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1. Takım Organizasyonu 

 

2021 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde bir araya gelerek çıktığımız 

yolda başarı yakalamak amacıyla emin adımlarla ilerleyen, özverili ve istikrarlı çalışmalar 

sürdüren takımımız; kendini mesleğine adamış mühendis ve mühendis adaylarından 

oluşmaktadır. KAZAI takımı olarak insansız kara aracımız için öngördüğümüz “İş paketleri” 

şekil 2.1 gösterilmiş ve açıklanmıştır. Detaylı Gantt şeması is ek-2 de görsel olarak 

sunulmuştur.  

 

 

                                                                                                 Şekil 2.1  

 

 

 

  

 
Tarımsal Kara Aracının Saha Testleri: 

 
İKA'nın saha üzerinde test edilip, problem analizlerinin ve geliştirilebilir yapılarının  gerçekleştirildiği yarışma öncesi son safhadır. 

 Sistemsel Bazlı testlerin yapılması: 

 Entegrasyon ve Prototipleme işlemleri devamında sistemi bütünleşik analizleri ve spesifik test işlemlerini oluşturan süreçtir . 

 Tarımsal Kara Aracı Sistemine Ait Prototip İmalatının Yapılması: 

 
Yazılım Ve Donanımsal yapısı belirlenen İKA için reelde ilk çalışmları sürecini içeren kısım. 

Bu süreç içerisinde mekanik tasarım müdahale tasarımı ve ROS entegrasyonu işlemleri yapılacaktır. 

 Tarımsal Kara aracı Sistemine Ait Yazılımsal Ve Donanımsal Detay Tasarımların Yapılması:  

 
İKA için olası yazılımsal planlamaların ve şematiğinin oluşutulması ve donanım seçeneklerinin değerlendirilip uygunluğun beli rlenmesi süreci. Bu süreç 

içerisinde Yazılmısal ve Donanımsal seçenekler sonuçlandırılır. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 
 

2.1 Ön tasarım raporundan sonra değişiklikler: 

Aracımızın otonom sürüş algoritmasında lokalizasyon için kullanacağımız RTK GPS 

bileşeninden vazgeçilmiştir. Bunun başlıca sebebleri araç lokalizasyonu konusunda elimizdeki 

sensörlerin yeterli hassasiyeti sağlaması ve RTK sisteminin yüksek maliyetli olmasıdır. 

Değişikliğe gidilen bir başka konu ise telemetri verisinin aktarılmasıdır.Bu konuda ön tasarım 

raporunda Xbee kullanımı planlanılmıştı. Bu aşamada ise daha uzun menzile ve daha hızlı veri 

alışverişine izin veren router kullanmayı planlamaktayız. Böylece otonom sürüş görevini daha 

sağlıklı şekilde tamamlanacaktır. 

2.2 Bütçe analizi:  

 
şekil 2.2 fiyat listesi  

 

 

 
 

 



 

 

 

3. Araç Özellikleri 

 

3.1 Mekanik özellikler 

 

Aracın mekanik tasarımı tarımsal arazi yapısı, yarışma görevleri, gerçek tarımsal problemler 

doğrultusunda oluşturulmuştur ve temel olarak üç kısım içermektedir. Bunlardan ilki aracın 

engebeli tarim arazisi içerisindeki hareketinde oluşabilecek sürtünme, kayma ve bunlara 

bağlı olarak aracın hareket kabiliyetinin azalması gibi problemlere çözüm getirecek olan 

yürüyüş sistemidir. Bu noktada takım olarak en iyi performansı sergilemesi adına 4 çeker bir 

sistem tasarımı benimsemiş ve uygun şartlarda görev üstlenebilecek teker yapısı 

kullanılmıştır. Bunun dışında gerçek bir tarımsal problem olan toprak sıkışması probleminde 

tarım alet ve makinelerinin ağırlıkları, tekerlek basıncı ve boyutlarının etkisi vardır. Bir 

tarlada meydana gelen toprak sıkışıklığının %96’dan fazlası traktörlerin düzensiz trafiği 

nedeniyle oluşmakta ve üretimde kullanılan enerjinin %90’ı bu sıkışıklığı gidermek için 

harcanmaktadır. Bu olası sıkışıklığı engellemek ve engebeli arazi şartlarında en aktif 

hareketi sağlamak adına Şekil 3.1’de kullanılması planlanan ve çapı 15 cm olan geniş pabuç 

lastikli tekerlekler gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Şekil 3.1 

 

Yürüyüş sistemini daha sağlıklı hale getirmek ve aracın olası kayma durumunu 

engelleyebilmek için redüktörlü motor kullanılması da hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak 

daha hassas ve kesin hareket mekaniği oluşturulacaktır. Bu kapsamda aracımız için 

kullanmayı öngördüğümüz motor DC redüktörlü motordur. Redüktör en kısa tabiri ile 

motorlarda devir-güç ayarını değiştirmeye yarayan bir dişli sistemidir. Yapısal anlamda 

redüktörü tanımlamak gerekir ise; Gövde içerisinde yerleşik olarak bulunan miller, dişli 

çarklar, yataklar gibi benzeri parçalardan oluşan sistemin genel adıdır. Dişli çark 

sistemlerinden oluşan redüktörlerin kullanım alanı çok geniştir. 

