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1. Takım Organizasyonu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik Tasarım: İnsansız Kara Aracını kontrol edecek olan elektronik bileşenlerin 

tasarlanmasıdır. İKA’da kullanılacak olan elektronik kart (PCB), Proteus ortamında 

tasarlanacaktır. Tasarlanan PCB, kendi üretimimiz olan CNC vasıtasıyla imal edilecektir. Bu 

bölümden Takım Kaptanı Salih KOCAMER sorumludur. 

Yazılım Mimarisi: İnsansız Kara Aracının otonom hareketini sağlayacak olan yazılımın 

oluşturulmasıdır. Aracın hareketi dışında, araca verilen görevlerin tamamlanması da yazılım 

vasıtasıyla sağlanacaktır. Bu bölümden Takım Kaptanı Salih KOCAMER ve Takım Üyesi 

Yusuf Emir IŞIK sorumludur. 

Görüntü İşleme: İnsansız Kara Aracının otonom hareketinin sağlanması için kullanılacak olan 

Pixy2 CMUCAM5 kamerasının kullanımını kapsamaktadır. Bu bölümden Takım Üyesi Yusuf 

Emir IŞIK sorumludur. 

Mekanik Tasarım ve Analiz: İnsansız Kara Aracının şasesinin sanal ortamda tasarlanmasıdır. 

Analiz kısmı ise tasarlanan aracın belli koşullar altında test ve analiz edilmesidir. Bu kısımdan 

Takım Üyesi Yuşa Kuvvet sorumludur. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Değişen 

 Madde 

Değişen Maddenin 

ÖTR’de Konumu 

Değişen Maddenin 

KTR’de Konumu 

Değişim  

Sebebi 

PCB Üretimi - Sayfa 4 Eklendi 

HC-SR04 Sensör 

Sayısı 
Sayfa 7 Sayfa 4 

Geçilen çukur 

sayısın ölçülmesi 

ve bitkinin 

tespiti 

Karbon Fiber Gövde Sayfa 3 Sayfa 4 

Sponsorluk 

görüşmeleri 

başarısız 

sonuçlandı 

LDR-power LED - Sayfa 5 Eklendi 

Yanmaz Bant Sayfa 15 Sayfa 17 
Ekstra güvenlik 

önlemi  

 

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması’nın KTR aşamasında yukarıdaki değişiklikler 

yapılmıştır. Bu bağlamda İKA’nın PCB Anakartı, kendi üretimimiz olan CNC Router 

vasıtasıyla üretilecektir. PCB’nin üzerine gerekli bütün elektronik komponentler lehim yoluyla 

montajlanacaktır. PCB Anakart, Proteus programı üzerinden tasarlanmıştır.  

Kullanılması düşünülen HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörünün sayısı arttırılarak İKA’nın 

altına ve üstüne eklenmiştir. Eklenen sensörler sayesinde İKA, geçtiği çukurları algılayacak ve 

geçtiği çukurların sayısını OLED ekranda bulunan arayüze kablosuz haberleşme sayesinde 

gönderebilecektir. Ayrıca İKA’nın önüne konulan 2 adet HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörü, 

zararlı bitkinin algılanmasına yardımcı olacaktır.  

İKA’nın şasesinin üretiminde karbon fiber kumaş kullanılması için sponsor görüşmeleri 

gerçekleştirilmiştir. Ancak sponsor görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu yüzden 

İKA’nın şasesi alüminyum levhadan üretilmiştir. 

İKA, yarışma şartnamesi gereği görevini otonom olarak yerine getirmelidir. Yani İKA, zararlı 

bitkiyi otonom olarak tanımlamalı ve imha etmelidir. Bu bağlamda İKA, zararlı bitkiyi renk ve 

boyut farkından tanımlayacaktır. Ancak yarışma alanında bulunan farklı ışık miktarları, 

İKA’nın kamerasının çalışmasını zorlaştıracaktır. Bu yüzden İKA’nın önüne LDR ışık sensörü 

yerleştirilmiştir. LDR’den alınan veriler doğrultusunda L298N motor sürücü üzerindeki mosfet, 

power LEDlerin ışık miktarını kontrol edecektir. 

İKA’ya güç verecek olan pil paketinin güvenliğini artırmak için, pil paketi yanmaz bant ile 

kaplanacaktır. 
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        İKA Bütçe Planlaması 

İKA’da kullanılacak olan parçaların sipariş durumları yarışma şartnamesi gereği (Kargo 

durumu, beklemede, teslim alındı, iade edildi (Sayfa 9)) detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

 

3. Araç Özellikleri 

 

  3.1 Araç Mekanik Özellikleri 

Tasarlanan İKA, 572mm yüksekliğe, 1158mm uzunluğa ve 678mm genişliğe sahip olacaktır. 

