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1. Takım Organizasyonu 

 

Geçmişten günümüze tarım, insanlar için hayati öneme sahip olduğundan üzerinde en çok 

durulan konular arasında yer almıştır. Bu sektörün gelişmesinde en büyük etki tarım 

makinelerinin gelişmesiyle başlamıştır. Nesnelerin interneti (IOT) ve endüstri 4.0 ile birlikte 

bu makineler manuel kontrolden kurtularak yarı otonom veya tam otonom olarak çalışmaya 

başlamıştır. Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm 

tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm 

üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Bu 

doğrultuda bu çalışmanda tarım sektöründeki ilaçlama işleminin ve bununla ilgili diğer 

bağlantılı faaliyetlerin tek bir robotta toplanıp IOT ve endüstri 4.0 sistemine entegre edilmesini 

sağlayan bir mobil tarım robotu tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılan 

tasarım ile robotun genellikle engebeli olan arazi şartlarına uyum sağlayabilmesi üzerinde 

durulmuş olup yabani otları tespit edip ilaçlama yapabilecek bir robotun alt sistemlerine sahip 

statik, dinamik ve kinematik analizleri ile çevresel şartlara uyumlu, dayanıklı ve verilen 

görevleri yerine getirebilecek en uygun tasarım geliştirilmiştir.  

 

Robot statik ve dinamik engellere karşı stereo kamera ve mesafe sensörleri yardımı ile güvenli 

bir şekilde ulaşımı sağlanması amaçlanmaktadır. Yabani ot tanıma ve ilaçlama için Maxduino 

kartı ile ot tespiti yapılması planlanmaktadır. Sistem mekanik tasarımı için SOLİDWORKS 

paket programı kullanılmaktadır. Tasarım yarışma şartnamesinde geçen boyutlara göre 

gerçekleştirilmektedir. Robotun denetleyicisi olarak bir mini bilgisayar kullanılması 

planlanmaktadır. Bütün görevler otonom bir şekilde gerçekleştirilecek olup materyal ve yöntem 

kısmında detayları verilecektir. 

 

Takımın isminin ATTA olmasının temel sebebi ATTA karıncalarıdır. Bilindiği üzere karıncalar 

doğanın çalışkan mimarları ve durmaksızın bir hareket ve hiyerarşi ile hareket eden canlılarıdır. 

Bilinen 10.000’den fazla tür karınca türü bulunmaktadır. Atta Colombika türü diğer adıyla 

‘yaprak kesen karınca’ olarak anılır. Doğada bilinen 41 yaprak kesen karınca türünden sadece 

bir tanesidir Atta Colombica kestikleri yapraklar ile mantar yetiştirir ve bu mantarları besin 

olarak kullanır bir nevi zirai çalışma yürütürler.  Bu sebeple ekip olarak isminin ATTA 

olmasına karar verilmiştir. Ekip üyeleri mekanik elektronik ve yazılım alanlarında kendilerini 

geliştirmiş IOT ve endüstri 4.0’a ayak uydurabilecek yeni cihazlar geliştirmek için 

çalışmalarına devam etmektedir. Proje iş zaman çizelgesi Tablo 1’de verilmektedir.  

 

 



Tablo 1. İş Zaman Çizelgesi. 

 

İş Paketleri Tanımı Sorumlu Ekipler Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

1- Sistemin Analiz ve Simülasyon Çalışmalarının Yapılması 
Mekanik ve Yazılım 

Birimi 
    

2- 1’nolu Çalışma Sonuçlarına Göre Sistemin Optimizasyonu Tüm Birimler     

3- Mekanik Tasarımın Nihai Hale Getirilmesi Mekanik Birimi     

4- Elektronik Tasarımın Nihai Hale Getirilmesi Elektronik Birimi     

5- Proje Detay Raporu Hazırlanması Takım Kaptanı     

6- Proje Sunumları Hazırlanması ve Sponsor Arayışı Tüm Birimler     

7- Malzeme Temini Mekanik Birimi     

8- Sistemin Mekatronik Üretiminin Gerçekleştirilmesi Tüm Birimler     

9- Sistem Üzerinde Algoritmaların Denenmesi Yazılım Birimi     

10- Algoritma Revizyonların Gerçekleştirilmesi Yazılım Birimi     

11- Sistemin Optimize Edilmesi ve Yarışmaya Hazırlık Tüm Ekipler     
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporlarının açıklanmasının ardından hakemlerin yorumları, yarışma koşulları ve 

mevcut mali durumlar tekrar incelendiğinde çeşitli değişikliklerde bulunulmuştur. Yapılan 

değişiklikler şu şekildedir: 

a. Takım üyelerinde değişiklikler yapıldı. 

 

➢ Kişisel sebeplerden ötürü takımdan ayrılan iki üyenin yerine iki üye dahil edildi. 

Bunun yanı sıra ekibin ihtiyacı olan birimlere 4 üye daha dahil edilerek üye sayısı 

8’e çıkarıldı. Ekip üyelerinin kişisel bilgilerinin organizasyon bölümünde 

bulunmaması gerektiğinin raporda belirtildiği için kişisel bilgiler ve isim bilgileri 

bu bölümden kaldırıldı. Üye bilgileri detayları için KYS sistemi incelenebilir. 

 

b. Mekanik tasarımda küçük güncellemeler yapıldı. 

 

➢ Ön tasarım raporunda belirtilen araç boyutları ve mekanik imalat yöntemlerinde 

mali nedenlerden dolayı güncelleme yapılmıştır. Mekanik kısmın 3B yazıcı 

teknolojisi kullanılarak üretilmesi planlanmıştır. Bu nedenle araç boyutları ön 

tasarım raporunda 450X650X300 mm iken 385X575X250 mm GenişlikXUzunlukX 

Yükseklik olarak güncellenmiştir. Mekanik imalatı 3B yazıcı teknolojisi ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

➢ Ayrıca araç için kullanılması planlanan tekerlerin maliyetlerinin yüksek olması 

nedeniyle sert kısmının PLA filament kullanılarak, Esnek kısımlarının ise bisiklet 

lastiği kullanılarak üretilmesi planlanmış ve üretilmiştir. 