Kullandığımız DG 158 Wheelchair 135 rpm, Motor, engebeli arazide durma işlemleri      

gerektiren yerlerin ve elektrik sandalyelerin kullanımı için tasarlanmış 24 voltluk bir DC 

redüktörlü motordur. Motor, entegre bir park freni ile desteklenmiştir. Şekil 3.2 de teknik   

şeması verilmiştir. 

 

 

  



                       
              Şekil 3.2 

 

 

 

Aracın kinematik denklemleri noktasında ise şekil x’de de gösterildiği gibi dört çeker sistem 

üzerinde temel diferansiyel hareket metodu uygulanmıştır. Böylelikle Ros-Gazebo 

ortamımıza entegrasyon işlemleri de daha net bir şekilde gerçekleştirilecektir. Şekil 3.3' de 

tasarlanan otonom araca ait kinematik değerler gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Şekil 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otonom aracın sahip olduğu pozisyon X matrisi ile ifade edilmiştir. 

  



 

 
 

Sağ ve sol tekerlek hızlarına göre otonom aracın ilerleme hızı, açısal hızı ve dönüş yarıçapı 

aşağıdaki eşitlikler ile ifade edilmiştir. (Çelen ve ark. 2015).Otonom aracın sahip olduğu 

pozisyon X matrisi ile ifade edilmiştir. 

 

 

                          

 

 
 

 

 

Oluşturulan algoritma doğrultusunda aracın yabani otlarla mücadelesi için bitki sırasının 

üzerinden geçmesi, yabani bitkileri tespit etmesi ve müdahale etmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca araç engelleri tespit ederek etrafından dolaşabilmeli ve uygun bitki sırasına tekrardan 

girebilmelidir. Bu plan aracın yükseklik, genişlik ve uzunluk özelliklerini belirlemiştir. Bu 

bağlamda şekil 3.2’de de gösterildiği gibi aracın yerden yüksekliği 25 cm, genişliği 70 cm ve 

uzunluğu 125 cm’dir. Böylece araç yabani bitkilere zarar vermeden üstlerinden geçebilecek 

ve engellerin etrafından dolaşırken başka bir bitki sırasına zarar vermeyecektir. Aracın sahip 

olduğu bu ölçüler neticesinde geniş bir hacim elde edilerek araç üzerinde aküler, müdahale 

sistemi, router ve diğer elektronik bileşenler yer alabilecektir. Şekil 3.4’de ise aracın genel 

görünümü verilmiştir.  

 

     

 
              Şekil 3.4 

Mekanik tasarım noktasında değineceğimiz bir başka kısım ise müdahale sistemidir. Bu 

noktada günümüzde kullanılan ilaçlama, çapalama, yakma gibi yöntemlerden toprak sağlığı 

ve bitki örtüsünü korumak adına iki yöntem tercih edilmiştir. Bu yöntemlerden ilki yabani 



otun sökülmesiyle birlikte toprağa gübre olarak geri dönüşümünü sağlayan çapalama 

yöntemidir. Bir diğer yöntem ise ilaçlama ile benzer mekanizma mantığını kullanan ancak 

toprağa zarar vermeden yabani otu öldürebilen UV ışık yöntemidir. Bu yöntemin bir başka 

kazanımı ise UV ışığın belirli açı ve mesafeden uygulanmasına bağlı olarak kültür 

bitkilerindeki parazit ve böceklerin de giderilmesi mümkün olabilecektir. Böylece yabani 

otun etkisiz hale getirilmesine ek olarak bitkinin gelişimine de katkıda bulunulacaktır. 

 

Bu bağlamda Şekil 3.5’de de gösterildiği gibi çapalama ve UV ışık mekanizması yanyana 

tek bir yapı haline getirilecek ve üç motor kullanılarak x,y,z eksenlerindeki hareketi 

sağlanacaktır. Müdahale sistemi, 10 cm uzunluk, 39 cm genişliğe sahip olarak kapladığı alan 

içerisinde bitkiye müdahale ederken gerekli hassasiyeti araç hareketinden bağımsız olarak 

tek başına sağlayabilecektir. 

 

 

 
 

     Şekil 3.5 

 

 

3.2 Elektronik özellikler 

 

Aracımızın elektronik tasarımı yarışma görevleri, otonom sürüş algoritması ve mekanik 

tasarım doğrultusunda oluşturulmuştur. Oluşturulan bu tasarım otonom sürüş algoritmasının 

çalışması için gereken sensör ve haberleşmeleri, araç ve kullanıcı arasındaki iletişimi 

sağlayan ara yüz sistemini ve müdahale sistemi mekanizmasını gerçeklemek için şekil 3.6’da 

verildiği gibi oluşturulmuştur. 



