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1. Takım Organizasyonu

Takımımız farklı disiplinlerde görev alan mühendislerden oluşmaktadır. 6 kişilik 

ekibimiz 3 ayrı bölümde ve bunların alt görevlerinde rol alacaktır. Başlıca bölümler ve 

bölümlerde görev alacaklar şu şekildedir; Emre ve Hüseyin mekanik ekibi, Muhammed ve Taha 

otonom ekibi, Buğra ve Umutcan elektronik-haberleşme ve malzeme ekibini oluşturacaktır. Her 

bir üyenin bölümleri altındaki alt görevleri aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir.  

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Ön Tasarım Değerlendirilmesi 

Bir önceki çalışmamızda kimyasal için güvenlik planı yapılmamıştı, bu çalışmamızda bunu da 

ekledik.  Çalışmalarımızı yarışma kurallarının analizine daha dikkat ederek geliştirdik. 

Eksiklikler olan Elektronik tasarımı/haberleşmesi, yazılım mimarisini ve otonom sürüş 

algoritmaları konularına odaklanılmış ve çok daha iyi hale getirilmiştir. Yazılım ve veri akışı 

mimarisini daha iyi açıklamaya çalışıldı. 

Bunun haricinde mekanik tasarım konusunda başarılı sonuçlar alabildik. ÖTR raporumuzda 

bazı tasarımsal eksikliklerimiz mevcuttu. İhtiyacımız olan batarya, sensör ve birçok aletin 

değerlerinin yalnızca hangi aralıkta olacağı belirlenmiş ve finalize bir ürün seçimi 
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yapılmamıştır. Bu sebeple tasarımda bazı kısımlar için ayrılan alanlar varsayımsal olarak 

belirlenmişti. Bu çalışmada sistemde kullanılacak parçaların seçimi tamamlandığı için 

mekanik tasarım daha iyi bir hale getirilmiştir. 

 

Ön Tasarımda Yapılan Değişiklikler 

Ön Tasarım Raporu sonrası birkaç değişikliğe ve eklemeye gittik. Mekanik bölümünde 

başlıca değişikliğimiz malzeme oldu. Malzeme olarak alüminyum kullanmayı düşündüğümüz 

profilleri paslanmaz 304 kalite kare profil yapmaya, yine alüminyum levha olarak 

düşündüğümüz bölümleri 304 kalite paslanmaz sac yapmaya karar verdik. Böylelikle daha 

kolay işlem yapabileceğimizi düşünüyoruz.  

Step motor yerine araçlarda cam açmak için kullanılan motorları tercih ettik. Bu motorlar 

kendinden redüktörlü olduğu için torku daha yüksek ve step motorlara göre daha ekonomik. 

Buradan hareketle ön tekerlerin yataklanmasında da farklığa giderek rotor ucundan ve jant 

dibinden yataklayabileceğimiz şekilde yeniden tasarladık. 

 

Yarışma alanında kullanılacak temsili yabancı ot ve faydalı otlar hakkında yeni bilgiler 

paylaşıldığında aracın yüksekliğini artırma kararı aldık ve 152 mm daha yüksek olarak 

tasarımımızı güncelledik.  

Ön tasarım raporu sonrasında ki toplantılarımızda elektronik kartların fazla sıcaklıktan zarar 

görmemesi ve performans kaybı yaşamaması için 80*80 mm çerçeve ölçülerinde bir adet fan 

koyma karar verdik.  

Otonom sürüş için eksikliğini hissettiğimiz Lidar lazer mesafe sensörünü, bunun yanı sıra 

gerçek zamanlı sıcaklık kontrolleri için sıcaklık sensörleri, parkurda ki eğimleri anlayabilmek 

ve ona göre bir sürüş sağlamak için eğim sensörü; step motorları değiştirme kararından sonra 

hızı ve adımları ölçmek için hız sensörü de donanımlarımız arasına ekledik. 

Ön Tasarım Raporunda yer alan arayüz görüntülerinde de küçük değişiklerde bulunduk.  

Maliyet Analizi ve Bütçe 
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Bir önceki çalışmada herhangi bir maliyet analizi yapılmamıştı. Kritik Tasarım Raporu 

kapsamında yapılmış olan ilk maliyet analizidir. Bu sebeple bir önceki rapordaki analiz ile 

karşılaştırma şansımız olmamıştır. Buna göre toplam maliyetimiz detaylarıyla birlikte 

hesaplandığında yaklaşık 12 bin TL tutmaktadır. 

 

