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1. Takım Organizasyonu 

 

 
 

İş Akış Çizelgesi KTR aşaması ve sonrası için planlanmıştır. Sarı alanlar yapıldığını ve yeşil 

alanlar ise yapılacak olan planı ifade etmektedir. 
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4 Görev yazılımı için 
gerekli olan görüntü 
işleme algoritması 
test edilmesi ve 
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5 İKA uzaktan kontrol 
sistemi ile manuel 
kontrolün test 
edilmesi 
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6 İKA engelden kaçma 
yazılımının 
entegrasyonu ve test 
edilmesi 
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7 Görüntü işleme 
yazılımının oto pilot 
ile test edilmesi ve 
yazılım 
güncellemelerinin 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Ön tasarım raporumuzda yer alan araç özellikleri, motor tasarımı, mekanik tasarım, yazılım 

yapısı yarışma hakemleri tarafından geri bildirimler ile tekrar takım tarafından incelemeler 

yapılmış ve gerekli düzenlemeler, ayrıntılar kritik tasarım raporunda daha açıklayıcı olarak 

üzerinde durulmuştur. Otonom sürüş algoritma planı ön tasarım raporundaki durumu 

incelemeler yapılarak algoritma şemasındaki eksiklikler belirlenmiş ve gerekli düzenlemeler 

kritik tasarım raporunda dikkat edilmiştir. Ön tasarım raporunda verilen güvenlik önlemleri 

dikkate alınarak eksik kalan kimyasal önlemler kritik tasarım raporunda daha detaylı olarak 

verilmiştir. Tarımsal insansız kara aracında (TİKA) kullanılan mekanik ve elektronik 

bileşenler ön tasarım raporunda özelinde sınırlı kalması sebebiyle anlaşılır kalmamasından 

dolayı kritik tasarım raporunda daha net ve anlaşılır olunmasına dikkat edilmiştir.  

 

Aşağıdaki tabloda ön tasarım raporundan sonra yapılan değişiklikler ve değişikliklerin 

yapılma nedenleri ile beraber verilmiştir. 

 

Ön Tasarım Raporu 

(ÖTR) 

Kritik Tasarım Raporu 

(KTR) 

Açıklama 

Redüktörlü düz milli motor 

TİKA hareketi için 

seçilmiştir. 

Redüktörlü L motor 

TİKA’nın hareketi için 

değiştirilmiştir. 

TİKA genel özellikleri 

incelenmiş ve piyasa 

araştırması tekrar 

yapıldıktan sonra projeye 

uygun mevcut en ideal 

motorun L olmasına karar 

verilmiştir. 

Tasarım süreci boyunca 

süspansiyon sistemi 

kullanılmamıştır. 

Tasarıma birbirinden 

bağımsız her tekerleğe 

süspansiyon eklenmiştir. 

Engebeli arazi olmasından 

dolayı TİKA’ya gelen 

sarsıntıları önlemek için 

kullanılmıştır. 

Dönüş için güçlü torka 

sahip servo motorlar 

Servo motorlar yerine daha 

yüksek torklu redüktörlü dc 

Dönüş esnasında aracın 

rahat bir şekilde dönüş 
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kullanılmıştır. motor kullanılmıştır. yapabilmesi için daha 

yüksek torklu redüktörlü dc 

motor kullanılması 

sağlanmıştır. 

 

Ön tasarım raporunda tahmin edilen bütçede sonrasında ortaya çıkan bütçe karşılaştırması 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

ÖTR Bütçe KTR Bütçe 

Ön tasarım raporunda tahmini olarak 

hesaplanan bütçe 12000 TL olarak 

belirlenmiştir. 

Kritik tasarım raporunda yapılan değişikler 

ve Pazar analizinden sonra hesaplanan 

bütçe 1500 TL olarak belirlenmiştir. 

 

Ön tasarım raporuna kadar olan süreçte takım tarafından alım yapılarak testlerde kullanılan 

malzemelerin listesi ve bütçesi tabloda verilmiştir. 

No Malzeme Adı Fiyat (TL) Adet Durumu 

1 110RPM 12V L Motor 250  4 Alım Yapıldı 

2 100 RPM 12V Redüktörlü 

DC Motor 

135 4 Alım Yapılacak 

3 Tork Arttırma Kayışı 100 4 Alım Yapıldı 

4 Sigma Profil 20x20 45 2 Alım Yapıldı 

5 Sigma Profil 20x40 35 2 Alım Yapıldı 

6 Filament PLA+ 200 5 Alım Yapılacak 

7 Bağlantı Parçaları Somun 

vs. 