 
     Şekil 3.6 

 

Aracımız üzerinde ana işlem bilgisayarı, araç kontrol sistemi, müdahale sistemi bileşenleri, 

motor ve motor sürücüleri, telemetri modülü, kamera, lidar, gps, ultrasonik sensör, encoder, 

imu, batarya ve batarya yönetim sistemine yer verilmiştir. Otonom sürüş ara yüzünün 

bulunduğu bir yer istasyonu bilgisayarı ve ona seri port üzerinden bağlı telemetri modülü 

bulunmaktadır.  

 

Ana işlem bilgisayarı olarak Nvidia Jetson TX2, araç kontrol sistemi için Pixhawk2.4.8, 

müdahale sistemi için ise Arduino mega kontrollü 3 eksenli kartezyen robot tercihinde 

bulunulmuştur. Yapay zeka ve görüntü işleme algoritmalarının çalıştırılacağı ana işlem 

bilgisayarı, usb bağlantısı ile kamera ve lidar sensörlerinden veri akışını sağlayacaktır. Araç 

kontrolcüsü ile haberleşmesini mavlink, müdahale sistemi ile haberleşmesi ise SPI protokolü 

üzerinden yapılacaktır. Kullanılacak sensörlerden ultrasonik sensör ve Lidar sayesinde engel 

tespiti ve bitki uzaklığı işlemleri yapılacaktır. IMU, encoder ve gps gibi sensörler sayesinde 

ise aracın lokalizasyon işlemleri uygulanacaktır.  



Batarya olarak 2 adet 12 Volt akü kullanılması planlanmaktadır. Aracın üzerinde bataryanın 

pil durumunu, sıcaklık bilgisini, anlık voltaj ve akım bilgilerini usb portu üzerinden 

pixhawk’a aktaran batarya yönetim sistemi sayesinde bataryadan kaynaklı oluşabilecek 

güvenlik sorunlarının önüne geçilecektir. Ayrıca bu bilgileri telemetri modülü ile ara yüz 

sistemine göndererek bataryanın mevcut durumunu görmeyi ve sürüşü daha sağlıklı kılmak 

hedeflenmektedir. 

 

3.3 Yazılımsal özellikler 

 

Araçta bulunacak olan otonom sürüş arayüzü ile ilgili bilgiler şekil 3.7’de gösterilmiş olup 

ilgili maddeler ile anlatılmaktadır. 

 

 
Şekil 3.7 

 

Sensörler: Algılama için kullanılan algoritmalara veri girişi için kullanılmaktadır çeşitli 

sensörlerin hangi amaçla kullanılacağı bölüm 4’de anlatılmaktadır. 

 

Algılama: Tespit etme algoritmaları bölüm 6’da detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

Lokalizasyon: Tarımsal İnsansız Kara Aracımız ROS destekli Gmapping - Rtab - AMCL 

paketleri sayesinde Araç üzerinde bulunan Encoder, GPS, Lidar, Kamera gibi sensörlerin 

füzyonlanması ile birlikte anlık olarak konumunu ve çevresini öğrenmektedir. 

 

Planlama: Aracın gideceği rotayı GPS verisini baz alarak ve kendini lokalize ederek 

başlangıçtan hedefe götürecek bir global hareket planı oluşturulur bu global hareket planı 

aracımızda belirlediğimiz tarım arazisini Bitkilere ve toprağa zarar vermeyecek şekilde en 

optimum şekilde tümünü tarayacak şekilde oluşmaktadır. Local hareket planı ise aracın 

belirlenen tarım arazisinin üzerinde aracın merkezinde bulunduğu bir çemberin yüksek 

doğrulukla tarayıp global hedefe ulaşana kadar alacağı yol üzerindeki engel, çukur veya zarar 

riskini en aza indirmek için anlık oluşturulan plandır. 

 

Kontrol: Global ve Local Hareket planlarına ulaşabilmek için diferansiyel sürüş sistemini 

harekete geçirecek veriyi, Bilgisayarımız sayesinde Pixhawk’a ileterek gerekli PWM sinyalini  

sağlar. Sistem için tasarlanması düşünülen Grafiksel Arayüz şekil bolüm 5 ‘de verilmiştir.  

 

 

 



4. Sensörler 

 

4.1 Kullanılması Planlanan Sensörler: 

 

Encoder: Tekerlerde bulunan Encoderler aracılığıyla her tekerin ne kadar hareket ettiği anlamı 

çıkartılarak tekerin fiziksel ve geometrik özelliklerinden denklemler aracılığıyla anlık olarak 

aracın pozisyonu ROS sayesinde hesaplanacaktır. 