 

c. Elektronik donanım ve enerji testleri sonucunda hazır pil grubu almak yerine kendi 

pil grubumuzu oluşturmanın mali açıdan daha uygun olduğu ortaya konulmuş ve 

elektronik biriminden bir üyenin bunun üzerine çalışma yapması kararlaştırılmıştır. 

 

d. Robotun doğrusal ve yanal hareketlerini sağlayacak olan motorların Türkiye 

stoklarında tükenmesi nedeniyle alternatif bir motor seçilmiş ve sisteme 

uyarlanmıştır. Aynı Şekilde XBee Modüllerinin stok problemleri sebebiyle alternatif 

modüller tercih edilmiştir. 

 

Ön tasarımda planlanan bütçe kur bazlı olarak artmış bu nedenle alternatif uygun maliyetli 

seçimler yapılmaya çalışılmıştır. Ön tasarım raporunda yapılan maliyet analizinin sonucunda 

31700 TL olarak belirlenen miktar güncel fiyatlara bakıldığında kur bazlı artışlar sebebiyle 

60000 TL üzerinde bir fiyata ulaşmıştır. Bu nedenle maliyeti azaltmak adına üretim kısmında 

mümkün olduğunca dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılmıştır. Maliyet 36450 TL civarına 

düşürülmüştür. Temin edilen ürünler yeşil renk ile vurgulanmıştır. Robotun parçalarının 

30050 TL’lik büyük bir kısmı temin edilmiş 6400 TL’lik bir kısmı temin edilememiştir. 

Güncel sistem bileşenleri ve maliyet analizi Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Sistem bileşenleri ve maliyet analizi. 

Kalem 

No 

Ürün Adı Birim 

Fiyatı 

Miktar Toplam 

Fiyat 

Temin 

Durumu 

1 Realsense Stereo Kamera 14000 1 14000 Temin Edildi 

2 Enkoderli Metal Redüktörlü Motor  1000 6 6000 Temin Edildi 

3 NVIDIA Jetson Nano  5000 1 5000   Temin Edildi 

4 12v 40000mah BMS’li Lion Pil 2000 1 2000 Beklemede 

5 Mekanik Şase 500 1 500 Temin Edildi 

6 BTS7960B 40 A 150 8 1200 Temin Edildi 

7 Teensy 3.2 Geliştirme Kart 800 1 800 Beklemede 

8 Arduino Nano 150 2 300 Temin Edildi 

9 Elektronik Sarf Malzeme 500 1 500 Temin Edildi 

10 ESP32 WROOM 200 2 400 Beklemede 

11 Maixduino AI Geliştirme Kiti  1150 1 1150 Temin Edildi 

12 Yüksek Torklu Servo Motor 250 2 500 Beklemede 

13 Esun PLA Plus Filament 250 4 1000 Beklemede 

14 Sharp Mesafe Sensörü 10-80cm 250 4 1000 Beklemede 

15 9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU 700 1 700 Temin Edildi 

16 Mini DC 12V Su Pompası 350 2 700 Beklemede 

17 RF kumanda sistemi 500 1 500 Temin Edildi 

18 GPS Modülü 200 1 200   Temin Edildi 

 Toplam 36450  

 

3. Araç Özellikleri 

 

Yere bağımlı robotik sistemlerinin popüler türleri zemine montaj edilen robotlar ve mobil 

robotlardır. Zemine montaj edilen robotların fiziksel özellikleri kendi sınırlarını belirlemekte 

hareket kabiliyetleri bu sınır içerisinde kalmaktadır. Mobil robotlar ise serbestçe engellerin 

bulunduğu ortamlarda güvenli bir şekilde hareket edebilmektedirler. Bu projede 6 Tekerli bir 

Rover yapılması planlanmaktadır. Genelde çeşitli uzay görevlerinde kullanılan bu araçlar 

olumsuz arazi koşullarında elverişli bir şekilde hareket edebilmektedir. Tekerlekli mobil 

robotun kinematik modellemesi sabit manipülatörün kinematik modellemesinden farklıdır. 

 

Statik manipülatörlerin kinematik modellemesinde mekanizmalar yüksek eleman çiftleri 

değilken, tekerlekli mobil robotlar yüksek eleman çiftleridir. Denavit-Hartenberg ilkesinin 

çoklu kapalı zincirlerle ilgili çözümsüz kaldığı noktalar olduğu için, Sheith-Uicker ilkesi 

kullanılır. Tekerleklerin açısal hızları direkt olarak tekerleklerin olduğu yüzey doğrultusundaki 

hızlara çevrilebilir [1-4]. 

 

Tekerlekli mobil robotların tekerlek sayısına, aktüatör sayısına, boyutlarına ya da görev kontrol 

tiplerine göre bir sürü çeşidi vardır. Mobil robotların kinematik analizi ile robot 

manipülatörlerin analizi arasında 4 temel fark vardır. 
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a. Sabit manipülatörler sabitlenmiş nesnelerle temas halinde iken sadece kapalı zincir 

oluşturur fakat tekerlekli mobil robotlar aynı koşulda birden fazla kapalı zincir 

oluşturabilir.  

 

b. Sabit manipülatörler sadece yüksek olmayan eleman çiftli mafsallar içerirken, mobil 

robotlarda tekerlek ve düzlem yüksek eleman çifti olarak tasarlanmıştır. 

 

c. Tekerlekli mobil robotlarda, tekerleğin sadece bazı serbestlik derecesi tahrik edilir. 