300 1 Alım Yapılacak 

8 Motor Sürücü BTS7960B 

20A 

100 8 Alım Yapıldı 

9 Jatson Nano Bilgisayar 1500 1 Alım Yapılacak 

10 Raspberry Pi Bilgisayar 900 1 Alım Yapılacak 

11 V2 Rasp Kamera 400 2 Alım Yapılacak 

12 Ultrasonik sensör 250 2 Alım Yapıldı 

13 RPlidar 360 1300 1 Alım Yapıldı 

14 Servo motor  250 3 Alım Yapıldı 

15 Su haznesi, pompa vs 100 1 Alım Yapılacak 

16 Uzaktan Kontrol Sistemi 600 1 Alım Yapılacak 

17 Telemetri Sistemi 400 1 Alım Yapılacak 

18 Batarya 10A 4S Lipo 2000 1 Alım Yapılacak 

19 Stop buton, sigorta vs. 100 1 Alım Yapılacak 

20 Kontrol Kartı 300 1 Alım Yapıldı 

21 GPS 500 1 Alım Yapılacak 

22 Pleksi Malzeme 500 1 Alım Yapıldı 

23 8mm mil 200 1 Alım Yapıldı 

24 Devre Elemanları 300 1 Alım Yapıldı 

 



 
 

 

 

6 
 
 

 

3. Araç Özellikleri 

 

Yazılımsal Özellikler: 

 

Tarımsal insansız kara aracının içerisinde temelde üç ana yazılımsal algoritma ve buna bağlı 

çalışan yardımcı yan algoritmalar yer almaktadır. Bu temel üç ana algoritma araç kontrol 

algoritması, otonom şerit takip algoritması ve yabani ot tespit algoritmasından oluşmaktadır. 

Bu algoritmalar yer kontrol istasyonu arayüz yazılımı, oto pilot kartı, görüntü işleme 

bilgisayarları, motor sürücüler, sensörler ve sensör füzyonları ile senkron şekilde çalışmaktadır. 

Aracın çalışır konumda sahip olduğu tüm sensör verileri, tarla üzerindeki konumu, katettiği yol, 

batarya seviyesi göstergesi, engel algılama durumu, sıvı püskürtme haznesindeki su seviyesi, 

motor RPM değeri gibi araç bilgileri, arayüz programında yer kontrol istasyonu ekibi tarafından 

kontrol edilmektedir. TİKA için kullanılan arayüz takım tarafından araca ve projeye uygun bir 

şekilde C# programlama dili üzerinden geliştirilmiştir. Visual studio üzerinden yazılan yazılım, 

kullanım kolaylığı, yeterli kaynağa sahip olma ve ekibin daha öncesinde kullanmasından dolayı 

bu programlama dili kullanılması tercih edilmiştir. TİKA’ya kazandırılan yazılımsal özellikler 

aşağıda sıralanmıştır. 

 

1. TİKA’ya özel olarak uzaktan kontrol sistemi geliştirilmiştir. Bu uzaktan kontrol sistemi 

aracın tam manuel, GPS tabanlı otonom eve geri dönme özelliği, GPS tabanlı otonom 

seyir, arazide görüntü işleme tabanlı otonom seyir özelliğe geçme ve acil durumlarda 

aracı uzaktan durdurma özelliğine sahiptir. Geliştirilen uzaktan kontrol sisteminin 

yazılımı ve donanımı sayesinde açık alanda 3 km ye kadar kontrolü sağlanmaktadır. 

2. TİKA’nın birbirinden bağımsız olarak yerleştirilen enkoder sensörüne sahip redüktörlü 

dc motorlara sahiptir. Bu enkoder sensörü sayesinde araca geri beslemeli PID yazılımı 

ile yavaş veya hızlı bir şekilde tüm motorların birbiri ile uyumlu halde hareketini 

sağlamaktayız. 

3. TİKA’nın dört tekerleğinde bulunan redüktörlü dc motorlar ve içerisine yerleştirilen 

değişken direnç (potansiyometre) sensörü ile beraber PID yazılımı yer almaktadır. Bu 

yazılım ile aracın her bir tekerleğinin konumu bilinmekte ve 0- 180 derece arasında 

dönüş hareketini gerçekleştirmektedir. 

4. TİKA’nın alt kısmındaki bulunan kameranın elde ettiği veriler sayesinde yazılan 

yazılım ile görüntü işleme ve nesne tanımı yapılarak yabani otun tespit edilmesi 

sağlanacaktır. 

5. TİKA’nın önünde açılı bir şekilde konumlandırılan ikinci bir kamera aracı üzerinde 

bulunduğu tarlanın sürülmüş şeridinde durmasını sağlayan şerit takip yazılımı sayesinde 

şeridinde kültür bitkilerine zarar vermeden hareket etmektedir. 

6. TİKA’nın önünde açılı bir şekilde sağ ve sol tarafında bulunan ultrasonik mesafe 

sensörleriyle elde edilen veriler engel algılama ve engelden kaçma yazılımını 

çalıştırmaktadır. Bu sayede aracın önüne çıkabilecek ağaç, taş, insan gibi engelleri 

algılayıp gerekli müdahaleyi zamanında yapılması hedeflenmiştir. 

7. TİKA’nın üzerinde bulunan robot kol yabancı otlara müdahalede sıvı püskürtmekte olan 

mekanizmayı yönlendirmektedir. Bu mekanizmanın çalışma yazılımı ve sıvı haznesi 

çerisindeki sıvının miktarını ölçen sensörin durumu arayüz yazılımı üzerinden kontrol 

edilebilmektedir. 
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Şekil 1 Takım tarafından geliştirilen arayüz programından örnek görev ayarlaması yapılması 

Şekil 1’deki arayüz programı insansız hava araçları için geliştirilmiştir. TİKA için ayrı bir 

arayüz programı geliştirilmektedir.  