Aracın ağırlığının ise 45kg olması beklenmektedir. Aracın şasesi alimünyum, yürüyüş 

mekanizması (tekerlek ve palet) PLA, dişlileri ise metalden üretilecektir. Aracımızın 

paletlerinin genişliği 150mm, yüksekliği ise 575mm’dir. Gövdeden daha yüksek olan paletli 

yürüyüş sistemi, İKA’nın 360° hareket edebilmesine olanak sağlamaktadır. Aracımızın sağında 

ve solunda olmak üzere 55’er adet parçadan oluşan palet sistemi bulunacaktır. Bu parçalar 3D 

printer vasıtasıyla tek tek üretilip metrik 4 saplama vida ile birbirlerine bağlanacaktır. Aracın 

ağırlığını taşıyan ve teker sisteminde bulunan süspansiyon sistemi, çekme yay ile 

oluşturulacaktır. Şaseye bağlı olan parça ile tekere bağlı olan parça, serbest hareket yapabilecek 

şekilde birbirlerine bağlanacaktır. Paletin hareketini sağlayacak olan dişliler, 24v DC motorlar 

sayesinde aracın hareketini sağlayacaktır. Dişlilerin merkezine 10mm çapında kama yuvasına 

sahip delik açılacaktır. Motorun mili açılan deliğe vidalı sistem veya kaynak vasıtasıyla 

sabitlenecektir. İKA içerisinde bulunan Pixy2 CMUCAM5 kamera modülünü farklı eksenlerde 

hareket ettirebilecek bir gimballa montajlanacaktır. Gimball’ın üzerindeki birinci servo motor, 

aracın konumuna göre kameranın düz veya ters olmasını kontrol edecektir. İkinci servo ise 

kameranın tek bir nokta yerine 130° tarama açısına sahip olmasına olanak sağlamaktadır.İKA  

İKA Paletli Yürüyüş Sistemi Video Linki: https://youtu.be/sY6jrjFKu20  

Yürüyüş Animasyon Video Linki: SİMURG İKA Solid/CAD Çizim Animasyon - YouTube 

https://youtu.be/sY6jrjFKu20
https://www.youtube.com/watch?v=-ayGvXDy49M
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            Teknik Çizim Önden Görünüş                      Teknik Çizim Yandan Görünüş  

     İKA Yürüyüş Sistemi 

3.2 Araç Elektronik Özellikleri 

Yarışma şartnamesine göre İnsansız Kara Aracının verilen görevleri ve hareketleri 

otonom bir şekilde yapması gerekmektedir. Bu bağlamda İKA’nın otonomluğu içerisinde 

bulunan kart, mesafe sensorü ve kamera vasıtasıyla sağlanacaktır. İKA’nın içerisinde kart 

olarak Arduino MEGA 2560’ın üzerinde bulunan PCB kart kullanılacaktır. PCB’nin tasarımı 

Proteus üzerinden yapılacak ve kendi üretimimiz olan CNC vasıtasıyla üretilecektir. Mesafe 

sensörü olarak HC-SR04’ün ve Arduino NANO’nun üzerinde bulunduğu PCB kart 

kullanılanacaktır. HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü, çalışma mantığı gereği (ultrasonic ses 

dalgası gönderilip engelden çarpıp geri gelmesini beklemektedir.) Arduino’yu beklemeye alıp 

başka bir işleme izin vermemektedir. Bu yüzden araçta kullanılacak olan her HC-SR04 

Ultrasonik Mesafe Sensörüne bir adet Arduino NANO bağlanacaktır.                                       
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Arduino NANO ve Arduino MEGA 2560 arasında seri haberleşme ile veri aktarımı 

gerçekleştirilecektir. Bu sayede Arduino MEGA 2560, görüntü işleme ve diğer işlemlere devam 

edebilecektir. Ayrıca yarışma şartları gereği verilerin canlı olarak alınması istenmektedir. 

Veriler NRF24L01 Kablosuz Haberleşme Modülü sayesinde kumandanın üzerindeki arayüze 

anlık olarak aktarılacaktır. ÖTR sonrasında yaptığımız menzil testlerinde anteni iyileştirilen 

NRF24L01 Kablosuz Haberleşme Modülünün menzilinin 3100 metreye kadar ulaştığı tespit 

edilmiştir. Yarışma alanı düşünüldüğünde kullanacağımız Kablosuz Haberleşme Modülünün 

yeterliliğinin olduğu anlaşılmaktadır. Aracımız özgün olan mekanik tasarımı gereği 360° 

hareket teknolojisine sahiptir. Yani aracımız ters takla atması halinde içerisinde bulunan 

ADXL345 Gyro sensörü sayesinde yönünü algılayacaktır. Ve bu sayede motorların çalışma 

yönünü tayin edecektir. Aracın ön tarafında bulunan LDR sensörü sayesinde ortamın ışık 

düzeyi ölçülecek ve Arduino MEGA, aracın önüne konumlandırılan power LEDlerin 

parlaklığını kontrol edecektir. Bu sayede kameranın bakış açısındaki ışık düzeyi daima sabit 

tutulacaktır. 

 

          ANAKARTIN  PROTEUS  ÇİZİMİ          PCB ÜRETİMİ İÇİN DEVRE ŞEMASI 

 

 

 

  

                                                                                                                           BMS  KARTI 

                18650 Lİ-İON  BATARYA  PAKETİ 
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3.3 Araç Yazılımsal Özellikler 

 İKA, yarışma şartnamesi gereği zararlı bitkileri tanımlamalı ve yok etmelidir. Bu 

bağlamda zararlı bitkileri tanımlama işlemi Pixy2 CMUCAM5 kamera modülü sayesinde 

gerçekleştirilecektir. Kamera modülü, Arduino MEGA’ya ICSP pini vasıtasıyla bağlanacaktır.  

