

dengeli bir hareket yapısına sahip olmasını ve yanal eğimleri güvenli 

bir şekilde aşmasını sağlamaktadır. 

 

3.1.2.Süspansiyon Özellikleri 

Süspansiyonumuzun ana elemanı olarak çekme yay tercih 

edilmiştir. Her bir süspansiyon sistemi için iki adet yumuşak bir adet 

sert çekme yay seçilmiştir. Bu yayları seçerken 3D yazıcıda 

bastırdığımız bir test süspansiyon sistemi üzerinde birkaç çeşit yay 

ile ağırlık testleri (Şekil 11) yapılmış ve en uygun yaylar 

belirlenmiştir. Sert yayın görevi aracın eklem bacağını üzerindeki 

ağırlığa göre belli bir açıda stabil tutması içindir diğer iki adet 

yumuşak yay ise sert yayla beraber zeminden gelen darbelerin 

emiliminde rol oynamaktadır. Yumuşak olmalarının sebebi mümkün 

olduğunca sarsıntısız bir araç elde etmek içindir. Süspansiyon 

sayesinde tekerlek izlerimizin geniş olması daha dengeli bir şasi sistemi elde etmemizi sağlar. 

 

3.1.3. Tekerlek Özellikleri 

Tekerleğimizde kullandığımız lastik elektrikli scooterlarda 

kullanılan geniş tabanlı bir lastiktir (Şekil 12). Bu lastiği seçmemizdeki 

sebep çok hızlı bir şekilde temin edebilmemiz, isterlerimizi karşılar 

niteliklere sahip olması ve maliyeti açısından uygun oluşudur. Bizim için 

gerekli olan dıştan dışa 210 mm çapa ve 70 mm genişliğe sahip ve 

sürtünme kuvveti yüksek yüzey alanı ile ihtiyacımızı karşılar nitelikte bir 

lastiktir. Bununla birlikte bu lastiğe uygun jant tasarımımızı 3D yazıcı ile 

Tablo 7 Çıkarılan Malzeme Listesi 

Sıra 

No 
Malzeme Adı-Özelliği-Modeli Adet 

KDV Dahil 

Adet Fiyatı 

KDV Dahil 

Toplam Fiyatı 

1 STM32F103C6T6A Geliştirme Kartı 3 143.34 430.03 

2 MZ80 Kızılötesi Mesafe Sensörü 5 38.23 ₺ 191.15 ₺ 

3 
VL53L0X Time-of-Flight ToF Lazer 

Mesafe Sensörü 
5 77.33 ₺ 386.65 ₺ 

 
Şekil 10 Şasi 

Boyutları 

 
Şekil 11 Süspansiyon 

Sistemi Testi 
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kolay sökülüp takılabilme özelliğine sahip bir yapıda imal ettik. 3D yazıcıdan Jantı imal 

etmemizdeki temel sebep hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasını istememizden 

kaynaklanmaktadır.  

 

3.1.4.Yürüyüş Sistemi Özellikleri 

Aracımız yürüyüş sistemi eklem bacak olarak 

adlandırılan bir canlı sisteminden ilham ile tasarlanmıştır (Şekil 

13). Bu tasarım ile arazide en yüksek hareket verimi alınması 

öngörülmektedir. Yine bu özelliği sayesinde bitkilerin üzerinden 

kolaylıkla hareket edebilmesi ve daha iyi bir ilaçlama yapması 

hedeflenmiştir. Süspansiyon ve tekerlek sistemi sayesinde arazi 

koşullarından kaynaklanan titreşim, eğim, rampa gibi olumsuz 

faktörler mümkün olduğunca minimize edilmeye çalışılmıştır. 

Aracımızın gücünü tekerle aktarmasını bir aktarma mili 

kullanarak gerçekleştirdik. Çünkü direk motoru bağlamak motorun kendisine ve redüktörüne 

zarar verebileceğinden ötürü aracın ağırlığını rulman üzerinden tekerlere aktardık. Motor önce 

kaplin ile mile, milde yataklama rulmanına ve oradan da tekerleğe bağlanmaktadır. Bununla 

birlikte aracın ilerleyiş ve dönüş sistemleri diferansiyel dönüş sistemi ile sağlanacaktır. Bunun 

sebebi hareketli halde iken Diferansiyel dönüş sisteminin zamana kaybına neden olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu dönüş sistemleri ile aracımız daha verimli hareket kabiliyetine sahip 

olacaktır.  

 

3.1.5.İlaç Deposu Özellikleri 

Zirai ilaç deposunu aracımızın en arkasına konumlandırdık bu 

sayede ağırlık dengesini mümkün olduğunca sağlamaya çalıştık. İlaç 

depomuz aracımızın iç yapısına uyması için 3D baskı ile üretilecektir. İlaç 

depomuz yaklaşık 5L zirai ilaç alabilmektedir. İlaç depomuza ilaç dolumu 

üst kapağını açmadan dışarıdan yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun 

sebebi çiftçiyi mümkün olduğunca iş yükünden kurtarmak ve işlemlerinin 

kolay olmasını sağlamaktır. İlaç seviyesi tespiti için sensör 

kullanılacaktır. İlacın operasyon ortamına iletimi saniyede 0.07 L su 

pompalayabilen bir 12 V DC su pompası ile yapılacaktır. Mümkün 

olduğunca tasarruflu olması açısından ilaç püskürtme yöntemi ile dış 

ortama aktarılacaktır. İlaç deposu (Şekil 14) sol kısımda gösterilmiştir. 

 

3.2.Elektronik Özellikler 

Aracımız 4x4 bir arazi aracıdır. Üzerinde ana ve yardımcı olmak üzere iki adet 

bilgisayar bulunmaktadır. Ana bilgisayarımız olan Nvidia Jetson Nano kartı otonom sürüşten 

ve yabani bitki tespitinden sorumludur. Aynı zamanda bu kartımıza bağlı haritalamada 

kullanılacak derinlik kamerası, görüntü işlemede kullanılacak USB kamera, motor 

hareketlerinin tespiti ve aracın konumunda yardımcı enkoder ve ilaçlama için su pompası 

bulunmaktadır. Yardımcı bilgisayarımız olan Pixhawk otopilot kartı ile ana bilgisayardan gelen 

komutlar doğrultusunda otonom hareketin sağlanması için motorlara hareket verecektir. 