 

Elektronik Özellikler: 

Tarımsal insansız kara aracının içerisinde temelde üç ana bilgisayar yer almaktadır. Bunlar oto 

pilot kartı (Kontrol kartı), görüntü işlemeyi kontrol eden tek kartlı bilgisayar Jatson nano ve 

aracın tarla içerisindeki görüntü işleme ile kontrol eden raspberry pi bilgisayarı yer almaktadır. 

Aşağıda bu bilgisayarlar sırası ile açıklanmıştır. 

 

Oto pilot kartı TİKA’nın tüm ilerleme hareketlerini gerçekleştirdiği, gerektiğinde manuel 

kullanım, otonom merkeze dön veya belirli koordinatlara otonom seyir ile hareket etme 

yazılımlarının yer aldığı STM32F1 işlemcisinin kullanıldığı bir bilgisayardır. Bu oto pilot kartı 

kullanıcıdan gelen uzaktan kumanda verilerini analiz ederek kullanıcının istediği kullanımına 

göre aracı harekete hazır hale getirmektedir. 

 

Görüntü işleme bilgisayarı ve nesne tespiti bilgisayarı olan jetson nano yapay zeka için 

geliştirilmiş bir tek kartlı bilgisayardır. Bu bilgisayar ile TİKA’nın yabani ot tespiti ve yabani 

otun konumunun robot kola gönderilmesi sağlanacaktır. Jatson nanoya bağlanan yüksek 

çözünürlüklü kamera sayesinde görüntü işleme yapılacaktır.  
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Bir diğer görüntü işleme bilgisayarı olan raspberry pi 4 bilgisayarı aracın önüne yerleştirilen 

kamera ile tarlada şerit takip sisteminde kullanılacaktır. Jatson nanoya göre daha basit işlem 

yapmasından dolayı tercih edilmiştir. 

 

Araçta kullanılan elektronik bileşenler, sensörler aşağıdaki görsel şemada bağlantıları 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 2 Tika Görsel Bağlantı Şeması 

 

Mekanik Özellikler: 

 

TİKA’nın tarım alanında çalışmasından dolayı yüksek manevra kabiliyeti olması, engebeli 

yoldan gidebilmesi, eğimli veya çukur alanlardan geçebilecek yüksek torklu güçlü motorlarının 

olması gerekmektedir. Aracın yüksek manevra kabiliyeti için birbirinden bağımsız dört adet 

tekerleklerine 0- 180 derece dönüş kabiliyeti yüksek torklu redüktörlü dc motor ile 

kazandırılmıştır. Bu motorlara 1/3 oranında torku güçlendiren tork kayışı ile hareket miline 

bağlanmıştır. Aracın her bir tekerleğinden eğimli arazilerde veya araca harici yerleştirilen 

yükleri kaldırması için redüktörlü L motor kullanılmıştır. Bu motorların her biri kendi 

millerinde 72 kg.cm tork üretmektedir. Tarım arazileri engebeli, çakıllı ve çukur içeren bir 

yapısı olmasından dolayı araca gelen darbeleri en aza indirilmesi için amortisör kullanılmıştır. 

Bu amortisörler birbirinden bağımsız olarak her bir tekerleğe ayrı ayrı yerleştirilmiştir.  

TİKA’da yer alan 4 adet ayak bulunmaktadır. Bu ayaklar taşınma kolaylığı ve farklı kullanım 

özelliklerinden dolayı demonte hale gelebilmektedir. Özel olarak tasarlanan bu tasarım 

sayesinde her ayak gövdeye kolay bir şekilde takılıp çıkartılması mümkün hale geliyor. 
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Şekil 3 TİKA Ayak Demonte Özelliği 

TİKA’nın her bir ayağında bulunan mekanik parçalar yoğunluk arttırılmış plastikten ve 

alüminyum sigma profillerden oluşmaktadır. 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak üretim 

yapılmıştır. Tekerlekleri özel tasarım olarak takım tarafından tasarlanmış ve esne TPU 

filamentten üretimi yapılmıştır. 

 

 
Şekil 4 TİKA Çıkartılabilir Ayak Özellikleri 
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Şekil 5 TİKA Ayak Bağlantı Elemanlarının Demonte Hali 

TİKA’nın yabani otları görüntü işleme ve nesne tespiti ile bulmasından sonra otlara müdahale 

etmesi için kullanılan robot kol bulunmaktadır. Bu robot kol görüntü işleme bilgisayarından 

gelen ekran koordinatlarına yönelerek robot kolun uçunda bulunan sıvı püskürtme hortumunu 

kullanarak yabani ota müdahale etmektedir. 