 

Imu: IMU (inertial measurement unit/Atalet ölçüm birimi) sensörü ivmeölçerler, jiroskoplar 

ve bazen manyetometrelerin bir kombinasyonunu kullanarak bir aracın veya robotun spesifik 

kuvvetini, açısal hızını ve bazen yönünü ölçen ve raporlayan elektronik bir sensördür. Bu 

sensörden alınan bilgiler doğrultusunda Encoder ve GPS’ten gelebilecek hatalı verileri veya 

iletişim sonucunda çıkan hatalı bilgileri bu sensörleri çeşitli füzyon ve filtreler vasıtasıyla 

birleştirerek en az hataya sahip bir konum, hareket bilgisini sistemimize sağlayacaktır. 

 

 

Lidar: Araçta lidar kullanılmasının sebebi ortamın analizidir. Bu sayede aracın hareket 

algoritmasına katkı sağlayacağız. Bu sebeplerden ötürü lidarın konumlanması önem arz 

etmektedir. Aracımızda lidarı aracın ön kısmına koymayı planlamaktayız. 

 

Kamera: Yabancı otların tespiti kamera sayesinde yapılacaktır. Bu tespit işlemi yapay zeka ile 

yapılacaktır. Kameradan alınan görüntü karar mekanizmasında yapılacak işlemi 

belirleyecektir. Bu işlemlerden ötürü kameranın konumu düzgün ayarlanmalıdır. Bitkileri en 

çok verimde algılayacak yere konmalıdır. 

 

GPS: GPS’in kullanılmasının amacı aracın gitmesi gereken rotanın belirlenmesi ve aracın bu 

rota üzerindeki konumunu anlık olarak almaktır. Gps’in aracın gövdesinde yer alması 

planlanmaktadır. 

 

4.1.2 Sensörlerin araç üzerindeki konumları:  

 

Kullanılması planlanan sensörlerin araç üzerindeki konumları algoritma ve fiziksel kıstaslar 

doğrultusunda seçilmiştir. Bu bağlamda Gps araç yüzeyinden yaklaşık 20 cm kadar yukarıda, 

Lidar engel tespiti yapabilmek için aracın üst kısmında, Yol takip algoritmasında görev alacak  

olan ZED kamera ise aracın ön kısmında bulunmaktadır. Diğer sensörler ve bileşenlerin 

konumları şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

 

  



 
      Şekil 4.1 

 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

5.1 Haberleşme:        

   
     Şekil 5.1 

 
 

 

 

 

 



Otonom mobil robotların günümüz diğer robotlarına göre şüphesiz en büyük artısı 

kullanıcıdan bağımsız nispeten akıllı yapılar olmasıdır. Gelişen teknoloji ile birçok alanda yer 

edinen bu araçlar kullanıcıya ihtiyaç duymadan görev ve işlemleri yerine getirirken durum ve 

analizleri kablosuz haberleşme teknikleri ile kullanıcılara sunmakta bu sayede veriler istenilen 

herhangi bir noktadan elde edilebilmektedir. Bu noktada belli durumlar için kullanıcılar veri 

elde ettiği gibi özel bazı fonksiyonları yerine getiren datalar kullanıcıdan araçlara iletilmekte 

ve araç üzerindeki bilgisayar ile anlamlandırılmaktadır. Böylelikle çift yönlü bir iletişim 

sağlanarak sistemin denetlenmesi ve belli durumlarda kullanıcı ile yönlendirilmesi sağlanmış 

olacaktır. Şekil 5.1’de şematiği sunulan bu sistemin işleyişini Yer İstasyonu, Veri Transferi, 

Kullanıcı Ara yüzü şekilde 3 ana başlık altında inceleyecek olursak; 

 

5.1.1 Yer İstasyonu: 

 

Yer istasyonu kullanıcının tasarlanan araç ile temel düzeyde iletişimini sağlayan çift yönlü 

olarak iletişimi gerçekleştiren, veri transferini kullanıcının anlayabileceği formata dönüştüren, 

genelde bir grafik ara yüz birimine sahip yapılardır. Bu çalışma kapsamında yer istasyonu 

wifi-router ile haberleşme gerçekleştirip anlamlandıracak herhangi bir yapı olabileceği gibi 

ROS temeli üzerine inşa edilmiş ROS-Serial protokolü ile iletişim sağlayıp harici bir data ve 

kontrol protokole ihtiyaç duymadan datanın ROS destekli istenen cihaza iletimi 

sağlanabilecektir. 

 

 

 

Yer istasyonu üzerinde PyQt5 ile tasarımını gerçekleştirilmiş olan ara yüz ile araç hakkında 

motor hız verileri, bulunduğu istasyon, atamak istenen özel fonksiyonları çağrıştıran komut 

dizileri, sıcaklık ve pil değerleri, görev durumu ve manuel olarak kontrolü sağlayan temel 

etiketler ile İKA ile iletişim halinde olunacaktır.  