Motorlara gerekli PWM Pixhawk tarafından sağlanmaktadır. Pixhawk’tan PWM bilgisi 

ESC’ler üzerinden motorlara iletilmektedir. Aynı zamanda Pixhawk otopilot kartına, yer 

istasyonu ile haberleşmek için XBee haberleşme modülü ve manuel hareketin sağlanması için 

 

Şekil 13 Yürüyüş Sistemi 
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kumanda alıcısı bağlanmıştır. Pixhawk otopilot kartında dahili olarak da GPS, IMU, jiroskop, 

barometre ve pusula bulunmaktadır. 

 

Elektronik devre şeması Şekil 15’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 15 Elektronik Devre Şeması 
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Elektronik bağlantı şeması Şekil 16’da gösterilmiştir. 

 

 

3.2.1.Kumanda:  

Aracımızın otonom şekilde hareketinin yanında kumanda ile uzaktan olarak da kontrolü 

yapılabilmektedir. Kumanda olarak Radiolink AT9S PRO kullanılacaktır. 12 tane kanalı 

bulunur ve bu kanalların hepsinde parazit önleyiciler bulunmaktadır. Gerçek kontrol mesafesi 

3,4 kilometredir. Kanallarındaki bant genişliği ile karşılaştırılabilir herhangi bir protokolden 3 

kat daha hızlı ve 6 kat daha fazla veri aktarabilmektedir. Radiolink R9DS model 

alıcısı(receiver) telemetri yöntemiyle cihaza ait hız, voltaj, GPS ve eğim bilgileri gibi birçok 

bilgiyi kumanda ekranında gösterilmesini sağlamaktadır. Anti-polarite (Voltaj Koruma Yazılım 

Teknolojisi) ile hem vericinin hem de alıcının ters polarite bağlantısından korunmasını sağlar. 

 
Şekil 16 Elektronik Bağlantı Şeması 
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3.2.2.Uygulama ve Bağlantı: 

Aracımızda arayüz uygulaması olarak ArduPilot uygulamasını kullanılacaktır. 

ArduPilot uygulaması bilgisayar, telefon ve tablet gibi platformlarda kullanabilmektedir. 

Pixhawk ile Uygulama arasındaki bağlantıyı USB portu üzerinden seri haberleşme olarak 

yapılabildiği gibi telemetri (XBee S3B PRO) kablosuz haberleşme yoluyla da 

kullanabilmekteyiz. USB portu üzerinden bağlıyken 115200 baund değerine ayarlamak 

gerekirken, telemetri moduyla haberleşirken 57600 baund değerine ayarlamak gerekmektedir.  

Bağlantı sağlandığında uygulamanın açılış ekranında bizleri HUD (Uyarı Alanı) ekranı 

karşılamaktadır. Burada yükselti, hız ve eğim gibi sensörlerden gelen bilgileri göstermektedir. 

Arayüz uygulamasında 6 tane ana sekme mevcuttur. Data sekmesinde HUD ekranı ve 

sinyallerden gelen bilgileri gösterir. Plan kısmında yol noktalarını belirleyerek sürüş imkanını 

sunar. Ayarlar (Setup) kısmında ise gerekli konfigürasyon ayarlarını yapılan sekmedir. 

Yapılandırma(config) sekmesinde ise daha detaylı işlemleri gerçekleştirmek için tüm parametre 

listesi ve tüm parametre ağacı bulunmaktadır. Bu listelerde normal arayüz ayarlarından 

erişemeyeceğimiz ayarları buradan yapabilmekteyiz. 5. sekme ise simülasyon(simulation) 

kısmıdır. Burada aracımıza simüle etme imkanını sunar. Son sekme ise yardım(help) 

sekmesidir. Pixhawk ve sürüş ile alakalı sorun veya belge ihtiyacını karşılar. 

3.2.3.İlk konfigürasyon işlemi: 

Araç ile kumanda arasındaki iletişimi sağladıktan sonra kumanda sürüşü gerçekleşmesi 

için ilk kurulumun yapılması gerekmektedir. Bu işleme ilk olarak gerçekleştirilecek olan 

projenin hangi türde olduğu (rover, hectacopter, drone.) seçildikten sonra sürüm dosyalarının 

indirilmesi istenir. Daha sonra Pixhawk'ta bazıları zorunlu olmak üzere konfigürasyon 

ayarlarının yapılması istenir. Yoksa aracın sürüş için kontrolüne (arm modu) izin 

vermeyecektir. Arm modu Pixhawk'ta sürüş için geçilmesi gereken bir moddur.  3 tane zorunlu 

konfigürasyon bulunmaktadır. Bunlardan birincisi X-Y-Z eksenlerinin tanımlanması için 

yapılan ivme konfigürasyonudur. 3 eksenin yönü kalibre edilmesi beklenir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus eksenleri tanıtırken yönlerinin hassas terazi gibi yöntemlerle dikkatli 

bir şekilde alınması gerekir. Zorunlu konfigürasyonlardan ikincisi pusula konfigürasyonudur. 

Pusula konfigürasyonunu yaparken GPS sensörünün açık alanda yapılması konfigürasyonun 

sağlıklı olması açısından önemli bir noktadır.  

Zorunlu konfigürasyonlardan üçüncüsü ve sonuncusu olan 

radyo konfigürasyonudur. Burada kumanda ile alıcısının(receiver) 

birbirine tanıtılma işlemi ve kumanda üzerindeki kanal alıcılarının 

aktifleştirme işlemleri yapılmaktadır. Alıcı ile kumanda arasındaki 

tanıtma işlemi alıcının üzerinde bulunan butona iki defa hızlıca 

basıldığında alıcı tarama moduna girip yakındaki kumandayı tanıma 

işlemine geçecektir. Birbirinin tanınma işlemini anlamak için de 

radyo konfigürasyon sayfasından gaz kelebeğini hareket 

ettirildiğinde değişiklik olup olmadığına bakılabilir veya alıcı 

üzerinde yanan rengin maviden morumsu bir renge dönüşmesinden 

anlaşılabilir (Şekil 17) veya kumanda ekranında sinyal göstergesinin 

dolu olduğundan anlaşılabilmektedir.  