 

 
Şekil 6 TİKA yabani ota robot kol ile müdahale etmesi 

TİKA’nın arazi şartlarına uygun olarak tasarlanması sağlanmış ve özellikle üretilen parçaların 

güvenli bir şekilde bağlantısının yapılmasına dikkate edilmiştir. Engebeli arazilerde yüksek 

manevra kabiliyeti ve hassas amortisörleri ile rahat hareket etmesi sağlanmıştır. 
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Şekil 7 TİKA 3 Boyutlu Görseli 

4. Sensörler 

 

TİKA’da bulunan çeşitli sensörler ve özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

TİKA’nın görüntü işleme yaparak yabani otları tespit etmesi için aracın altında kamera 

sensörü yerleştirilmiştir. Bu kamera sensörü elde ettiği verileri görüntü işleme bilgisayarına 

(Jatson Nano) iletmekte ve görüntü işleme bilgisayarı bu verileri analiz ederek yabani otu 

tespit etmektedir. Kamera sensörü olarak raspberry pi V2 kamera sensörü kullanılmıştır. Bu 

sensörün teknik özellikleri arasında, yüksek kaliteli görüntü algılama, büyük veri işleme 

kapasitesi, 8 megapiksel sabit odak noktalı, 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli, Sony 

IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı yer almaktadır. Bu teknik özelliklerden ve jatson nano 

uyumluluğundan dolayı araçta kullanılması tercih edilmiştir.  
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Şekil 8 Jatson Nano ve görüntü işleme Kamera Sensörü 

  

TİKA’nın arazide sürülü alan üzerinden gidebilmesi için şerit takip yazılımının olması 

gerekmektedir. Bu yazılım için kullanılan teknik, görüntü işlemedir. Görüntü işleme ile yeşil 

alanın takip edilmesi sağlanacaktır. Bu görüntü işlemede kullanılacak olan kamera sensörü 

raspberry pi V2 kamera ve görüntü işleme bilgisayarı da raspberry pi 4 modeli kullanılması 

tercih edilmiştir. Kamera sensörünün yeterli çözünürlükte olması ve kullanılan tek kartlı 

bilgisayara uyumluluğundan dolayı tercih edilmiştir. 

 
Şekil 9 Şerit Takip Bilgisayarı ve Kamera Sensörü 

 

Mesafe algılama sensörleri sayesinde aracın herhangi bir engelle karşılaşması karşısında 

otonom bir şekilde engelden kaçması sağlanmaktadır. Mesafe veya engel algılama sensörleri 

ultrasonik sensör olarak aracın ön tarafında her iki tarafında birer adet olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Ultrasonik sensör modellerinden URM07 modeli kullanılmıştır. Bu modelin 

ultra düşük güçlü olması, etki aralığı 7,5 m olması ve Arduino, Raspberry Pi gibi 3.3V veya 

5V cihazlarla direkt uyumlu olmasından dolayı tercih edilmiştir. 
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Şekil 10 Sonar Ses Dalgası Sensörü 

 

Aracın her bir tekerleği olduğu konumda 0 ile 180 derece arasında hareket kabiliyetine 

sahiptir. Bu hareket kabiliyeti için redüktölü dc motor ve ayarlı direnç (potansiyometre) 

kullanılmıştır. Potansiyometre aracın bulunduğu konumu PID algoritması ile hesaplayarak 

gerekli dönüş enerjisini motora, motor sürücü sayesinde iletiyor. Ayarlı direnç sensörü 5k 

olarak kullanılması tercih edilmiştir. 

 

Her bir ayakta bulunan yüksek torklu dc motorlar aracın hareket edebilmesi için 

kullanılmıştır. Her bir tekerleğin sabit devirde ve sabit hızda gitmesi için PID kontrol 

algoritması kullanılmıştır. Bu algoritmada sensör değeri olarak delikli plakadan devir ölçümü 

yapan enkoder sensörleri yer almaktadır. HC-020K hızı ölçüm sensörü, geniş bir gerilim, 

yüksek çözünürlük, kısa tepki süresi ve geçiş çıkış hızı ölçümü olmasından dolayı araçta 

kullanılması tercih edilmiştir. 

 

 
Şekil 11 Enkoder Sensörü 

 

Lidar 360 sensörü aracın üst kısmına yerleştirilmiştir. Bu sensör sayesinde haracın 360 

derecede yaklaşan herhangi bir nesnenin algılanmasına ve gerektiğinde önlem amaçlı 

çalışmasını durdurmaktadır. Lidar olarak RPLidar 360, 6 metreden daha uzun mesafe 

algılama aralığı ile 360 derece lazer taraması gerçekleştirmesinden dolayı tercih edilmiştir. 
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GPS sensörü sayesinde aracın harita üzerinde takip edilmesi sağlanmaktadır. GPS sensörü 

konum ile beraber aracın hız, toplam gidilen mesafeyi hesaplamaktadır. Küçük boyutlarda 

olması, yüksek hızda ve hassasiyette veri alması, GNSS tabanlı çalışabilmesinden dolayı 

M8Q GSP modeli tercih edilmiştir. 