Bununla birlikte, sabit manipülatörün her mesnetinin tüm serbestlik dereceleri en az bir 

eyleyiciye sahiptir.  

 

d. Statik manipülatörlerdeki her mesnet, pozisyon ve hız sensörlerine sahiptir. Tekerlekli 

mobil robotlarda tekerleğin sadece bazı serbestlik dereceleri pozisyon ve hız 

sensörlerine sahiptir. Sheth-Uicker ilkesi, tekerlekli mobil robotlardaki her tekerlek ile 

zemin arasında yüksek eleman çifti ilişkisini modellemeye izin verir. Bu yüzden Sheth-

Uicker yöntemi, tekerlekli mobil robotların kinematik analizindeki dönüşüm 

matrislerini bulmak için daha elverişlidir [5-6]. 

 

3.1. Mekanik Sistem 

 

Robotun tarım arazisi üzerinde hareket kabiliyetini en üst seviyede olması için 6 tekerli ve 6 

aktüatörlü bir Rover sistemidir. Üretilen 6 tekerli Rover’ın engebeli arazi şartlarına hareketli ön 

şasesi sayesinde kolay ayak uydurabileceği engebeli arazi şartlarında zorlanmadan yol 

alabileceği Marsa gönderilen gelişmiş versiyonları tarafından ispat edilmiştir[7]. Mobil 

robotlarda sık rastlanılan sağ ve sol tekerin hız farklılığına göre dönerek ilerleme hareketi 

yapabilmesi sayesinde arazide engel bulunan noktalardan kolaylıkla kurtulabilecekleridir.  

 

Ayrıca yürür sistemin bileşenleri ana gövde üzerinde bölmeler şeklinde yerleştirilecektir. Bütün 

bileşenler, aracın ağırlık merkezi ve geometrik merkezi örtüşecek şekilde konumlandırılacaktır. 

Ağırlık merkezinin yere olan mesafesi azalması için ağır bileşenler en alt katmana 

yerleştirilecektir. Arka tekerin bağlı olduğu kısım ana şaseye sabit ön iki tekerin bulunduğu 

bağlantı elemanı hareketlidir buda engebeli arazide hareket kabiliyetini arttıracaktır [8-9]. 

 

Aracın dış şasesinde üst kapak ve yalıtım kısımları dışında 3B yazıcı teknolojisi kullanılmıştır. 

Tekerlerin dış lastik kısmı içinse bisiklet lastiğini parçalayarak uygun hale getirilip monte 

edilmesi düşünülmektedir. Bunun temel sebebi maliyeti daha uygun hale getirerek dışa 

bağımlılığı azaltmaktır. Aracın sistemin bileşenlerini taşıması için orta kısım miller sayesinde 

alttan desteklenecektir. İlaçlama için sıvı taşıma tankı bu kapalı bölüme ağırlık merkezini 

aşağıya çekmek için yerleştirilecektir. Orta kısımda bulunan boru servo motor yardımıyla 90 

derece sağa ve sola hareket edebilecek şekilde monte edilecektir. Aracın güncel ölçüsü 

385X575X250mm Genişlik-Uzunluk-Yükseklik olarak üretilmiştir. Sistemin mekanik 

tasarımına ve uzunluklarına ait görseller Şekil 1-3’te verilmektedir. Üretilen robotun çeşitli 

açılardan görünümü Şekil 4-5’te verilmektedir. 
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Şekil 1. SOLİDWORKS programı ile çizilen aracın yan görünüşünden uzunluk ölçüsünün 

verilmesi. 

 

 
 

Şekil 2. SOLİDWORKS programı ile çizilen aracın ön görünüşünden genişlik ölçüsünün 

verilmesi. 

 

 

 
 

Şekil 3. SOLİDWORKS programı ile çizilen aracın yan görünüşünden yükseklik ve teker 

ölçülerinin verilmesi. 
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Şekil 4. Robotun ön görünüşü. 

 

 
 

Şekil 5. Robotun yan görünüşü. 
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Robotun ilaçlama sistemi için 2.5LT’lik bir depo sistemi ve buna bağlı bir su pompası 

kullanılması planlanmaktadır. İlaçlamanın Şekil 1-5 arasında verilen görsellerdeki servo 

motora bağlı sistem ile 90 derece sağa ve sola dönüş sağlanarak yapılması planlanmıştır. 

 

3.2. Elektronik Sistem 

 

Elektronik sistemin bileşenleri Şekil 6’da verilmektedir. 

 

Şekil 6. Elektronik sistem bileşenleri diyagramı. 

 

Sistemin temel bileşenlerine bakıldığında ana işlemci olarak jetson nano kullanılması 

planlanmaktadır. Yardımcı denetleyici olarak arduino nano ve teensy kullanılması 

planlanmaktadır. Çevre ve mesafe algılama için stereo kamera ve sharps sensörü kullanımı, ot 

tespiti için maixduino geliştirme kiti, robotun doğrusal hareketi için 6 enkoderli motor ve IMU 

sensör kartı, bunların kontrolü için teensy kontrol kartı, ara bileşenler için arduino nano gibi 

çeşitli bileşenler bulunmaktadır. 

 

Robot için 6 adet namiki 22cl-3501pg 120rpm dc motorların kullanılması planlanmaktadır. Bu 

redüktörlü motor, 80:1 metal dişli kutusuna sahiptir. Genelde bu tür motorlar, nominal 

gerilimlerin üstünde ve altında gerilimlerde çalışabilir; daha düşük voltajlar pratik olmayabilir 

ve daha yüksek voltajlar motorun ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir. Motor milinin arka 

çıkıntısındaki manyetik diskin dönüşünü algılamak için iki kanallı bir Hall efekt kodlayıcı 
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kullanılır. Bu motorlar aracımız için adet başına yaklaşık olarak 15 kg/cm 1,41 N/m tork 

sağlayabilecektir. Bu da toplamda 90 kg/cm’lik ve 8,46 N/m’lik bir torka karşılık gelmektedir. 

https://www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool üzerinde yapılan 

hesaplamaya göre 25 kg’lık bir sistemin maksimum 20 derecelik bir eğimde motor başına 0,61 

N/m tork gerekmektedir. Seçtiğimiz motorlar bu değeri rahatlıkla karşılayabilmektedir. 