Servo çıkış konfigürasyonu ve ESC konfigürasyonları ise aracımızın daha stabil 

çalışması için yapılması gereken konfigürasyonlardır. Bu işlemleri tamamladıktan sonra sürüş 

moduna geçiş yapabilmekteyiz. Arm moduna geçişi uygulama üzerinden yapılabildiği gibi 

kumanda üzerinden yön verme kolundan en sol üst tarafa çekildiğinde de geçiş 

yapılabilmektedir. Aynı şekilde disarm (sürüş modundan çıkma) işlemi için de aynı kolu en sağ 

 
Şekil 17 Alıcı 
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alt konuma getirilip birkaç saniye beklenilmesi istenir. Sürüş moduna geçerken Pixhawk 

üzerindeki güvenlik butonunun pasif konumda olduğuna dikkat edilmesi gerekir yoksa arm 

moduna (sürüş modu) geçiş yapmayacaktır. Güvenlik butonunun pasif durumda olduğunu 

anlamak için ise üzerindeki led göstergesinin çakarlı sistemden sürekli yanan moda geçtiğinden 

anlaşılabilir.  

ArduPilot uygulamasında sürüş modundayken herhangi bir sıkıntı olduğunda aracımız 

yazılımsal olarak kendisini arıza güvenliği(failsafe) moduna geçmesini sağlar. 

 

3.2.4.Güneş Paneli: 

Aracımıza ek güç sağlayacak güneş panelimiz (Şekil 18) 

monokristal olup 420x360x2mm ölçülerinde 20w maksimum güç 

değerlerinde 18.5 V gerilim ve 1.09 A akım vermektedir. Panelimizden 

alınan DC elektrik akımı 4s BMS şarj devresi kullanılarak Li-Po 

bataryalarımızı şarj etmekte kullanmaktayız. Kullandığımız BMS 

devresi sayesinde Li-Po bataryalarımızı dengeli şarj (Balans Charging) 

yöntemi ile uzun ömürlü bataryalarımız ve güvenli bir şarj yöntemimiz 

olmuş olacaktır. Li-Po bataryaların dengeli şarjı için kendi üzerinde 

bulunan 5 adet bağlantı kullanılmaktadır. Bu 5 adet bağlantı bir tanesi 

Li-Po batarya setinin eksi (graund) ucu diğer dört bağlantı ise 4s 

bataryamızdaki her bir s hücresinin artı (positive) ucuna bağlıdır. Bu 

sayede her hücre ayrı ayrı kontrol ve şarj edilebilmektedir. Bu özelliği sayesinde 4s’lik bir BMS 

devresi ile panelimizdeki DC elektriği bataryalarımızda kullanılmak üzere depolamaktayız. 

3.2.5.Enkoder Özellikleri 

Enkoderi aracımızın tekerlerinin dönüş miktarını hesaplamak için kullanacağı. Bu 

hesaplama ile konum bilgimizi daha kesin bir şekilde elde etmiş olacağı. Kullanacağımız 

enkoder 5-24V ile çalışabilen 600 puls optik algılayıcılı bir rotary enkoderdir. 

3.3.Yazılımsal Özellikler 

3.3.1.ROS  

Aracımız otonom sürüş özelliğine sahip bir araçtır. Otonom sürüşü gerçekleştirebilmesi 

için Robot İşletim Sistemi (ROS) kullanılacaktır. ROS bilgisayar üzerinden robot bileşenlerini 

kontrol etmemizi sağlayan BSD lisanslı bir yazılım sistemdir. Açık kaynak kodlu bir yazılımdır 

ve ROS’u kullanabilmemiz için Linux tabanlı bir işletim sistemine ihtiyaç vardır. Bu 

uygulamanın amacı robot ve programcı arasındaki ilişkiyi sağlamak ve belirli bir standart 

oluşturmaktır. Bir ROS sistemi yayınlama/abone mesajlaşma modelini kullanarak diğer 

düğümler ile iletişim kuran düğümlerden 

oluşur. Bir ROS sistemi içerisinden birçok 

düğüm bulunabilir. Düğümler, hesaplama 

yapabilen işlemlerdir. Örneğin; bir düğüm 

kameradan görüntü alır, bir düğüm 

görüntüyü işler, bir düğüm görüntüyü 

görüntülenmesini sağlayabilir. Bu 

düğümlerin birbirlerinden haberdar olup 

birbirleri ile haberleşebilmeleri için ROS 

Master’a ihtiyaç vardır. Biraz daha ayrıntılı 

şekilde bu konuya açıklık getirecek olursak; ROS, ROS Master ile başlar ve ROS düğümlerinin 

birbirlerini bulmasını ve birbirleriyle konuşmasını sağlar. Düğümler haberleşmeyi konular 
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yayınlayıp bu konulara abone olarak gerçekleştirir. Diyelim ki robot üzerinden bulunan bir 

kameradan alınan görüntüleri robot üzerinde ya da başka bir bilgisayarda görmek istiyoruz. 

Kamera ile iletişim kurmak için bir kamera düğümü, görüntüleri işlemek için bir görüntü işleme 

düğümü ve görüntü gösterme düğümü vardır. Bu düğümlerin hepsi ROS Master’a kayıtlıdır. 

Kamera düğümü, ROS Master’a kayıt olurken /image_data adında bir konu yayınlayacağını 

belirtir. Diğer düğümler ise kameradan yayınlanan bu konuya abone olduklarını belirtir. Bu 

şekilde kamera düğümü kameradan alınan verileri /image_data konusu üzerinden mesajları 

diğer düğümlere iletir. Bir düğüm birden fazla konu yayınlayabilir ve birden fazla konuya abone 

olabilirler (Şekil 19). 

Jetson Nano ROS’u çalıştıracağımız karttır. Dört çekirdekli ARM-A57 @1.43 GHz 

işlemci ve 128 çekirdekli Maxwell grafik işlemcisi sayesinde sağladığı yüksek video kodlama 

ve video kod çözme performansı, CUDA destekli mimarisi sayesinde görüntü işleme 

uygulamalarındaki ve yapay sinir ağlarındaki paralel işlem hızına bağlı performansıyla öne 

çıkan bir mini bilgisayardır. ROS sistemi Jetson Nano’ da kurulu olup otonom sürüş bu kart 

sayesinde yapılacaktır.  

3.3.2.Pixhawk 

Pixhawk açık kaynak kodlu STM32 tabanlı yazılım kullanılan kullanıcıların isteklerini 

yerine getirmelerini kolaylaştırmak amaçlı Ardupilot yazılım arayüzünü kullanan bir otopilot 

modülüdür. 32 Bit ARM Cortex M4 çekirdeği 168 MHz/256 KB RAM/ 2MB Flaş hafızası 

bulunmaktadır.  ArduPilot arayüzü bunlardan sadece bir tanesidir. Bu arayüze benzer şekilde 

olan qgroundcontrol gibi başka kullanabileceğimiz arayüz uygulamaları mevcuttur. Kullanılan 

ArduPilot yazılımında, kullanıcıların kendilerine özel parametrelerini girmeleri için birçok 

seçenek mevcut olduğu gibi yapılması düşünen sistemlerle alakalı genel sürüş modları 

mevcuttur. Bunlardan en başta bizim de kullanıyor olacağımız ArduRover modu yer alırken 

ayrıca ArduPlane, ArduCopter, Antenna Tracker (Anten Takibi) gibi modları mevcuttur. 

