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Yıldız Rover Takımı Yıldız Teknik Üniversitesi’nin çeşitli mühendislik dallarında öğrenim 
gören 6 üyeden oluşmaktadır. Ekip üyelerinden Yağmur Aytekin Metalürji ve Malzeme 
Mühendisliği, Yaren Solak Makine Mühendisliği, Ali Furkan Tekardıç Elektrik Mühendisliği, 
Gökberk Korkmaz, M. Enes Ayyıldız ve Elif Doğa Aslan ise Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler. 
 
Takım içi organizasyonu sağlayan ve ekibin dış ilişkilerini yürüten bir takım kaptanı, Yağmur 
Aytekin, olmasının yanı sıra, her üye kendi uzmanlığı dâhilinde daha kapsamlı bilgi sahibi 
olduğu konularda süreç boyunca diğerlerine öncülük etmektedir. Geçmiş yıllarda teknik 
projelerde görev almış olan Elif Doğa Aslan, aracın elektronik sistemlerinden sorumludur ve 
bu alanda yapılan çalışmalar onun gözetimi altında ilerler. Benzer şekilde geçmişte robotik 
çalışmalarında yer almış ve 3D çizim programlarında tecrübeli olan Enes Ayyıldız mekanik 
çalışmaların, programlama konusunda deneyimli olan Ali Furkan Tekardıç aracın 
yazılımlarının, jeoloji ve kimya üzerine araştırmalarını sürdüren Yaren Solak ise bilimsel görüş 
gerektiren konuların sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu şekilde ayrılan alt dalların 
koordinasyonunu ise geçmişte robotik ve İHA çalışmalarında yer almış olan Gökberk Korkmaz, 
teknik kaptan kimliğiyle yürütmektedir. 

 
 
2020 Eylül ayında pandemi tedbirleri nedeniyle araştırmalarına çevrimiçi olarak başlayan takım 
2021 Ocak ayından itibaren yüz yüze atölye çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte 
her hafta belirli günlerde çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar yapılmaktadır. Haftada 3-6 gün 
atölyede bir araya gelen Yıldız Rover, bu rutini aksatacak bir durum halinde çevrimiçi bir 
platform üzerinden ‘çevrimiçi atölyeler’ yürüterek projenin devamlılığını sağlayabilmektedir. 
Süre kısıtlaması olmaksızın belge, ekran paylaşımı ve sesli/görüntülü sohbet yapılabilen bu 
platformda ekip, eşzamanlı olarak ve birbirleriyle fikir alışverişi içerisinde çalışabilmektedir. 
Ek olarak takım; bilgi birikimini, toplantı raporlarını, iş takvimlerini ve tasarımlarını ortak bir 
uygulamada bir arada tutan bir çalışma alanı kullanmayı da tercih etmiştir. Bu çalışma alanı 
sayesinde kaptanlar ekip üyelerine görevler atayabilmekte ve her üye kendi tarafındaki 
gelişmeleri raporlayabilmenin yanı sıra başkalarının ilerlemelerini de güncel olarak takip 
edebilmektedir. 
 
 
 
1.1. Çalışma Planı 

Görsel 1.1 Organizasyon Şeması 
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Görev Görev Alanı Başlangıç Bitiş Süre 
(Gün) Durum 

Şasi Tasarımı Mekanik 01.02.21 01.04.21 59 Tamamlandı 

Tekerlek Tasarımı Mekanik 15.02.21 01.04.21 45 Tamamlandı 

Manipülatör Tasarımı Mekanik 01.03.21 08.04.21 38 Tamamlandı 

Örnek Alma Mekanizması 
Tasarımı Mekanik 01.03.21 01.05.21 61 Tamamlandı 

Bilim Mekanizması 
Tasarımı Mekanik 15.03.21 01.05.21 47 Tamamlandı 

Kontrol İstasyonu Mekanik 01.04.21 15.05.21 44 Tamamlandı 

Analiz ve İmalat Mekanik 01.05.21 31.07.21 91 Analizler Tamamlandı. 
İmalat devam ediyor. 

Optimizasyon Mekanik 15.05.21 15.06.21 31 Tamamlandı 

Sprey Mekanizması 
Tasarımı Mekanik 01.06.21 15.06.21 14 Tamamlandı 

Saha Testleri Mekanik 15.08.21 31.08.21 16 Yapılacak 

CAD Programı Eğitimi Elektronik 26.10.20 06.12.20 41 Tamamlandı 

Gömülü Yazılım Eğitimi Elektronik 04.01.21 14.03.21 69 Tamamlandı 

Haberleşme Araştırmaları 
ve Testleri Elektronik 21.01.21 14.05.21 113 Tamamlandı 

Motor Sürücü Kartının 
Şematik & PCB 

Tasarımları 
Elektronik 28.01.21 19.02.21 22 Tamamlandı 

Kontrol İstasyon Kartının 
Şematik & PCB 

Tasarımları 
Elektronik 28.01.21 24.02.21 27 Tamamlandı 

Batarya Yön. Sis. Kartının 
Şematik & PCB 

Tasarımları 
Elektronik 26.02.21 22.03.21 24 Tamamlandı 

Sensör Kartı ve Enkoder 
Kartının Şematik & PCB 

Tasarımları 
Elektronik 26.02.21 31.03.21 33 Tamamlandı 

Tasarımların 
Değişikliklere Göre 

Yenilenmesi 
Elektronik 19.04.21 04.06.21 46 Tamamlandı 

Kartların Basılması Elektronik 07.06.21 28.06.21 17 Tamamlandı 

Komponentlerin 
Lehimlenmesi Elektronik 28.06.21 02.07.21 4 

Komponentler temin 
edildi, kartların 

lehimlenmesi devam 
ediyor 
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Sistem Testlerinin 
Yapılması Elektronik 05.07.21 14.07.21 9 Yapılacak 

Haritalama ve Engelden 
Kaçış Yazılım 01.02.21 15.08.21 195 

Engellerden kaçış 
tamamlandı. 

Haritalama devam 
ediyor. 

Kinematik Denklemler ve 
MATLAB Simülasyonu Yazılım 01.03.21 30.04.21 60 Tamamlandı 

Arayüz Tasarımı Yazılım 01.03.21 15.08.21 167 
Arayüz taslağı 

tamamlandı. Geliştime 
süreci devam ediyor. 

Yabancı Ot Tespiti İçin 
Bilgisayarda Görü 

Çalışmaları 
Yazılım 22.04.21 30.06.21 69 Tamamlandı 

Simülasyon Manipülatör 
Kontrolü Yazılım 30.04.21 15.07.21 76 

Uzaktan kontrol 
tamamlandı. Otonom 

kodu geliştirmesi 
devam ediyor. 

Gerçek Dünya Testleri ve 
Geliştirmeler Yazılım 15.08.21 15.09.21 31 Yapılacak 

Kaynak Taraması Bilim 01.10.20 11.05.21 222 Tamamlandı 

Testlerin Seçilip 
Onaylanması Bilim 29.01.21 28.02.21 30 Tamamlandı 

Toprak Analizi Çalışmaları Bilim 29.01.21 18.04.21 79 Tamamlandı 

Bilim Mekanizmasının 
Yapımı Bilim 01.04.21 23.06.21 83 

Tasarım tamamlandı, 
parçaların imal 

edilmesini bekleniyor. 

Sensörlerin Denenmesi ve 
Verilerin Analizi Bilim 05.04.21 11.07.21 97 

Çeşitli çevre 
şartlarında veri 

analizlerine devam 
ediliyor. 

Seçilen Testlere ve 
Deneylere Başlanması Bilim 14.06.21 27.07.21 43 

Toprağın verimliliği 
ölçen testlerin pozitif 

ve negatif sonuç 
testleri devam ediyor, 
toprak analizine henüz 

geçilmedi. 

Sponsorluk Aramaları Organizasyon 01.11.20 01.09.21 304 Yapılıyor 

Sosyal Medya Çalışmaları Organizasyon 01.11.20 01.09.21 304 Yapılıyor 

Teknofest Başvurusu Organizasyon 01.02.21 28.02.21 27 Tamamlandı 

Teknofest POR Organizasyon 01.03.21 24.03.21 23 Tamamlandı 

Teknofest ÖTR Organizasyon 05.04.21 26.05.21 51 Tamamlandı 

Teknofest KTR Organizasyon 01.06.21 30.06.21 29 Tamamlandı 
 Tablo 1.1. İş Paketleri 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 
 
ÖTR belgesi teslim edildikten sonra Yıldız Rover, çalışmalarına tüm hızıyla devam etmiş ve 
bu süreçte projede birtakım değişiklikler olmuş, bazı robotik parçalar eklenmiş veya çıkarılmış, 
İKA üzerinde kullanılacak materyallerde değişiklikler olmuş, planlar ve tasarımlar 
güncellenmiştir. Ön bütçe planında göz önünde bulundurulmayan bazı sarf malzemelerin 
maliyetleri de toplam bütçeye eklenmiştir. Bununla beraber birçok ürünün yurt dışı kaynaklı 
olması nedeniyle ürün fiyatları artmış ve ön bütçe planının üzerinde bir maliyet çıkmıştır. 
 
Ön Tasarım Raporunda sunulan iş paketleri ve tarihlerinde de bazı güncellemeler yapılmıştır. 
Proje süreci, COVID-19’a yakalanan ekip üyelerinin olması gibi öngörülemeyen sorunlar 
nedeniyle uzamış ve planlamalarda aksaklıklar olmuştur. Yıldız Rover, yaptığı tüm Tarımsal 
İKA araştırma ve geliştirme çalışmalarında tarihlere sadık kalmaya çalışsa da değişiklik yapılan 
bazı tarihler çalışma planı tablosunda belirtilmiştir.  
 

Teknofest ÖTR raporunda bahsedilen ve araç tekerleklerinde kullanılması 
planlanan 24V DC motorlar, çeşitli ithalat problemleri nedeniyle tedarik 
edilememiştir. Bu sebeple tekerlek motorları için yurt içinden tedarik 
edilebilen 12V gerilim değerinde çalışan fırçalı DC motorlar tercih edilmiştir. 
Tedarik edilen motorlarda enkoder bulunmaması sebebiyle motorlara özel 
enkoder kartı tasarlanmıştır. Bu kart ile motorların hız verilerinin ölçülmesi 
planlanmıştır. Tekerlek motorlarının değişmesi nedeniyle motor sürücü 
tasarımlarında da değişikliğe gidilmiştir. Yapılan tasarımsal değişiklikler ile 
motor sürücünün besleme gerilimi düşürülmüş ve akım kapasitesi 

arttırılmıştır. Bununla birlikte, BQ76930 tabanlı BMS kartında batarya veya batarya yönetimi 
ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda bu kart yedek kart olarak 
bulunmasına karar verilmiş ve kart imal edilmiştir.  
 
Ana bilgisayar kartı olarak kullanılan NVIDIA Jetson Xavier NX’in ideal çalışma gerilim 
değeri olan 19 V’un elde edilebilmesi için giriş gerilimine göre çıkış gerilimi ayarlanabilen 
regülatör devresi kullanılacaktır. Kullanılması planlanan DC-DC regülatör devresi sayesinde 
bataryadan gelen 24V’a yakın DC gerilim değeri 19V’a düşürülerek ana bilgisayar kartının 
beslemesi optimum şekilde yapılacaktır. Bütün sensörlerin farklı yerlerde olması kablo 
karışıklığına sebep olmaktadır. Bu nedenle sensörlerin bir araya toplandığı bir sensör kartı 
tasarlanmıştır. Bu kart ile bütün sensörler tek bir mikrodenetleyici sayesinde okunabilmektedir. 
Bütün bu değişikliklerle birlikte sistemin güç planlarında değişiklikler olmuştur. 
 