Aracımızın ters takla atması halinde içerisinde bulunan ADXL345 Gyro sensörü, aracın yönünü 

algılayacak ve motorun dönüş yönünü değiştirdiği gibi kamerayı montajladığımız gimball 

üzerindeki servoyu döndürecek ve bu sayede kameranın yönünü de değiştirecektir. Ayrıca 

kamera modülünden alınan veriler, Arduino MEGA 2560’a gönderilecek. Arduino’da işlenen 

veriler sayesinde aracın hareketi sağlanacak. Pixy2 CMUCAM5 sayesinde tespit edilen zararlı 

bitkiler sprey mekanizması sayesinde etkisiz hale getirilecektir. Sprey mekanizması 360° araç 

teknolojisine uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Yani ADXL345 Gyro sensörü motorların ve 

kameranın çalışma yönünü ayarladığı gibi sprey mekanizmasının çalışma yönünü de 

ayarlayacaktır. Sprey mekanizmasında 2 adet elektronik valf bulunmaktadır. ADXL345 Gyro 

sensörü aracın yönünü algılayacak ve doğru valfi çalıştıracaktır.  

Araç içerisinde bulunan ADXL345 Gyro sensörü, aracın konumunu algılayacak ve Arduino 

MEGA’ya veriyi gönderecek. Sonrasında ise Arduino MEGA, araç içerisinde bulunan 

komponentlerin (motor, kamera, sprey mekanizması) yönünü tayin edecektir. Ayrıca İKA’nın 

önünde bulunan HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörleri, İKA’nın önünde bir engel olup 

olmadığını algılayacak. Bir engelin tespit edilmesi halinde İKA, manevra yaparak engelden 

uzaklaşacaktır. İKA’nın içerisinde bulunan NEO 6M GPS sayesinde, yarışma alanı sınırları 

belirlenecek ve İKA’nın yarışma alanı dışına çıkması engellenecektir. Kamera modülünün 

takılı olduğu gimball sayesinde kamera, aracın önünü taramaya başlayacaktır. Arduino MEGA 

2560 ICSP portuna takılı olan kamera modülünden aldığı verileri işleyip zararlı otun konumunu 

algılayacaktır. Ardından zararlı otu aracın merkezine alacak şekilde İKA’yı hareket ettirecektir. 

Aracın zararlı ota yaklaşması mesafe sensörü sayesinde algılanacak ve istenen uzaklığa 

gelindiğinde sprey mekanizması çalışacak ve zararlı otu imha edecektir. İmha işlemi bittikten 

sonra kumanda üzerindeki arayüze NRF24L01 Kablosuz Haberleşme Modülü vasıtasıyla veri 

gönderilecektir. Ardından diğer zararlı otları imha etmek için görevine devam edecektir. 

Yarışma şartnamesinde belirtilen tarlanın tamamı tarandıktan sonra İKA, görevini bitirdiğine 

dair arayüze veri gönderecektir.  

 

 

4. Sensörler 

 Şartnamede belirtildiği üzere Tarımsal İKA aracı otonom bir şekilde görevlerini yerine 

getirmek zorundadır. Belirtilen görevleri otonom olarak yerine getirebilmesi için kamera ve 

sensörlere ihtiyaç duymaktadır.  

 

   4.1 Kamera 

Tasarladığımız İKA’nın üzerinde görüntü işlemeye yarayacak kamera modülü olarak Pixy2 

CMUCAM5 tercih ettik. Kamera modülümüz Arduino MEGA’ya ICSP pini vasıtasıyla 

bağlanacaktır. 
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Sensör Avantajları Dezavantajları 

Pixy2 CMUCAM5 

-Saniyede 60 kare 

-Pixy1’e göre daha küçük boyut 

-Uygun fiyat 

-Stok durumu 

-Karmaşık kod yapısı 

Pixy1 CMUCAM5 
-Lens 

-Kullanım Kolaylığı 

-Saniyede 50 kare görüntü 

alabilme 

-Stok Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Pixy2 CMUCAM5       Pixy1 CMUCAM5 

Tasarladığımız İKA’da 1 adet Pixy2 CMUCAM5 kamera kullanılacaktır. Kullanılacak olan 

kamera modülü aracımızın önünde konumlandırılacaktır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            İKA ÜZERİNDEKİ PİXY2 CMUCAM5 KAMERA’NIN KONUMU 

    

  4.2 Mesafe Sensörü 

Tasarladığımız İKA’nın engellere çarpmaması ve geçtiği çukurları sayması için mesafe 

sensörünün kullanılması gerekmektedir. İKA’da mesafe sensörü olarak daha önceki yarışma 

tecrübelerine dayanarak HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörünün kullanılması düşünülmüştür. 

Mesafe modülümüz Arduino NANO’ya bağlanacak. Alınan veriler Arduino NANO vasıtasıyla  

Arduino MEGA’ya gönderilecektir. 
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Sensör Avantajları Dezavantajları 

HC-SR04 

-Analog olarak istenilen 

ölçüm mesafesini alabilme 

-Geniş görüş açısı  

-Uygun fiyat 

-Çalışma mantığı gereği Arduino’yu 

bekletmesi 

MZ80 

-2ms hızda çalışması 

-Kızılötesi ölçümü 

sayesinde hassas ölçüm 

-Kızılötesi ölçümü yüzünden siyah ve 

metal zeminleri algılama problemi 

-Çalışma sistemi (Manuel Mesafe 

Ayarı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü               MZ80 Kızılötesi Mesafe Sensör 

 

Tasarladığımız İKA’da 8 adet HC-SR04 Ultrasnonik Mesafe Sensörü kullanılacaktır. 