 

 

 

5.1.2 Veri transferi: 

 

Kablosuz haberleşme ile gerçekleştirilecek veri transferi alıcı ve vericinin herhangi bir kablo 

bağlantısı olmadan birbiri ile haberleşmesini sağlayan haberleşme yöntemidir. Haberleşme 

çatısı altında kablolu olarak gerçekleştirilen haberleşme teknikleri teknolojinin gelişmesi ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda kablosuz olarak gerçekleştirilir hale gelmiştir. Ev Otomasyonu, 

güvenlik amacı ile sağlık sektörü, araçlarda, tarım ve haberleşme cihazlarında ve daha birçok 

noktada kablosuz haberleşme yapıları kullanılmaktadır. Endüstri 4.0 ile yeni kullanım alanı 

bulan kablosuz haberleşme yapıları bundan sonraki süreçte ise üretimin önemli bir yapı taşı 

halini alacaktır.  Kablosuz haberleşme teknolojisi kendi içerisinde gelişerek farklı teknikler ve 

cihazlar üretilmiş ve farklı haberleşme protokolleri ile haberleşme sağlanabilmektedir. 

Kablosuz haberleşmenin Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, GPRS/GSM, optik, gibi çeşitleri vardır. 

Teknolojilerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları olduğundan kablosuz haberleşmede 

kullanılacak yöntem, cihaz, protokol haberleşme yapılacak duruma göre belirlenmelidir. [1] 

Bu kapsamsa AMR için öngördüğümüz haberleşme yapısı olarak wifi router ile TCP/IP 

protokolü temelli ROS-Serial üzerinden gerçekleştirilecek olup veriler çift yönlü olarak 

gönderildikten sonra her iki yapıda da anlamlandırılacaktır. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

5.1.3 Kullanıcı Ara Yüzü (GUI ): 

 

 
 

 

GUI’ler (Grafiksel kullanıcı arayüzü) kullanıcının tasarlanan araç ile en basit düzeyde 

iletişimini sağlayan grafik arabirimine sahip yapılardır. Temel düzeyde operatörün araç ile 

iletişimini sağlayıp komut iletimi, araç hakkındaki durum bilgisi (harita, batarya ve akım 

durumu, hız değerleri, özel olarak belirlenmiş istasyon bilgileri), Manuel kontrol ve Acil Stop 

butonu barındıran grafiksel modüler yapılardır. 

 

Çalışma kapsamında PyQt5 ile tasarımını gerçekleştirilen ara yüz, İKA hakkında motor hız 

verileri, bulunduğu istasyon, atamak istenen özel fonksiyonları çağrıştıran komut dizileri, 

sıcaklık ve pil değerleri, görev durumu ve manuel olarak kontrolü sağlayan temel etiketler ile 

harita gibi kullanıcının efektif konum verilerini elde etmesini sağlayan grafiksel altyapı 

üzerine kurulmaktadır.   

 

 
 

 

 

 

 

 



6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

Tasarlanan otonom aracın, parkur boyunca çeşitli yabani otların tespiti ve yol takibini yaparak 

sağlıklı bir şekilde görevleri tamamlayacağı otonom sürüş algoritmalarını Şekil 6.1’de şeması 

gösterilmiş “Makine Öğrenimi Yaşam Döngüsü [1]” ne uygun olarak yapay zekâ modeli 

geliştirilmiştir. 

 

     Şekil 6.1 

 

Veri toplama işlemi, probleme ait verilerin toplanacağı aşamadır. Burada yabani ot tespit 

algoritmamız için hazırlanmış olan ROS-Gazebo simülasyon ortamından veriler toplanmıştır. 

Toplanan verilerin miktarı ve kalitesi, çıktının verimliliğini belirleyecektir. Derin öğrenme 

modellerinde veri seti çok önemli bir yer kapsamaktadır. Geleneksel makine öğrenme 

modellerinin aksine, derin öğrenme modellerinde şekil 6.2 de görüldüğü gibi veri seti ne 

kadar fazla olursa modelin performansı da yükselmektedir. 

 

                                        



Şekil 6.2: Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesinin Veri Miktarına Göre Performans Karşılaştırılması 

Veri hazırlama işlemi, veriler toplandıktan sonraki adımlarda kullanmak üzere 

düzenleneceği aşamadır. Bu aşama da oluşturulan veri etiketleme platformlardan sekil 6.3’de 

görüldüğü gibi etiketlenip eğitime hazır hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

 

Şekil 6.3: Veri etiketleme işlemi 

 

Veri seti ayrıca parlaklık, bulanıklık ve döndürme gibi görüntü işleme teknikleri kullanılarak 

şekil 6.4’de gösterildiği gibi çoğaltılmaktadır. Bu sayede, modelin gerçek ortam koşullarına 

daha iyi performans sağlanacağı planlanmaktadır. 