Mekanik süreç boyunca toplam iki farklı manipülatör tasarlanmıştır. Bu iki farklı tasarımların 
hareket mekanizmalarının biri adım motorları, diğeri ise lineer aktüatör ile yönetilmektedir. 
Motorun sağladığı tork değerleri göz önüne alındığında lineer aktüatörlerin aynı tork 
değerlerine çok daha az maliyetle ulaşabilmesi sebebiyle, adım motorları yerine hareketin lineer 
aktüatörlerle sağlandığı tasarım tercih edilmiştir. Yapılan analizler ve simülasyonlar sonucu 
manipülatörün hareketinin lineer aktüatör ile büyük bir ölçüde kısıtlandığını, belirlenen konuma 
ulaşılabilirlik sorunu olduğu gözlemlenmiştir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla aracın 
yerden yüksekliği 30 cm’den 20 cm’ye indirilmiştir.   
 
Nihai aşamada stereo kamera yerine, 3D LIDAR kullanılarak çevrenin nokta bulutu halinde 
haritasının çıkartılması ve araç ile engeller arasındaki mesafelerin hesaplanması ön 
görülmüştür. 
 

Görsel 2.1 Enkoder  
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3. Araç Özellikleri 
 
3.1. Mekaniksel Özellikler 
 
Şasi ve Diferansiyel 
Araç şasisi, 20x20 mm t-slot alüminyum 6000 serisi profil ile tasarlanmıştır. Ayrıca 700 mm 
uzunluğa, 260 mm genişliğe ve 200 mm yüksekliğe sahiptir. Mukavemetinin yüksek ve 
ağırlığının az olması sebebiyle T-slot profiller tercih edilmiştir. Bu profiller özel bağlantı 
elemanları sayesinde şasi kolayca montajlanabilir ve üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.  
 
Aracın, tümseklerden ve çukurlardan geçerken dengeyi 
sağlaması gerekir. Bu noktada aracın sağ ve sol 
tekerlekleri arasında bir hareket aktarımı sağlanmalıdır. 
Bu nedenle, bir diferansiyel bağlantı mekanizması 
kullanılmasına karar verilmiştir. Diferansiyel 
mekanizması şasinin dış yüzeyinde yer alır ve böylece 
şasi içindeki alandan tasarruf edilmiş olur. 
Mekanizmanın konumu, aracın ağırlık merkezi esas 
alınarak belirlenmiştir. Diferansiyel, engebeli arazide 
aracın en az 2 tekerleğinin sürekli olarak zeminle temas 
halinde kalmasını mümkün kılmaktadır. Bu hareketi 
sağlamak için mafsal rulman kullanılır. Böylece aracın 45 dereceye kadar eğimli arazide 
sorunsuz hareket etmesi sağlanmıştır. Diferansiyel mekanizmasında kullanılan bağlantı 
elemanları dışındaki bileşenlerde alüminyum 6000 serisi tercih edilmiştir. Araç taşıdığı yüke 
karşı dayanıklılık kazanmasının yanında ağırlık merkezi de dengelenmiştir. 
 
Bacaklar 
Aracın üzerindeki tüm kuvvet bacaklara iletilecektir. Malzeme olarak karbon fiber kompozitin 
seçilmesinin ana nedeni hafifliği ve mukavemetinin yüksek olmasıdır. Analiz sonucunda 
karbon fiber malzemenin aracın ağırlığına ve karşılaşabileceği ani darbelere karşı dayanıklı 
olduğu gözlemlenmiştir. Karbon fiberin lifsi yapısı sebebiyle üzerine açılacak delikler 
bacakların dayanımını azaltabilir ve kompozit malzemenin dağılmasına sebep olabilir. Bu 
nedenle daha uygun bir bağlantı türü olan epoksi ile yapıştırılacaktır. 
 
Tekerlekler 
Robotun tüm ağırlığı tekerlekler üzerinde 
olacağından hareketi lastiklere bağlı olacaktır. 
Tekerleklerdeki herhangi bir arıza, robotun 
hareket edememesine neden olabilir. Bu nedenle 
lastiklerin; dayanımı ön planda tutularak, havasız 
olarak tasarlanmaları ve üç boyutlu yazıcılar ile 
üretilmelerine karar verilmiştir. Havasız lastik sayesinde, olası yırtılma veya delinme 
durumlarında aracın stabilitesi etkilenmez ve görevini yerine getirebilir. Yapılan stres testleri 
sonucunda ise tekerlekler için en verimli şeklin altıgen olduğu gözlemlenmiştir.  

 
Araç, darbeleri absorbe etmek için aktif bir süspansiyon sistemine sahip değildir. Bahsedilen 
gereksinimlere en uygun malzeme TPU filamenttir. Shore 80A basılan tekerlekler, bu esneklik 
sayesinde darbeleri emebilir ve aracın dengesini korumasına yardımcı olur. Kolay tedarik 
edilebilir ve maliyetinin diğer üretim yöntemlerine göre daha düşük olması sebebiyle üretim 3 
boyutlu yazıcı ile yapılacaktır. 

Görsel 3.1.1 Şasi 

Görsel 3.1.2 Tekerlek 



8 

Manipülatör 
Manipülatörün temel amacı, bir insan kolunun hareketlerine benzer hareketler 
gerçekleştirebilmektir. Manipülatör, bu hareketleri optimum seviyede gerçekleştirmek için beş 
serbestlik derecesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımlar çıkarıldıktan sonra 
görevlerin manipülatöre herhangi bir kısıtlama getirmediği fark edilmiştir. 

 
Lineer aktüatörlerin maksimum seviyede açılıp kapanabilmesi 
amacı ile manipülatörün kolları boşluklu bir yapıda hazırlanmıştır 
ve alüminyum 6000 serisi malzeme tercih edilmiştir. Bu sayede 
manipülatörün ağırlığı azalmış ve hareketindeki kısıtlama sorunu 
ortadan kalkmıştır. Bağlantı parçaları ise darbelere karşı dayanıklı 
olacak şekilde alüminyum 6000 serisi malzemeden üretilecektir. 

 
Kinematik; hareketi, sebep ve tesirlerini göz önüne almadan 
inceleyen bir alandır. Kinematik, hareketin ve hareketten doğan hız 
ve ivmenin anlaşılmasıyla kavranabilir. Beş eksenli tasarlanılan manipülatöre uygun olan 
kinematik fonksiyon silindirik tiptir. Tasarlanan manipulatöre uygun olan kinematik diyagramı 
oluşturmak için her eklemin uzaydaki ekseni belirlenmelidir. Eksenler belirlendikten sonra 
manipülatöre uygun olan roll hareketi eksenlere atanmıştır. Böylece manipülatörün 2D 
diyagramı çıkartılmıştır. Simülasyon ortamında manipülatörün hareketini net bir şekilde 
görebilmek için tasarım MATLAB ortamına aktarılmıştır. Simülasyon ortamına aktarılan 
manipülatörün, el hesabı ile çıkarılan denklemleri MATLAB ortamına aktarıldığında da 
sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. 

  
Sprey ve örnek alma mekanizmasının çift başlık yapısı görev esnasında hareket kolaylığı 
sağlayacaktır. Bu mekanizmanın üretiminde ekonomik ve kolay tedarik edilebilmesi sebebiyle 
3D yazıcıda üretilmesi planlanmaktadır. Böylece hem hızlı hem de ekonomik üretim 
sağlanacaktır. Malzeme seçimi esnasında iki ana unsur göz önüne alınmıştır. Bu unsurlar aracın 
ağırlık limiti ve dayanıklılığı üzerine şekillenmiştir. Verilen unsurlar dahilinde ABS filamenti 
üretim için en uygun malzeme olarak belirlenmiştir. 

 
3.2. Elektroniksel Özellikler 

 
3.2.1. Güç Yönetimi ve Dağıtımı 

          Görsel 3.1.4 
s 

Görsel 3.1.3 Manipülatör 
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İKA, 6S 22.2V 22000 mAh LiPo batarya ile beslenmektedir. Bataryanın gerilim değeri 
belirlenirken sistemde en fazla gerilim farkına ihtiyaç duyan komponentler göz önünde 
bulundurulmuştur. Kapasite için ise aracın tüm elektronik parçalarından geçen yaklaşık akım 
miktarı ve minimum çalışma süresi dikkate alınmıştır. 

 
Araçta batarya yönetimi, bataryayı dengeli bir şekilde deşarj 
eden BMS (Batarya Yönetim Sistemi) kartı ile 
yapılmaktadır. Kart üzerinde bulunan mikrodenetleyici, I2C 
aracılığıyla, izleme (hücre gerilimleri, batarya çıkış akımı, 
batarya sıcaklığı), koruma ve dengeleme gibi batarya 
yönetim görevlerini yerine getirmek için BQ76930 
entegresini kullanmaktadır. Bataryanın sıcaklığını ölçmek 
için iki adet NTC103AT termistör kullanılmıştır. Elde 
edilen veriler, tasarlanacak algoritmalarda kullanılacaktır. 
Bu algoritmalar ile SoC (Şarj Durumu) bilgisi elde 
edilmekte ve bu veriler kontrol istasyonunda 
görüntülenmektedir. 
 

Ayrıca, BQ76930 tabanlı BMS kartından daha temel özelliklere 
sahip ikinci bir BMS kartı tasarlanmıştır. Bu kart üzerindeki 
Arduino Mikro Geliştirme Kartı, batarya hücrelerinin gerilim 
değerlerini okumak ve aşırı voltaj düşmesi olmadığından emin 
olmak için kullanılmaktadır. Ayrıca termistör kullanılarak sıcaklık 
değerleri okunmaktadır. Bu karttan elde edilen tüm veriler kontrol 
istasyonunda görüntülenmektedir. Hem BQ76930 tabanlı BMS 
kartında hem de Arduino Mikro ile yönetilen BMS kartında 12V ve 
5V gerilim değerlerini sağlamak için regülatörler bulunmaktadır. 
 
Güç, araç üzerinde Batarya Yönetim Sistemi Kartı ve regülatör 
devreleri aracılığıyla dağıtılacaktır: Batarya yönetim sistemi kartı 
ve regülatör devreleri. Genel güç dağıtımı için silikon yalıtımlı 16 AWG kablo kullanılacaktır. 
Silikon izolasyon ile kaybın en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 
 
Batarya Monitörü (BQ76930) 
BQ769x0 sağlam analog front-end (AFE) cihazları ailesi, yüksek teknoloji sistemleri için pasif 
dengeleme içeren eksiksiz bir paket izleme ve koruma çözümünün bir parçası olarak hizmet 
eder. 
 
Pasif Dengeleme 
Pasif Dengeleme, şarj durumu diğerlerinden yüksek olan hücrelerin enerjilerinin bir direnç 
üzerinden harcanması ile sağlanan dengeleme yöntemidir. 

 
Gerilim Regülatör Entegreleri 
LM2679, LM2596 ve LM7812 gibi gerilim regülatörleri, otomatik olarak sabit bir gerilim 
sağlamak için tasarlanmış sistemlerdir. Bu sistemler gerilimdeki dalgalanmaları önler ve 
elektriksel stabilite sağlar. 
 