3.3.3.ROS-Pixhawk Haberleşmesi 

Genelde bu tarz otonom hareket sistemlerini oluştururken öncelikle bir görüntüyü 

kamera yoluyla alıp daha sonra bir ana bilgisayar yoluyla (Jetson Nano) alınan veriler işlenir. 

Bu veriler algoritmada işlendikten sonra motorların veya aracımızın istenilen yörüngede devam 

etmesi için gerekli bilgiler ana bilgisayardan (Jetson Nano) Pixhawk’a UART bağlantısından 

seri haberleşme ile Mavlink protokolünü kullanarak gerekli bilgilerin Pixhawk’a iletilmesini ve 

gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Aynı şekilde Pixhawk üzerinde gerekli sensör verilerini 

de bu haberleşme yöntemi ile ana bilgisayar ile Pixhawk arasında iletişimini sağlar. 

UART seri haberleşme modülünü kullanırken 

Pixhawk tarafında kablonun bir ucunu telem portuna 

bağlanır ve ana bilgisayar (Jetson Nano) kısmında ise 

5V-GND- TX ve RX pinlerini takmamız gerekir (Şekil 

20). UART seri haberleşmesinin donanımsal olarak 

gerekli bağlantılarını yaptıktan sonra ana bilgisayara 

(Jetson Nano) haberleşilen verilerin alınması ve gerekli 

simülasyonların yapılması amacıyla Mavros yazılım 

kurulumu yapılmıştır. Burada aradaki iletim Mavlink 

protokolü üzerinden gerçekleşecekken, alınan verilerin 

işlenmesi ve gerekli simülasyon işlemlerinin yapılması 

için Mavros kurulumu yapılacaktır. Mavros burada  
Şekil 20 Nvidia-Pixhawk UART 

Bağlantısı 
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oluşturulacak ortam olarak düşünülürken Mavlink protokolü ise Pixhawk ile Jetson Nano 

arasında kurulan bir köprü gibi düşünülebilir.  

3.3.4.Görüntü İşleme: 

Yabani otu tespit etmek için görüntü işlemeden yararlanılacaktır. Kameradan canlı 

görüntü almak ve bu görüntüye gerekli filtreleme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde en yaygın 

görüntü işleme kütüphanesi olan OpenCV kullanılacaktır. Bu kütüphane her platformda 

çalışabilen bir kütüphanedir. Erişilebilecek kaynak çeşitliliği çoktur. Bu gibi artılarından dolayı 

OpenCV kütüphanesi tercih edilmiştir. Kullanım sadeliği ve barındırdığı pek çok kullanışlı 

metot ve kütüphaneler sayesinde Python dili kullanılarak yapılacaktır. Gerçek Zamanlı Nesne 

Tespiti için YOLOv4-Tiny eğitilecektir. YOLOv4-Tiny’i eğitmek için yabani bitkiyi farklı 

ortamlarda ve farklı açılarla çekilen yaklaşık olarak 5000 tane fotoğraf ile dataset 

oluşturulacaktır. Tespit edilen zararlı bitki püskürtme yöntemi ile etkisiz hale getirilecektir. 

 

 

 

 

 

   Tablo 6 Kütle Tablosu    

Ekipman Adet 
Adet 

Gram 

Toplam 

Gram 
Ekipman Adet 

Adet 

Gram 

Toplam 

Gram 

Logitech 

Kamera 
1 200 200 Su pompası 1 160 160 

Jetson 

Nano 
1 250 250 Su deposu 1 5000 5000 

Fan 1 30 30 

Güç 

Dağıtım 

Kartı 

1 10 10 

Motor 

Esc 
4 60 240 

Voltaj 

Regülatörü 
3 15 45 

Kumanda 

Alıcısı 
1 20 20 

Güneş 

Paneli 
1 1650 1650 

GPS 

Sensörü 
1 60 60 İnverter 1 130 130 

DC 

Motor 
4 320 1280 Acil stop 1 30 30 

XBee 

Modülü 
1 10 10 Jant 4 500 2000 

XBee 

Anten 
2 15 30 Enkoder 4 400 1600 

Derinlik 

Kamerası 
1 20 20 Kaplin 4 30 120 

Lastik 4 390 1650 Mil 4 100 400 

Pixhawk 1 20 20 Pleksi   3000 

Batarya 

Sistemi 
4 900 3600 

Şasi + 

Süspansiyon 
  10000 
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4.Sensörler 

Otonom aracımızın, çevresel faktörleri algılayabilmesi için sensörlere ihtiyaç duymaktadır. 

Aracımızda kullandığımız bazı sensörler şunlardır: 

İntel Realsense D435i Derinlik Kamerası 

Otonom Sürüş ve Haritalamada kullanılacak olan kameradır. USB portu ile Jetson 

Nano’ya bağlanacaktır. Aracın önünde konumlandırılacaktır ve direkt karşıya bakacaktır. 

1280X720 derinlik çözünürlüğüne ve 30Fps özelliğine sahiptir. Kameranın IMU, derinlik ve 

RGB görüntülemesi mevcuttur. Çalışma Sıcaklığı 0°C- 50°C arasındadır. 

Logitech C920 USB Kamera 

Yabani otun tespitinde kullanılacak kameradır. USB portu ile Jetson Nano’ya 

bağlanacaktır.  Aracın önünde konumlandırılacaktır ve direkt karşıya bakacaktır. 1080p/30 fps 

ve 720p/30 fps çekim yapabilmektedir. 78° dereye kadar diyagonal görüş alanına sahiptir. 

XBee S3B PRO Haberleşme Modülü 

Yer istasyonu ve araç ile kablosuz haberleşmeyi sağlayacak modüldür. -40°C ila +85°C 

çalışma sıcaklığı aralığı bulunmaktadır.28 mile (yaklaşık 44,8 km) kadar üstün dış mekan görüş 

(LOS) menzili bulunur.20Kbps'ye kadar RF veri çıkışı bulunmaktadır. 