 

 

 

 

Orijinal resim Parlaklık işlemi Kontrast işlemi 

   
Şekil 6.4: Örnek veri büyütme işlemleri 

 



 

Veri düzenleme işlemi, veri hazırlama işleminde elde edilen ham verileri temizleme, 

düzenleme aşamasıdır. 

 

Veri analiz işlemi, çeşitli istatistiksel teknikler kullanılarak verileri analiz etme, 

görselleştirme (aykırı değerler varsa çıkartmak vb. işlemler) aşamasıdır.  

 

Model seçim ve eğitim işlemi, probleme uygun model seçme ve eğitme aşamasıdır. Bu 

aşama da Yabani ot tespiti için model seçilip, eğitimi yapılacaktır. 

 

Yabani ot tespitinde öğrenme aktarımı (Transfer Learning) algoritması ile YOLO mimarisi 

kullanılmıştır. Öğrenme aktarımı, makine öğrenimi modelinin bir problem üzerinde eğitildiği 

ve daha sonra başka bir model için başlangıç noktası olarak yeniden kullanıldığı makine 

öğrenimi yöntemidir [2]. Derin öğrenme modellerinin öğrenme oranının yüksek olması için 

çok fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenme aktarım yapısı itibari ile bu gereksinim 

ortadan kalkmaktadır ve modelin öğrenim süresini de kısaltmaktadır [3]. YOLO, 

konvolüsyonel sinir ağları ve türevlerine göre performans ve doğruluk açısından gerçek hayat 

problemlerinde oldukça iyi sonuçlar vermektedir [3]. Bu çalışma kapsamında da yabani ot 

tespitin de gerçek zamanlı tespite en yakın performans sergilenmesi beklendiğinden, YOLO 

algoritması tercih edilmiştir. 

 

Model test işlemi, eğitilen modelin sonucunu daha önce modelin görmediği veriler üzerinden 

test ederek başarımlarının hesaplandığı aşamadır. Şekil 6.5’de yolov4 model eğitim çıktı 

sonuçlarından başarım oranını %95.03 olarak görülmektedir. Bu performans simülasyon 

ortamında test etmek için oldukça başarılı bir sonuçtur. 

 

 
Şekil 6.5: Yolov4 eğitilmiş modelin test başarım oranları 

 

 

Şekil 6.6’de yabani ot veri seti ile eğitilen YoloV4 mimarisinin ağırlıklarıyla, simülasyon 

ortamından alınmış görüntüler üzerinden test edilmiş sonuçlar görülmektedir. 

 



 
        Şekil 6.6: YoloV4 modeli ile yapılan eğitimin örnek test sonuçları 

 

 

Yol takip algoritması, Yol takibi yapabilmek üzere kameradan gelen görüntü verisinden 

görüntü işleme teknikleri ile bitkilerin HSV renk uzay kodları alınarak bir maske elde 

edilmektedir. Maske sayesinde bitki sıraları arka plandan ayrılarak sıra algılanmakta. Bitki 

sırası algılandıktan sonra ilgili bir bölge (ROI) belirlenmektedir. Belirlen bölgede denklem 

1’deki moment işlemi ile ağırlık merkezi hesaplanmaktadır. İlgili bitki sırasına ait ağırlık 

merkezinin konumundan yola çıkarak bir direksiyon açısı hesaplanmaktadır. 
 

 
 

Şekil 6.7’de simülasyon ortamında gerçekleştirilmiş yol takip algoritmasına ait çıktılar 

görülmektedir. 
 

 



  
  

Şekil 6.7: Bitki sıra tespiti 
 

 

 

7. Özgün Bileşenler 

 

Tarımsal Arazi durumu: 

Tarım arazisi içerisinde aracımız otonom sürüş modunda hareket ederken tespit ettiği kültür 

bitkileri ve tespit ettiği yabani bitkilerin konumlarını aracın lokalizasyon verisinden tespit 

edilen nesnenin transformuna göre (konumuna göre) mark eklemesi (işaretlemesi) ve 

kaydetmesi planlanmaktadır. Oluşan bu haritadan bitkilerin durumu ve yabani ot yoğunluğu 

tespit edilerek o bölgelerde daha hassas çalışması ve yabani bitkilerden arındırması 

beklenmektedir. 

 

UV kullanımı: 

Proje kapasımda insansız tarımsal kara aracı problem çözüm süreci için uygun iskelet tasarımı 

belirlendikten sonra zararlı bitki müdahale sistemi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu noktada 

aracımız yabani bitkiler ile mücadele kapsamında iki ayrı metot ile işlem yapabilmektedir. 