Parça Adet/Metre Birim Maliyet Maliyet Aksam 

Motor 2 183,47 ₺366,94 Mekanik 

Çapa Mak. Tekeri 2 331,2 ₺662,40 Mekanik 

Kaplin     ₺0,00 Mekanik 

Paslanmaz Sac 3mm 1 1000 ₺1.000,00 Mekanik 

Paslanmaz Profil 30x30 

mm 
2 

95 ₺190,00 Mekanik 

Paslanmaz Profil 40x40 

mm 
1 

120 ₺120,00 Mekanik 

30x30 Sigma Profil 4 22,5 ₺90,00 Mekanik 

COBRA 300-4 Arka 

Teker 
2 

49,05 ₺98,10 Mekanik 

Çap 20 mm Mil 1 70,8 ₺70,80 Mekanik 

Rulman 8 25 ₺200,00 Mekanik 

Yaylı Pim 4 2,5 ₺10,00 Mekanik 

Selfie Stick 1 25 ₺25,00 Mekanik 

Pompa 1 90 ₺90,00 Mekanik 

MG995 12 kg Servo 

Motor 
1 

45 ₺45,00 Mekanik 

Şeffaf Hortum 1 35 ₺35,00 Mekanik 

3B Yazıcı Parçaları 1 400 ₺400,00 Mekanik 

Civata ve Somun 1 350 ₺350,00 Mekanik 

Lazer Kesim 1 400 ₺400,00 Mekanik 

Kaynak ve İşçilik 1 400 ₺400,00 Mekanik 

Ulaşım Giderleri 1 500 ₺500,00   

Torna İşleme Giderleri 1 500 ₺500,00 Mekanik 

Raspberry Pi 4  2 900,31 ₺1.800,62 Elektrik 

Arduino Uno 2 54,36 ₺108,72 Elektrik 

Lipo Pil 2 268,75 ₺537,50 Elektrik 

Motor Sürücü(A4988) 2 11,69 ₺23,38 Elektrik 

Motor Sürücü(L298N) 1 16,92 ₺16,92 Elektrik 

Delikli Pertinaks 1 25,9 ₺25,90 Elektrik 

Bağlantı Kabloları 4 27,97 ₺111,88 Elektrik 

Bağlantı 

Klemesleri(10'lu) 
1 

11,25 ₺11,25 Elektrik 
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Hız Ölçümü Sensörü 2 9,84 ₺19,68 Elektrik 

Sıcaklık Ölçer LM35 1 11,4 ₺11,40 Elektrik 

mpu6050 1 25,38 ₺25,38 Elektrik 

hc sr04 4 8,29 ₺33,16 Elektrik 

lidar  1 504,67 ₺504,67 Elektrik 

digital voltmetre 1 15,54 ₺15,54 Elektrik 

Anahtar 1 16,78 ₺16,78 Elektrik 

dc step down 1 13,47 ₺13,47 Elektrik 

SD Kart 1 700 ₺700,00 Elektrik 

12V Fan  4 14,16 ₺56,64 Elektrik 

Acil Stop 1 14,75 ₺14,75 Elektrik 

Gps 1 77,18 ₺77,18 Elektrik 

Kamera 1 2069 ₺2.069,00 Elektrik 
 

 

3. Araç Özellikleri 
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Standart araçlarda ön tekerlekler birbirine bağlı şekilde bulunur direksiyon çevrilerek bağlı 

tekerlerin aynı yöne belli bir açıyla hareket etmesiyle araç yönlendirilir ve arka tekerlekler 

sadece ön tekerleklerden üretilen tork ile çekilir. Bu konfigürasyonda arka tekerlekler sadece 

aracı dengede tutmak ve manevra kabiliyetini artırmak için kullanılıyor. Yaban-I 

platformunda da robotun hareketini yönlendirmek için ön tekerlekler kullanılır ve ön 

tekerlekler her iki tekere takılmış DC motor tarafından tahrik edilir. İki farklı motor 

kullanmamızın sebebi herhangi bir direksiyon sistemi eklemeden iki ayrı tekeri aynı hızla 

hareket ettirdiğimizde düz yol almayı, hızları birbirinden farklı değerlerde kullandığımızda ise 

dönüşleri sağlayabilmesidir. Bu sebeple de herhangi bir dönüşte 90 derecelik açıyla konum 

avantajı varsa kaybetmeden dönüşler sağlanabilir. Bunun dışında arka tekerler aracın denge 

ve manevra kabiliyetini sağlayabilmesi için kullanılan sarhoş tekerlerdir. Aracımızın temel 

hareket mekanizması bu kurgu üzerinden gerçekleştirilecektir; diğer özelliklerin hepsi bu 

kurguya bağlı olarak çalışacaktır. Aracımızın özelliklerini mekanik aksam, elektronik aksam 

ve yazılım üniteleri olarak 3 başlıkta açıklayabiliriz. 

 

3.1 Mekanik Aksam 

Yaban-I güncellenen yüksekliğiyle; arka tekerleri gövdeye paralel durumda iken 1135 mm 

boya, 681 mm ene ve kamera çubuğu kapalı konumda 597 mm yüksekliğe sahip hale 

gelmiş bulunmakta. Kamera çubuğu açık halde iken ise 1075 mm yüksekliğindedir.  
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Robotun taşınmasını kolaylaştırmak için kolayca demonte hale gelebilecek tasarımlar 

uyguladık. En önde, elektronik kartların ve püskürme kısmının bulunduğu bölümde 4 adet 

hem yük taşıyıcı görevinde hem de yapılarında bulunan oyuklar sayesinde çoklu şekilde kolay 

motajların yapılabildiği 45*45 mm’lik sigma profiller kullandık.   

 

Robotun arka ana şasisinde 30*30 mm’lik 304 kalite paslanmak çelik kare profiller 

kullanırken elektronik kartların bulunduğu ve yine 304 kalite 3mm kalınlığında paslanmaz sac 

ile tasarladığımız gövdeye M5 civata ve somunlar ile birleştirdik. Civatalı bağlantıların 

tamamı içinde M5 civata, M5 somun ve sigma profiller için M5 T Kanal somunları kullandık. 

 

Yaban-I’nin ağırlığını SOLIDWORKS programı son güncellemelerden sonra yaklaşık 106 kg 

olarak hesapladı. Ağırlık merkezi ile ilgili bilgiler Simülasyon ve Test bölümünde yer alıyor.  

Yabancı otlarla mücadele etmek için arka kısımda yer alan 5 litrelik bidon tarım ilacı deposu 

olarak kullanılıyor. Deponun alt kısmından bir hortum vasıtası ile emiş özelliği olan pompaya, 

pompadan da püskürtücü uca gerektiği zamanda püskürtülmesi için tarım ilacı taşınıyor. 