 
 

Görsel 3.2.1 BQ76930 
Tabanlı BMS  

Görsel 3.2.2 Arduinolu 
Yedek BMS Kartı  
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3.2.2. Motor 
 

İKA’da üç tip motor tercih edilmektedir. Bunlar lineer aktüatör, fırçasız DC motor ve fırçalı 
DC motordur. Motor seçiminde tork, kütle, tekerlek sayısı, tekerlek çapı, maksimum hız, 
maksimum eğim, ivme, voltaj ve maksimum akım değerleri esas alınmıştır. 

 
Manipülatörde kullanılan lineer aktüatörler, 12 V çalışma gerilimine, 1.000 N itme-çekme 
kuvvetine ve IP66, IEC60601-1, ES60601-1, EMC sertfikalarına sahiptir. 100 mm strok 
uzunluğu sayesinde manipülatörün hareket kabiliyetini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. 

 
DC motorlar İKA’da manipülatör hariç sürekli dönüşlü tahrik sistemleri için kullanılmaktadır. 
Manipülatörde ise kısmi (açıdan açıya) dönüş için kullanılmaktadır. Ana tahrik 
mekanizmasında kullanılan 200 W fırçasız DC motorlar 0,5 Nm kilitlenme torkuna sahiptir. 
İKA’nın 50 kilogram kütle, 1 m/s sürat ve 0,3 m/s2 ivme değerleri ile 45 derece dikey ve 15 
derece yatay eğimde operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Tekerlek 
çapının 0,25 metre olduğu bilindiğine göre ilgili matematiksel işlemler yapıldığında, her bir 
tekerlek başına 17,3 Nm torka ihtiyaç olduğu görülmektedir. DC motorlar tek başına bu torku 
sağlayamadığından 1:104 redüksiyon oranına sahip planet dişli redüktör kutusu alınmış ve 
motorla bağlantıları yapılmıştır. Yükü farklı dişlilere dağıtmak ve verimi arttırmak için tercih 
edilen planet redüktörler, 10 derece eğimde teker başına minimum 5 Nm torka ihtiyacı olan 
İKA’nın, 52 Nm tork değerine kadar ulaşılması mümkün kılmaktadır. 

 
Sprey mekanizmasında kullanılan IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip 4,2 W fırçasız DC 
motor (su pompası) dakikada 4 L sıvı iletimi yapabilmektedir. 40 dB’den daha az gürültü 
çıkaran motor 20.000 saat çalışma ömrüne sahiptir. 
 

3.2.3. Motor Sürücüler 
 
Aracın genel hareket mekanizmasında 4 adet fırçalı DC motor 
bulunmaktadır. Bu motorların hız ve yön kontrolü hareketin 
kontrolü için önemlidir. Bu kontrol ünitesi ile iki farklı motor 
birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir. Tasarlanan motor 
sürücüler, STM32F407G-DISC1 geliştirme kartı tarafından 
kontrol edilir. Bu kart, NVIDIA Jetson Xavier NX'ten veri alır. 
Motor sürücü ile ana bilgisayar kartı arasındaki iletişim CAN Bus 
protokolü ile sağlanacaktır. İKA’nın tekerlekleri için kullanılacak 
motorlar 12V çalışma gerilimi ile 3,8A nominal akım değerine 
sahiptir. Tekerleklerdeki motorların bağlantıları için 6 mm H.Free 
NYAF kablo kullanılmıştır. 
 

3.2.4. Sensörlerin Okunması 
 
Araç üzerinde çeşitli ölçümler yapan birçok sensör 
bulunmaktadır. Tüm sensörleri tek bir yerde toplamak adına bir 
sensör çevre kartı tasarlanmıştır. Bu kart ile 10 ayrı sensörün 
ölçümü yapılabilir. Üzerine yerleştirilmiş sensörler ile gaz, 
basınç, nem, sıcaklık, ivme ve rüzgâr hızı ölçümleri yapılacaktır. 
STM32F103C8T6 geliştirme kartı, kartın kendi ölçümlerini 
yapabilmesi için kart üzerine yerleştirilmiştir. Bu kartın ADC 
pinleri ve I2C pinleri kullanılan sensörler için ayrılmıştır. Ayrıca, 

Görsel 3.2.3 Motor Sürücü Kartı 

Görsel 3.2.4 Sensör Kartı 
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ölçümleri NVIDIA Jetson Xavier NX'e göndermek için CAN Bus haberleşme protokolü 
kullanılmıştır. Bu haberleşme MCP2551 CAN Bus alıcı-verici modülü aracılığıyla 
sağlanacaktır. 

 
3.2.5. Ana Bilgisayar Kartı Özellikleri ve Araç İçi Haberleşme Protokolleri 

 
NVIDIA Jetson Xavier NX 
NVIDIA Jetson Xavier NX kartı, normal CUDA çekirdeklerine göre üstün derin öğrenme 
performansına sahip 384 NVIDIA CUDA çekirdeği ve 48 Tensor çekirdeği ile NVIDIA Volta 
mimarisine sahiptir. Bilgisayarda 6 çekirdekli NVIDIA Carmel ARMv8.2 64 bit CPU ve 
depolama için 16 GB eMMC 5.1 bulunmaktadır. Ayrıca sisteme harici bir depolama kartı 
eklenmiştir. Daha yüksek performans için SD kart yerine M.2 NVMe SSD tercih edilmiştir. 

 
CAN Bus (Controller Area Network) 
CAN Bus, kablo ihtiyacını azaltan mesaj tabanlı bir protokoldür. CAN Bus standardı ile 
mikrodenetleyicilerin ve cihazların bir ana bilgisayar kullanmak zorunda kalmadan kendi 
aralarında iletişim kurması sağlanır. CAN Bus, verilerin uzun kablolarda güvenli bir şekilde 
iletilmesini sağlar. 

 
I2C (Inter-Integrated Circuit) 
I2C, seri iletişim türlerinden biri olan ve tek bir toprağın referans alındığı, çok denetleyicili bir 
seri veri yoludur. Hat sayısının fazla olduğu ve düşük veri aktarım hızının yeterli olduğu 
sistemlerde tercih edilir. Bu protokolde iletişimi kontrol eden bir master cihaz bulunmaktadır. 

 
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 
UART, bilgisayarlar ve mikrodenetleyiciler arasındaki iletişimi sağlayan bir iletişim 
protokolüdür. Asenkron çalıştığı için herhangi bir clock sinyaline ihtiyaç duymaz. Bu protokol, 
verileri önem sırasına göre ve isteğe bağlı olarak gönderir.  

 
Ethernet 
Ethernet, ağ tabanlı iletişim sunan bir iletişim protokolüdür. RJ-45 adı verilen bir stereotip 
konnektör aracılığıyla bağlantı sağlar. Karmaşık bir adresleme yapısına sahiptir. Bu sayede aynı 
ağ üzerinden çok sayıda bilgisayar ile haberleşebilir. 
 
3.3. Yazılımsal Özellikler 
 
3.3.1. Yapay Sinir Ağları 
 
İKA, yarışma gereği bilgisayarlı görü çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Tespit probleminin 
karmaşıklığı sebebiyle sadece görüntü işleme tekniklerinin yetmeyeceğine karar verilerek 
yapay sinir ağları aktif olarak kullanılmıştır. Bu alanda pek çok derin öğrenme algoritmaları 
olmasına ve kullanılmasına rağmen, görüntüyü en iyi şekilde tespit etmek için CNN 

Görsel 3.3.1 
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(Convolutional Neural Networks) yapısı tasarlanmıştır. Fakat, bu yapı tek başına günümüzde 
R-CNN, Fast R-CNN gibi temel çözümlerle anlık yayınlarda ciddi FPS sorunları yaşamasıyla 
birlikte yerini yenilikçi bir CNN çözüm algoritması olan YOLO’ya bırakmıştır. 
YOLO (you only look once), oldukça hızlı bir algoritmadır. Bununla birlikte, bu algoritma 
diğerlerinden tamamen farklı bir yaklaşıma sahiptir. Bütün resme, tek bir sinir ağı uygular. Bu 
ağ resmi bölgelere ayırır ve “bounding box” yani sınırlayıcı kutuların konumunu tahmin edip, 
her bir bölgenin doğruluklarını hesaplar. Bu sebeple, yabancı otların tespiti için YOLO 
algoritması tercih edilmiştir. Robota anlık tespit ve hızlı tahmin konusunda oldukça fayda 
sağlamaktadır. 

 
3.3.2.Robot Operating System 
ROS, esas olarak Ubuntu işletim sistemi üzerinde robotik sistemler için geliştirilen bir yapıdır. 
Alternatiflerinden farklı olarak açık kaynak kodlu ve erişilebilir kaynak sayısının fazla olması 
ROS’un tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. Bu sayede, bir sorun ile karşılaşıldığı zaman 
çözüm bulunması oldukça kolaylaşır. ROS’un seçilmesini diğer bir sebebi ise diğer 
programlama dillerinden ve platformlardan bağımsız olmasıdır. ROS, Java, Python, C++ ve 
Lisp dillerini destekler, dolayısıyla düğümler (Nodes) farklı dillerde programlanabilir. Bu 
özellikleri sayesinde, görüntü işleme ve otonom algoritmaları Python ile kodlanırken, arayüz 
ve STM mikrodenetleyicileri C++ ile kodlanmaktadır. Bununla birlikte ROS’un modüler bir 
düğüm yapısına sahip olması hata yönetimini kolaylaştırmaktadır. Bu özellik, bir hata 
durumunda ana düğümün kapatılmasını engellemekte ve sistemin görevi tamamlamasına izin 
vermektedir. 

 
ROS’taki tüm düğümler ROS Master adı altında bir yapıya bağlanır. ROS sisteminin geri kalan 
düğümlerine adlandırma ve kayıt olanakları sunmaktadır, bu sebeple ROS Master kritik bir 
öneme sahiptir. Mesajlar bir konu (Topic) üzerinden gönderilir ve ROS ağındaki her konunun 
da bir adı vardır. Bir düğüm bilgi alışverişi yapmak istediğinde, bir yayıncı (Publisher) 
aracılığıyla bir konuya veri 
gönderir. Aynı konudaki bir abone 
(Subscriber), bilgiyi almak isteyen 
bir düğüm (Node) tarafından 
kullanılır. Özel ismine ek olarak, 
her konunun altında iletilebilecek 
mesaj türlerini belirten bir mesaj 
sınıfı vardır. Görsel 3.6.3’de ROS 
sisteminin şematiği gösterilmiştir.  
 
 
3.3.3. Nesne Tespiti 

 

Görsel 3.3.2 

Görsel 3.3.3 
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Robotun hareket kabiliyetine ek olarak, amacına hizmet edebilmesi için gelişmiş nesne tespit 
özellerine de sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, aracın üzerinde üç kamera 
bulunmaktadır. İki kamera, çevreyi kontrol edebilmek için robotun ön yüzünde 
konumlanmıştır. Üçüncü kamera, kolun hareketlerini daha net kontrol etme ve esneklik sağlama 
amacıyla kol üzerine yerleştirilmiştir. 

 
Kamera seçim sürecinde, beş ölçüt temel alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bunlar; FPS, 
çözünürlük, titreşim performansı, kontrol kartı ile haberleşmesi ve Linux-ROS uyumluluğudur. 
Kameralar, analizde yeterli kaliteyi elde edebilmek için minimum 800x600 çözünürlükte 
olmalıdır. Bunun yanı sıra görüntü yakalama sıklığının optimal düzeyde olması için minimum 
30FPS’te işlev göstermelidir.  
 