Kullanılacak olan mesafe sensörleri aracımızın önünde (6 adet), alt yüzeyinde (1 adet) ve üst 

yüzeyinde (1 adet) konumlandırılacaktır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              İKA ÜZERİNDEKİ HC-SR04 MESAFE SENSÖRLERİNİN KONUMU 
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  4.3 Gyro Sensörü 

Tasarladığımız İKA, özgün yapısı gereği ters döndüğünde, aracın konumunu algılamalıdır. Bu 

yüzden İKA’da Gyro sensörünün kullanılması gerekmektedir. Üreteciğimiz İKA’da ADXL345 

gyro sensörünün kullanılması düşünülmüştür. Gyro sensöründen alınan veriler sayesinde, 

aracın yönü tayin edilecektir. 

 

Sensör Avantajları Dezavantajları 

ADXL345 
-Hassas ve doğru ölçüm  

-Kullanım kolaylığı 
----------- 

MPU6250-9255 
-Standart pin arası boşluğu 

-Uygun fiyat 
-Stabil olmayan ölçüm 

 

 

 

 

 

 

 

       ADXL345 Gyro Sensörü      MPU6250 Gyro Sensörü  

 

Tasarladığımız İKA’da 1 adet ADXL345 Gyro Sensörü kullanılacaktır. Kullanılacak olan 

ADXL345 Gyro Sensörü aracımızın merkezinde konumlandırılacaktır. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

İKA ÜZERİNDEKİ ADXL345 GYRO SENSÖRÜNÜN KONUMU 
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  4.4 Sıvı Seviye Sensörü 

Tasarladığımız İKA, görev gereği zararlı otları sprey vasıtasıyla imha edecektir. Bu yüzden 

İKA’nın sprey mekanizmasında, zararlı otları imha edecek olan sıvının bulunduğu bir hazne 

olacaktır. Haznede bulunan ilacın miktarı sıvı seviye sönsörü vasıtasıyla ölçülecektir.  

Ayrıca algılanan sıvı seviyesi, canlı olarak kumanda üzerindeki arayüze gönderilecektir. 

 

 

Sensör Avantajları Dezavantajları 

Analog Sıvı Seviye 

Sensörü 

-Hassas ve doğru ölçüm  

-Analog olarak seviye ölçümü 

-Uygun fiyat 

-Karmaşık kod yapısı 

-Sensörün ölçüm mesafesi 

Dijital Sıvı Seviye 

Sensörü 

-Kullanım kolaylığı 

-Düşük güç tüketimi 

-Dijital ölçüm 

-Hassas olmayan ölçüm 

(Sıvının varlığı veya 

yokluğu) 

 

 

 

 

 

 

 

              Analog Sıvı Seviye Sensörü                          Dijital Sıvı Seviye Sensörü 

 

Tasarladığımız İKA’nın sprey mekanizmasında 2 adet Analog Sıvı Seviye Sensörü 

kullanılacaktır. Kullanılacak olan Analog Sıvı Seviye Sensörü aracımızın sprey 

mekanizmasında konumlandırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 İKA ÜZERİNDEKİ SIVI SEVİYE SENSÖRÜNÜN KONUMU 
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   4.5 GPS 

Tasarladığımız İKA’nın yarışma alanı içerisinde kalması gerekmektedir. Bu bağlamda İKA 

içerisinde bulunan GPS, İKA’nın yarışma alanı dışına çıkmasını engelleyecektir. GPS, İKA’nın 

kontrol kartı olan Arduino MEGA üzerinde bulunacak ve RX-TX pinlerine bağlı olacak. 

 

 

Sensör Avantajları Dezavantajları 

NEO 6M GPS 
-Arduino ile yüksek uyum 

 -Uygun fiyat 
-Yavaş uydu bağlantısı 

NEO M8N GPS 
-Hızlı uydu bağlantısı 

-SMA anten desteği 

-Yüksek fiyat 

-NRF ile uyumsuzluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEO 6M GPS       NEO M8N GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

İKA ÜZERİNDEKİ NEO6M GPS’İN KONUMU 
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Tasarladığımız İKA, yarışma şartları gereği otonom bir şekilde hareket etmeli ve görevlerini 

yerine getirmelidir. İlk olarak İKA, içerisinde bulunan ADXL345 Gyro sensörü vasıtasıyla 

aracın konumunu algılayacak. ADXL345 Gyro sensöründen gelen veriler sayesinde aracın 

kamerasının ve sprey mekanizmasının yönü tayin edilecek. Yani araç yere konumlandırıldığı 

ilk konumdan farklı ise kamera ve sprey mekanizması buna göre çalıştırılacaktır. Ardından 

gelen süreçte ise İKA’da bulunan HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörleri, İKA’nın gidiş 

yönünde herhangi bir engel olup olmadığını tespit edecek. Gidiş yönünde herhangi bir engelin 

tespit edilmesi halinde İKA, engelin çevresinden dolanacaktır.  

İKA’nın sprey mekanizmasına bağlı olan HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörleri, bitkinin 

sprey mekanizmasına yakınlığını algılayacak ve bu sayede sprey mekanizmasını çalıştıracak. 

Ayrıca İKA’nın üst ve alt kısmında bulunan HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörleri ise, aracın 

konumuna göre (ters veya düz) çukurlardan geçilip geçilmediğini tespit edecek ve kumanda 

üzerinde bulunan arayüze kablosuz haberleşme modülü vasıtasıyla gönderecektir. Zararlı 

bitkilerin tespiti ise Pixy2 CMUCAM5 kamera modülü vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. 