Sistemin enerjilendirilmesi için 18650 12V 40Ah bms devreli li-ion şarjlı pil kullanılması 

planlanmaktadır. Sistem bileşenlerinin gerekli dokümanları incelenip maksimum anlık çektiği 

akımlar göz önüne alındığında motorlar adet başına 2A maksimum zorlanma akımı, toplamda 

6 adet motor 12A akım çekebilmektedir. İlaç pompası ortalama 2A akım çekebilmektedir fakat 

sadece yabani ot tespitinde kullanılacaktır. Bunun dışındaki diğer sensör ve eyleyici birimleri 

maksimum 6A akım çekmektedir. Toplamda maksimum 20A civarında bir akım ihtiyacı 

görülmektedir. Bu değerler göz önüne alındığında sistem maksimum zorlanmada 2 saat sürekli 

çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra sistemin elektronik dağıtım hattının tasarımında yalıtımlı 

silikon kablolar kullanılması planlanmaktadır. Güç hattı ve haberleşme hattının birbirinden 

etkilenmesini engellemek için kablolarının izolasyonuna dikkat edilecektir. Güç için 12 AWG 

silikon kablo kullanılması planlanmaktadır. 

 

3.3.Yazılım 

 

Sistemin algoritma akış diyagramı Şekil 7’de verilmektedir. 

  

 
Şekil 7. Sistemin çalışma akış diyagramı. 

https://www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool
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Robotun kullanıcı ara yüzü Python programlama diliyle yazılacaktır. Robot wifi ile hem 

görüntü hem de anlık durum bilgisini gönderecektir. Ana denetleyicideki bütün programlar 

Python programlama diliyle yazılacaktır. Ana denetleyici yardımcı denetleyicilerle serial 

haberleşme türünü kullanacaktır. Yardımcı denetleyicilerde “C-C++” yazılım dilleri 

kullanılacaktır. Robotun çalışmaya başlaması ile ilk olarak Stereo kamera ve Maxduino 

iletişimi sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca stereo ve sharp sensörü “herhangi 

bir engel var mı?” bunun kontrolünü sağlayacak. Sistem bunlarla birlikte eş güdümlü olarak 

maixduino modülü ile “yabani ot var mı yok mu?” kontrolü sağlandıktan sonra yabani ot 

tespitinde ilaçlama işlemini yapacaktır Bütün bu işlemler yapılırken master ve slave 

denetleyiciler eş güdümlü olarak çalışmaya devam edecektir. Yazılım ile ilgili detaylı bilgiler 

otonom sürüş algoritmasında verilecektir. 

 

4. Sensörler 

 

4.1. D435 Intel RealSense Stereo Kamera 

 

Intel’in d400 serisi realsense kamera derinlik hesaplamak için stereo kayıt kullanır. D415 usb 

ile çalışır ve iki derinlik sensörü, bir rgb sensörü ve bir kızılötesi projektöre sahiptir. Prototip 

geliştirmelerine derinlik ölçümünü dahil etmek istenen projeler için oldukça kullanışlıdır. 28 

nanometre (nm) işlem teknolojisi kullanan ve gerçek zamanlı derinlik görüntülerini hesaplamak 

ve çıktıyı hızlandırmak için 5 adede kadar mipi kamera seri arayüzü 2 şeridi destekleyen güçlü 

bir görüntü işleme işlemcisi vardır. Hassas derinlik algısı ve uzun menzil için yeni ve 

genişletilmiş stereo derinlik algoritması. 1280 x 720 çözünürlüğe kadar görüntüler arasındaki 

eşitsizliklerin algılanmasını sağlayan bir dizi görüntü sensörü mevcuttur. Yeni çapraz platform, 

açık kaynaklı intel realsense sdk 2.0 desteği, görüntü ayarlamaları ve renk verilerinin 

ölçeklendirilmesi için özel renkli görüntü sinyali işlemcisi vardır. Stereo görüntüleme, iki 

kamera ile farklı noktalardan elde edilen görüntülerin birleştirilip mesafe hesabını mümkün hale 

getiren pasif ölçüm tekniğidir.  

 

Aktif ölçüm, yalnızca nesnenin algılayıcıya olan uzaklığını verir. Pasif ölçümde ise nesnenin 

uzaklığının yanı sıra geometrisini de çıkarmak mümkündür. Stereo görüntüleme tekniğinde, 

aynı nesnenin iki farklı kamera konumundan görüntüsü alınır. İki görüntü üzerinde de nesnenin 

konumu tespit edilir. Nesneler arasındaki mesafe (piksel), kamera ile nesne arasındaki 

mesafeyle ters orantılıdır. İnsan gözü, derinlik ve mesafe perspektifi elde etmek için benzer 

tekniği kullanılır. Stereo görüntüleme tekniğinde, öncelikle elde edilen iki görüntü düzeltilerek 

birleştirilir. Birleştirilmiş görüntü üzerinden yer değişimi (eşitsizlik) haritası çıkartılır ve 

derinlik (mesafe) hesaplaması yapılır. Yüksek yer değişimi, nesnenin kameraya daha yakın 

olduğu anlamına gelir. Düşük eşitsizlik ise nesnenin kameradan daha uzakta olduğunu gösterir. 