M8N GPS Sensörü 

Aracın konumun tespiti için kullanılacak sensördür. Açık kaynak kodlu uçuş kontrol 

kartlarında görmeye alıştığımız GPS modülüdür. 

MPU 6000 IMU Sensörü 

Aracın anlık olarak yönelimlerini algılayacak sensördür. IMU verisi bize aracın kayıp 

kaymadığını, çukura girip girmediğini ve bulunduğu açıyı öğrenmemizi sağlar. 
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Tablo 7 Sensörlerin Adet ve Konumları 

Ekipman Adet Görseli Araçtaki Konumu 

İntel Realsense 

D435i Derinlik 

Kamerası 

1 

 

 

Logitech C920 

USB Kamera 
1 

 

 

XBee S3B PRO 

Haberleşme 

Modülü 

1 

 

 

M8N GPS 

Sensörü 
1 

 

 

MPU 6000 

IMU Sensörü 
1 
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4.1.Sensör Füzyonu 

Gerçek dünya sistemlerinde çevredeki bozucu etkenler ve gürültülerden dolayı tek bir 

sensörden gelen veriyi kullanmak güvenilir değildir. Sağlıklı verilerin elde edilmesinde çoklu 

sensör grupları kullanılarak, tek bir sensörden elde edilecek verilerden daha doğru bir çalışma 

yapılmış olur. Sensörler birleştirilerek oluşturulan sensör füzyonu ile elde edilen veriler 

algoritma, filtre ve yapay zekâ ile değerlendirilir. Sensör füzyonu ile sensörlerden elde edilen 

verilerin karşılaştırması yapılarak en doğru şekilde değerlendirilmeler yapılır. 

4.2Araçta Kullanılacak Sensör Füzyon Algoritmaları 

Kalman filtresi, en çok kullanılan sensör-füzyon algoritmalarındandır. Kalman filtresi 

sensörden alınan verilerin birleştirilerek değerlendirilmesinde kullanılır. Dinamik bir sistemde, 

sistemde mevcut olan veriler ve giriş-çıkış verileri ile durum tahmini yapan bir filtredir. Kalman 

filtresi, sistem içinde ölçülemeyen verilerin tahmin edilmesinde kullanılır. Gerçek zamanlı 

uygulamalarda sistem verileri üretmek için matematiksel olarak sensör verileri birleştirilir. 

Matematiksel tahminlere dayanarak sistemi optimize eder. 

IMU filtresi, gelen ham verileri filtrelemek ve birleştirmek için kullanılan filtredir. Bu 

paketin ROS’daki ismi “imu_filter_madgwick” olarak karşımıza çıkar. Paket sayesinde imu 

sensöründen alınan veriler enkoderden alınan veriler ile birleştirilerek daha kesin sonuçlar 

alınır. 

 

5.Araç Kontrol Ünitesi 

5.1. Arayüz Program Seçimi 

Arayüz programı seçerken Python tabanlı olan PyQt5 arayüzünü tercih ettik. Python 

tabanlı arayüzü tercih etme sebebimiz ise ROS üzerinde Python ile çalışıyor olmamızdır. 

Sensörden ve kameradan gelen veriler ile arayüzün haberleştirilmesi Python ile yapılmaktadır. 

Bu nedenden dolayı entegre etmek kolaylaşmış ve gelen veriler daha stabil olmuştur. 

5.2. Arayüz Tasarım ve Yazılım 

Tasarımı QtDesigner 

programında yapılmıştır. 

Tasarım, kullanıcılar için basit 

ve işlevsel olarak 

hazırlanmıştır. Oluşturula. uic 

uzantılı dosya .py (Python) 

dosya olarak dönüştürülmüştür. 

Böylelikle kolay entegre 

edilebilir bir hale gelmiştir ve 

boyut, yazı vs. girdileri düzenli 

bir şekilde oluşturma imkânı 

sağlamıştır (Şekil 21). 

 

 

 

 

 
Şekil 21 Arayüz Tasarımı 
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5.3. Kablosuz Haberleşme Sistemi 

İKA’nın yer istasyonu olarak kullanılacak bilgisayar tarafından takip edilebilmesi ve 

gerekli durumlarda komut verilebilmesi amacıyla araç üzerinde uçtan uca şifreli 3,2 km menzil 

mesafesi sunan telemetri modülü (XBee Pro 63mW Wire Antenna S2C) bulunacaktır. Hali 

hazırda aracın üzerindeki telemetri modülü ile şifre eşleşmesi bulunan telemetri modüllerinden 

bir eş telemetri modülü Pixhawk otopilot kartının TELEM1 portuna seri haberleşme 

protokolüne uygun şekilde bağlanacak, diğer eş telemetri modülü ise yer istasyonu olarak 

kullanılan bilgisayarın USB portuna bağlanacaktır. Kullanacağımız telemetri modüllerini 

XCTU programı ile haberleşmesi yapıldı. Yer İstasyonu tarafında araca gönderdiğimiz mesajın 

araç tarafından da alınabildiğin testi aşağıdaki Şekil 22’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 22 Haberleşme Testi 

 

6.Otonom Sürüş Algoritmaları 

Bu bölümde yabancı otların tanınması, yol takibi gibi araçta kullanılan otonom sürüş 

algoritmaları ve yazılım süreçleri hakkında bilgi verilecektir. Aracımız otonom bir şekilde 

hareket etmektedir. Görüntü işleme metotları ile yabancı otları imha edecektir. Otonom sürüş 

ve yabacı otların tespiti için iki ana algoritma kullanılacaktır. Otonom Sürüş algoritması da 

kendi içinde dört algoritmaya ayrılmaktadır. 