Kamera modülü üzerinde bulunduğu Gimball sayesinde aracın önünü tarayacak ve zararlı 

bitkileri tespit edecek. Arduino MEGA’nın ICSP portuna takılı olan kamera modülü, zararlı 

bitkileri renk farkından algılayacak ve verileri Arduino MEGA’ya gönderecek. Arduino 

MEGA, işlediği veriler sayesinde İKA’yı hareket ettirecek ve bitkileri imha etmeye çalışacak. 

Ayrıca İKA içerisinde bulunan NEO 6M GPS, İKA’nın yarışma alanı dışına çıkmasının önüne 

geçecek ayrıca aracın hız ve konum verisini kumanda üzerinde bulunan arayüze Kablosuz 

Haberleşme Modülü vasıtasıyla gönderecektir. Son olarak İKA’nın sprey mekanizması haznesi 

içerisinde bulunan Analog Sıvı Sensörü, hazne içerisindeki sıvı miktarını ölçecek ve kumanda 

üzerinde bulunan arayüze gönderecektir. 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

Yarışma şartnamesi gereği İKA, uzaktan kumanda vasıtasıyla kontrol edilebilir olmalıdır. 

Kumandanın üzerinde bulunan toggle switch sayesinde İKA, otonom modundan manuel sürüş 

moduna geçebilmektedir. Manuel sürüş moduna geçen İKA’nın tüm sürüş mekanikleri, 

kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Kumanda üzerinde bulunan iki adet joystick sayesinde 

İKA, ileri-geri ve sağ-sol hareketlerini manuel olarak yapabilmektedir. Ayrıca kumanda 

üzerindeki buton ile sprey mekanizması tetiklenebilmektedir. Bu durum kullanıcının tüm 

görevleri manuel olarak yapabilmesine olanak sağlar. Kumanda ile İKA arasındaki bağlantı ise 

NRF24L01 Kablosuz Haberleşme Modülü vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca İKA’nın 

üzerinden gelen veriler, kumandanın üzerinde bulunan OLED ekranlara aktarılacaktır. Ve bu 

sayede İKA’nın bazı verilerinin (İlaç seviyesi, Hız, Konum koordinatları, Batarya seviyesi ve 

sıcaklığı, Çukur geçme sayısı, İmha edilen bitki sayısı) takibi canlı olarak yapılabilecektir. 

Kumanda ve İKA’da kullanılacak olan Kablosuz Haberleşme Modüllerinde 12dbi anten 

kullanılacaktır. Kumandanın boyutu 120x160 mm olacaktır. Kumandaya gücünü, Sony VTC6 

Lİ-İON pilden alacaktır. Şarj edilebilir bir pil olan Sony VTC6 Lİ-İON sayesinde gereksiz pil 

kullanımının önüne geçilecek ve doğa korunacaktır. Kumandanın şarj seviyesi, kumandanın 

üzerinde bulunan OLED ekran vasıtasıyla görülebilecektir. Kumanda, şarjı bittiğinde micro usb 

kablo sayesinde şarj edilebilecektir.  
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                 Kumandanın Dış Görünümü                      Kumandanın İçi Detaylı Görünüm 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 İKA, yarışma alanında bulunan zararlı bitkileri Pixy2 CMUCAM5 sayesinde renk 

farkından dolayı tanımlayacaktır. İKA’nın çalışma mantığı şu şekilde olacaktır: Öncelikle İKA, 

gövde üzerinde bulunan ADXL345 Gyro sensörüleri sayesinde konumunu algılayacaktır. Eğer 

İKA, ilk bırakıldığı konumla aynı ise görev mekanizmalarının yönünü değiştirmeyecek. İKA, 

yarışma boyunca bu taramayı devam ettirecek ve konumu ilk konumundan farklı ise görev 

mekanizmalarının yönünü değiştirecek. ADXL345 Gyro Sensörünün yazılımı Ardunio IDE 

üzerinden yazılacak ve ADXL345 kütüphanesi kullanılacaktır. 
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Ardından İKA üzerinde bulunan Pixy2 CMUCAM5, İKA’nın önünü tarayacak. Eğer İKA’nın 

görüş açısında zararlı bitki var ise İKA, zararlı bitkiyi merkeze alacak şekilde ilerleyecek. 

Zararlı bitkiyi sprey mekanizması sayesinde etkisiz hale getirecek ve bir sonraki zararlı bitkiyi 

tespit etmek için taramaya devam edecektir. Eğer zararlı bitki İKA’nın görüş açısında değil ise 

kamera, sağa ve sola 130°’lik bir açı ile İKA’nın önünü tarayacak. Eğer hala bitkiyi 

bulamadıysa İKA’nın önünde zararlı bitki olmadığını teyit edip belirli bir mesafe ilerleyecek 

ve taramaya devam edecek. Pixy2 CMUCAM5’in yazılımı Ardunio IDE üzerinden yazılacak 

ve PİXY2 kütüphanesi kullanılacaktır. Pixy2 kütüphanesi ise Pixy Moon programı ile uyumlu 

çalışmaktadır. 