İKA’nın, cismin yetersiz ışık alması veya yabancı otun diğer nesnelerin arkasında kalması gibi 
gerekli gördüğü durumlarda; tespit edilen yabancı otlara yumuşatma, eşikleme ve renkleri 
temizleme gibi görüntü işleme teknikleri uygulanacaktır. OpenCV, bu durumlar için dikkate 
değer imkânlar sunan bir açık kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesidir. Yazılım ekibi, bu 
kütüphaneyi kullanarak pek çok çözüm geliştirmektedir. Dolasıyla OpenCV, nesne tespit 
sürecinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ek olarak, derin öğrenmede 
önemli kütüphanelerden biri de Keras kütüphanesidir. Keras, neredeyse her tür derin öğrenme 
modelini tanımlamak ve eğitmek için uygun bir yol sağlayan derin öğrenme kütüphanesidir. 
TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, R, Theano veya PlaidML ile çalışabilmektedir. 
Tensorflow da açık kaynak kodlu bir derin öğrenme kütüphanesidir. Esnek yapısı sayesinde, 
tek bir API ile platform fark etmeksizin hesaplamaları bir veya birden fazla CPU, GPU 
kullanarak uygulanabilmesine olanak sağlar. Keras ile İKA’nın yabancı otu tanıma görevinde 
kullanılması için seçilmiş kütüphanelerdendir. 

Aracın tespit sürecinin asıl başlangıç noktası olan yapay sinir 
ağları, tespitin gerçekleşmesinde sistemin temel parçasıdır. Bu 
sistemin çarkını döndüren algoritma ise YOLO olarak seçilmiştir. 
Bu algoritma paragraf 3.3.1’de açıklanan özelliklerine ek olarak, 
bitkilerin konumunu optimum şekilde tespit eder ve robotun 
yabancı ota müdahalesi için gerekli hareketi gerçekleştirir. YOLO 
algoritmasının yabancı otu net bir şekilde algılayabilmesi için 
takım tarafından özelleştirilmiş bir veri seti hazırlanmıştır. Bu veri 
setini kullanarak güçlendirilen YOLO, amacına hizmet 
etmektedir. 

 
 

3.3.4. ROS ve Mikrokontrolcü Arasındaki İletişim 
 

Gerçek zamanlı veri aktarımı için STM mikrodenetleyici kartları ile ana bilgisayar kartı olan 
NVIDIA Jetson Xavier NX arasında bir iletişim olmalıdır. Ayrıca, otonom sürüşün 
bütünlüğünü sağlamak için bu kartların ROS ile iletişim kurması gerekmektedir. Sensörler ve 
ana bilgisayar kartı arasındaki veri aktarımı, CAN Bus üzerinden STM32F407G-DISC1 
mikrodenetleyici kartları tarafından sağlanmaktadır. STM32F407G-DISC1 
mikrodenetleyicilerinin ROS kütüphaneleri ile gerçek zamanlı çalışması için C++ dili 
kullanılmıştır. Bu iletişim için robot üzerindeki STM mikrodenetleyici kartları, CAN Bus 
modülleri ile ana bilgisayar kartına bağlanmıştır. Mikrodenetleyici kartlara ait güncel bir ROS 
kütüphanesi bulunmamaktadır. Bunun için kartlar arasındaki iletişim, ROS'a ait kütüphaneler 
oluşturularak, mikrodenetleyici kartlara yüklenmiştir. ROS'un STM kütüphaneleri sayesinde 
robottaki mikrodenetleyici kartlar ile iletişim kurmak için 'rosserial' adlı paket kullanılmıştır. 

Görsel 3.3.4. Yabancı Ot Tespiti  
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Bu paket sayesinde, ROS sisteminde bir düğüm (Node) oluşumu sağlanır. Diğer düğümlerle 
veri iletişimi, düğüm oluşturma sonucunda abone/yayıncı (Publisher/Subscriber) ilişkisi ile 
sağlanmaktadır. 
 
3.4. Kütle Tablosu 
 

Parça Adet 
Adet Kilo 

(g) 
Toplam 
Kilo (g) Parça Adet 

Adet 
Kilosu(g) 

Toplam 
Kilosu(g) 

NVIDIA Jetson Xavier 
NX 1 780,00 780,00 LiPo Batarya 1 2510,00 2510,00 

STM32F407G-DISC1 3 91,00 273,00 Acil Durdurma Butonu 1 100,00 100,00 

STM32F103C8T6 1 25,00 25,00 Fırçalı DC Motor 5 220,00 1100,00 

Arduino Micro 1 13,00 13,00 Lineer Aktüatör 2 550,00 1100,00 

BMS Board 1 100,00 100,00   Manipülatör Motoru 1 210.00 210.00 

Motor Sürücü Kartı 5 50,00 250,00 Sprey Mekanizması 
Motoru 

1 65,00 65,00 

Sensör Kartı 1 30,00 30,00 Bilim Konteyneri 1 2900,00 2900,00 

Logitech Kamera 2 162,00 324,00 Kol 1 6185,00 6185,00 

Raspberry Pi Kamera 1 3,00 3,00 Sprey Mekanizması 1 150,00 150,00 

3D LIDAR 1 425,00 425,00 Örnek Alma 
Mekanizması 

1 73,00 73,00 

Sensörler 1 200,00 200,00 İndikatör Lambası 1 150,00 150,00 

Ubiquiti Rocket M5 1 500,00 500,00 Şasi ve Diferansiyel 1 6400,00 6400,00 

LoRa Module 1 7,00 7,00 Bacaklar 4 161,00 644,00 

Anten 1 680,00 680,00 Tekerlekler 4 3825,00 15300,00 

    Aracın Toplam Kütlesi (g) 31867,00 
 

 
 
3.6. Güç Tablosu 
 

Parça Birim Birim Başına 
Düşen Güç (W) 

Parçaya Düşen 
Güç (W) 

Aktif Olacağı Süre 
(s) Tüketilen Enerji (Wh) 

NVIDIA Jetson Xavier 
NX 1 15,00 15,00 1800 7,50 

STM32F407G-DISC1 3 2,50 7,50 1800 3,75 

STM32F103C8T6 1 2,50 2,50 1800 1,25 

Arduino Mikro 1 2,50 2,50 1800 1,25 

Logitech Kameraları  2 1,50 3,00 1800 1,50 

Raspberry Pi Kameraları 1 0,83 0,83 1800 0,42 

3D LIDAR 1 18,00 18,00 1800 9,00 

Ubiquiti Rocket M5 1 8,00 8,00 1800 4,00 

Tablo 3.4 Kütle Tablosu 
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Tekerlek Motorları 4 80,00 320,00 1800 160,00 

Manipülatör Motorları 4 39,8 159,2 900 39,80 

Bilim Mekanizması 
Motoru 

1 8,96 8,96 120 0,30 

Püskürtme Mekanizması 
Motoru 

1 4,20 4,20 120 0,14 

İndikatör Lambası 1 7,20 7,20 1800 3,60 
    

Tüketilecek Toplam 
Enerji (Wh) 

232,51 

 
4. Sensörler 

 
BOSCH BMP-180 Barometrik Sensörü 
BOSCH BMP-180 Barometrik sensörü, İKA’nın bulunduğu ortamın açık hava basıncını 
ölçmek amacıyla kullanılır. Bu basınç değerleri saptandıktan sonra yazılım üzerinde gerekli 
hesaplamalar yapılarak İKA’nın rakım değerleri belirlenir. I2C protokolü ile çalışan bu 
sensörün doğru ve stabil değerler üretebilmesi için kalibrasyon değerlerine ihtiyaç vardır. Bu 
kalibrasyon değerleri İKA’nın her açılış kapanışında tekrardan kullanılarak sistemin her 
seferinde doğru sonucu üretebilmesi sağlanır. 

 
SHT30-D Sıcaklık ve Nem Sensörü 
SHT30-D Sıcaklık ve Nem Sensörü ile İKA’nın bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem 
değerlerinin saptanması mümkündür. I2C protokolünü kullanan bu sensörün doğru ölçüm 
yapabilmesi için kalibrasyon değerleri belirlenmiştir. Buna ek olarak, sensörün daha doğru ve 
hassas sonuçlar vermesi için Kalman Filtresi kullanılmıştır. 

 
ADXL345 İvme Sensörü 
ADXL345, İKA’nın tarım arazisi içerisindeki mutlak pozisyonunun saptanmasında 
kullanılmaktadır. Bu sensör, İKA’nın 3 boyutlu eksende ivme değerlerini yüksek çözünürlükte 
hesaplar. İvme sensörünün hem kart üzerinde bulunması hem de LIDAR sensörü içinde 
bulunması nedeniyle iki farklı ölçüm sonucu birbiri ile karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma 
sonucu elde edilen sapmalar göz önünde bulundurularak gerçek hesaplamalar elde edilecektir. 

 
Toprak Nem Sensörü 
Toprak Nem Sensörü, İKA üzerindeki laboratuvarda bulunan örnek toprakların nem 
değerlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Algoritma ile gelen veriler bir dizide toplanır, 
çeyrekler açıklığının (interquartile range) dışında kalan kısımlar diziden kaldırılır ve kalan 
verilerin ortalaması alınır. Bu sayede verilerin doğruluğu arttırılır. 
 
MQ-4 / MQ-135 / MICS-4514 Gaz Sensörleri 
İKA üzerinde bulunan çeşitli gaz sensörleri ile atmosferdeki farklı gazların 
konsantrasyonlarının ölçülmesi sağlanır. Bu sensörler ile ortamdaki metan, amonyak, benzen, 
karbondioksit, karbonmonoksit ve diğer karbon bazlı bileşenlerin seviyeleri ölçülecektir. 
Analog ölçüm yapan bu sensörler farklı gerilim değerlerinde olduğundan ADC ölçümü 
sırasında problem çıkmaması için kart üzerinde çeşitli direnç kombinasyonları ile çözüm 
sağlanmıştır. Ayrıca çok sayıda yapılan ölçümlerin ortalaması hesaplanarak bu değer üzerinden 
hesaplamalar doğrulanacaktır. 

Tablo 3.2 Güç Tablosu 
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Rüzgâr Sensörü 
Takımımız tarafından tasarlanan rüzgâr sensörü optik tabanlı olup ortamdaki rüzgârın hızını 
ölçmek amacıyla kullanılacaktır. Rüzgâr hızını hesaplarken çarkta bulunan her bir delik arası 
mesafe süre bazında ölçülür. Bu elde edilen süre bilgileri matematiksel hesaplamalar ile açısal 
hız ve ardından çizgisel hıza dönüştürülerek rüzgâr hızı hesaplanır. 

 
Motor Hız Sensörü 
İKA’nın anlık hız değerlerinin saptanması amacıyla motor üzerine hız sensörleri eklenmiştir. 
Bu sensörler hall effect prensibine göre çalışmaktadır. Motor miline takılı mıknatıs sistemi, 
değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu değişken manyetik alan altında sensörlerden veriler 
okunacaktır. Veriler iki ayrı kanaldan okuma ile gerçekleşecek olup doğrulama imkânı sağlar. 
Gelen veriler PID algoritmalarında kullanılarak İKA’nın hızının ve anlık konumunun 
hesaplanmasında rol oynar. Ayrıca gelen veriler ile LIDAR’da bulunan IMU sensörü verileri 
ile karşılaştırılıp en doğru veriye ulaşılır. 

 
LIDAR Sensörü 
Aracın bulunduğu ortamı haritalayabilmesi ve çevresindeki engelleri/çukurları algılayabilmesi 
için 3D LIDAR kullanılmaktadır. Çevrenin haritası, LIDAR’dan gönderilen ışınlar sayesinde 
nokta bulutu şeklinde oluşmaktadır. LIDAR kendi içerisindeki sistem sayesinde 10-20Hz 
aralıklarla gönderdiği ışınları yenileyerek haritayı güncelleyebilmektedir. 