Bu sayede derinlik ve mesafe ölçümü konusunda bu proje için uygundur bu nedenle tercih 

edilmiştir. Bu projede kullanılması planlanan stereo kamera intel firmasının realsense d435 

serisidir (Şekil 8). 
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Şekil 8. İntel realsense d435. 

 4.2. Maixduino AI Geliştirme Kartı 

 

Kendryte K210 RISC-V AI işlemcisine dayanan Maixduino AI geliştirme kartı, Arduino UNO 

form faktöründe WiFi ve Bluetooth bağlantısı için MI AI modülü ve ESP32 modülü ile birlikte 

gelir. K210, bağımsız FPU, 64 bit CPU bit genişliği, 8 MB on-chip SRAM, 400 ayarlanabilir 

nominal frekans ve çarpma, bölme ve karekök işlemlerini destekleyen çift hassasiyetli FPU'ya 

sahip çift çekirdekli işlemci çipi ile birlikte gelir. Ayrıca, Maixduino AI Geliştirme Kartı, sinir 

ağı donanım hızlandırıcı KPU, ses işleme birimi (APU), programlanabilir IO dizisi (FPIOA / 

IOMUX) ve Hızlı Fourier Dönüşüm Hızlandırıcı ile donatılmıştır. Yapay zeka işlemede K210, 

evrişim, toplu normalleştirme, etkinleştirme ve havuzlama gibi işlemleri gerçekleştirebilir. 

Aynı zamanda, ses yönü taraması ve ses verisi çıkışının ön işlenmesi de gerçekleştirilebilir. 

Ürünün yerleşik kablosuz modülü, çift çekirdekli ESP32 Xtensa LX6 işlemcili ESP32-

WROOM-32'dir. Ayrıca hem K210 hem de ESP32'yi desteklemek için çift kanallı CH522 

yongası üzerinden güç ve programlama için DVP kamera konektörü, LCD ekran konektörü, 

dahili MEMS mikrofonu, TM8211 I2S ses DAC, 3W güç amplifikatörü, USB 2.0 Aygıt C tipi 

bağlantı noktası vardır. Arduino UNO uyumlu dijital I / O'lar / PWM, I2C, UART ve 6 analog 

bağlantılar bulunmaktadır. Bu kadar geniş özelliğe sahip olması ve nesne tespiti kütüphanesinin 

bulunması nedeniyle bu projede kullanılması planlanmıştır (Şekil 9). 

 

 
 

Şekil 9. Maixduino AI Geliştirme Kartı. 
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 4.3. Sharp Mesafe Sensörü 

 

Sharp GP2Y0A02YK0F (Şekil 10) 20 ile 150 cm arası engelleri algılayabilen, kullanımı kolay, 

analog bir sensördür. Yüksek mesafeli ölçüm yapabilen bir kızılötesi sensördür. Sharp mesafe 

sensörleri ölçüm veya algılamanın yapıldığı her alanda kullanılabilmektedir. Sharp 

GP2Y0A02YK0F uzun mesafede benzer sensörlere göre çok daha iyi bir performans sağlar. 

Kullanımı oldukça kolay olan bu sensörü mikrodenetleyicinin analog giriş pinlerine bağlayarak 

kullanabilmektedir. Bu nedenle bu projede Stereo kamera ile füzyon edilerek kullanılacaktır.  

 

 
Şekil 10. Sharp Mesafe Sensörü. 

 

 4.4. BNO055 9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU 

 

Bu (Şekil 11) 9 eksenli sensör sayesinde, objelerin üç boyutlu uzayda hangi konumda olduğunu 

ekstra hesaplama yapmadan öğrenebilirsiniz. Üzerinde bulunan ARM Cortex-M0 mikroişlemci 

sayesinde normal IMU kartı şeklinde kullanımın yanı sıra, cisimlerin mutlak konumlarını 

dördey veya Euler vektörü şeklinde elde edebilmeniz mümkündür. Arduino gibi işlem yeteneği 

sınırlı kartlarda kullanmak için oldukça uygundur. I2C arayüzünü kullanır. 3.3V ve 5V lojik 

seviyeleri ile kullanılabilir. 

 

 
Şekil 11. BNO055 9-DOF IMU. 
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  4.5. SIM808 GSM/GPRS/GPS Geliştirme Kartı 

 

Arduino ve Raspberry Pi gibi geliştirme kartları ile GSM haberleşme ve GPS özelliklerini 

kullanmanızı sağlayan, SIM808 modüle sahip geliştirme kartıdır. Bu kartı kullanarak SMS 

gönderip alabilir, konum takipi yapabilir. Kart üzerindeki SIM808 modülü, GSM haberleşme 

ve GPS alıcısı görevlerini üstlenmektedir. Kartı 5-26VDC güç kaynağı veya batarya ile 

beslemeniz mümkündür. Arduino ve Raspberry Pi gibi geliştirme kartlarını bağlayabilmeniz 

için uyumlu TTL seri bağlantıya (UART) sahiptir. Şekil 12’de verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 12. SIM808 GSM/GPRS/GPS Geliştirme Kartı. 

 

a. Stereo kamera, sharp sensörleri ile birlikte aracın ön kısmında engel ve mesafe tespiti 

için kullanılacaktır. Stereo kamera 4 adet sharp sensöründen gelen verilerle birlikte 

füzyon edilerek güvenli ulaşımı sağlayacaktır.  

 

b. Aynı zamanda maixduino ile gerçek zamanlı yabani ot tespiti yapılacak tespit edilen 

otların ilaçlanması için aracın durması ve ilaçlama işlemini başlatacaktır. 

 

c. IMU ise aracın mutlak oryantasyonu için motorlardan gelen enkoder verileri ve gps 

verileri ile füzyon edilerek gerçek zamanlı olarak aracın konumsal hareketlerinin 

doğrusallığını sağlayacaktır. 