 
     Pixy Moon Arayüzü 

 

İKA, gitmesi gereken istikametteki engelleri, önünde bulunan HC-SR04 Ultrasonik Mesafe 

Sensörü vasıtasıyla algılayacak ve bağlı olduğu Arduino NANO’ya gönderecek. Verileri 

işleyen Arduino NANO, İKA’nın önünde engel olduğunu algılayacak ve Arduino MEGA’ya 

gönderecek. Ardından verileri toplayan Arduino MEGA, aracın yönünü tayin edecek ve 

engellerin etrafından dolaşacak. Aracın altında ve üstünde bulunan HC-SR04 Ultrasonik 

Mesafe Sensörü, İKA’nın geçtiği çukurları algılayacak ve kumanda üzerinde bulunan OLED 

ekranına yansıtacak. HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörünün yazılımı Arduino IDE üzerinden 

yazılacak ve kütüphane kullanılmayacaktır. Bu bağlamda kendi hazırladığımız kod 

kullanılacaktır.  
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İKA’nın içerisinde bulunan GPS vasıtasıyla, İKA’nın yarışma alanından çıkması 

engellenecektir. Ayrıca yarışma alanının çevrili olması halinde İKA’nın önünde bulunan HC-

SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörleri ile GPS verileri desteklenecek ve İKA’nın yarışma alanının 

dışına çıkması engellenecektir. İKA içerisinde bulunan GPS, TinyGPS kütüphanesini 

kullanacaktır. 

 

 
 

 

İKA’nın yazılım geliştirme süreci Pixy2 CMUCAM5 Kamera Modülünün istenilen renkteki 

cismi algılayıp onu takip etmesi ile başlamaktadır. Bu sürecin başarılı olmasının ardından 

BTS7960 motor sürücülerin, İKA’yı hareket ettirecek olan DC motorları pwm kontrolü ile hız 

ayarının yapılması kontrol edilecektir. BTS7960 motor sürücülerin yazılımı Arduino IDE 

üzerinden yazılacak ve kütüphane kullanılmayacaktır. Bu bağlamda takımımızın hazırladığı 

kod kullanılacaktır. Hız kontrolü başarılı bir şekilde yapılan DC motorlar, İKA’nın şasesine 

montajlanıp İKA’nın ileri-geri ve sağ-sol hareketlerinin yapılması sağlanacaktır. İstenilen 

şekilde hareket eden İKA’nın üzerine kamera modülü entegre edilecektir. Ardından kameradan 

gelen veriler doğrultusunda İKA otonom bir şekilde çalışacaktır. Yani kamera, belirlenen 

renkteki cismi algılayacak ve İKA’yı tespit edilen cisme doğru hareket ettirecektir. Otonom bir 

şekilde hareket etmeye başlayan İKA, GPS üzerinden girilen konumların dışına çıkmayacak 

şekilde çalışacak. Ayrıca İKA’nın önünde bulunan HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörleri ile 

GPS verileri desteklenecektir. İKA, GPS üzerinden belirlenen konumlar içerisindeyken 

ultrasonic mesafe sensörleri bir cisim algıladığında etrafından dolaşacaktır. İKA, 360° 

çalışabilen bir araç olduğundan sıvı ilaç mekanizması, alt ve üst olmak üzere iki yönde 

çalışacaktır. Bu durumda sıvı ilaç valflerin kontrolü ile püskürtülecektir. Sıvı ilacın püskürtme 

ucuna gitmesi için gerekli olan basınç, DC motor su pompası ile sağlanacaktır. Ayrıca 

haznedeki sıvı miktarı, OLED ekranda gösterilecektir. Sıvı haznesindeki sıvı miktarı 

azaltılarak, OLED ekrana gelen verinin doğruluğu test edilecektir. 
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Sprey mekanizması otonom bir şekilde 

çalışan İKA’nın üzerine montajlanacaktır. 

İKA üzerindeki kameranın algıladığı cisme 

yaklaştığı teyit edilecek ve sprey 

mekanizması cisme ilacı püskürtecektir. 

Ayrıca kaç adet zararlı bitkinin etkisiz hale 

getirildiği de OLED ekran üzerinden 

okunabilecektir.    

Üretilen İKA 360 ° hareket teknolojisine 

sahiptir. Bu durum gövdenin ve paletli 

yürüyüş sisteminin tasarımından 

kaynaklanmaktadır. İKA’nın ana kartı bu 

durumu içerisinde bulunan ADXL345 Gyro 

sensörü ile algılayacaktır. Yani İKA, ters 

döndüğünde görev mekanizmaları da İKA 

ile beraber dönmelidir. Bu durum İKA’nın 

el yardımıyla ters döndürülmesiyle test 

edilecektir.  

 

                       Pixy2 CMUCAM5 ve ADXL345 Gyro 

                  Uyumluluk Testi 

Otonom Görev Mekanizmaları Test Video Linki: https://youtu.be/JkTyOkmfOmw 

7. Özgün Bileşenler 

 

  7.1 Tasarım 

 Üreteciğimiz İKA, yapısı gereği (Paletin İKA’nın etrafında tam tur dönmesi) 360° hareket 

kabiliyetine sahip olacaktır. İKA’nın tasarımı takımımız tarafından özgün olarak tasarlanmıştır. 

Bu tasarımdan dolayı İKA, ters dönse bile çalışmaya devam edecektir. Yarışma şartnamesi 

gereği tespit edilen zararlı bitkiler etkisiz hale getirilmelidir. Bu bağlamda İKA’mız ilaçlama 

yöntemini kullanacaktır. İKA’mızın 360 ° hareket edebileceği göz önünde bulundurulduğunda 

sprey ve kamera mekanizmasının da bu duruma uygun olması 

gerekmektedir. Bu durum sprey mekanizmasından çıkacak 2 

adet boru sayesinde sağlanacaktır. Boruların kullanımı ise valfler 

kontrolünde olacaktır.  