Püskürtücü uç bir mini servo motora bağlı ve kameradan gelen veriler sayesinde doğru açı 

pozisyonunu alıp püskürtme işlemini doğrudan yabancı ota gerçekleştiriyor. Bu işlem 

neticesinde yabancı ota sadece gerektiği kadar ilaç püskürtülüyor. Bu sayede hem daha az 
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tarım ilacı toprağa karışıyor hem de boşa tarım ilacı kullanılmadığı için tasarruf edilmesini 

sağlıyor.  
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3.2 Eletronik Aksam 

Elektronik devremizde, Arduino Mega ile hız sensörü, eğim 

sensörü(MPU6050) ve sıcaklık sensöründen(LM35) veriler okunacaktır. 

Ayrıca motor sürücümüzün pulse  ve direction pinlerinin bağlantısı ile 

motorların hızları kontrol edilecektir.  

 

Hız sensörümüz, optokuplör ile motor dönüş hızının bilgisini alacaktır.  

3.3V ile ile çalışan sensörü Arduino ile kullanacağız. Eğim sensörü, açısal 

hızımızı takip edecek ve engebeli arazilerden aracımızın denge durumuyla  

alakalı bilgi toplayacaktır. Sıcaklık sensörümüzü 2 farklı yerde kullanacağız. 

Bunlardan 1.si pil sıcaklığını ölçmek için kullanılacaktır. Pillerin aşırı ısınması 

durumunda sistem kendini belirli bir süre kapatacak ve piller soğuyana kadar 

bekleyecektir.  

 

12V değerinde 2 farklı lipo pil devrelerimizi besleyecektir. Bunlardan 1.si 

motor beslemesi için kullanılacak  ve ground hattı arduino ile birleştirilecektir. 

Diğer pilimiz ise arduino ve raspberry pi 4’ü beslyecektir. Arduino ve 

raspberry üzerlerinde bulunan voltaj regülatörleri yardımıyla 12V olarak 

aldıkları gerilimi 3.3V ve 5V olarak dönüştürecektir.  

 Raspberry üzerindeki kamera görüntü bilgini alacak ve işleyecektir. 

Aynı zamanda raspberry, lidar sayesinde  haritalandırma ve  engel tanıma 

işlemi yapacaktır. 
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3.3 Yazılım Üniteleri 

Yaban-I aracının Yazılımsal özellikleri birkaç farklı sistemden gelen 



 
 

 

 

13 
 
 

 

verileri anlamlandırmak ve elektronik donanımı kullanarak robotun spesifik 

görevler icra etmesini sağlamaktan oluşmaktadır. Kullanılacak sistemlerden 

ilki sensör verileri olacaktır. İKA’da çeşitli amaçlarla kullanılacak sıcaklık, 

eğim, mesafe, LİDAR ve kamera gibi sensörler bulunacaktır, sensörlerin 

kullanım amaçları ve nedenleri Bölüm 4’te detaylı anlatılmıştır. Sensörlerden 

veri alma ve bu veriyi direkt kullanma veya işleyip anlamlı hale getirme 

görevleri yazılım birimlerimizden biri olacaktır. Yazılım birimlerinden bir 

diğeri aracın manuel durumda kontrolünü sağlayan ve otonom durumunda da 

operatöre yapılan görev, araç durumu (pil, sıcaklık, kamera, lidar görüntüleri 

vs.) sürüş arayüzü olacaktır. Bu alt sistem hakkında detaylı bilgi Bölüm 5’te 

verilmiştir. Bir diğer sistemimiz aracın hareket mekanizması olacaktır. 

Aracımızın görevleri arasında otonom hareket, otonom çukur geçme, otonom 

engelden kaçma, otonom püskürtme olacaktır. Örneğin otonom püskürtme 

görevi için aracın sırada hareket ediyor olması gereklidir, daha sonra 

kameradan alınan görüntü sürekli olarak işlenip yabani ot tespiti sağlanacaktır, 

eğer yabani ot tespit edilirse araç pozisyonu ve kamera pozisyonu 

değerlendirilip uygun noktaya gelindiğinde püskürtme motoruna ilgili komut 

gönderilir ve imha işlemi püskürtme ile sağlanır. Bu ve diğer görevlerin 

gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işlemler ve yazılım mekanizmaları Bölüm 

6’da detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

 

4. Sensörler 

 

Yaban-I Tarımsal İnsansız Kara Aracımızda kullanılan bütün sensörler, sayıları, kullanım 

amaçları ve neden seçildikleri ile ilgili açıklamalar Tablo 4.1’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 4.1: Sensör Bilgileri 
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Sensör Araçtaki 

Sayısı 

Kullanım Amacı Neden Seçildiği 

TF Mini LiDAR 1 TF Mini Lidar aracımızın 

önünde konumlanacak olup 

engel tespiti ve 

haritalamaya yardımcı 

olmak amacıyla 

kullanılacaktır. 

TF Mini Lidarın tercih edilme 

sebebi öncelikle maliyetinden 

dolayışındadır. Piyasadaki en ucuz 

lidarlardan biri olmasına karşın 

engel tespit etmek için verdiği 

mesafe ölçümü haritası sayesinde 

hem engel tespiti hem harita 

planlamada görev alacaktır. 

Logitech C920 

Kamera 

1 Kamera aracımızın gittiği 

sıra üzerinde ve aracın 

önünde olmak üzere yabani 

ot ve faydalı ot tespiti 

yapmak üzere 

kullanılacaktır. 

Bu kamera modeli yakın 

mesafeden istediğimiz netlikte 

görüntüleri anlık sağlayabilecek ve 

ot tespitinde önemli görev 

alacaktır. 