 

Sensör füzyonu sağlanırken robot çoklu testlere tabi tutulacak ve istatiksel olarak en yüksek 

doğrulukta çalışan algoritma yarışma anında kullanılacaktır. 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Robotun kontrol ünitesi çalışa blok diyagramı Şekil 13’te verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 13. Robotun çalışma blok diyagramı. 

 

Sistemde ana denetleyici olarak bütün görev planlamasından sorumlu olarak Jetson Nano 4GB 

kullanılması planlanmaktadır. Jetson Nano, yaygın olarak kullanılan yardımcı bilgisayarlara 

oranla daha güçlü bir GPU’ya sahiptir. Bu sayede stereo kameradan, sharp sensörlerinden ve 

diğer sensörlerden gelen veriler daha güvenilir ve hızlı işlenebilecektir. Ara denetleyici olarak 

iki adet Arduino nano ve bir adet Teensy 3.2 kullanılması planlanmaktadır. Bir numaralı 

Arduino nano acil durumlarda otomatik stop için kullanılması planlanmaktadır. İki numaralı 

Arduino nano ilaçlama sistemini kontrol etmektedir. Teensy ise aracın hız, yön ve tork 

ayarlarının yapay zeka destekli olarak denetlenmesi için kullanılması planlanmaktadır. Aracın 

yol planlaması için bir adet stereo kamera ve 4 adet sharp sensörü kullanılması planlanmaktadır. 

Bu cihazlar anabilgisayar ile doğrudan haberleşeceklerdir. Ayrıca otların tanınması için 

kullanılması planlanan Maixduino doğrudan ana denetleyiciye bağlıdır.  Ana denetleyici ise 

bilgileri kullanıcı arayüzüne doğrudan iletmekte ve anlık araç bilgileri gözlemlenebilmektedir. 

 

Robotun manuel kontrolü için kendi tasarımımız olan üzerinde nrf24l01 2,4ghz bulunan bir 

kumanda kullanılması planlanmaktadır. Açık alanda 1 km’ye yakın bir menzili bulunmaktadır 

sistemin manuel olarak çalıştırılması durumunda kullanılabilecektir. Bunun dışında robot için 

python dili destekli bir arayüz oluşturulup robotun anlık görüntüsü ve ESP32 modülü ile sistem 

bilgilerinin aktarımı sağlanacaktır. Ayrıca acil durumlarda kumanda ve arayüz üzerinden acil 

stop uzaktan yapılabilecektir. Sistemde bulunan sensörler genel olarak şu haberleşme türlerini 

kullanacaktır; I2C, SPI, RS232, RX-TX. Bunların yanında motorların hız ve yön kontrolleri 

için PWM sinyalleri gerekli denetleyici kartlardan motor sürücülere iletilecektir. Ayrıca aracın 
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zorunlu durumlarda jetson nano üzerinden de manuel olarak kontrolünün sağlanabilmesi için 

uzaktan masaüstü bağlantısı yapılabilecektir. 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

6.1. Yabani Ot Tespiti 

 

Yabani ot tespiti için maixduino modülü kullanılacaktır. Bu modülün kodlanması için çeşitli 

yöntemler vardır; MaixPy (MicroPython), Maxduino (Arduino),Kanji'nin resmi SDK'sı olan 

Kendryte SDK temel API'yi sağlar, RT_Thread – RT-Thread desteği. Biz bu projede 

microPython yöntemini kullandık. İlk olarak Keras’ta nesne tanımlama için son zamanlarda 

popüler olan bir YOLO mimarisi eğittik.  

 

YOLO, 'You Only Look Once' teriminin kısaltmasıdır. Bu, bir resimdeki çeşitli nesneleri 

(gerçek zamanlı olarak) algılayan ve tanıyan bir algoritmadır. YOLO'da nesne tespiti bir 

regresyon problemi olarak yapılır ve tespit edilen görüntülerin sınıf olasılıklarını sağlar. YOLO 

algoritması, nesneleri gerçek zamanlı olarak algılamak için evrişimli sinir ağlarını (CNN) 

kullanır. Adından da anlaşılacağı gibi, algoritma nesneleri algılamak için bir sinir ağı üzerinden 

yalnızca tek bir ileri yayılım gerektirir. Bu, tüm görüntüdeki tahminin tek bir algoritma 

çalıştırmasında yapıldığı anlamına gelir. CNN, çeşitli sınıf olasılıklarını ve sınırlayıcı kutuları 

aynı anda tahmin etmek için kullanılır. YOLO algoritması çeşitli varyantlardan oluşur. Yaygın 

olanlardan bazıları küçük YOLO ve YOLOv3'ü içerir. Daha sonra eğittiğimiz modelimizi 

“kmodel” formatına çevirdik. Ardından Micropython firmware ve MaixPy IDE yardımıyla 

modelimizi maixduino içine gömdük. Gerçek zamanlı olarak başarılı bir ot tespiti sağladık. 

YOLO mimarisinin ağ tasarımı Şekil 14’te verilmektedir [10]. 

 

 
Şekil 14. YOLO mimarisi ağ tasarımı. 
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YOLO mimarisi ile eğitilmiş örnek nesne tanıma kodu çıktısı Şekil 15’de verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 15. YOLO mimarisi sonuçları. 