 
5. Araç Kontrol Ünitesi 

 
5.1. Arayüz 

 
Arayüz, analiz edilen verilerin ortamda kullanılabilirliğini ve okunabilirliğini kolaylaştıran bir 
yazılım görselleştirme aracıdır. Kullanıcının araçtan yayınlanan verileri inceleyebilmesi için 
arayüze ihtiyaç vardır. Arayüz, kameralar tarafından sağlanan görüntüler, hız, eğim, batarya 
durumu, müdahale edilen zararlı ot sayısı, kalan ilaç miktarı, çevresel analiz verileri (sıcaklık, 
nem, açık hava basıncı, rüzgâr) ve görev süresi verilerini içermektedir. Arayüze sağlanan 
kamera görüntüleri, araç otonom olarak hareket ederken ya da uzaktan kumanda ile hareket 
ettirilirken kontrol istasyonundan ortamın görülmesini sağlayacaktır. Kontrol istasyonu, arayüz 
ile eş zamanlı çalışmaktadır. 

 
Arayüzün düzeni, kullanım kolaylığı ve verilerin görünürlüğü düşünülerek tasarlanmış, 
içerikler önem sırasına göre düzenlenmiştir. Arayüz iki farklı sayfadan oluşmaktadır. Bu 
sayfalar otonom sürüş sayfası ve manuel sürüş sayfasıdır. Bunun yanı sıra arayüz üzerinde 
haritalaması yapılan alanda aracın seçilen noktalara otonom olarak gitmesini sağlayacak olan 
harita butonu bulunmaktadır. Harita butonuna tıklandığında haritalamanın yapıldığı Rviz 
uygulaması açılmaktadır. Otonom sürüş sayfasının amacı, kullanıcının hiçbir müdahalesi 
olmadan araçtan gelen verilerin görülebilmesini sağlamasıdır. Manuel sürüş sayfasının amacı 
ise, araç kontrol edilirken araçtan gelen kamera görüntülerini daha net görebilmeyi ve aracı 
daha kolay kontrol edebilmeyi sağlamasıdır. Manuel sürüş sayfasındaki kamera görüntüleri, 
otonom sürüşe göre daha büyük olacak şekilde tasarlanmıştır. İKA’nın kontrolünün 
sağlanabilmesi için aracın çevresinin sürücü tarafından rahatlıkla görülebilmesi amaçlanmıştır. 
Görsel 5.1.1’de arayüz tasarımı gösterilmiştir. 
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Arayüzlerde temel gereklilik sistemle 
iletişimdir. Arayüz ile ROS iletişimi, 
karşılaşılan önemli bir sorundur. Bu 
sorunun çözümü için iki uygulama 
yapılmıştır. İlk olarak, arayüz için ROS 
çalışma alanı (workspace) 
oluşturulmuştur. Çalışma alanının içine, 
arayüzün ROS projesi olarak 
tanıtılmasını sağlayan CMakeList.txt 
dosyası oluşturulmuştur, dosyada 
oluşturulan tüm düğümler (nodes), Qt 
içerisinde kullanılan kütüphaneler ve 
kullanılan ROS kütüphaneleri yazılmıştır. Oluşturduğumuz CMakeList.txt dosyası sayesinde, 
kullanılan tüm ögelerin ROS tarafından algılanması sağlanmıştır. 

 
İkinci olarak ise gerekli ROS kütüphaneleri arayüze eklenmiştir. ROS kütüphanelerinin 
entegrasyonu ile, arayüzün C++ dosyalarında iletişimi sağlayacak düğümler oluşturulmuştur. 
Bu düğümler, araçtan yayınlanan konulara (topics) abone olabilmekte ve arabirimdeki verileri 
gösterebilmenin yanı sıra, arabirimden araca veri yayınlayabilmektedir. 

 
Arayüz tasarımı sırasında yapılan bir diğer değişiklik ise kamera görüntüleridir. İlk 
denemelerimiz kapsamında kamerayı bağlarken QML dilinden yardım alınmıştır. Fakat ROS 
kütüphanelerinin eklenmesi sonrasında QML kamera kütüphanelerinde yaşanan problemler 
sebebiyle Qt kamera kütüphanelerinin kullanımı uygun görülmüştür. Ancak gerek görüldüğü 
yerlerde görsel içeriği desteklemek adına QML kullanılmıştır. 

 
İKA’nın manuel kontrolü sırasında fiziksel bir kontrol istasyonu tercih edilmiştir. Bunun 
sebepleri, arayüz üzerinden aracın kontrolü sırasında stabilizasyonun azalması ve aracın 
kullanımının zorlaşmasıdır. Oluşturulan fiziksel kontrol istasyonu ile aracın kendisi ve araç 
üzerindeki mekanik kol hareket ettirilebilmektedir. Kontrol istasyonunda bulunan butonlar 
aracılığı ile otonom ve manuel sürüş modları arasında geçiş yapılabilmektedir. Geçiş sırasında 
arayüzdeki gerekli sayfa otomatik olarak açılmaktadır. Bu sayede sadece fiziksel kontrol 
istasyonundan girilen komut ile anlık kullanılacak sürüş modu için tüm gerekli değişiklikler 
arayüzde de gerçekleşmiş olacaktır. 
 
5.2. Kontrol İstasyonu 

 
İKA, otonom çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sistem otonom 
olarak çalışırken aracın hareketi anlık olarak 
izlenebilmekte ve yapılan işlemler takip edilebilmektedir. 
Ek olarak İKA, kontrol istasyonu yardımıyla tele operatör 
tarafından kontrol edilebilmektedir. Kontrol istasyonu: 
İstasyon Bilgisayarı, Ubiquiti Rocket M5 – airMAX, 
Ubiquiti 5 GHz airMAX 10dBi 360 Derece Omni Anten, 
LoRa Modülü, kontrol istasyonu kartı, joystickler, 
düğmeler, sliderlar ve RGB LED'lerden oluşur. 
 

 
Ekibimiz tarafından tasarlanan kontrol istasyonu kartında 6 adet slider girişi, Charlieplexing 
yöntemi ile gömülü 16 adet buton, 12 adet RGB LED ve joystick girişi için 2 adet USB portu 

Görsel 5.1.1 
 

Görsel 5.2.1 
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bulunmaktadır.  Charlieplexing, butonların bir mikrodenetleyicide çok daha az I/O pini 
kullanılarak kontrol edildiği bir tekniktir. Bu yöntem, mikrodenetleyici tarafından kullanılan 
pin sayısını azaltarak verimliliği artırır. Butonların her birine farklı bir fonksiyon ataması 
yapılacak ve sliderlar yardımı ile robot kol ve sprey mekanizması kontrolü sağlanabilecektir. 
Kontrol istasyonu kartı, airMAX iletişim protokolünde oluşabilecek herhangi bir sorun 
durumunda LoRa SX1278 modülünün entegrasyonuna uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.  

 
Anlık büyük boyutlu verileri aktarabilen airMAX 
haberleşme protokolü 5GHz frekans seviyesinde 
kullanılacaktır. Alanda sinyali sönümleyebilecek bir engel 
(kaya, tepe vb.) olmadığından, daha yüksek veri akış hızı 
nedeniyle Wi-Fi yerine airMAX protokolü tercih 
edilmiştir. İKA ve kontrol istasyonu öncelikle LAN (Local 
Area Network) üzerinden iletişim kuracaktır. 5GHz MIMO 
airMAX Access Point ve 10 kilometre menzili 5 GHz 
airMAX 10dbi omni tip antenler, geniş alanlarda kontrolü 
mümkün kılmak için hem İKA’da hem de kontrol 
istasyonunda bulunacaktır. AirOS programı, kontrol istasyonunun ve İKA’nın statik IP 
adresleri üzerinden bağlantı kurmasını sağlamak için kullanılacaktır. İstenmeyen 
elektromanyetik dalgaların oluşturacağı bozunumu önlemek ve kararlı bir elektromanyetik 
yayılım sağlamak için 10dbi kazançlı omni tip antenler seçilmiştir. 
 
LAN ile kurulan bağlantıda bir sorun olması durumunda, İKA ve kontrol istasyonu arasındaki 
veri alışverişinin kesilmemesi için yedek plan olan LoRa haberleşme protokolü kullanılacaktır. 
433 MHz LoRa SX1278 haberleşme modülü UART haberleşme protokolü vasıtasıyla aracın 
haberleşmesini sağlayacaktır. Bu yedek plan ile İKA’nın ana fonksiyonlarının (motor hareketi, 
düşük boyutlu kamera görüntüsü vb.) kontrolü sağlanarak kontrol istasyonu ile iletişim kurması 
amaçlanmıştır. 
Ethernet protokolü, ana bilgisayar kartı ile erişim noktası arasında ve ana bilgisayar kartı ile 3D 
LIDAR arasında kullanılacaktır. Minimum gürültü ve maksimum bant genişliği için Cat8 kablo 
tercih edilmiştir. PoE (Power over Ethernet), aynı anda tek bir porttan hem güç hem de veri 
aktarımı gereksinimi nedeniyle kullanılır. NVIDIA Jetson Xavier NX’in bir adet Ethernet 
portuna sahip olması ve sistemde ethernet üzerinden veri aktaran ikinci bir cihaz olan 3D 
LIDAR bulunması sebebiyle Ethernet Switch kullanılacaktır. Bu sayede veri aktarımı iki 
kanalda da yapılabilecektir. 

 
6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 
İKA görev gereği zararlı otları tespit ettiği esnada, parkurda otonom hareketini sağlarken önüne 
çıkan engellerden kaçınabilmelidir. Etrafındaki nesneleri tespit edebilmesi için 3D LIDAR 
İKA’ya yerleştirilmiştir. 3D LIDAR sayesinde İKA hem yatay hem de dikey eksende 
etrafındaki nesneleri algılayabilmektedir. Yatay eksenin taranması sonucunda İKA’nın 
etrafındaki engeller algılanırken, dikey eksen taraması sonucunda ise çukurlar ve yükseltiler 
algılanabilmektedir. Bu sayede İKA paragraf 7.1’de belirtildiği gibi 3D bir haritalama 
yapabilmektedir. Tarama sonucunda 3D LIDAR ile elde edilen uzaklık verileri anlık olarak 
okunmaktadır. Bu veriler sayesinde, İKA’nın zarar görebileceği bir engelden kaçınması 
sağlanmıştır. 

 
Engellerden kaçınmak için öncelikli olarak aracın kaplayacağı alan bir çember yardımıyla 
tanımlanmıştır. Çember merkezi aracın dönüş merkezi, çemberin yarıçapı ise İKA’nın orta 

Görsel 5.2.2 
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noktasından tekerleklerin uç noktasına kadar olacak şekilde belirlenmiştir. Bu çember aracın 
güvenli bölgesi olarak tanımlanmıştır. İKA engellerden kaçarken yapacağı manevraları bu 
çemberin içerisine engel giremeyecek şekilde yapmaktadır. İKA arazi içerisinde ilerlerken, 
LIDAR verilerini anlık olarak okuyacak ve arazideki hareket güzergahına göre ortalayacaktır. 
Hareket sırasında 3D LIDAR’ın yatay eksende anlık olarak okuduğu veriler, belirlenen çember 
sınırlarına eriştiği zaman, İKA sınırı ihlal eden veriyi baz alarak dönüşünü sağlamaktadır. 
Dönüş sağlandığı zaman İKA, LIDAR verileri sayesinde kendisini tekrardan ilerleme yönüne 
doğru ortalayarak güzergahına devam edecektir. 
 