6.1. Yabancı Otların Tespiti 

Bu aşamada 

kameradan veri almak, 

dönüştürüp çeşitli 

işlemlere sokmak için 

OpenCV kütüphanesi 

tercih edilmiştir.  Gerçek 

zamanlı nesne tespiti 

alanında, kullanılan diğer 

algoritmalara göre daha 

hızlı ve daha yüksek 

ortalama kesinlik değerine 

sahip olduğu için YOLO 

tercih edilmiştir. YOLOv3 

ve YOLOv4-tiny modeli 

 
Şekil 23 Nesne Tespit Aracı Karşılaştırma Grafiği 
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arasında kıyas için küçük boyutlu test verisi hazırlanmış, eğitilmiş ve kıyas yapılmıştır (Şekil 

23). Kıyas sonucunda daha hızlı olması sebebiyle YOLOv4-tiny modelinin kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Veri seti oluşturulurken bitkinin farklı açılardan ve birden fazla zeminde videoları 

çekilmiştir. Çekilen videolardan gerekli resimler boyutlandırılıp ayrıştırılmıştır. Ardından 

OpenCV kütüphanesi kullanılarak resme döndürme, tuz-biber gürültüsü ekleme, 

bulanıklaştırma işlemleri uygulanarak veri seti genişletilmiştir. Elde edilen resimler labelImg 

programı kullanılarak YOLO modeline uygun olarak etiketlenmiştir. Eğitim ve test için 

kullanılacak veriler %10 test, %90 eğitim olacak şekilde ayrıştırılmış ve eğitim için 

hazırlanmıştır. Bu işlem tamamlandıktan sonra C ve CUDA ile yazılmış açık kaynaklı bir sinir 

ağı çerçevesi olan Darknet kurulmuş ve kendi veri setimizin eğitimi için YoloV4-tiny’e göre 

düzenlenmiştir. Düzenlenen Darknet Google Drive kullanılarak Google Colab’a dahil 

edilmiştir. Google Colab üzerinden eğitim işlemi gerçekleştirilmiştir. Cihazın tespit işlemini 

gerçekleştirebilmesi için izlenen adımlar Şekil 24’te verilmiştir. 

 

Eğitimden elde ettiğimiz ağırlık dosyaları kullanılarak Python dilinde, OpenCV’nin 

DNN modülü kullanılarak bir tespit algoritması hazırlanmıştır.  Bu algoritma test için çekilen 

resimler, videolar ve gerçek zamanlı alınan görüntü kullanılarak test edilmiştir. Test 

aşamasından elde edilen sonuçlardan bazıları Şekil 25’te verilmiştir.  

 

Şekil 24 Nesne Tespit Aşamaları 

Eğitilmiş veri seti kullanılarak tespit algoritmasının hazırlanması

Darknet kullanılarak Google Colab üzerinde veri setinin eğitilmesi

Eğitim ve test verilerinin  hazırlanması

Veri setindeki resimlerin YOLO modeline göre etiketlenmesi

Görüntü işleme teknikleri kullanılarak veri setinin genişletilmesi

Bitkinin resimlerinin çekilmesi ve veri setinin oluşturulması
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Şekil 25 Test Sonuçları 

6.2. Otonom Sürüş 

Aracın otonom sürüşü dört başlık altında incelenmektedir. Bu dört başlık;  

6.2.1.Haritalama 

Aracımız Stereo Kamera, IMU Sensörü, 

Enkoder ve GPS Sensörü ile haritalama işlemi 

yapacaktır. Bu bilgiler Jetson Nano’da kurulu olan 

ROS sisteminde işlenip harita oluşturulacaktır. 

Haritalamada kullanılacak kameranın testi Şekil 

26’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

6.2.2.Bitki Sıra Takibi 

Aracımız normal kamerada aldığı 

görüntüyü Görüntü İşleme metotları ile 

filtreleyip siyah beyaz bir görüntü elde 

edecektir. Bu siyah beyaz görüntü üzerinde 

yine görüntü işleme metotlarından morfolojik 

işlemler ve thresholding işlemi uygulayarak 

ekili olan bitkilerin şeritmiş gibi olması 

sağlanacaktır (Şekil 27). Aracımız bu şerit 

üzerinde PID kontrol ile hareket etmesi 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 26 Derinlik Kamerası Testi 

 
Şekil 27 Tresholding İşlemi Testi 
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6.2.3.Engel ve Çukur Tespit Etme 

Aracımızda bulunan Stereo kamera ile 

çıkardığımız haritada engellerin konumu tespit 

edilecektir. Engele olan mesafe ayarlanan 

değerden küçük olduğunda engel ile 

karşılaşıldığı anlaşılacaktır. Araç engelden 

kaçmak için manevra yapıp engeli aşacaktır. Bu 

manevrayı yaparken aracın kendi güvenli 

bölgesi de dikkate alınacaktır. Çukur tespitinde 

ise araçta bulunan IMU sensörü sayesinde belli 

bir değer üstünde negatif yunuslama (pitch) 

tespit edildiğinde çukura girdiği anlaşılacaktır, 

yine belli bir değer üstünde pozitif yunuslama 

tespit edildiğinde ise çukurdan çıktığı anlaşılacaktır (Şekil 28). 

 

6.2.4.Sıra Sonu Algılama 

Aracımız 6.2.2.Bitki Sıra 

Takibi bölümünde bahsedilen şeridin 

son bulması halinde yani beyaz olarak 

filtrelenmiş görüntü alınamadığı 

taktirde sıranın sonuna gelindiği 

anlaşılacaktır ve yeni sıraya geçmesi 

istenecektir. Bu işlemi yaparken sağda 

ve solda tespit ettiği şeritler arası 

mesafeyi bularak dönüş açısını bu 

mesafe bilgisine göre verecektir. Dönüş 

yönünü belirlemek için ise 

6.2.1.Haritalama bölümünde çıkarılan 

haritada geçtiği yollar kayıt altında 

tutulacak ve dönüşünü yaparken hiç geçmediği yöne dönüşünü yapacaktır (Şekil 29). 

 

7.Yabancı Otla Zirai Mücadele Yöntemleri 

Aracımız işleme başladığında görüntü işleme yöntemi ile istenilen bitki ayırt edilecektir. 

Sonrasında derinlik algılama kamerası ile haritalama algoritmaları kullanarak ilaçlanması 

istenen bitkinin konumu elde edilecektir. Elde edilen konuma yardımcı işlemcinin motorları 

kontrol etmesi ile konuma ulaşılacaktır. Araç konuma ulaştığında aracın içerisinde bulunan zirai 

ilaç deposundan DC dalgıç pompa yardımı ile zirai ilacı operasyon alanına püskürtme yöntemi 

ile ulaştıracaktır. Püskürtme yöntemi ilaç kullanım miktarını azaltmak ve ilacın sadece yeteri 

miktarının bitkiye ulaşmasını sağlamak amacı ile seçilmiştir. Bu sayede aşırı ilaçlamadan 

kaçınarak toprağın doğallığı mümkün olduğunca korunmuş olmaktadır. Aracımız bir operasyon 

süresi boyunca yaklaşık olarak 40 bin adet püskürtme kapasitesine sahiptir.  