Bunlardan biri çapalama suretiyle zararlı bitkiyi etkisiz hale getirmek olurken diğer yöntemde 

ise zararlı bitkinin optik güç kontrollü UV(Ultraviyole-A,B,C Spektrumu) LED ışık 

kaynağına maruz bırakılarak etkisiz hale getirilmesi olarak hedeflenmiştir.. UV led ve 

çapalama sistemi aynı platform üzerinde kullanılacak olup, üç eksen hareketine sahip 

tasarlanan mekanizma sayesinde hareketi sağlanacaktır. Sistemimizin ek özelliklerinden biri 

UV optik güç kontrolü ile daha düşük ışık güçlerinde bitki hastalıkları içinde kullanılabilmesi 

olacaktır. Mekanizmanın x eksenindeki hareketi aracın doğrusal olarak ilerlemesi ile 

sağlanacağı gibi aynı zamanda mekanizma üzerindeki ilave bir x eksenindeki hareket ile de 

hassas konumlandırma sağlanacaktır. 

UV Spektrum Türleri 

 



►UV-C (200-280 nm): Atmosfer tarafından neredeyse tamamen emilir, bu nedenle bize 

ulaşmaz. Mikrop öldürücü etkisi yüksek olduğundan yaygın olarak kullanılır. 

 

►UV-B (280-320 nm): UV-B'nin yaklaşık %95'i atmosfer tarafından emilir. Cildimize direkt 

olarak temas ettiğinden dolayı cilt kanseri riskinin artmasına neden olmaktadır. 

 

►UV-A (320-400 nm): Genellikle siyah ışık olarak adlandırılan UV-A ışığı, UV spektrumunda 

en uzun dalga boyu olup en az zararlı olarak kabul edilir. 

 

 

Yabancı bitki ile mücadelede UV-C kullanabileceği ve bitkiye olan mesafe ölçüsünün 

ayarlanabilir olmasından ötürü kültür bitkileri üzerindeki parazitleride etkisiz hale getirmesi 

gibi imkanları da beraberinde getirmektedir. 

 

Mesaj gönderme:  

 

Kullanıcıya mesaj iletimi takım olarak hedeflediğimiz önemli bir diğer yapı taşımız olmaktadır. 

Bu kapsamda kültür bitkisi ile mücadele halinde olan aracımız fiili işlemleri gerçekleştiridiği 

haritanın sanal bir yapısını çıkartarak harici olarakta görüntü işleme tekniklerinden yararlanıp 

arazi şartlarında ki sağlıklı ve sağlıksız bitkilerin analizlerini yaparak IOT tabanlı bir prosedür 

ile kullanıcıya mail ile datayı iletme işlemi gerçekleştirilecektir. 

 

 
 

 

 

8. Güvenlik Önlemleri 

 

Aracı ve aracın bulunduğu çevreyi korumak adına donanımsal ve yazılımsal olarak 4 adet 

güvenlik önlemi üzerinde durulmuştur. Bu önlemlerden ilki, yarışma alanında aracın görev 

planlamasından çıkarak çevresine ya da kendisine zarar verme ihtimali oluştuğunda aracın üst 

kısmında bulunması planlanan ve yarışma şartnamesinde de belirtilen acil stop butonudur. Bu 

buton batarya ve batarya yönetim sistemi arasında bulunur ve acil bir durumda basılmak 

şartıyla aracın gücünü keserek durmasını sağlar. Acil durum butonu için normalde kapalı 

(NC) ve anahtarlamalı bir tip kullanılacaktır. 

 

 

Stop butonuna göre daha düşük seviyeli bir güvenlik tedbiri olarak araca uzaktan müdahale 

edebilmek için harici bir kumanda bulunmaktadır. Bu kumanda aracı yarışma dışında uzaktan 

kontrol etmek ve otonom sürüş görevine başla mesajı göndermek gibi görevlerin dışında 

kullanıcı tarafından belirlenmiş bir acil durum mesajını araca ileterek otonom sürüş kazasının 



önüne geçebilmektedir. Bu güvenlik tedbiri için elektronik tasarım kısmında da gösterilen 

harici bir Fly-Sky kumanda ve araç üzerinde pixhawk’a bağlı bir kumanda alıcısı 

kullanılacaktır. Bir diğer güvenlik önlemi ise dışarıdan bir müdahale gerektirmeyen batarya 

yönetim sistemidir. Bu sistem sayesinde görev anında araç içi oluşabilecek elektriksel ve aşırı 

ısınma sorunlarının önüne geçilerek aracın sağlıklı bir şekilde durması sağlanacaktır. 

 

Araç, otonom sürüş görevinde algoritmik olarak doğru çalışsa dahi dinamik olarak bazı  

problemler yaşayabilir. Motor sürücülere gönderilen kontrol sinyalinin engebeli tarım 

arazisinde sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için manyetik frenleme sistemi kullanılmıştır. Bu 

sistem sayesinde frenleme anındaki sürtünme yani hata payı azalacak ve aracın engel ya da 

kültür bitkileri ile kazaya girmesi önlenecektir. Manyetik frenli motorlar için elektronik 

tasarımda da gösterilen 135 rpm wheelchair motoru tercih edilmiştir. 