İlerleme sırasında aracın ön taraflarında bulunan 2 
adet 90 derecelik kamera sayesinde yaklaşık olarak 
150 derecelik görüş açısı elde edilmiştir. Bu kameralar 
belirlenen açılarla yerleştirilerek araç döndüğü zaman 
ön tarafta bulunan iki kamerada da aynı görüntü elde 
edilecek şekilde ayarlanmıştır. Kameralar, YOLO ve 
görüntü işleme metotları sayesinde yabani otu tespit 
edebilmektedir. Kameralarda tespit edilen yabani otun 
piksel farkına göre İKA’nın yabani ota yaklaşımı 
gerçekleştirilmektedir. Yönlendirme işlemi 
tamamlandıktan sonra robotik kolda bulunan kamera 
yardımı ile İKA yabani ota yaklaşacaktır. Yabani ot 
müdahale işlemi tamamlandıktan sonra İKA kendisini 
güzergahına doğru döndürerek yoluna kaldığı yerden 
devam edecektir.  

 
İKA otonom hareketi sırasında çevresinde tespit ettiği yabancı otlara müdahale edebilmelidir. 
Bu işlem için öncelikli olarak robot kolun paragraf 3.3.3’de belirtilen bilgisayarlı görü 
algoritmaları ile tespiti yapılan yabancı ota yaklaşması gerekmektedir. Robot kolun yaklaşma 
miktarını belirlerken kamera görüntüsünden yararlanılmıştır.  
Robotik kolda bir adet kamera bulunmaktadır. Bu kamera sprey mekanizması ile yabani otu 
aynı ekran üzerinde görebilecek şekilde 
yerleştirilmiştir. İKA’nın yabani ota yaklaşımı 
esnasında robot kol uygun eklem hareketleri ile 
açılır ve kol üzerinde bulunan kamera yabani 
otları tespit eder. Bu işlemin ardından robotik 
kolun yabani ota yaklaşımı tamamlanır. Yaklaşma 
işlemi, kamerayla belirlenen sprey 
mekanizmasının piksel koordinatları; yabani ot 
tespit edildiğinde oluşturulan çerçeve ile 
arasındaki farktan yararlanılarak 
gerçekleştirilecektir. İşlem, öncelikli olarak piksel 
koordinatları ve piksel koordinatlarının çerçeve 
ile arasındaki piksel boyutunu belirlemektedir. 
Manipülatör, piksel boyutu belirlendikten sonra 
piksel farkını azaltmak için yabani ota 
yönelmektedir. Yönelme işlemi belirtilen 
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kinematik denklemlerce 
sağlanmaktadır. Robotik kol yabani 
ota yaklaştıkça sprey 
mekanizmasının piksel koordinatları 
ile yabani ot tespitiyle oluşan 
çerçeve arasındaki piksel farkı 
azalmaktadır. Piksel farkının 
minimum değeri ekibimizce 
belirlenmiştir. Belirlenen değerler 
dahilinde sprey mekanizması ile 
yabani ot arasındaki mesafe de 
minimum seviyeye ulaşmaktadır. 
Yabani ota yaklaşma işlemi tamamlandıktan sonra, İKA tarafından yabani ota müdahale 
edilmesi gerekmektedir. İKA, ekibimizce karar kılınan sprey mekanizmasının tasarımı 
sayesinde bu işlemi diğer bitkilere zarar vermeden gerçekleştirebilmektedir. Tespit ve yaklaşma 
aşaması tamamlandıktan sonra tasarlanan algoritma yardımı ile sprey mekanizması yabani ota 
yapılan 3 saniyelik müdahale süresince aktif kalmaktadır. Robot kol görselleri …’da 
gösterilmiştir. 
 
7.Özgün Bileşenler 

 
7.1. Haritalama 
İKA, arazi içerisinde ilerlerken 3D LIDAR sayesinde etrafındaki nesneleri nokta bulutu 
şeklinde algılamaktadır. Nokta bulutu olarak algılanan nesneler Cartographer Algoritması ile 
haritalanmaktadır. Cartographer Algoritması kullanılmasının nedeni; haritalama işlemi 
yaparken haritaya belirli aralıklarla kontrol noktası (checkpoint) eklemesidir. Bu sayede İKA 
hareketi boyunca haritayı kontrol noktaları yardımı ile güncel tutabilmektedir. 

 

 
 
Haritalama işlemi Rviz ortamında görüntülenmektedir. İKA, Rviz üzerinden haritada 
kullanıcının belirlediği konuma otonom bir şekilde hareket edebilmektedir. Bu hareket için 
Dijkstra Algoritması kullanılmıştır. Dijkstra Algoritması ile İKA gidebileceği rotaları belirler 
ve aralarındaki maliyeti en düşük olan rotayı tercih eder. Bu sayede bataryadan tasarruf edilerek 
İKA'nın daha uzun bir süre kullanılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Aracın donanımsal 

tasarımı, yazılım ve mekanik 
tasarım için işlevsel 
yeterliliğe sahip ve bütün 
birimlerin birbirleriyle 
uyumlu çalışacağı şekilde 
ekibimiz tarafından 
yapılmıştır. 
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7.2. Tekerlek 
 
Araçta aktif bir süspansiyon sistemi de bulunmadığından aracın sarsıntılarını önleyecek tek 
eleman tekerleklerdir. Bu sebeple aracın tekerleğinin kısmen esnek ve sağlam bir malzemeden 
üretilmesi, uygun bir geometri ile tasarlanmıştır. İlk denemelerde kauçuktan üretilen 
lastiklerden maliyeti, üretim tekniği ve tedariğinde karşılaşılan problemler sebebiyle 
vazgeçilmiştir. Tekerleklerin kauçuk ve yazıcı filamentleri arasında bir geçiş olan TPU 
filamenti ile 3D yazıcıda basılmasına karar verilmiştir.   
 
7.3. Bilim Mekanizması 

 
Mekanizma; arazinin farklı bölgelerinden toprak alınarak verimliliğinin analiz edilmesine, 
içerisinde bulunan kimyasal testler ve yeterli miktardaki test tüpü sayısı ile olanak sağlar. 

 
Örnek Alım Mekanizması 
Manipülatör üzerinde bulunan örnek alım mekanizması toprak 
alımı için kullanılır. Manipülatöre bağlı olması kolun hareketi ile 
toprağa ulaşım ve konteynere aktarım işlemi esnasında büyük 
kolaylık sağlar. Bu şekilde yeterli miktardaki toprak yüzeyden 
alınır ve analiz için bilim mekanizması içerisindeki konteynerde 
depolanır.  

  
 
 

Konteyner 
Kepçe ile alınan toprak numuneleri bilim mekanizmasının üzerindeki hunilere boşaltılarak 
konteynere aktarılır. Konteyner 3 adet test tüpü ve 1 adet saklama alanından oluşur. Toprak 
numuneleri, saklama kaplarında araç üzerinde yapılamayacak detaylı analizler için 
laboratuvar ortamında incelenmek üzere muhafaza edilir. İnceleme sırasında erişim kolaylığı 
sağlamak adına saklama kapları rahatlıkla takılıp çıkarılabilir. Alınan numuneler bilim 
mekanizması içinde bulunan test tüplerine ve saklama kaplarına plastik borular yardımıyla 
iletilir.  

 
Toprak Verimlilik Testleri 
Alınan numunelere azot, fosfor ve potasyum testi uygulanması planlanmaktadır. Bunlarla 
birlikte toprağın pH değeri için de ayrı bir test kullanılması planlanmaktadır. Analizler sonucu 
topraktaki miktarı incelenecek elementler ve toprağın pH değeri toprak numunelerinin tarıma 
elverişliliği ve verimliliğini ölçmek için kilit rol oynar. 
 
8. Finansal Planlama 
 
Tasarım ve geliştirme çalışmalarını sürdürülen tarımsal insansız kara aracı için öngörülen bütçe 
37.539,53 TL’dir. Bütçe planlamasında aracın parçalarına ek olarak imalat aşamasında 
kullanılacak olan atölye malzemeleri de eklenmiştir. İKA’da kullanılması planlanan 
malzemeler, bütçeleri, durumu ve toplam bütçedeki yüzdeleri aşağıda bulunan tabloda 
verilmiştir. 
 
 

Görsel 7.3.1 Bilim Mekanizması 
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Malzeme 
Çeşidi Malzeme Adı Adet Birim 

Fiyatı (₺) 
Toplam 
Tutar (₺) Durum 

Maliyet 
Yüzdesi 
(%) 

Elektronik 
Komponentle
r: İKA’nın 
elektronik 
devrelerinin 
tamamlanabilme
si için ihtiyaç 
duyulan 
parçalar. 

NVIDIA Jetson Xavier NX 1 5.607,36 5.607,36 Temin Edilmedi 

67,14 

Ubiquiti Rocket M5 Access Point 2 919,66 1.839,32 Temin Edilmedi 

Ubiquiti 5 GHz Airmax 360o Omni 
Anten 

2 1.173,00 2.346,00 Temin Edildi 

LoRa Modül  2 135,00 270,00 Temin Edildi 

Fırçalı DC Motor 5 300,00 1.500,00 Temin Edildi 

STM32F407G Geliştirme Kiti 5 252,33 1.261,65 Temin Edildi 

1:104 Planet Redüktör 5 445,4 2.227,00 Temin Edildi 

22000 mAh 22.2V 6S1P Lipo 
Batarya 

1 6.944,16 6.944,16 Temin Edilmedi 

XB5AS8442 Schneider Acil 
Durdurma Butonu 

2 109,60 109,60 Temin Edilmedi 

Elektronik Kart Komponentleri  3903 - 2.107,76 Kargoda 

Slider Pot Modül 6 22,17 133,02 Temin Edildi 

DC180 Kırmızı Push Buton 20 3,17 63,40 Temin Edildi 

İndikatör Lambası 1 95,00 95,00 Temin Edildi 

Kamera ve 
Sensörler: 
İKA’nın sahip 
olması beklenen 
görüntü işleme 
yeteneğinin 
işlevsel haline 
getirilebilmesi 
için ihtiyaç 
duyulan ve bilim 
mekanizmasınd
a kullanılması 
gereken 
parçalar. 

Logitech C922 Kamera 2 1.099,00 2.198,00 Temin Edilmedi 

8,61 

RaspberryPi Kamera v2.1 1 385,85 385,85 Temin Edilmedi 

3D LIDAR Sensör 1 35.000 35.000 Temin Edildi 

SHT30-D Nem ve Sıcaklık 
Modülü 

2 50,74 101,48 Temin Edilmedi 

Toprak Nem Sensörü 3 10,00 30,00 Kargoda 

Metan Gaz Sensörü – MQ-4 2 12,75 25,5 Kargoda 

Hava Kalite Kontrol Sensörü – 
MQ-135 

2 22,25 44,5 Kargoda 

Isı Sensörü  NTC103AT 2 26,02 52,04 Temin Edildi 

Rüzgâr Sensörü Modülü 1 9,84 9,84 Temin Edildi 

İmalat 
Malzemeleri 
ve Giderleri: 
İKA’nın imalat 
sürecinde 
ihtiyaç duyulan 
malzemeler ve 
tasarlanan 

20x20x20 Alüminyum Sigma 
Profil 

20 
(metr
e) 

34,23 (1 
metre) 

684,6 Temin Edildi 

8,55 
Baskı Devre Üretimi 5 400 2.000,00 Temin Edildi 

Manyetik Enkoder Üretimi 6 35,00 210,00 Temin Edildi 
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elektronik 
kartların üretim 
maliyeti. 