İKA’nın ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda İKA’nın sert 

düşüşler yaşaması İKA’nın paletli yürüyüş sistemini deforme 

edecektir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için İKA’ya her 

tekere bağımsız bir şekilde bağlı olan yaylı süspansiyon sistemi 

takılacaktır. Bu süspansiyon sistemi takımımız tarafından özel 

olarak tasarlanmıştır. Ayrıca İKA’mızı hareket ettirecek Paletli 

Yürüyüş Sistemi kendi üretimimiz olan 3D yazıcı (Görsel 7.1.a) 

vasıtasıyla üretilmektedir.  

           Görsel (7.1.a) 

https://youtu.be/JkTyOkmfOmw
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 3D Yazıcımız Vasıtasıyla      Alüminyüm  

 Ürettiğimiz Palet Tekeri             Gövde Üretimi 

 

  7.2 Elektronik  

Üreteceğimiz İKA’da kullanacağımız HC-SR04 Ultrasonik Mesafe sensörü, BTS7960 motor 

sürücü, Pixy2 CMUCAM5 kamera modülü, L298N motor sürücü, NEO6M GPS, ADXL345 

Gyro sensörü LM35 sıcaklık sensörü, NRF24L01 kablosuz haberleşme modülü ve OLED ekran 

(Arayüz) komponentlerinin yazılımı takımımız tarafından özgün bir şekilde yapılacaktır. Bu 

komponentlerin montajlandığı anakart, “Proteus” programı üzerinden tasarlanmıştır. 

Tasarlanan anakart, bu sene kendi çabamızla ürettiğimiz CNC Router vasıtasıyla üretilmiştir. 

 
 Ürettiğimiz CNC Router                                   CNC Routerimiz vasıtasıyla  

              ürettiğimiz PCB Anakart 
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İKA’nın önünde bulunan Pixy2 CMUCAM5 kamera modülü, zararlı bitkileri algılayacaktır. Bu 

bağlamda İKA’nın farklı ışık koşullarında çalışacağı düşünüldüğünden dolayı İKA’nın önüne 

LDR ışık sensörü koyularak ışık düzeyi tespit edilecektir. Işık düzeyinin düşük olması halinde 

İKA’nın önünde bulunan Pixy2 CMUCAM5 kamera modülünün etrafındaki 4 adet power LED 

ışık şiddetinin düşme oranına uygun bir biçimde kameranın önünü aydınlatacaktır. İKA’nın 

içerisine koyduğumuz L298N motor sürücüleri üzerindeki mosfetlerin düşük pwm sinyallerini 

yüksek güçleri kontrol edebilme özelliğinden yararlanarak power LEDlerin ışık düzeyi kontrol 

edilecektir.  

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yerlilik Video Linki: https://youtu.be/VnCpdyvH_hM  

8. Güvenlik Önlemleri 

 Tasarlanan algoritma sayesinde aracın kontrolden çıkması durumunda kumanda ile 

kontrol ele alınabilecektir. Daha büyük sorunların yaşanması halinde aracın arkasında bulunan 

ve kolayca erişilebilen acil stop butonu ile aracın tüm enerjisi anında kesilebilecektir. Aracın 

içerisinde bulunan pil paketi BMS (Battery Manager System) kartı sayesinde aşırı şarj ve deşarj 

durumlarından korunacaktır. Pil paketimiz ile elektronik komponentler arasında bulunan 

sigorta, olası bir kısa devre durumunda pil paketinin ve elektronik komponentlerin zarar 

görmesinin önüne geçecektir. Sistem, pil paketlerinin yanında bulunan sıcaklık sensörü ile 

pillerin aşırı ısınmasını (4 mevsim çalışacağı düşünüldüğünde yaz aylarında havaların sıcak 

olmasından dolayı) tespit edecek ve eğer sıcaklık istenilen sıcaklığın üzerine çıkarsa pil 

paketinin yakınında bulunan fanları çalıştıracaktır. Ayrıca pil paketi, olası bir yangından 

korunmak için yanmaz bant ile sarılacaktır. Herhangi bir kaza anında veya planlananın dışında 

bir şey olması halinde aracımızda kullanılan ekipmanların zarar görmesini engellemek için 

ekipmanlar, şasenin içerisinde sabitlenmiş bir şekilde bulunacaktır. 

9. Simülasyon ve Test 

  9.1 Simülasyon 

Tasarladığımız İKA, görevlerini otonom olarak tamamlamalıdır. Bu bağlamda İKA’nın otonom 

yetenekleri V-Rep programı üzerinden test edilmiştir. Yarışma alanı simüle edilen program 

vasıtasıyla zararlı bitkilerin imha edilmesi denenmiştir.   

 
       Simüle Edilen Yarışma Alanı 

https://youtu.be/VnCpdyvH_hM
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Öncelikli olarak V-Rep programı üzerinden paletli bir insansız kara aracı (İKA) tasarlanmıştır. 