Infrared Hız Sensörü 2 Aracın anlık hızını tespit 

etmek için kullanılacaktır. 

Araç hızı bütün fonksiyonların 

çalışması için elzem bir 

parametredir. Kullanılacak 2 hız 

sensörü hareket eden tekerlerin 

motorlarına takılacaktır. Infrared 

hız sensörü robot projelerinde 

çokça kullanılan efektif ve düşük 

maliyetli bir üründür. 

MPU6050 Eğim 

Sensörü 

1 Aracın 6 eksende ivme ve 

jiroskop verisini almak için 

kullanılacaktır. 

Görevler arasında bulunan yatay 

eğimde hareket etme, dikey eğimde 

hareket etme, çukur geçme gibi 

görevlerde ve yine aracın yaptığı 

diğer görevlerde gerekli olan 

odometri verisini belirleme 

noktasında kullanılabilecek; efektif 

ve düşük maliyetli bir sensör 

olduğu için tercih ettik. 

HC SR04 Mesafe 

Sensörü 

2 Aracın geri hareketinde 

herhangi bir engel mevcut 

ise çarpmayı engellemek 

adına arkasında ve yine sıra 

yüksekliği, bitki yüksekliği 

tespiti için ana gövdenin 

altında olmak üzere 2 adet 

kullanılacaktır. 

Amaçta belirtildiği gibi çarpma 

engelleme; sıra yüksekliği, bitki 

yüksekliği tespit etmek için aracın 

arkasında ve altında olmak üzere 

robotik projelerinde kullanılan ve 

test edilmiş efektif ve maliyeti 

uygun HC SR04 sensörünü 

kullanacağız. 
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Sensörlerin araç üzerindeki konumları ise Şekil 4.1’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 4.1: Sensörlerin Araç Üzerindeki Konumları 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

5.1 Sürüş/Kontrol Arayüzü 

Tarımsal alanda zararlı otların tanınması ve imha edilmesi görevini üstlenecek aracımız 

YABAN-I pilot kontrolünde yönetilebileceği gibi tam otonom şekilde de hareket 

edebilecektir. Öncelikle arayüzümüz bir mobil platformunda çalışacak şekilde 

LM35 Sıcaklık 

Sensörü 

2 Aracın elektronik aksamını 

içeren kutunun sıcaklığı ile 

pil ortamının sıcaklığını 

ölçmek için kullanılacaktır. 

Güvenlik önlemlerinin en 

elzemlerinden biri olan pil sıcaklığı 

ve yine ısınma derecesi yüksek 

olan Raspberry gibi bileşenlerin 

sıcaklığını ölçmek ve arayüze bu 

verileri aktararak bilgi sahibi 

olunmasını sağlamak için LM35 

sensörünü kullanacağız. 

GPS 1 Global konumu ölçmek ve 

haritalama ve navigasyona 

yardımcı olması açısından 

GPS modülü ve anteni 

kullanacağız. 

Alan robotlarının birçoğunda 

bulunan ve haritalama-lokalizasyon 

gibi görevlere yardımcı olarak 

kullanılan GPS modülünü 

aracımızda kullanacağız. 
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tasarlanmıştır. Pilot ve otonom modu olmak üzere iki modu bulunacaktır; bu modların 

birbirinden farkı genel olarak kontrol üzerine olacaktır. Pilot ve otonom modları için iki 

farklı arayüzümüz bulunmaktadır.  

Otonom sürüş arayüzümüzün en önemli güvenlik önlemlerinden biri olarak rastgele 

başlatma gibi durumların önüne geçmek amacıyla ekranın sağ üst ve sol alt kısımlarında 

bulunacak iki buton ile başlatma sağlanabilecektir, sisteme başlama sinyali iki tuşa aynı 

anda basılması ile verilecektir. Sürüş arayüzümüz üst panel, sol ve sağ kısımlar ile alt 

panel olmak üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. Üst panelde pil sıcaklığı, batarya doluluk 

durumu gibi hayati derecede önemli bilgiler yer alacaktır. Yine bu bölümde kapatma tuşu 

ve mod değiştirme butonları da bulunacaktır ki bu butonlar birazdan bahsedeceğimiz acil 

durum durdurma butonu sonrasında önceliği en yüksek butonlar olacaktır. Sol panelin üst 

kısmında alınan yol ve hemen altında aracın anlık hızı bilgileri yer alacaktır. Buranın 

hemen altında pilot modu için yön tuşları ile hızlanma-yavaşlama ve dönme işlemleri 

sağlanabilecektir. Otonom modda ise aynı yerde aracın anlık açı bilgileri, uzaklık 

sensörlerinden alınan veriler ve gps verileri bulunacaktır. Sağ panelin büyük bir kısmında 

kameradan alınıp Raspberry’de işlenmiş gerçek zamanlı görüntüler görülebilecektir, buna 

bağlı olarak da hemen altında yapılmakta olan görev (çukur geçme, engel aşma, zararlı ot 

tanıma ve imha etme) görülebilecektir. Son olarak alt panelde sistemin elektriğini kesecek 

acil durum durdurma butonu bulunacaktır. Hayati öneme sahip bilgileri gösterecek üst 

panel ile acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek alt panel yeterince büyük olacaktır. Örnek 

arayüz aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 
 



 
 

 

 

17 
 
 

 

Pilot sürüş modunda da otonom sürüş modunda olduğu gibi ilk kısımda ekranın sağ ve sol 

kısımlarında bulunan butonlara eş zamanlı olarak basılarak araç çalıştırılabilmektedir. Pilot 

moda geçildiğinde anlık kamera görüntüsü de kullanılarak IKA aracımızın yönlendirmesi sağ 

ve solda yer alan switch butonları kullanılarak hem araç hızı hem de sağa ve sola dönüşler 

ayarlanabilmektedir. Bu modda da aracın anlık hız, GPS, sensörlerden aldığı eğim ve ön arka 

uzaklık bilgileri takip edilebilmektedir. Pilot mod için olan arayüzümüz aşağıdaki görseldeki 

gibidir. 