Rulman (Farklı Ölçülerde) 30 - 622,89 Temin Edilmedi 

Cıvata (Farklı Ölçülerde) 420 - 306,27 Temin Edilmedi 

Somun (Farklı Ölçülerde) 320 - 31,16 Temin Edilmedi 

20x20 Geniş Köşe Bağlantı 150 2,37 355,50 Temin Edilmedi 

TPU Filament 1000 gr (3D yazıcı 
için) 

5 200,00 1000,00 Temin Edilmedi 

Mekanik 
Parçalar: 
İKA’nın 
tasarımında 
kullanılan ve 
kontrol 
edilmesini 
sağlayan 
parçalar. 

Lineer Aktüatör  2 825,73 1.651,46 Temin Edilmedi 

6,42 

Logitech G Extreme 3D Pro 
Joystick 

1 379,00 379,00 Temin Edildi 

Bilim 
Mekanizması
: Bilim 
mekanizmasınd
a kullanılacak 
parçalar ve 
kimyasal sıvılar. 

Deney tüpü 10 26,81 268,10 Temin Edildi 

1,67 
Brillant Blue 1 280,02 280,02 Temin Edildi 

Universal Indicator 1 79,27 79,27 Temin Edildi 

Atölye 
Malzemeleri: 
Aracın imalatı 
esnasında 
atölyede 
bulunması ve 
kullanılmasına 
ihtiyaç duyulan 
ürünler. 

868D Sıcak Hava ve Lehimleme 
İstasyonu 

1 703.64 703.64 Temin Edildi 

7,61 

Tornavida Seti  1 345,00 345,00 Temin Edilmedi 

Şarjlı Vidalama Matkabı 1 299,00 299,00 Temin Edilmedi 

İngiliz Anahtar Seti 1 114,21 114,21 Temin Edilmedi 

5X Akrobat Mercek 1 250,00 250,00 Temin Edilmedi 

Antimanyetik Cımbız 1 37,34 37,34 Temin Edildi 

2 Parça Cımbız Seti 1 40,00 40,00 Temin Edildi 

Havya Sehpası 1 133,35 133,35 Temin Edilmedi 

Antistatik Lehim Pompası 1 64,01 64,01 Temin Edilmedi 

Tel Sıyırma Pensesı̇ 1 240,03 240,03 Temin Edilmedi 

Antistatik Kargaburun 1 69,96 69,96 Temin Edilmedi 

Yankeski 1 91,29 91,29 Temin Edildi 

Lehim Sökme Fitili 1 9,95 9,95 Temin Edildi 

Antistatik Fırça 1 42,67 42,67 Temin Edildi 

Lehim Pastası 50 gr 2 18,88 37,76 Temin Edildi 

Lehim Teli 500 gr 2 118,00 236,00 Temin Edildi 
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Alyan Anahtar Seti 1 65,90 65,90 Temin Edildi 

Çelik 150 mm Kumpas 1 74,90 74,90 Temin Edildi 

Toplam:    36.179,74  100 

 
 
Tabloda içerisinde bulunan durum belirtilen sutunda bazı hücreler renklendirilmiştir. Ekibin 
satın alarak temin ettiği malzemeler yeşil, kargo aşamasında olan malzemeler ise sarı, sponsor 
tarafından karşılanarak temin edilen edilen malzemeler gri ile renklendirilmiştir. Temin 
edilmeyen malzemeler ise renklendirilmemiştir. LIDAR Sensör, projeyi destelemek adına bir 
firma tarafından takıma, maliyetinden dolayı, ödünç olarak verilmiştir. Bu sebeple toplam 
bütçeye eklenmemiştir.  
 
8.1. Kaynaklar 
 
Yıldız Rover’ın malzeme ve bütçe sponsoru olmak üzere toplamda sekiz adet sponsoru 
bulunmaktadır. Bu sponsorlardan Odak PCB, MB Makina, Empa Elektronik ve Adastec 
malzeme sponsorluğu; Secant, Bioyapı, ARaymond ve Autodesk ise takıma bütçe sponsorluğu 
sağlamıştır. Takımın bir diğer destekçisi olan, mensubu oldukları, Yıldız Teknik Üniversitesi 
ise İKA’nın imalatı için Yıldız Teknopark içerisinde bulunan Prototip Atölyesi’ni ekibin 
kullanımına sunmuştur. 
 
9. Güvenlik Önlemleri 

 
Batarya 
Bataryanın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla termistör ile sıcaklık ölçümü yapılmaktadır. Bu 
termistör batarya yönetim sistemi kartı üzerinde konumlandırılacaktır. Aşırı sıcaklık 
durumunda sistem kendini otomatik olarak kapatacaktır. Ayrıca bir yüksek akım sigortası, 
bataryayı tehlikeli kısa devre ve ani yüksek akımdan önlemek için kullanılacaktır. 

 
Motor Sürücü 
Yüksek akım koruması için seri bağlı şönt dirençler yerleştirilmiştir. Bu dirençler üzerindeki 
akım bir mikrodenetleyici ünitesi kullanılarak ölçülecek ve izlenecektir. Bu dirençlerde yüksek 
bir akım tespit edilirse, motor kontrol ünitesi anında kapanacaktır. Ek olarak, ısıyı dağıtmak 
için motor kontrol ünitesine metal plaka yerleştirilecektir. 

 
İndikatör Lambası 
Uzaktan görülebilen bir gösterge lambası İKA’ya yerleştirilecek ve bilgisayar ile otonom olarak 
kontrol edilecektir. Bu lambanın otonom komutun gerçekleşmesinden 3 saniye önce yanması 
planlanmıştır, böylece araç çevreyi bilgilendirecektir. 

 
Acil Durdurma Butonu 
İKA üzerine herhangi bir koşulda 
aracın kapatılmasını sağlayacak bir acil 
durdurma butonu yerleştirilecektir. Bu 
buton, batarya ile İKA’nın geri kalanı 
arasındaki bağlantıyı tamamen kesecek 
ve böylece aracı kapatacaktır. Ayrıca Görsel 9.1 Acil Durdurma Butonu Düğmesi 

Tablo 8.1 Bütçe Tablosu 



25 

butonun konumu ve boyutu, kolay erişimi göz önünde bulundurularak seçilmiştir. 
 
Kablo ve Komponent Yerleşimi 
İKA’nın her bileşeni, belirli durumlarda hasar görmesini önlemek için en uygun yerlere 
yerleştirilecektir. Batarya, titreşimlerden doğacak negatif etkilenmeyi azaltmak ve olası aşırı 
ısınma durumunu engellemek amacıyla tüm bileşenlerden uzağa sabitlenecektir. Ayrıca, 
kablolar önceden belirlenmiş pozisyonlarında sabitlenecektir. Böylece darbelerde ezilmeler ve 
bükülmeler önlenecektir.  
 

Tehlikeli                       
Durum Açıklama 

Olasılık 
1 – düşük 
2 – orta 
3 – yüksek 

Etkisi 
1 – düşük 
2 – orta 
3 – yüksek 

Alınabilecek Önlem 

Manipulatör 
Kinematik 
Hataları 

Manipülatör, bazı işlemleri 
gerçekleştirmek için uygun 
geometriye sahip olmayabilir. 

 
3 

 
3 

Manipülatörün 2D ve 3D 
diyagramları çıkartılmıştır ve 
kinematik denklemleri 
hesaplanmıştır. MATLAB ve Rviz 
üzerinde simülasyonları 
yapılmıştır. 

 
Hareket 
Kabiliyet 
Yetersizliği 

Engebeli arazi koşulları sebebiyle, 
araç bir görev sırasında bazı 
sorunlarla karşılaşabilir. (aracın 
devrilmesi vb.) 

 
2 

 
2 

 
Diferansiyel sistemi kullanılmıştır. 

 
Tekerlek ve 
Bacak 
Sorunları 

Çamur, toz, taş vb. etkenler nedeniyle 
tekerlekte deformasyon meydana 
gelebilir veya içindeki motorlar zarar 
görebilir. 

 
2 

 
3 

Tekerleklerde kullanılan jantlar 
sayesinde motorları ve tekerlekleri 
oluşabilecek herhangi bir zararı 
önler. 

 
 
Açısal 
Hareket 
Sorunları 

Tozlu hava koşulları nedeniyle 
tekerleklere takılan rulmanlar toz 
veya küçük taşlarla tıkanabilir. Sonuç 
olarak, araç uygun hareket 
kabiliyetine sahip olmayabilir. 

 
 

2 

 
 

1 

 
Kapaklı rulmanlar kullanılacaktır. 

 
Ağırlık 
Merkezinin 
Yanlış 
Hesaplanması 

 
Ağırlık merkezi imalat döneminde 
değişebilir. Böyle bir arızanın sonucu 
olarak, araç devrilebilir. 

 
 

1 

 
 

1 

 
T-slot alüminyum profil ve onun 
özel bağlantı elemeanları 
sayesinde ayakların şasiye monte 
edildiği yer ve diferansiyelin yeri 
değiştirilebilir. 

 
 
 
Elektronik 
Sistemi 
Sorunları 

 
 Batarya çok fazla ısınabilir ve bu, 
bataryanın voltajının daha hızlı 
düşmesine ve hatta bataryanın 
yanmasına neden olabilir. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Batarya Yönetim Sistemi, daha 
hızlı soğuması için sistemin geri 
kalanından uzağa yerleştirilmiş ve 
PCB'lerin yolları ve poligonları, 
geçebilecek maksimum akımın 
ürettiği ısı dikkate alınarak 
tasarlanmıştır. Ayrıca sistem 
pilleri şarj etmeye de uygundur. 

 
Haberleşme 
Aksaklığı 

Yarışma alanı nedeniyle araç ve 
kontrol istasyonu arasındaki kablosuz 
iletişimde kesinti olabilir. 

 
2 

 
2 

 
Yedek haberleşme protokolü olan 
LoRa modülü kullanılmıştır. 

Performans 
Düşüklüğü 

Sistemin veri akışı kesilirse gezici 
gerekli verileri sağlayamaz ve kazalar 
meydana gelebilir. 

 
2 

 
2 

 
Yedek sensörler getirilecektir ve 
sensörlerin kablo bağlantıları 
kolay ulaşılabilir olacaktır. 
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Elektrik 
Bağlantı 
Sorunları 

 
Elektroniksel komponentler arasında 
lehimleme ve haberleşme hataları 
olabilir. 

 
1 

 
3 

Yarışmadan önce elektroniksel 
bağlantılar ve lehimlemeler test 
edilecektir. Buna ek olarak yedek 
komponentler ve PCB’ler 
getirilecektir. 

 
Algoritma 
Hataları 

Araç çalışır durumdayken, 
tasarlanmış algoritmalarda 
beklenmedik problemler oluşabilir. 

 
 

1 

 
 

3 

Algoritmalarımız hem Gazebo 
platformunda hem de yaptığımız 
prototip üzerinde test edilecektir. 
Sonuçlara göre geliştirmeler 
üzerinde çalışılacaktır. 

 
Aydınlatma 
Problemleri 

Kameralar ışık ve hava şartlarından 
etkilenebilir. Bu durum görüntünün 
yanlış işlenmesi veya tespitine sebep 
olabilir. 

 
2 

 
3 

En iyi ve en kötü koşullara uygun 
olacak şekilde modelimiz 
eğitilmiştir. Aynı zamanda 
resimlere filtreleme 
uygulanacaktır. 

Objelerin 
Tanımlanam
aması  

Kamera yanlış perspektiften dolayı 
nesneleri tanıyamayabilir. 