 

Aracın yabani otları müdahale etmesinde kullanılan sıvının haznesindeki doluluk oranını 

kontrol eden sıvı seviye sensörü kullanılmıştır. Bu sensör sayesinde aracın ne kadar sıvı 

tükettiğini ve ne kadar sıvı haznesinde olduğunu kontrol edebiliriz. Arduino sıvı seviye 

sensörü kullanılması pratik ve kullanım kolaylığı olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

 

Aracın içerisinde bulunan bilgisayarlardan oto pilot kartı içerisinde temel olarak 2 adet 

sensör yer almaktadır. Bu sensörler sd kart, volaj ve gyro-ivme sensörleridir. Bu sensörlerden 

voltaj sensörü sayesinde aracın ne kadar enerjisi kaldığını kontrol edilmektedir. Akım 

sensörü ile aracın ne kadar akım çektiği kontrol edilebilir. Gyro ve ivme sensörleri ile aracın 

manyetik pusula ile beraber sensör füzyonu gerçekleştirerek otonom seyirde kullanılması 

sağlanmaktedır. Sd kart sensörü aracın enlem, boylam, gidilen yol, voltaj değeri, sensör 

bilgileri gibi verileri kaydedilmesi sağlamaktadır. 

 

Sensör Füzyonları: 

Sensör füzyonu birden fazla sensörden gelen analog ve dijital verilerin doğru bir şekilde 

birleştirilmesiyle oluşur. Bu verileri doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Yazılımda tüm 

analizler yapıldığı için sadece standart sensör teknolojilerini kullanarak parçaların toplamını 

etkili bir şekilde yapıyor. Bu elde edilen veriler algoritma, filtre ve yapay zekâ ile 

değerlendiriliyor. TİKA’da kullanılan sensör füzyonu aşağıdaki listede verilmiştir. 

 

1. Araçın ön tarafında bulunan şerit takip sistemi kamera sensörü ile aracın dönüşleri 

için kullanılan servo motorlarındaki değişken dirençler beraber çalışmaktadır. 

Kamera sensörü aldığı verileri analiz ederek uygun şeritte devam etmesi için yaptığı 

analizleri oto pilot kartına göndererek servo motorlarının açısı için değeri PID kontrol 

algoritmasına göndermektedir. Bu algoritma motorlarda bulunan değişken direnç 

sensörü sayesinde uygun açıda hareket etmesi sağlanıyor. 

2. Aracın alt kısmında bulunan kamera sensörü görüntü işleyerek yabani otları tespit 

etmektedir. Tespit ettiği yabani otların ekran koordinatlarını robot kola göndererek 

servo motorların istenilen noktaya gitmesini ve sıvının püskürtülmesini 

sağlamaktadır. 

3. Araçta bulunan manyetik alan sensörü ile gyro – ivme sensörü ile beraber çalışarak 

aracın yön açısını (azimut değerini) hesaplamaktadır. Bu şekilde araç otonom seyir, 

taksi veya merkeze otonom dön komutlarında hangi açıda olduğunu bilmektedir. 

Manyetik alan sensörleri üç eksende değer üretmektedir. Bu değerlerin sağlıklı veri 

alması için gyro ve ivme sensörlerinden elde edilen açı değerlerini kullanılması 

gerekmektedir. Bu sebepler manyetik pusula ve gyro-ivme sensörleri  sensör füzyonu 

gerçekleştirirler. 

4. Aracın konumunu ve yönünün tespit edilmesi için manyetik alan sensöründen elde 

edilen pusula açısı ve GPS sensöründen elde edilen konum bilgilerini kullanılması 

gerekmektedir. Bu sensör füzyonu ile parkur içerisinde yer alan TİKA’nın konumunu 
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ve yönünün tespiti yapılmakta ve algoritmalarda kullanılmaktadır. 

 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Tarımsal insansız kara aracının kontrol sisteminin merkezinde tüm işlemleri analiz edip 
motorları, robot kol hareketini, sensörlerden gelen veri analizlerini, görüntü işleme 

bilgisayarlardan gelen verileri analiz edip kontrolünü sağlayan takım tarafından geliştirilen 

bir oto pilot kartı yer almaktadır. Bu oto pilot kartı 32 bit işlemciye ve 72Mhz saat frekansına 
sahip olmasından dolayı projeye kullanılması uygun görülmüştür. Oto pilot kartının temel 

özellikleri aşağıda verilmiştir. 
 

• ARM®32-bit Cortex®-M3 CPU Core işlemci 

• 72 MHz saat frekansı 

• 128 kb Flash hafızası 

• 2xUART haberleşme portu 

• 1xI2C haberleşme portu 

• 1xSPI haberleşme portu 

• Veri kaydı Micro sd kart özelliği 

• GPS haberleşme portu 

• SWD haberleşme portu 

• Telemetri haberleşme portu 

• 1xPPM haberleşme portu 

• 6 adet motor çıkış portu PWM 

• Güç modülü portu (Akım ve voltaj okuma için) 

• Dahili gyro-ivme MPU6050 sensörü yer almaktadır. 

• Dahili basınç MS5611 sensörü yer almaktadır. 

 
Oto pilot veya kontrol kartı görüntü işleme ve şerit takip bilgisayarları ile beraber çalışarak 

çevre birimlerden gelen bilgileri değerlendirmektedir. Çevresel birimler olarak sonar sistemi 
(ultrasonik mesafe algılama sensörü),  lidar, sıcaklık, kamera sensörleri, motor sürücüler, 

robot kol servo motorları, enkoder sensörlerini söyleyebiliriz. 
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Şekil 12 Geliştirilen Kontrol Kartı 3 Boyutlu Görseli 

 
Kablosuz haberleşme: 

TİKA’nın hareket halindeysen kendi üzerindeki sensörler ve genel durum kontrolünün 
sağlanması için yer kontrol istasyon ekiplerinin kullanıldığı arayüz programı yer almaktadır. 