 

 

 

Yarışma kapsamı dışında da düşünürsek, bir tarım arazisinde aracın müdahale sistemi 

bölümüne bir canlının yaklaşması ya da girmeye çalışması olasıdır. Bunun önüne 

geçebilmek için tasarımda da görüldüğü üzere sistemin önüne metal bir parça koyulmuştur. 

Bu sayede aracın ve araç çevresinin güvenliğine katkıda bulunulmuştur. 

 

 

9. Simülasyon ve Test 

Simulasyonda ROS ortamına uyumlu olan Ubuntu 18.04 işletim sistemine sahip bilgisayar 

kullanılmıştır. ROS sürümü olarak da Ubuntu 18.04 ile uyumlu çalışan ROS Melodic 

versiyonu kullanılmıştır. Simulasyon ortamından alınan veriler ile YoloV4 modeli eğitilerek 

en verimli sonucun alınacağı düşünülmektedir. Simulasyonun çalıştırılmasında GPU desteğini 

alabilmek için CUDA 11.2 aktif bir şekilde kullanılmıştır. Simulasyon ortamı olarak ise ROS 

ile uyumlu çalıştığı için Gazebo simülasyon ortamı seçilmiştir. 

 



 Simülasyonda kullanılan araç SolidWorks programında gerçek araçla birebir özelliklerde 

oluşturulmuştur. Her parçaya eksen ataması yapılmıştır. Kabuk + şase base_link olarak 

atanmıştır. Oluşturulan araç daha sonra SolidWorks üzerinden ROS formatı olan URDF 

tipine taşınmıştır ve simülasyona hazır hale gelmiştir. Şekil 9.1’de simülasyon ortamında 

hazırlanan dünya modeli görülmektedir. 

 

Şekil 9.1 Simülasyon ortamı 

Simülasyonda çalışan ve kullanılan algoritmalar Bölüm 6.’da ve ilgili bölümlerde detaylı bir 

şekilde verilmiştir. İnsansız kara aracının simülasyon ortamında görevleri otonom bir şekilde 

gerçekleştirebilmesi için hazırlanan genel akış diyagramı şekil 9.2’de görüldüğü gibidir. 



 

Şekil 9.2 Görev Algoritması Genel Diyagramı 

İnsansız kara aracının gerçekleştirmesi gereken temel görevleri olan yol takibi, yabani ot 

tespiti ve müdahale işlemleri simüle edilmiştir. ROS ortamına SolidWorks eklentileri 

yardımıyla aktarılan kara aracı modelinin gerekli sensör ve kameralar ile donatılması 

sağlanmıştır. Böylece araçtan konum hız görüntü verileri alınacak ve otonom hareketlerin 

gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacaktır. Bu verilerin alınması ve ROS ortamında 

paylaşılıyor olduğu Şekil 9.2’de görülmektedir. 

 

 

 



 

 

Şekil 9.2 

Rostopic list ve rqt_graph ile sistem mimarisi 

Yol Takibi 

Ekim alanından gerekli verileri toplaması ve müdahale etmesi için tarla üzerindeki 

hareketinin planlanması sağlanmıştır. Aracın görev gerçekleştireceği alana ait sınır koordinat 

noktalarının kullanılarak hareket planı oluşturulur. Daha sonra Kameradan alınan veriler 

görüntü işlemeye tabi tutularak bitkiler tespit edilir ve bitki sırasına riayet edilir. Ayrıca 

kültür bitkisinin ezilmesi engellenmiş olur. Dönüşlerde aracın bir sonraki sıraya geçmesi ve 

sıraları atlamaması için IMU, GPS ve kamera görüntüsü verileri füzyonlanmıştır. Görüntü 

işleme teknikleri ile bitki sıraları arka plandan ayrılarak Şekil 9.3’te görüldüğü gibi sıra 

algılanmaktadır. Bu sayede aracın oransal dönüş kontrol yazılımları kullanılarak şeridi 

izlemesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 9.3 Bitki sırasının tespiti 



Yabani Ot Tespiti ve Müdahale 

ROS ortamında Yolov4 Yapay zeka modelinin çalıştırılabilmesi için darknet_ros paketinin 

özelleştirilmiş sürümleri kullanılmıştır. Darknet’in kullanım kolaylığı ile tespit edilen yabani 

otlara ait konum ve büyüklük bilgileri geliştirilen otonom algoritmada kullanılmıştır. Bu 

bilgilerden yararlanılarak Simülasyon ortamında yabani bitki tespit edildiğinde gerekli 

komutların çalıştırılması ve yabani ota müdahale edilmesi simüle edilmiştir.  

 

 

 Simülasyon ortamında geliştirilen algoritmalar simulasyon ortamının gerçek dünya 

koşullarını yeterince kapsayamaması sebebiyle simülasyona özgü bazı önlemler ve ihmaller 

içermektedir. Gerçek dünya koşulları için otonom algoritmalar yeniden düzenlenerek daha 

gerçekçi senaryolara yanıt verilmesi planlanmaktadır.   
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