 

 
 

5.2 Haberleşme Sistemi/Kontrol Algoritmaları 

 

Sistemimizde 4 noktada haberleşme kullanılmaktadır. Arayüz-raspberry, Raspberry- Arduino arasında 

aktarılan veriler ve komıtlar aşağıdaki şekildeki gibidir.  
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Otonom Kontrol Bilgisayarı ile Seri Haberleşme  

ROS kütüphanesi Raspberry üzerindeki Raspbian işletim sisteminin üzerine konumlandırılacaktır. 

Otonom kontrol bilgisayarı olan Raspberry ile motor hareketlerini sağlayan Ardunio Mega platformu 

USB kablosu ile birbirine bağlacak ve seri haberleşme sağlanacaktır. Aynı şekilde sensör bilgilerini 

alan Ardunio Mega anlık olarak bu bilgileri kontrol bilgisayarı olan Raspberry’e de gönderecektir.  

Kontrol Merkezi ile Tek Yönlü Kablosuz Haberleşme 

Bu haberleşmenin hız, batarya sıcaklığı, batarya durumu, eğim derecesi, konum vb. bilgilerin bir 

kontrol merkezi tarafından (android telefon vb.) takip edilmesine imkan veren, IKA aracımızdan 

dışarıya doğru bir haberleşme biçimidir. Bu iş için ESP2866 WiFi modülü kullanılmıştır.  

Manuel Yönlendirme  

Acil bir durum veya ihtiyaç durumlarında otonom sürüşün yanında manuel sürüşü sağlamak için mobil 

cihaz ile Raspberry Pi arasındaki seri haberleşmeyi sağlar. Burada TCP/IP protokolü kullanılacak. 

Arayüzle ile Wifi modülü arasında iletişim kullanılacak ve Raspberry’e bilgiler USART ile 

gönderilecektir. 

Acil Durum Buton Komutu  
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Acil bir durumda dışarıdan erişilebilecek stop komutudur. Butona basıldığında sisteme verilen elektrik 

akışını durdurarak hem acil bir durumda hareketsizliği hem de elektronik aksamla alakalı bir sıkıntı 

durumunda elektrik akışının durdurulmasını sağlar.  

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

6.1 Görüntü İşleme 

Yabani otları kültür bitkilerinden ayırabilmek için görüntü işleme kullanan bir programın 

kullanılması açıktır. Bu programı Python programlama dilinde ve OpenCV görüntü işleme 

kütüphanesini kullanarak  gerçeklemeye karar verdik. Programımızın içermekte olduğu 

algoritmalar ve bu algoritmaların çalışma biçimleri aşağıda ayrıntılı sözel biçimle beraber 

sözde kod (pseudo code) ve resimlerle desteklenerek anlatılmaktadır. 

 

Programımız iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada herhangi bir andaki (frame) 

varolan bütün bitkleri ve bitkimsi varlıkları belirliyoruz. Daha açık anlatmak gerekirse 

toprak ve bitkiler arasındaki renk ayrımından yararlanan bir OpenCV alt maskesi 

oluşturuyoruz. Bu renk ayrımını daha iyi ifade edebilmek için klasik RGB renk uzayı 

yerine HSV renk uzayını kullanıyoruz. Alt maskemizi oluşturduktan sonra oluşan bazı 

küçük ‘gürültü’lerden  kurtulmak için Gaussian kernel kullanan Dilate ve Erode 

işlemlerini uygularak maskemizi yumuşatıyoruz. Oluşan sonuçtaki her bir engel adacığını 

kapalı bir dikdörtgene, ROI (region of interest), alıyoruz. Bu bölgeler üzerinde bazı şartlar 

uygulayarak (alan büyüklüğü, kenar oranları, vs...) filtrelemede bulunuyoruz. Son olarak 

elde ettiğimiz alanların (ROI) dışında kalan bölgelere ait pikselleri sıfıra yani siyaha 

eşitliyoruz ve ikinci aşamaya geçiyoruz. 

 

Bu aşamada bazı köşe ve kenar tespit algoritma ve fonksiyonlarını kullanarak daha önceki 

aşamada dikdörtgen bölge (ROI) içine aldığımız bitkiler arasında ayrım oluşturacak 

özellikleri belirlemeye çalışıyoruz. Daha açıklayıcı olmak gerekirse bitkilere ait yapraklar 

ve dallanmalar arasındaki açıklığı kullanarak kültür bitkilerini yabani bitkilerden ayırmak 

istiyoruz. Her ne kadar tasarımımız çalışıyor gözükse de herhangi bir aşamada bazı 

algoritmalarda değişikliğe gitmemiz gerekebilir. Görüntü işleme sadece yabani bitkinin 

tanımlanabilmesi için kullanılmak üzere tasrlanmaktadır. Aşağıda şimdiye kadar 

geldiğimiz noktada elde ettiğmiz ara sonuçlara örnekler ve algoritmalarımızın tasarım 

sözde kodu (pseudo code) bulunmaktadır. 