Bu arayüz programında araçtan gelen verileri işlemek veya arayüzden araca veri göndermek 
için kablosuz haberleşme özelliği kullanılır. Bu kablosuz haberleşme sisteminde çift yönlü 

haberleşme kullanılması gerekmektedir. Acil müdahalelerde ve sağlıklı veri transferi 

sağlanması için veri hızı oldukça önemli biri etmendir. Araçta kullanılan kablosuz 
haberleşme modülümüzü takım tarafından geliştirilen 2.4 GHz frekansta NRF24L01 

modülünün gelişmiş versiyonu olan ML01DP5 modülü ve veri transfer-analizi için 
ATMEGA328P işlemcisi kullanılacaktır. Yüksek veri güvenliği, yüksek veri hızı, 3 km varan 

veri transferi ile projeye kullanılması tercih edilmiştir. 
 

 
Kontrol yazılımı: 

Tarımsal insansız kara aracının tüm motor sistemi oto pilot kartının motor çıkış pinlerine 

bağlanması ve PWM sinyali ile kontrol edilmesi sağlanacaktır. Oto pilot sistemi üzerine bağlı 
olan dahili ve harici sensörler sayesinde kullanıcının isteğine göre manuel, otonom taksi, 

otonom seyir veya otonom göreve başlama komutlarını başlatacaktır. Kablosuz haberleşme 
sistemi olan telemetri aracılığıyla arayüz programı üzerinde işaretli alana gidip göreve 

başlama komutunu bekleyecektir. Göreve başlama komutunu TİKA’nın uzaktan kumanda 
eden kullanıcı veya arayüz üzerinde verilen komut ile gerçekleşmektedir.  
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Otonom sürüş algoritması: 

Tarımsal insansız kara aracının otonom seyir özelliği temelde iki yöntemde gerçekleşiyor. Bu 

yöntemlerin birinci GPS tabanlı otonom seyirdir. GPS tabanlı otonom seyirde aracın komunu 

ile hedef nokta arasındaki mesafe hesaplanır ve otonom seyir mesafe hata yarıçapına kadar 

pusula açısı ile devam eder. Bu yöntemin dezavantajlarından hata payını gerekende fazla 

olması ve en önemlisi de GPS tabanlı olmasından dolayı herhangi bir kapalı ortamda GPS 

sinyal kaybından doğan sapmaların fazla olmasıdır. Bu yüzden aracın sadece verilen herhangi 

bir noktaya taksi özelliğinde kullanılması uygun görülmüştür. Parkur içerinde kullanılması 

tercih edilmemiştir. İkinci geliştirilen yöntem de ise aracın içerisinde bulunduğu parkurun sıra 

arasındaki yollarını ve sıra sonundaki bitiş çizgisini kullanarak otonom seyir takibinin 

yapılmasıdır. Burada sıralar üzerinde yeşil alanları kullanarak otonom şerit takibi yapılması 

ve sıranın bitiminde bitiş işareti ile (engel veya yeşil alanın bitmesi) dönüş yaparak bir sonraki 

sıraya girmesi gerekmektedir. GPS tabanlı otonom sürüş sistemi yerine görüntü işlemeye 

dayalı bu yöntem parkurda kullanılması daha uygun görülmüştür. 

 
Şekil 13 Otonom Sürüş Algoritması 

 

Yabancı Otların Tanınması: 

Nesne tespiti, dijital görüntülerde ve videolarda belirli bir sınıftaki (insanlar, binalar veya 

arabalar gibi) anlamsal nesnelerin örneklerini algılamakla ilgilenen, bilgisayarla görme ve 

görüntü işleme ile ilgili bir bilgisayar teknolojisidir. Nesne tespiti, bilgisayarla görme ve 

görüntü işlemeden farklı olarak algılanan nesnenin görüntü üzerinde koordinatlarının 

bulunmasını içerir. Bulunan koordinatlar ile nesnenin bir çerçeve ile içine alınacağı alan da 

tespit edilmiş olur. Nesne tespiti, gerçek zamanlı (anlık) ve gerçek zamanlı olmayan olarak 

ikiye ayrılır. TİKA anlık olarak gerçek zamanlı görüntü işleme yapılması gerekmektedir. 