 

6.2. Gerçek Zamanlı Hareket ve Engel Tespiti 

 

Robot, görev süresince yarışma alanında belirli bir konumdan başka bir konuma otonom bir 

şekilde hareket ederek otonom sürüşü sağlamakla yükümlüdür. Robotun bu görevleri başarılı 

bir şekilde yapabilmesi için bazı gereksinimlere ihtiyaç duyar. Bunlar; 

 

a. Araç üzerindeki motorların yön ve hız kontrolünü sağlamak için uygun PID 

algoritmasının yazılması.  

b. IMU sensörü ve motor enkoderlerinden gelen verileri filtrelemek, doğruluğunu 

arttırmak uygun bir sensör füzyonu uygulamak. 

c. Gerçek zamanlı engel tespitinin sağlanması için stereo kamera, sharp sensörleri ve GPS 

verilerinin uygun algoritmalarla füzyon edilmesi. 

d. Gerçek zamanlı olarak aracın batarya seviyesi, mutlak konum bilgileri gibi kritik öneme 

sahip verileri telemetri yardımıyla dışarı aktarılması. 

e. Acil durumlarda gerektiğinde manuel sürüşe hızlıca geçiş yapabilmek,  

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması için ana kontroler olarak CPU ve GPU gücü türevlerine 

bakıldığında oldukça güçlü olan Jetson nano tercih edilmiştir. İçerisinde bulunan ubuntu 

çekirdeği sayesinde Python programlama dili ve Robot Operating System(ROS) kullanılarak 

çok rahat bir şekilde robot programlanabilmektedir. Stereo kamera, sharp sensörleri ve GPS 

verileri için çeşitli füzyon algoritmaları geliştirilmiş olup bu algoritmaların sonuçları istatiksel 

olarak analiz edildiğinde en güvenilir sonuç verenin kullanılması planlanmaktadır. 
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Stereo Kameradan gelen görüntülerde her piksel için bir uzaklık değeri okunarak o piksel için 

mesafe ölçümü yapılabilmektedir. Aracın hareket halinde engel algılanması durumunda, araç 

boyutu ve mesafe değerine bağlı olarak yapılması gereken manevraya karar verilebilmektedir. 

Herhangi bir engel tespit edildiğinde pikseller arasındaki mesafeye bağlı olarak engelin köşe 

noktaları çıkartılabilmektedir. Köşe noktaları elde edilen engelin orta noktası alınarak engel 

etrafında yarım daire şeklinde manevra yapmak için bir rota hesaplanacaktır. Bu sayede araç 

engeli aşarak aynı doğrusal çizgi üzerinde devam ederek yoluna devam edebilecektir. 

 

Yardımcı denetleyiciye bağlı olan IMU sensörleri aracın 3 eksenli koordinat sistemindeki 

ivmeleri, açısal hızları gibi verileri elde etmektedir. IMU ve motor enkoderlerinden alınan 

veriler Kalman filtresine dayanan bir sensör füzyon algoritması ile aracın PID katsayıları 

belirlenerek, lineer ve yanal hareketinin doğruluğu arttırılmaktadır. Araç üzerindeki 

sensörlerden elde edilen verilerin ışığında ana denetleyici yardımcı denetleyiciye uygun 

manevra bilgilerini gönderir. Yardımcı denetleyici gelen verilere bağlı olarak motor sürücülere 

uygun kontrol sinyallerini göndermektedir. Altı motorun aynı anda hem hızları hem de yönleri 

kontrol edilebilmektedir. Aracın pozisyon değiştirmesi gerektiğinde sağ ve sol motorların 

dönüş yönleri ve hızlarında yapılan değişiklikler yardımıyla rahat bir şekilde dönme işlemi 

gerçekleşmektedir. 

 

Aracın gerçek zamanlı verilerinin aktarımı için iki ayrı yöntem kullanılacaktır. Bunlardan 

birincisi Esp32 modülü kullanılarak gerçek zamanlı olarak kontrol istasyonu için oluşturulan 

arayüze veriler iletilecektir. İkinci yöntem ise uzaktan masaüstü bağlantı yardımıyla Jetson 

nano için yazılan kullanıcı arayüzü de gerçek zamanlı olarak görüntülenebilecektir. Manuel 

kontrol için aynı şekilde iki farklı yöntem kullanılacaktır. Birinci yöntem RF kumanda ile 

sistemin manuel kontrolü. İkincisi ise Jetson nano uzaktan masaüstü bağlantı yöntemidir. İki 

sistemde de acil durumlar için acil durdurma butonu bulunmaktadır. 

 

Ana denetleyici yardımcı denetleyiciler ile seri haberleşme protokolünü kullanacaktır. Bunun 

dışında sensörlerin haberleşme türlerine bağlı olarak I2C, SPI, RS232 gibi çeşitli haberleşme 

türleri de sistem üzerinde aktif olarak kullanılmaktadır. 

 

7. Yabancı Otla Zirai Mücadele Yöntemleri 

 

Robotumuz hareket halinde herhangi bir yabani ot tespiti olursa durarak otun ilaçlanması 

yapılacaktır. Bunun için araç üzerinde 12V bir su pompası kullanılacaktır. İlaç haznesi 2.5LT 

olması planlanmaktadır. Araç üzerinde bulunan servo sulama sistemini sağa ve sola 90 derece 

olmak üzere çift yönlü olarak ilaçlama yapabilmektedir. Fakat maixduino modülünün sağ 

tarafa konumlandırılması nedeniyle sadece sağ taraftan ilaçlama yapması düşünülmüştür. 

 

Robot mali nedenlerden dolayı küçük boyutlarda imal edilmiştir. Uygun koşullarda büyük 

boyut ve ilaçlama hacminde çok daha elverişli çalışacağı düşünülmektedir. 
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8. Özgün Bileşenler 

 

Aracın mekanik tasarımı tamamen ekibimize aittir. Bunun yanı sıra proje kapsamında özgün 

bir AGV kontrolör algoritması tasarımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Sistem hatalarından 

öğrenerek kendi kendini eğiterek optimize edecektir. Ayrıca 3 boyutlu tasarımı yapılmış olan 

AGV’nin bilgisayar yardımıyla tasarlanan şasede meydana gelen gerilim-deformasyon 

analizleri ve gerçek zamanlı sistem simülasyonu gerçekleştirilerek ideal prototip üretimi 

aşamasının hızlandırılması için optimizasyon ve güvenlik çalışması yapılmış olacaktır. 