 

Algoritma 1: Bitki algılama 

resm <--  ölçeklendirilmiş OpenCV Imaj Objesi 

hsv  <-- renk uzayını hsv olarak değiştir(resm) 

mask <-- hsv renk uzayında ‘yeşil’ aralığı için maskele(hsv) 

mask <-- dilate ve erode işlemlerini uygula, threshold_otsu(mask) 

cont <-- contourları bul(mask) 
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for cont içinden her contour için: 

Alan büyüklüğü, kenar oranları, köşelerden uzaklık şartlarını 
sağlayanları çiz. 

 

gray <-- renk uzayını 8-bit tek kanal olarak değiştir(resm) 

feat <-- köşe ve kenar özelliklerini(feature) belirle(gray) 

for feat içindeden her 3 feature için: 

angs <-- 3 feature arasında kalan açıları ve uzakılıkları hesapla 

if angs açı-uzaklık belirlenen değerler arasında ise:     * 

Belirlenen özellikleri resim içinde işaretle.    * 

Yabani bitkiyi kültür bitkilerinden ayır.     * 

Yabani bitki öldürme ilacını sıkmak için sinyal gönder.    * 

* ile işaretlenmiş alanlar henüz konsept aşamasındadır. 
 

 



 
 

 

 

21 
 
 

 

 
 

Aşağıda verilen görüntülerde konsept tasarım aşamasında olan ve bitkilerin yabani ya da 

kültür bitkisi olarak ayrımını sağlayan algoritmamızın ikinci bölümünün işleyişi 

görülmektedir. Algoritmamız daha kolay ayrım yapabilsin diye yarışma şartnamesinde 

sağlanan bitki profilleri üzerinde denenmiştir. Birinci bölümden elde edilen bitki 

işaretlemeleri (dörtgen bölgeler) üzerinde çalışacak olan algoritmamız önce Sobel Operatörü 

ve Harris Köşe Saptayıcı ile bazı ara geçiş fonksiyonlarını uygulayarak en iyi köşe noktalarını 

bulmaktadır. Görüntülerde görüldüğü gibi algoritmamız her bitkinin özellik işaretleri (en iyi 

köşe noktaları) için farklı sıralamalar ve dağılımlar kullanmıştır. Amacımız bu köşe 

noktalarının oluşturduğu açılar, dağılımlar ve dizilimler arasındaki farklılıkları kullanarak 

daha önceden belirtilen yabani bitki ya da bitkileri, kültür bitkilerinden ayırmaktır. Bu konuda 

işaretli noktalar üzerinde makine öğrenmesi kullanılması da grup üyeleri arasında ikincil bir 

plan olarak düşünülmüştür. 
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6.2 Otonom Hareket 

 Otonom hareket robotumuzun belli bir sistematik doğrultusunda yaptığı 

bütün hareketleri tanımlamaktadır. Otonom olarak yapılacak görevler 

arasında otonom yürüyüş, otonom engelden kaçma, otonom çukur geçme, 

otonom eğimde hareket etme, otonom tanıma ve otonom püskürtme 

bulunmaktadır. Bu hareketlerin hepsini gerçekleştirebilmek için birçok 

sensörden alınan veriler işlenerek robotun lokalizasyonunu sağlamak, 
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hareket edeceği haritayı tanımlamak, buna göre hareket etmek ve son 

olarak da imha görevini icra etmek olacaktır. 

6.2.1 Odometri/Lokalizasyon 

  Odometri verileri farklı sensörlerden aldığımız verilerin 

bir araya getirilip işlenmesi sonucu robotun pozisyonunu ve 

oryantasyonunu yüksek oranda doğru tahmin etmemizi 

sağlamaktadır. Bu işlem sürecinde kullanılan sensörler; 

motorlara takılan hız sensörleri, gps ve gyro yani eğim sensörü 

olacaktır. Bu yapı bizim lokalizasyon için kullanacağımız 

IMU(Inertial Measurement Unit) yapımızı oluşturacaktır. Bu 

sensörlerin hepsini kullanmamızın sebebi herhangi bir sensörden 

gerçek dışı bir veri gelmesi durumunda veya bir sensörün 

hareket sırasında bozulması, arıza yapması durumlarında daha 

önceden sensör füzyon algoritmaları kullanılarak eğitilmiş 

modellerle sürekli test edilerek robotun hareketine devam 

etmesini sağlamasıdır. Odometri verileri ile lokalizasyonun 

sağlanmasında önceki durum başlangıçta robota verilir ve bir 

sonraki duruma geçildiğinde robot tekrar önceki duruma göre 

yeni durum tahmini yapmaktadır. Bu bilgi alışverişini ROS’un 

robot_localization düğümünü kullanarak 

gerçekleştireceğiz. Bu sayede robotun hareketini, baktığı yönü 

ve oryantasyonunu tespit edebilir olacağız. 

 

6.2.2 Haritalama 

  Robot lokalizasyonunu gerçekleştirdikten sonra 

yapmamız gereken robotun hareket edeceği harita olacaktır. 

Bizim durumumuzda robotumuzun tekerleri iki sıra arası 

boşluklarda hareket edecek ve robot yabani otların, faydalı 

otların, yatay eğimlerin, dikey eğimlerin ve engellerin olduğu 

sırayı ortalayacaktır. Dolayısı ile bunların tespitini yapmamız 

gerekecektir. Bu tespiti de Lidar kullanarak yapacağız, aracın 

önüne bağlı olan Lidar kendi sırasındaki bütün engel, eğim ve 

otları(yabani-faydalı ayırmaksızın) tespit edecek ve her adımda 

bunu sürekli güncelleyecektir. Lokalizasyon ve Haritalama için 

SLAM algoritması kullanılacaktır. Yine yardımcı olarak 

kullanılacak sensörlerimiz eğim, hız ve gps sensörleri olacaktır. 