 

 

 

 

 
Şekil 28 Yunuslama 

 
Şekil 29 Oluşturulan Harita 
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8.Özgün Bileşenler 

Aracımızda özgün olarak tasarladığımız sistemler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir; 

1)Şasi-Süspansiyon Sistemi 

2)Jant 

3)Kabuk Gövde 

4)Güneş Paneli 

5)Kapalı Çevrim PID Fırçasız DC Motor Hız Kontrolü 

8.1.Şasi-Süspansiyon Sistemi 

Şasi tasarımı tarafımıza ait olup doğada bulunan geyik 

böceğinden ilham alınarak eklem bacaklı olarak 

tasarlanmıştır. Bu özelliği sayesinde birbirinden bağımsız 

süspansiyon sistemi elde edilmiştir. Bu sayede arazide daha 

stabil hareket etme yetisine sahip olması planlanmıştır (Şekil 

30). 

 

 

 

8.2.Jant 

 Aracımızın jantı kendi tasarımımız olup jantın 

göbeğindeki desen Selçuklu yıldızından ilham alınarak 

tasarlanmıştır. Jantımız kolay monte ve de monte için birbirine 

geçebilen iki ayrı parça olarak tasarlanmıştır. İyi bir montaj için 

vida delik yerleri oluşturulmuştur (Şekil 31). 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.Kabuk Gövde 

Kabuk gövde aracın içerisindeki elektronik 

bileşenleri ve faydalı yükleri barındırmaktadır. Kabuk 

gövdenin amacı içerisindeki elemanları dış etmenlere 

karşı korumak ve araca estetik bir görünüm 

kazandırmaktır. Doğadaki geyik böceğinden ilham 

alınmıştır ve tasarımın tamamı bize aittir (Şekil 32). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 30 Şasi 

 
Şekil 31 Tekerlek Sistemi 

 
Şekil 32 Kabuk Gövde 
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8.4.Güneş Paneli 

Aracımızın genel kullanım ortamı güneşli olması beklendiğinden üzerinde bir güneş paneli 

barındırmasını gerekli gördük. Bu sayede güneşten aldığımız enerjiyi de operasyon gücümüze 

katabileceğiz. 

 

8.5. Kapalı Çevrim PID Fırçasız DC Motor Hız Kontrolü 

Otonom aracımızın motor hareketlerinin hem yük altında hem de nominal haldeyken 

hareketlerinin daha stabil halde olması için MATLAB Simulink uygulamasından kapalı çevrim 

PID 12V DC motor hız kontrolü yapılmıştır. Yapılan işlemler için Waijung blok setlerinden 

yararlanılmış olup, mikrodenetleyici olarak STM32F29ZIT6 kartı kullanılmıştır. İstenilen 

referans değerini potansiyometre ile belirleyip PID kontrolü kullanarak hesaplamalar 

yapıldıktan sonra geri bildirim verisi için enkoderden milden çıkan dönüş hızını USART 

haberleşme modülünü kullanarak tekrardan çevrime eklenmiştir. Böylece motor hareketinin 

daha stabil hale gelmesi için PID değerlerini girerek grafik üzerinden analizi yapılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda oransal hata, integral ve türevsel katsayılar belirlenmiş olup bu 

değerleri Pixhawk'ın ArduPilot uygulamasından arayüzünü kullanarak girilecektir. 

 
Şekil 33 Matlab Simulink Blok Diyagram 
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Şekil 34 Grafik Analizi Şekil 35 Test Aşaması 

 

9.Güvenlik Önlemleri 

9.1. Mekanik Güvenlik Önlemleri 

• Zirai ilaç deposunda oluşabilecek sızıntı, patlama, taşma vb. risklerden elektronik kısmı 

korumak için elektronik kısım ile depo kısmı izolasyon malzemesi ile ayrılacaktır. 

• Olası teker patlamaları veya havasının inmesinin önüne geçmek için teker içi kauçukla 

doldurulacaktır. 

• Toprak ve beton zeminde kolay gitmesi ve kaymayı en aza indirmek için lastik teker 

seçilmiştir.  

• Korozyonu engellemek için sentetik boya ile metal parçalar boyanacaktır. 

• Yağmur veya herhangi bir ıslanmaya karşı elektronik parçaların bulunduğu kısımları 

izolasyon yapılacaktır. 

9.2.Elektronik Güvenlik Önlemleri 

• Zirai ilaç deposunda oluşabilecek sızıntı, patlama, taşma vb. risklerin algılanması ve 

iletimi için sıvı algılayıcı sensörler ile deponun belirlenen yerlerinden bilgi akışı 

sağlanacaktır. 

• Acil bir durum olduğu zaman aracın üzerinde ve kontrol arayüzünde durdurma(stop) 

butonu ile acil durdurma yapılabilecektir. 

• Yol güzergahında oluşabilecek rotadan çıkma, rota bozukluğu veya aracı bulmak için 

GPS sensörü ile konum doğrulaması yapılarak kontrol merkezine bilgi iletimi sağlanır. 

• Yolda giderken yan eğimle karşılaşıldığı zaman IMU sensörü ile yoldaki eğim 

algılanacak ve belirlenen sınırın üstünde ise motora güç eğime göre verilecektir 

9.3.Yazılım Güvenlik Önlemleri 

• Yararlı bitkiye zarar vermemek ve zararlı bitkiyi tespit etmek için görüntü işleme 

kullanıldı. 

• Sisteme aktarılan verilerin hızlı ve stabil olması için haberleşmeler ROS ile yapılmıştır. 

Böylelikle oluşabilecek risklere ani müdahalede gecikme olmayacak. 

• Bitki takip yazılımı ile rota çıkarımı yapılmıştır. 

• Pil seviyesi veya zirai ilaç deposu yetersiz bilgisi verilecektir. 
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10.Simülasyon ve Test 

10.1.Simülasyon 

10.1.1. Simülasyon Amacı 

Simülasyon, gerçek dünya koşulları ile örtüşen sanal analiz yöntemidir. Gerçek dünyada 

olan eğim, rüzgâr, gürültü, ortam vs. etki eden yapıların sanal bir dünyada gerçek üretime 

geçmeden test edilmeye yarar. Böylelikle kullanılacak olan yazılım, malzeme ve iskeletin testi 

yapılır. Yapılan teste göre yanlış veya gereksiz yapılar tespit edilir. Bu da bize üretim aşamasına 

geçtiğimizde zamanın ve maliyetin azalması yönünde katkıda bulunur. 