Parkur üzerinde bulunan yabancı otların tespitinde YOLO (‘You Only Look Once) algoritması 

kullanılacaktır. YOLO’nun tercih edilme sebebi ise algoritmanın nesne tespitini oldukça hızlı 

bir şekilde ve tek seferde yapabiliyor olmasıdır. YOLO algoritmasının diğer algoritmalardan 

daha hızlı olmasının sebebi resmin tamamını tek seferde nöral bir ağdan geçiriyor olmasıdır. 
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Şekil 14 Yabani Ot Nesne Takip Algoritma Şeması 

Şerit Takip Algoritması: 

Günümüzde otonom özelliğe sahip kara araçlarında yollarda bulunan şeritleri kullanarak 

otonom bir şekilde şeritte sabit durmaktadır. Bu mantık ile parkur alanında bulunan sıraları ve 

yeşil alanları kullanarak aracı otonom bir şekilde dikim yapılan alan üzerinde sabit 

durdurulması sağlanacaktır. Bu işlem için ayrı bir kamera ve görüntü işleme bilgisayarı 

kullanılması tercih edilmiştir. Kullanılan şerit takip bilgisayarı raspberry pi ve kendisine ait 

olan V2 kamerası ile araçta kullanılacaktır. Şerit takip sistemi görüntü işlemede nesne tanıma 

algoritmasından daha yüksek işlem yapma özelliği bulundurmaması sebebiyle raspberry pi 

bilgisayarı kullanılması projede uygun görülmüştür. Şerit takip algoritmasında yaygın olarak 

kullanılan OpenCV kütüphanesi ve python yazılım dili kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 15 Şerit Takip Sistemi için Maskeleme Görseli 
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Şekil 16 TİKA Şerit Takip Algoritma Şeması 

 

7. Özgün Bileşenler 

 

TİKA Kontrol Kartı 

TİKA’nın kontrol sistemi aracın tüm bileşenlerinin kontrol edildiği ve kullanıcı ile araç 

arasındaki iletişimi sağladığı elektronik bir karttır. Bu kartın tasarımı ve yazılımı takım 

tarafından gerçekleştirildi. PCB tasarım ve analizi takım tarafından yapıldıktan sonra elde 

edilen dosya taşeron firmaya gönderilerek PCB üretimi gerçekleştirildi. PCB üzerindeki 

SMD ve THT devre elemanlarının dizgi işlemi yapıldıktan sonra SMD bileşenler sıcak hava 

yöntemi ile lehimlenirken THT bileşenler ise sonradan kalem lehim ile lehimleme işlemi 

gerçekleştirildi. 
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TİKA Yürüyüş Sistemi 

TİKA’nın birbirinden bağımsız 4 adet ayağı yüksek manevra kabiliyeti kazandırılması için 

takım tarafından özel olarak tasarlanmıştır. İçerisinde bulunan redüktörlü dc motor ve 

değişken direnç sensörü ile 0 – 180 derece dönüş kabiliyetine sahiptir. Bu manevra kabiliyeti 

ile tarım alanında verilen hasar minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. 

 
Şekil 17 TİKA 0 -180 derece Dönüş Kabiliyeti 

 

Uzaktan Kontrol Sistemi 
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TİKA’nın kontrolünü sağlayan uzaktan kumanda sistemi takım tarafından tasarlanacak ve 

imal edilecektir. Uzaktan kumanda sistemine özel olarak PCB tasarımı ve üretimi 

yapılacaktır. Daha öncesinde yapılan testler ile güvenli ve başarılı bir şekilde çalıştığı testler 

ile doğrulanmıştır. 

 

 
Şekil 18 Takımın üzerinde çalıştığı uzaktan kontrol sistemi 

 

TİKA Arayüz Programı 

Tarımsal insansız kara aracının tüm bilgilerinin kontrol edildiği ve gerektiğinde araca 

müdahale yapılmasını sağlayan arayüz programı takım tarafından tasarımı ve yazılımı 

gerçekleştirilecektir. Projeye uygun arayüz yazılım, tasarımının yapılması ve her koşulda 

araca gerekli müdahalenin yapılmasını sağlanması hedeflenmiştir. 

 

 
Şekil 19 Takımın daha öncesinde hava araçları için geliştirdiği arayüz programı 
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TİKA Yer Kontrol Bilgisayarı 

Tarım arazisinde çalışılmasının daha kolay ve arayüz programının kullanım kolaylığı 

sağlaması açısından projeye özel olarak ergonomik bir yer kontrol bilgisayarı tasarlanmıştır. 

Bu bilgisayar standart bilgisayarlarla aynı özelliğe sahip olmasından dolayı projede 

kullanılan arayüz programı bu bilgisayarda kullanılarak projede kullanım kolaylığı 

sağlanması hedeflendi. Saha testlerinde kolaylık sağlaması, arge faaliyetleri için özel olarak 

tasarlanması sebebiyle projede zamandan tasarruf sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 20 Yer Kontrol Bilgisayarı 

Telemetri Sistemi 

TİKA’nın arayüz programı ile kablosuz bir şekilde veri transferi iletimi ve alımı için gerekli 

olan telemetri tasarımı ve yazılımı takım tarafından gerçekleştirilecektir. NRF24L01 

kablosuz wifi modülünün daha gelişmiş versiyonu olan E01DP05 modülü kullanılarak 

telemetri sistemi geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. 

 

Özgün Yazılım 

TİKA’nın oto pilot, görüntü işleme, şerit takip, servo motor, motor hız vs. tüm kontrol 

yazılımları python, C# ve C++ yazılım dillerini kullanılarak özgün bir şekilde yazılmıştır. 