Bu noktada robotun hareketleri eğitim aşamasında RViz ile takip 

edilecek Lidar ile sürekli mesafe kontrolü sağlanıp bir nokta 

bulutu kümesi oluşturulacaktır. Bu haritalama sonucu 

navigasyona için gerekli bilgiler oluşacaktır.   

 

6.2.3 Navigasyon/Rota Planlama 

  Navigasyon ve rota planlama aşaması robotun lokal 

olarak gerçekleştireceği bir işlemdir. Haritalar düzenli olarak 

oluştukça yapılacak hareketler de düzenli olarak belirlenecektir. 
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Yol takibinde parametrelerimiz robotun duruşu, waypointler(bir 

sonraki duraklar) belirlenip buna bağlı olarak lineer hız ve açısal 

hız oranları belirlenecektir. Varsayımsal olarak düz bir sırada 

hareket edeceğimizden dolayı açısal hızımız neredeyse bütün 

durumlarda 0 olacaktır. Lineer hızımız ise çukur, yatay eğim-

dikey eğim gibi durumlarda yavaşlatılacak ve hızlandırılacaktır. 

Örneğin dikey eğim çıkarken hızlandırma yapılacağı gibi dikey 

eğim inerken de fren sistemimiz olmadığı için eksi yönde lineer 

hız verilerek robot yavaşlatılacaktır. Bunun dışında Lidar 

sayesinde engelleri tespit edip navigasyonumuz buna göre şekil 

alacaktır. Burada da parametrelerimiz engelin yüksekliği, açısı, 

duruşu, engele olan mesafe vb. olacaktır. Bu bilgilere eriştiktin 

sonra yine Lidar’dan aldığımız verilere göre robotumuz sıra 

dışına çıkarak hız ve mesafe verilerine göre engelini geçtikten 

sonra tekrar sırasına girecektir. Bütün bu işlemlerin 

gerçekleştirildiği döngü diyagramdaki gibidir.  

 

 
 

6.2.4 Otonom Püskürtme 

 Otonom Püskürtme görevi diğer otonom görevlerden ayrı 

şekilde çalışmaktadır ve sadece yabancı ot tespit edildiğinde 

püskürtme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun için aracın 

üstünden önünü görüntüleyen kamera ve bu kameradan gelen 

görüntüleri anlık olarak işleyen (Bölüm 6.1) Raspberry 

kontroller olarak kullanılacaktır. Daha sonra görüntüde herhangi 

bir yabani ot tespit edildiyse; kamera-püskürtme ucu arası 

mesafe ve hız bilgileri hesaplanarak belli bir gecikmeden sonra 

püskürtme ucu işlenmiş görüntüde bitki hangi tarafta duruyorsa 

o yöne doğru yönelecek ve servo motora güç verilip imha işlemi 

ilaç ile(yarışmada su sıkılacak) gerçekleştirilecektir. 
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7. Özgün Bileşenler 

7.1 Mekanik Özgün Bileşenler 

Aracımızın ön tekerleri arka tekerlerden daha büyüktür. Bu sayede çekiş 

kuvvetini yani toprakla sürtünmeyi arttırarak çukurlardan rahat bir şekilde 

geçmesi hedeflenmiştir. Aynı amaçla kullanılan araçlarda genellikle ön ve arka 

tekerler birbirine eşit veya arka tekerler ön tekerlerden büyüktür. 

Aracımızın şasisinin genelinde içi boş kare profil kullanılmıştır. Bu sayede 

aracımız çok daha az bir ağırlığa sahiptir. 

Aracımız sökülebiliyor yani tamamen portatif bir hâle getirilebiliyor. Bu 

özelliği sayesinde bir yere transferi çok daha kolay oluyor. 

Aracımızın elektronik kontrol bölümü birbirine sigma profillerle bağlıdır. 

Böylece bu kısma sonradan eklemeler yapılmak istenirse, bu profillerin 

oluklarına kolayca eklenebilir. 

Aracımızda kimyasalı taşımak için kullanacağımız bidon, geri 

dönüştürülmüş termoplastik bir bidon olacaktır. Ayrıca bidonun kullanım ömrü 

dolduğunda tekrar geri dönüştürebilecek bir malzemeden oluşacaktır. Bu 

sayede atık tasarrufu ve geri kazanım hedeflenmektedir. 

Aracın pompası aracılığı ile püskürtülen kimyasal, servo motor ile kontrol 

edilebilmektedir. 

 

7.2 Yazılımsal Özgün Bileşenler 

 Yarışmada kullanılacak görüntü işleme kütüphanesinin bir kısmı 

oluşturulmuş olup bir kısmı konsept halindedir. Yazılımsal olarak özgün 

parçalarımızın temelini oluşturmaktadır. 

 Püskürtme sisteminin algoritması daha önceki çalışmalardan farklı 

olarak ele alınmıştır ve döner püskürtme ucu ile sabit bir noktadan püskürtme 

işlemi gerçekleştirilmektedir. 

 Otonom hareket algoritması yarışmaya özel uyarlanacağından dolayı 

bilinen yöntemler ve kütüphaneler kullanılsa dahi özgün bileşenler 

arasındadır. 

  

7.3 Gelecek Çalışmalar 

 Yarışma isterleri arasında olmadığından dolayı tasarıma eklemediğimiz 

özelliklerden biri ot imha amacıyla bir tarlayı ya da bahçeyi tamamiyle 

tarayacak olan robotumuza nem sensörü ilave etmek ve tüm alanın nem 

haritasını çıkarmaktır. Bu sayede çiftçiler, bitki üreticileri alanlarının nem 

detayları hakkında daha net bir bilgiye sahip olup verimli bir üretim 

gerçekleştirebilir. 