10.1.2. Simülasyon Programı Seçimi 

Simülasyon programı olarak Gazebo simülasyon ortamını belirledik. Gazebo 

uygulamasını tercih etmemizin sebebi ise ROS ile entegre olarak çalışıyor olmasıdır. Aynı 

zamanda esnek yapılı, geniş ve aktif iletişimlerde oldukça başarılı bir programdır. Çizim 

programlarında çizilmiş olan .sdf formatlı dosyaların kolay bir şekilde içe aktarım (import) 

yapılması model oluşturmada kolaylık ve esnek bir yapı sağlamaktadır. Yazılımsal olarak ise 

dışarıdan içe aktarılan sensör veya kameraların yazılımını oluşturma imkânı vermektedir. 

Böylelikle yazılım ile sensörlerden gelen verilerin testleri ve simülasyonları yapılmış olur. 

10.1.3. Simülasyon Ortamı Hazırlanması 

Simülasyon ortamımız gerçek dünyaya daha yakın olması için Fusion360 programı ile 

tasarlanmıştır (Şekil 36) ve. stl uzantılı dosya olarak kaydedilmiştir. Gazebo ortamında modeli 

yol(path) ile ortamımız içeriye aktarılmıştır. Oluşturduğumuz haritayı Gazebo ortamında 

kullanabilmek için. world uzantılı dosya olarak kayıt edilmiştir. Böylelikle Gazebo ortamına 

kolayca aktarılmıştır (Şekil 37).  

 

 
Şekil 36 Fusion360 Ortamında Modeller 
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10.1.4. Simülasyon Model, Sensör ve Robot Oluşturulması 

Bitki modeli Fusion360 ile oluşturulmuştur. Gerçek hayatta kullanacağımız sensörler, 

motorlar ve kameralar simülasyon ortamında oluşturulan araca entegre edilmiştir. Örnek olarak 

İntel Realsese D435i derinlik kamerası entegresini anlatacak olursak;  

• Kamera Universal Robotic Description Format Document (URDF) dosyası olarak 

kaydedilir.  Kameranın yapısal özellikleri eklenmiş olur. URDF, robot modellerini 

bileşen düzeylerine kadar temsil etmek için özel olarak tanımlanmış bir XML biçimidir. 

• Kamera plugini ile kamera kullanabilir hale getirilir. Plugin, bir ana programa normalde 

sahip olmadığı ekstra özellikleri kazandıran işlevsel yazılımlardır. Plugin'lerin hiçbiri 

kendi başına bir program işlevi göremez ve ana programdan bağımsız olarak tek başına 

çalışamaz.  Birçok yazılım geliştiricilerin önünü açmak ve kendi düşünemedikleri 

noktalarda geliştiricilerin yardımda bulunması amacıyla Plugin yapımını 

desteklemektedir. 

• Aracın da URDF dosyasına kamera eklenir ve kamera konumu burada ayarlanır. 

• Oluşturulan boş dünyada araç çağırılır ve simülasyon ortamındaki kamera verileri 

alınmaya başlanır. 

Kameradan alınan derinlik ile robotun gideceği güzergâhta olan maddeler belirlenmiştir. 

Robotumuz ise Fusion360 programından Python aracı. Urdf dosyasına dönüştürülmüştür. 

Böylelikle yapısal bozulma en az seviyeye indirilmiş ve gerçek yapıya en yakın bir yapı 

oluşturulmuştur.  

 

Şekil 37 Gazebo Ortamında Modeller 
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Aracımız Gazebo ortamına aktarırken %0,1 küçültme yapılarak aktarılmıştır ve 30 Kg 

bir ağırlık eklenmiştir. Tekerlerin motorlarına 53 N.m tork gücü verilmiştir. Bunun yapılma 

sebebi ise motorların %10'luk eğimden çıkmaya gücünün yetme yetkinliğini ölçmektir. 

Böylelikle aracın diferansiyel sürüş sistemi test edilmiş ve motor ona göre seçilmiştir (Şekil 

38). Yazılan plugin ile araç yol kat ettiğinde GPS'dende konum bilgisi değişmişi görülmüş 

olacaktır 

 

Şekil 38 Rampa Yeterlilik Testi 
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Şekil 39 Robotun Gazebo Ortamında Bitki Tespit 

Simülasyonu 

 

 
Şekil 40 Fusion360 ve Gazebo Ortamında Derinlik Kamerası 
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10.2.Test 

45x45 mm ölçüsünde alüminyum 

sigma profilden tasarlanan şasinin 1000 N 

dikey kuvvet altındaki deformasyon 

0.01093 mm olarak gözlemlenmiştir (Şekil 

41). Bu değerler tasarlanan şasinin 

üretildiğinde oldukça yeterli bir sistem 

olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3D yazıcı ile ABS filamentten 

üretilecek olan jantımızın operasyon 

ortamında üzerine gelebilecek maksimum 

kuvvet altındaki deforme miktarı Ansys 

Analiz programında yapılan testlerde 

0.072962 mm olduğu görülmüştür. Bu 

sayede tasarlanan jantın aracımızın 

isterlerini karşılayacağını teyit etmiş olduk 

(Şekil 42). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 43’da süspansiyon 

ve jantın bağlantısını sağlayan 

parça görülmektedir. Bu 

parçanın üzerine gelen 

güvenlik katsayısı ile 

hesaplanan 400 N’luk dikey 

yükün parçada yaptığı 

deformasyonun 0.037 mm 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

test ile 5x80 mm ölçülerinde 

alüminyum lamadan üretilecek 

olan parçanın 

 
Şekil 41 Şasi Yapısal Analizi 

 
Şekil 42 Jant Yapısal Analiz 

 
Şekil 43 Süspansiyon ve Jant Bağlantısı 
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Şekil 44’te süspansiyon hareketini sağlayan 

eklem parça görülmektedir. Bu parçanın üzerine 

gelen kuvvetin güvenlik katsayısı ile hesaplanan 

565,68 N’luk 45 derecelik açı ile gelmesi 

öngörülen yükün parçada yaptığı deformasyonun 

0.037 mm olduğu gözlemlenmiştir. Bu test ile 5x30 

mm ölçülerinde alüminyum lamadan üretilecek 

olan parçanın aracımız için uygun olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekilde 45’te görülen şasi-süspansiyon bağlantı elemanlarının üzerine gelen yay 

kuvvetlerinin analizleri görülmektedir. Yay kuvvetlerinin analizlere göre parçaya verebileceği 

maksimum deformasyon 0.056196 mm dir. Bu değerler ışığında parça oldukça yeterlidir. 
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