 

Yapılmayan özgünlükler 

Önceki raporlarda yer alan özgünlük bölümünde araca güneş panelleri takılması 

sağlanacaktı. Yapılan incelemeler doğrultusunda TİKA’nın boyundan dolayı küçük boyutlu 

güneş panellerinden elde edilen enerjinin verimli olmaması sebebiyle güneş panellerinin 

kullanılmamasına karar verilmiştir. 

 

 

8. Güvenlik Önlemleri 

 

TİKA’da alınan güvenlik önlemleri aşağıdaki listede verilmiştir. 

1. TİKA’nın herhangi bir acil müdahalesi olması durumunda dışarıda acil durdurma 

butonu yer almaktadır. 

2. TİKA’nın nominal çektiği akım miktarının %10 fazlası kadar sigorta yerleştirilmiştir. 

Bu şekilde kaza anından yangın riskini ve anlık olarak elektronik bileşenlere zarar 
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verme riski düşürülmesi sağlandı. 

3. Robot kol ile kimyasal sıvı püskürtülecek olan haznenin içerisine yarışma için renkli 

mavi boyalı su kullanılması testlerde ve yarışma alanı içerisinde daha güvenli 

olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

4. Aracın bağlantı yerlerinde M6 ve M3 metrik vida ve somun kullanılarak tüm mekanik 

bileşenlerin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi sağlandı. 

5. Aracın tüm elektronik bileşenleri su haznesinden uzak bir yere konumlandırılmış ve 

aralarına bölme yerleştirilmiştir. Bu şekilde aracın elektronik bileşenleri nemden uzak 

tutulması sağlanmıştır. 

6. Aracın motor kabloları yüksek akım geçmesinden dolayı 12 awg kablo kullanılması 

hedeflenmiştir. 

7. Aracın her ayağında sensörlerin bulunmasından dolayı çoklu kabloların birbirlerine 

dolanarak tehlike oluşturması olası bir durumdur. Bu sorunun çözümü için aracın 

tasarımında kablo yolları açılmış ve tüm kablolar bu yol üzerinden geçilmesi 

sağlanmıştır. 

8. Aracın 0 -180 derece dönüş özelliğinde olası herhangi bir arızada 180 dereceden daha 

fazla dönmemesi ve mekanik aksamına zarar vermemesi için kilit sistemi tasarıma 

kazandırılmıştır. 

 

 

 

         9. Simülasyon ve Test 

 

Kontrol Kartı Testi 

Aracın tüm kontrol işlemlerinin gerçekleştirmesi için geliştirilen kontrol kartı ile sahada 

otonom seyir testi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kontrol kartına bağlanan sensörlerin füzyon 

testi yapılmış ve sensörlerin birbirleri ile uyum içinde çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu testler 

sırasında araca arayüzden belirli GPS koordinatları göndererek aracın istenilen noktaya 

gitmesi sağlanmıştır. Bu test sırasında elde edilen veriler ile TİKA’nın otonom taksi ve belirli 

alanlara otonom seyirle hareket etme özelliği kazandırılması hedeflenmiştir. Yapılan testte 

daha küçük bir kara aracı kullanılmıştır. Bu araca uzaktan kumanda bağlanarak geliştirilen 

uzaktan kontrol sisteminin de testi yapılmıştır. Hata yarıçapı 0,5m den daha az olduğu analiz 

programı sonucunda elde edilmiştir. 
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Dönüş Servo Motor Testi 

Redüktörlü dc motor ve ayarlı direnç kullanarak yapılan yüksek torklu servo motorun PID  

Kontrol algoritmasındaki salınım durumu testi yapılmıştır. Farklı değerlerde açı gönderilerek 

hata ekrana grafik şeklinde yazdırılmış ve geri beslemeler ile PID katsayılarında 

iyileştirmeler yapılmıştır. Nihai PID katsayıları ile deneme sonuçlarında minimum hata payı 

ve salınım elde edilmiştir. 

Test için kullanılan Malzemeler: 

1. Arduino Nano 

2. BTS7960B 20 Amper Motor Sürücü Kartı 

3. 2 adet potansiyometre 

4. 4S Lipo Batarya 

5. 12v 100RPM Redüktörlü Dc Motor 

 
Şekil 21 PID Servo Motor Test Malzemeleri 



 
 

 

 

25 
 
 

 

 

 

 
Şekil 22 Test Platformu 

 
Şekil 23 PID Test Verileri 
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Motor RPM Testi 

Tarım arazisinde sabit hızda otonom seyir için motorun dönüş merkezine enkoder sensörü 

yerleştirilmiştir. PID kontrol algoritması ile sensörün motor üzerinde sabit hızda gitmesi için 

PID katsayıları grafikten elde edilen veriler ile bulunmuştur. 

 
Şekil 24 Motor RPM Enkoder Sensörü 

 
Şekil 25 PID Test Verileri 

 

Yabani Ot Nesne Tanıma 
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Görüntü işleme tekniği kullanarak yabani otun bilgisayar ortamında tanınması sağlanmıştır. 

Yabani otum farklı açılardan görsellerini sisteme tanıtmayı ve sistemin yabani ot görseli 

hakkında veri kümesi yapması sağlanmaktadır. Daha sonra yabani otun gerçek zamanlı 

olarak tanınması bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 26 Yolo Algoritması ile Nesne Tespiti 
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