 
1 

 
1 

Araç, tanımlama işleminin zor 
olduğu durumda kameranın 
perspektifini değiştirecektir. 

 
10. Test ve Simülasyon 
 
10.1. Test 

 
10.1.1. Kısa Devre Testi 

 
 
 

Değerlendirme Ölçütü: Baskı devre kartlarının üretim sonrası ve komponent yerleşimi 
öncesinde güç hatları ile toprak (GND) hattı arasında kısa devre olmadığı gözlemlenmelidir. 
Test Senaryosu: Multimetre ile güç hatlarının toprak (GND) hattı ile kısa devre olup olmadığı 
kontrol edilir. 
Test Sonucu: Bu test motor sürücü, sensör çevre kartı, batarya yönetim sistemi kartları için 
yapılmış ve kısa devre sorunu gözlemlenmemiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 10.1.1 Görsel 10.1.2 Görsel 10.1.3 
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10.1.2. Stres Testi 
 
Değerlendirme Ölçütü: Baskı devre kartlarının tasarımında kullanılan 
elektronik komponentlerin tasarım limitlerinin (akım ve gerilim dayanım 
limitleri) aracın optimal çalışma koşullarına uyumlu olması gerekmektedir. 
Test Senaryosu: Araç içerisinde kullanılan baskı devre kartlarına 1 saat 
boyunca kesintisiz akım verilecektir. Osiloskop ve şönt direnç yardımı ile 
yapılan ölçümlerden elde edilen akım değerlerinin istenen seviyede olup 
olmadığı ve herhangi bir anda akımda dalgalanmaların yaşanıp 
yaşanmadığı gözlemlenir.  
Test Sonucu: Baskı devre kartlarının 1 saatlik süre sonunda işlevlerini 
yitirmeden çalıştığı gözlemlenmiştir. 
 

10.1.3. Haberleşme Kanalları 
 

Değerlendirme Ölçütü: Tasarlanan kartların üzerindeki ve kartlar ile ana bilgisayar    kartı 
arasındaki kablolu haberleşme sinyal seviyeleri belirli değerlerin üzerinde bulunmalı ve veri 
sorunsuz iletilmelidir.  
Test Senaryosu: Kablolu haberleşme protokolünün her bir sinyali osiloskop kullanılarak test 
edilir. 
Test Sonucu: Bu test ile Ethernet, UART, CAN Bus, I2C protokollerinin sorunsuz çalıştığı 
gözlemlenmiştir. 

 
10.1.4. PWM Testi 

 
Değerlendirme Ölçütü: STM32F407VGT6 geliştirme kartı ile DC 
motor sürücüler arasındaki PWM sinyallerinin doğru bir şekilde iletildiği 
gözlemlenmelidir. 
Test Senaryosu: Osiloskop yardımıyla PWM sinyallerinin dalga 
şekilleri izlenerek bu sinyallerin frekansı ve gerilim seviyeleri ölçülür. 
Daha sonra multimetre yardımıyla PWM sinyallerinin kanallar 
üzerindeki gerilim seviyeleri ölçülür ve osiloskop yardımıyla ölçülen 
gerilim seviyeleri ile karşılaştırılır. 
Test Sonucu: STM32F407VGT6 geliştirme kartı ile oluşturulan PWM 
sinyalleri doğru bir şekilde DC motor sürücülere iletilmektedir. 
 
 
 

10.1.5. Elektromanyetik Uyumluluk Analizi 
 

Değerlendirme Ölçütü: İKA üzerinde bulunan bütün elektronik donanımın diğer cihazlar ile 
elektromanyetik girişimde bulunmadığı ve diğer cihazlardan gelen girişimlerden etkilenmediği 
gözlemlenmelidir. 
Test Senaryosu: ANSYS programı kullanılarak yapılan elektromanyetik uyumluluk (EMC) 
analizleri hangi gerilim değeri, frekans aralığı, akım, güç, elektrik alan ve manyetik alan 
seviyelerinde uygulanacağına karar verilerek tasarlanan bütün kartlar için gerçekleştirilir. 
Test Sonucu: Bütün kartlar için yapılması planlanan elektromanyetik uyumluluk (EMC) 
testinin süreci devam etmektedir. 

 
 

Görsel 10.1.4 

Görsel 10.1.5 
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10.1.6. Sıcaklık Testi 
 
Değerlendirme Ölçütü: Baskı devre kartları yarışma için en az süre olarak verilen 30 dakika 
sürekli çalışmaları sonucunda tehlikeli sıcaklıklara çıkmamalıdır. 
Test Senaryosu: Komponentler, tahmini yarışma ortam koşulları dikkate alınarak hazırlanmış 
ortamda en az 30 dakika çalıştırılır. Tehlikeli durumların yaşanması halinde ek önlemler alınır. 
Test Sonucu: Baskı devre kartları dizim aşamasında olduğu için bu test ilerleyen tarihlerde 
yapılacaktır. 
 
10.1.7. Serbest Düşme Testi 
 
Değerlendirme Ölçütü: Araç 50 cm yükseklikten bırakıldıktan sonra, araç üzerinde ve araç 
içerisinde bulunan komponentlerde herhangi bir kırılma, bükülme veya çatlama 
gözlemlenmemelidir. 
Test Senaryosu: Araç 50 cm yükseklikten bırakılır. 
Test Sonucu: İmalat tamamlandığında yapılması planlanmaktadır. 
 
10.1.8. Eğimli Arazi Testi 
 
Değerlendirme Ölçütü: Araç maksimum 45 dereceye kadar eğimli arazide stabil hareket 
edebilmelidir. 
Test Senaryosu: Simülasyon ortamında eğimli bir arazi oluşturulur. 
Test Sonucu: Aracın 45 dereceye kadar eğimli bir arazide hareket edebildiği gözlemlenmiştir. 
İmalat tamamlandığında saha testi tekrardan yapılacaktır. 
 
10.1.9. Örnek Alma Mekanizması Testi 
 
Değerlendirme Ölçütü: Örnek alımı esnasında mekanizma üzerinde herhangi bir kırılma, 
bükülme veya çatlama gözlemlenmemelidir. 
Test Senaryosu: Belirlenmiş bir konumda örnek alımı manipülatör ile gerçekleştirilir. 
Test Sonucu: İmalat tamamlandığında yapılması planlanmaktadır. 
 
10.1.10. Toprak Transfer Testi 
 
Değerlendirme Ölçütü: Toprak herhangi bir sızıntı yaşanmadan konteynere transfer 
edilmelidir. 
Test Senaryosu: Toprak örnek alma mekanizması ile alımı gerçekleştirilir ve konteynere 
transferi sağlanır. 
Test Sonucu: İmalat tamamlandığında yapılması planlanmaktadır. 

 
10.2. Simülasyon 

 
Gazebo bir robot simülasyon programıdır. Gazebo’da İKA'nın otonom sürüş denemeleri 
yapılmaktadır. Açık kaynak kodlu olarak Linux ortamında geliştirilmiştir. Gazebo’ya, X.X.X'te 
belirtilen ROS (Robot Operating System) entegre edilmiştir. Gazebo sayesinde bir veya birden 
fazla robot 3 boyutlu ortamda simüle edilebilmektedir.   

 
Gazebo server-client (sunucu-istemci) mantığıyla çalışmaktadır. Gzserver (Gazebo sunucusu) 
somut işlevleri yaparken, Gzclient (Gazebo istemcisi) kullanıcının isteklerinin yerine 
getirilmesi ve simülasyonun görsele aktarılmasını sağlar. 
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İKA’yı simülasyon ortamına aktarmak için, mühendislik tasarım programlarında oluşturulan 
robot model, URDF (Unified Robotic Description Format) formatına dönüştürülmüştür. 
Simülasyon içerisinde robotun eklentileri (motorlar, sensörler, kameralar) URDF dosyası 
içerisinde tanımlanmıştır. 

 
Gazebo, sensör ekleme ve sensörün gerçeklenmesi konusunda oldukça verimlidir. Sersörlerden 
alınan verilere gürültülerin dâhil edilmesi gerekmektedir. Gerçek dünyada gürültüsüz veriye 
ulaşılması imkânsızdır.  Bu sebeple simülasyon ortamının gerçek dünyadaki gibi gürültülü veri 
üretmesi sağlanarak ideal robot tasarımı gerçeklenmiştir. Bu sayede gerçek dünyaya yakın 
veriler elde edilmesine olanak sağlar. 
Gazebo ile entegre olarak çalışan Rviz programı da simülasyon verileri için kullanılmaktadır. 
Rviz, ROS uygulamaları için bir 3D görselleştirme aracıdır. Rviz, sensör bilgilerini 
görselleştirmek, kaydetmek, geliştirmek ve sensör bilgilerinde hata ayıklamayı sağlamak için 
robot ortamını görselleştirir. Resimler ve nokta bulutları dahil olmak üzere kameradan, 3D 
cihazlardan gelen verileri görüntüleyebilir.  

 
İKA'nın uzaktan kontrolü için kullanılan joystick kodları robotik kol ve şasi için ayrı ayrı 
geliştirilerek simulasyon ortamında denemeleri yapılmıştır. Joystick yardımı ile şasinin ve 
robotik kolun hareketi sağlanmıştır. 

 
 Görsel 10.2.2 

Görsel 10.2.1 
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İKA simülasyon ortamında tasalanan arazi içerisinde otonom olarak ilerlerken, LIDAR 
verilerinden yararlanarak kendisini arazide ortalamaktadır. Bu esnada şasi üzerinde bulunan 
kameralar yardımı ile etrafını tarayabilmektedir. Tarama işlemi sırasında yabani ot benzeri 
yeşil çubuk kamera perspektifine girdiği zaman araç YOLO algoritmaları ile nesneyi 
tanıyabilme ve kendisini cisme yönlendirmektedir. Yönlendirme işlemi tamamlanınca, araç 
yeşil cisme yaklaşmaktadır. 

 
Araç cisme yaklaşınca, manipülatör açılarak üzerinde bulunan kamerayı devreye sokmaktadır. 
Bu sayede yeşil çubuk tanınıp, yeşil cisme kinematik denklemler yardımı ile robot kolun 
yaklaşımı gerçekleşecektir. Bu sayede imha işlemi gerçekleşmiş olacaktır. 
 

Manipulatörü taşıyacak bir 
bölge şasi üzerinde sigma 
profiller ile tasarlanmıştır. 
Manipülatörün ağırlığının eşit 
bir şekilde dağıldığı 
gözlemlenmiştir. Dolayısıyla 
şasi üzerinde oluşabilecek yer 
değiştirme ve stresin 
seviyesinin minimuma 
indirilmesi hedeflenmiştir. 

 
 
Tekerlek üzerine 300 N 
kuvvet uyguladığımızda 
kuvvetin uygulandığı 
noktada 28,11 mm yer 
değiştirme yaşanmaktadır. 
Bu yer değiştirmeye göre 
tekerin deforme olmadan 
hareketine devam 
edebileceği 
öngörülmektedir. 
 
 
 

Bacakların birbirine bağlandığı 
nokta üzerine 400 N kuvvet 
uygulandığında maksimum 
stres 11 MPa ve maksimum yer 
değiştirme 0.002 mm 
olmaktadır. Bu sayede içindeki 
rulmanlarda eğilme veya 
burkulma ile karşılaşılmayacağı 
öngörülmektedir. 
 

 
 
 
 

Görsel 10.2.3 

Görsel 10.2.4 

Görsel 10.2.5 
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11. Sistem Mimarisi 
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