Tamamen alüminyum bir şasi imalatı düşünülmesine rağmen mali nedenlerden dolayı 3B yazıcı 

teknolojisi kullanılarak PLA filament ile şasi üretimi yapılmıştır. 

 

Ayrıca BMS’li pil grubu tamamen ekibimiz üyeleri tarafından oluşturularak dışarıya bağımlılık 

ve maliyet azaltılmış olacaktır. Üretilen 6 tekerli Rover’ın engebeli arazi şartlarına hareketli ön 

şasesi sayesinde kolay ayak uydurabileceği engebeli arazi şartlarında zorlanmadan yol 

alabileceği Marsa gönderilen gelişmiş versiyonları tarafından ispat edilmiştir. 

 

9. Güvenlik Önlemleri 

 

Robotlarda en büyük tehlikelerden biri bataryalardır. Bataryalar delinme, ezilme, orantısız şarj 

ve deşarj gibi durumlarda yanma ve bazen patlama gibi durumlara sebep olmaktadır. Bunun 

için pillerin bulunduğu alanın diğer kısımlarla bağlantısını kesmek için izole edilecek ve bir 

güvenlik duvarı yapılacaktır. Ayrıca güç kaynağımız BMS devresi sayesinde aşırı şarj ve 

deşarjdan bataryayı korumaktadır. Ayrıca batarya sıcaklığının da pillerin data sheet üzerindeki 

çalışma sıcaklığı aralığında olduğunu kontrol etmek ve olası tehditleri engellemek için bir 

sıcaklık sensörü kullanılacak ve veriler rölenin bağlı olduğu yardımcı denetleyiciye iletilecektir. 

Bu verilerin riskli sıcaklık değerlerinde olması durumunda güç otomatik olarak kesilecektir.  

 

Aracımızda 2 adet acil durdurma fonksiyonu yer alacaktır. Araç kendisine veya etrafına zarar 

vermesi durumunda Jetson nano ve Arduino Nano 1 ile sistemin gücünü kesilecektir. Ayrıca 

aracın arkasındaki acil stop butonu da sistemi durdurmaktadır.  

 

Araç stereo ve sharp sensörleri sayesinde belirlenen güvenlik mesafesinin aşılması durumunda 

nesneleri algılayıp engeli gerekli manevralar ile atlayacaktır.  

 

Araç üzerindeki güç kabloları yüksek akıma dayanıklı olarak seçilecek ve izole edilecektir. Güç 

ve sinyal kablolarının izolasyonuna dikkat edilecektir. Ayrıca araç üzerindeki akım sensörü 

sayesinde anlık çekilen akım gözlemlenecektir. Anlık akım çekiminin çok yükselmesi gibi 

durumlarda uzaktan stop komutu gönderilecektir. Çekilen akımın sigorta değerinin üzerine 

çıkması durumunda sigorta atarak sistemin gücünü kesecektir. 

 

10. Simülasyon ve Test 

 

Robotun simülasyonu MATLAB Simulink ortamında Simspace Multibody kütüphanesi ile 

gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı olarak yerçekiminin olduğu ortamlarda motorlara sinyal 

verilerek hareket sağlanmış enkoder çıktıları tekrar PID bloğuna dahil edilerek Tork ve PWM 
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ayarlamaları otomatik olarak yapılmıştır. Simulasyon ortamında ön aksamda bulunan 

hareketli eklemde gözlemlenmiş tasarımın doğrusallığı gözlemlenmiştir. Çalışır sistemin 

blok şeması ve gerçek zamanlı simülasyon resimleri Şekil 16-18’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 16. MATLAB Simulink ortamında oluşturulmuş olan siste blok şeması. 

 

 
 

Şekil 17. Gerçek zamanlı olarak sistemin simülasyon ortamında farklı bakış açılarından 

görünümü. 
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Şekil 18. PID bloklarının gösterimi. 

 

Stereo Derinlik algılamada temel prensip olan stereo vision aynı nesneye ait, aralarındaki 

uzaklık bilinen, kalibre edilmiş iki kameradan farklı açılardan alınan resimlerin karşılaştırılması 

prensibine dayanır. Bu projede İntel realsense d435 üzerinde yapılan ön test sonuçlarında nesne 

sınıflandırma ve mesafe ölçümü başarıyla gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları Şekil 19-20’de 

verilmektedir. Ayrıca gerçek zamanlı haritalama içinde stereo kamera üzerinde çalışmalar 

devam etmektedir. 

 

 
 

Şekil 19. Stereo test sonuçları. 
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Şekil 20. Stereo test sonuçları. 

 

Maixduino kartı yardımı ile ilk olarak kendi kamerasında veri seti için resim çekilmiştir. 

Resimler kart ile çekildiği için herhangi bir piksel dönüşümüne ihtiyaç kalmamış etiketleme 

işlemi bilgisayara üzerinden “labelImg” programı yardımıyla yapılmıştır. Etiketleme işlemi 

ardından eğitilen setin ön test sonuçları Şekil 21’de verilmektedir. 

 

 
 

Şekil 21. Eğitilen setin Maixduino üzerinde test sonuçları. 

 

Ayrıca sistemin mekanik analizleri ANSYS programında PLA malzemenin değerleri girilerek 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında sistemin bozulmaya veya kırıma uğramayacağı 

ispat edilmiştir. ANSYS analiz sonuçları Şekil 22’de mevcuttur. 
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Şekil 22. ANSYS analiz sonuçları görseli. 

 

Sistemin çalışabilirliği simülasyon ortamında ve gerçek zamanlı testlerde kanıtlanmıştır. 

Bundan sonraki aşamada çalışır sistemin montajı ve gerçek zamanlı testleri yapılacaktır. 
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