Ardından İKA’nın üzerine sprey mekanizması ve kamera eklenmiştir. İKA üzerine eklenen 

kamera vasıtasyıla zararlı bitkiler tespit edilmiştir. Simülasyon esnasında İKA, otonom bir 

şekilde zararlı bitkilerin üzerine gidip imha etmiştir. Yarışma alanına zararlı bitkilerin dışında 

kültür bitkileri ve engeller konulmuştur (taş ve tahta). Ayrıca İKA, boyutları gereği (572mm 

yükseklik, 1158mm uzunluk ve 678mm genişlik) şartnamede belirtilen çukurlara (15cm 

derinlik 50cm genişlik) giremeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İmha edilmeyen zararlı bitki           1. İmha edilen zararlı bitki 

 

 
2. İmha edilmeden önce zararlı bitki            2. İmha edilen zararlı bitki 

 

 

İKA Yarışma Alanı Simülasyon Video Linki: https://youtu.be/nsXv0JChq2I  

 

   

 

 

https://youtu.be/nsXv0JChq2I
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  9.2 Yapısal Test ve Analiz 

Üretilen İKA’nın paletli yürüyüş mekanizmasının bazı parçalarının (Tekerlek, Palet, Tekerleği 

taşıyan kollar ve Süspansiyon Sistemi) üretimi PLA Filament vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. 

Bu bağlamda PLA Filament’e Tensile ve Bending testi uygulanmıştır. Ayrıca gövde şasesinde 

kullanılacak olan alüminyum, Ansys programı üzerinden von-mises çekme basma testine tabii 

tutulmuştur. 

 

 
Alüminyum von-Mises Stress Testi 

 
Alüminyum Maximum Principal Stress Testi 
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ANSYS PROGRAMI İLE ARACIN  TAMAMINA UYGULANAN CFD ANALİZİ 

 

 
                   ARACIN TAMAMINA UYGULANAN CFD ANALİZ SONUÇLARI 
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 İKA’NIN ŞASESİNE UYGULANAN CFD ANALİZİ 

 

İKA’NIN ŞASESİNE UYGULANAN CFD ANALİZİN SONUÇLARI 

 

Yapısal Test ve Analiz Video Linki : https://youtu.be/wDQm5uomjbk 

https://youtu.be/wDQm5uomjbk


 

25 

 

10. Referans 

 

 https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-

microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf 

 https://www.motorobit.com/urun/kke-1032-24v-dc-55-rpm-sol-cam-silecek-

motoru?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFNl3k9r7VBnyc1GlQZerjh_G3CMC

g--yGvAJV3HS7A7DZf0odUlyfIaAr0rEALw_wcB 

 https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/SEN0265_Web.pdf 

 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1150499/ETC1/SRF05.html 

 https://www.hotmcu.com/nrf24l01palna-24ghz-wireless-transceiver-module-1100-

meters-p-276.html 

 https://lygteinfo.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650VTC6%203000mAh%20(Gr

een)%20UK.html 

 http://www.robotpark.com.tr/HC-SR04-Ultrasonik-Mesafe-Sensoru 

 https://www.robocombo.com/MZ80-Dijital-Mesafe-Sensoru,PR-1096.html 

 https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano 

 https://www.direnc.net/10w-beyaz-power-led 

 https://markforged.com/resources/blog/pla-abs-

nylon#:~:text=PLA%20and%20ABS%20are%20both,better%20plastic%20for%20protot

yping%20applications. 

 https://www.elektrobo.com.tr/24v-6s-40a-18650-li-ion-lityum-pil-bms-karti 

 https://shop.abgfilament.com/index.php?route=information/information&information_id=

4 

 

 

https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
https://www.motorobit.com/urun/kke-1032-24v-dc-55-rpm-sol-cam-silecek-motoru?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFNl3k9r7VBnyc1GlQZerjh_G3CMCg--yGvAJV3HS7A7DZf0odUlyfIaAr0rEALw_wcB
https://www.motorobit.com/urun/kke-1032-24v-dc-55-rpm-sol-cam-silecek-motoru?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFNl3k9r7VBnyc1GlQZerjh_G3CMCg--yGvAJV3HS7A7DZf0odUlyfIaAr0rEALw_wcB
https://www.motorobit.com/urun/kke-1032-24v-dc-55-rpm-sol-cam-silecek-motoru?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFNl3k9r7VBnyc1GlQZerjh_G3CMCg--yGvAJV3HS7A7DZf0odUlyfIaAr0rEALw_wcB
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/SEN0265_Web.pdf
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1150499/ETC1/SRF05.html
https://www.hotmcu.com/nrf24l01palna-24ghz-wireless-transceiver-module-1100-meters-p-276.html
https://www.hotmcu.com/nrf24l01palna-24ghz-wireless-transceiver-module-1100-meters-p-276.html
https://lygteinfo.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650VTC6%203000mAh%20(Green)%20UK.html
https://lygteinfo.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650VTC6%203000mAh%20(Green)%20UK.html
http://www.robotpark.com.tr/HC-SR04-Ultrasonik-Mesafe-Sensoru
https://www.robocombo.com/MZ80-Dijital-Mesafe-Sensoru,PR-1096.html
https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano
https://www.direnc.net/10w-beyaz-power-led
https://markforged.com/resources/blog/pla-abs-nylon#:~:text=PLA%20and%20ABS%20are%20both,better%20plastic%20for%20prototyping%20applications
https://markforged.com/resources/blog/pla-abs-nylon#:~:text=PLA%20and%20ABS%20are%20both,better%20plastic%20for%20prototyping%20applications
https://markforged.com/resources/blog/pla-abs-nylon#:~:text=PLA%20and%20ABS%20are%20both,better%20plastic%20for%20prototyping%20applications
https://www.elektrobo.com.tr/24v-6s-40a-18650-li-ion-lityum-pil-bms-karti
https://shop.abgfilament.com/index.php?route=information/information&information_id=4
https://shop.abgfilament.com/index.php?route=information/information&information_id=4