 Yarışmada suni otlar kullanılacağından dolayı yine tasarıma 

ekleyemediğimiz bir özellik ise işlenilen görüntüde eğer yakın zamanda 



 
 

 

 

26 
 
 

 

ilaçlanmış ve henüz yabani ota nüfuz etmemiş ilacı da tespit edip o yabani 

bitkiyi pas geçmek ve verimliliği artırmak, israfı önlemektir.  

 

8. Güvenlik Önlemleri 

İKA aracımız için oluşturduğumuz güvenlik önlemlerini aşağıdaki 3 başlıkta 

inceleyebiliriz. 

1. Elektriksel Güvenlik Önlemleri 

2. Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

3. Kimyasal Güvenlik Önlemleri 

8.1 Elektriksel Güvenlik Önlemleri 

8.1.1 Acil Stop Butonları 

 İKA aracımızın üzerinde dışarıdan fiziksel olarak 

müdehale edebileceğimiz 1 adet buton konumlandırdık. Bu 

buton aracımıza elektrik sağlayan sisteme direk bağlı olarak 

konumlanmaktadır. Bu sayede acil bir durumda butona 

basılarak tüm hattın elektrik bağlantısı kesilebilmektedir. 

8.1.2 Elektrik Tesisat Güvenliği 

 Aracımızdaki üzerinden geçecek maksimum akım 

hesaplanmış ve akıma uygun olarak elektrik kablolarına karar 

verilmiştir. Aynı zamanda kablo renkleri farklı kullanılarak 

bağlantılarda oluşabilecek hataların önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. 

8.1.3 Elektrik Devre Kesici 

 Araçta oluşabilecek kısa devre ve akım değişikliği gibi 

durumlar için devre kesiciler kullanılarak bu gibi durumlardan 

ana devrelerin etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

8.2 Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

8.2.1 Sıcaklık ve Düşük Batarya Uyarıları 

 Araç hızı, akü sıcaklığı ve batarya seviyeleri gibi bilgiler 

iletişim protokolü aracılığı ile uzaktan takip edilebiliyor olacak. 

Bu sayede araçta istenenin dışında bir durum gerçekleştiği 

durumda manuel olarak uzaktan durdurulabilecektir. 

8.2.2 Kamera Sistemi Temelli Durdurma 

Alınan uzaktan durdurma önlemlerine ek olarak kamera 

sistemi kullanılarak yapılan ölçümlemelerde cihazın uzun süre 

aynı konumda kalması ve bir çıkış yolu bulamaması durumunda 

kendini otomatik olarak durdurabilecektir. 

8.3 Kimyasal Güvenlik Önlemleri 

 

IKA cihazımızın ana görevi yabani otlara karşı müdahale etmesi olacaktır. Tasarlamış 

olduğumuz araçta müdahale yöntemini kimyasal püskürtme olarak belirledik. Bu 

noktada kimyasalın çevreye, insana ve doğal habitatta yaşayan hayvanlara zarar 
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vermemesi için belli prosedürlere uyulması gerekmektedir. Öncelikle kimyasal sıvıyı 

muhafaza etmek için kullandığımız bidonun maddesini plastik seçerek kimyasallar ile 

tepkimeye girmesini önleyerek kabın zarar görerek kimyasalın çevreye saçılmasını 

önlüyoruz. Seçilecek kimyasalın çok kolay alevlenir ve düşük kaynama noktası 

olmamasına dikkat ederek patlama gibi durumların önüne geçiyoruz. Uygulama 

yapılırken yabani bitkilere direk uygulama yapıldığı için çevreye verilen zarar diğer 

yabani otlarla mücadele yöntemlerine göre çok daha az zararlı hale getirilmiştir. Aynı 

zamanda seçilecek kimyasallar buharlaşma vb. durumlarında uygulayan veya çevreden 

geçen kişileri zehirlememesi için uygun standartlarda seçilecektir. Uygulama yapılan 

alanda her ihtimale karşı uyarı panoları uygulanarak belli bir süre kişilerin alana girişi 

kısıtlanacaktır. 

 

         9. Simülasyon ve Test 

9.1 Mekanik Analiz 

Kütle Merkezi 

Yaban-I’yi tasarlanırken kütle merkezini oldukça orta noktada ve yere göre alçak bir 

konumda tutmaya çalıştık. SOLIDWORKS programının analizlerine göre sonuçlar aşagıdaki 

görsellerdeki gibidir. (Kırmızı nokta ağırlık merkezi) 
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Görsellerden anlaşıldığı üzere kütle merkezi iyi bir konumda yer almaktadır. Robotun kendi 

dinamik dengesi ve yarışma alanında ki görevleri yerine getirken oldukça verimli olmasını 

sağlacaktır. Bu verim hem pil kapasitesine hemde motorların düzensiz durumlara girmesini 

engelleyecektir.  

Tasarımda en hassas yerlerden olan arka şasi ve ön gövdenin, ortalama değerlerde bir darbe 

kuvvetine karşı verdiği tepkiler SOLIDWORKS Simülasyondan alınan görsellerle aşağıda yer 

almaktadır. 

Gerilim Analizi: 



 
 

 

 

29 
 
 

 

 

Stres Anlizi: 

 

Yer Değiştirme Analizi: 
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9.2 Yazılım Simülasyon Ortamı 

  Araçta kullanılacak olan robot kütüphanesi ROS olacağı için simülasyon 

ortamımız da Gazebo programı olacaktır. Bunun yanında RViz gibi programlar da haritalama 

görevleri için kullanılacaktır.  
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