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1. Takım Organizasyonu

Tablo-1’ de görüldüğü üzere takımımızın yazılım biriminde 3 kişi, elektronik biriminde 2 

kişi ve mekanik biriminde 1 kişi yer almaktadır. Her kişinin kutucuğunda ilgili oldukları ve 

üzerine çalıştıkları alanlar verilmiştir. Ayrıca takım üyelerinin okul, fakülte ve sınıf 

bilgilerine kişiye ait kutucuklarda yer verilmiştir. 

Tablo-1: Takım Organizasyon Şeması 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

ÖTR’den sonra yaptığımız sayısal hesaplamalar ve deformasyon-esneme simülasyonları 

sonucunda aracın mekanik tasarımında yapılan geliştirmeler ve sebeplerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

İlk olarak aracın şasenin alt katmanının, gövdesi içersindeki elektronik-mekanik komponentler 

ve ilaçlama sıvısını taşırken üstüne uygulanacak toplam kuvvete yeterli mukavemet 

gösteremeyeceği ve deformasyonlar oluşacağını hesapladık. Bunun üzerine gövdenin altına 4 

kenara olmak üzere uzun kenarlara 20x40x400mm, kısa kenarlara 20x40x170mm, 2mm 

kalınlıkta demir profiller yerleştirmeye karar verdik (Görsel-1). Ardından yaptığımız analiz ve 

hesaplamalar sonucunda bu iyileştirmenin sorunumuzu çözdüğünü doğruladık (Görsel-20,21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci olarak aracın motor bacakları alüminyum alaşımdan üretilecekti fakat tüm gövdenin 

uygulayacağı kuvvet ve hareket anındaki esnemelerin bu aksamda deformasyonlar 

oluşturacağını hesapladık. Bunun üzerine motor bacaklarını 4 adet 30x36x120mm, 2mm 

kalınlıkta demir profillerle değiştirmeye karar verdik. (Görsel-2). Ardından yaptığımız analiz 

ve hesaplamalar sonucunda bu iyileştirmenin sorunumuzu çözdüğünü doğruladık. (Görsel-

22,23,24,25) 

Son olarak araç ölçüleri yapılan değişiklerle (~10+-5mm) koşullar için en optimum hale 

getirildi. (Detaylar araç özellikleri bölümünde verilmiştir.) Üst kapağa eklenen menteşeler ile 

kapak açılabilir hale getirildi. Böylece araç içine erişim kolaylığı sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu mekanik değişikliklerin yanı sıra aracın arayüzünde kullanıcıya verilecek bilgileri ve son 

kullanıcı deneyimini artırmak için araçtaki ilaçlama haznesinin içerisine su seviyesi sensörü 

eklenmiştir. Sensörden alınan veriler arayüzde son kullanıcıya gösterilecektir. Ayrıca, ÖTR’ 

deki IMU görev tanımını gerçekleştirmesi için gerekli olan veriyi daha iyi sağlayacak bir IMU 

ile değiştirilmiştir. ÖTR’de kullanılacağı belirtilen enkoderli motor sürücünün fiyatı yüksek 

olması sebebi ile enkoderi ve motor sürücüyü ayrı ayrı alma kararı aldık. Böylelikle enkoder 

için maliyeti azaltırken performansı korumuş olduk. Son olarak güvenlik algoritmaları ve 

algoritmaların teknik detayları eklenmiştir. Nesne tespiti için kullanılacak modeller de 

güncelleme yapılmış detayları ilgili bölümde verilmiştir. 

Görsel-2: Motor Bacakları Değişimi 
 

Görsel-1: Alt Gövde Değişimi  
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ÖTR’de planlanan şasede bir miktarda küçülmeye gidilmiştir. Bu değişimin sonucunda şase 

üretim maliyeti 80 TL azalmıştır. Gövdenin altına yerleştirilmesi planlanan demir profillerin 

yaklaşık maliyeti ise 200 TL olacaktır. İlk tasarımda kullanılacak olan bacak tasarımı 

değişmiştir ve bacakta kullanılacak 3D/alüminyum parçalardan hem maliyetleri yüksek 

olması hem de istenilen performansı vermemesi sebebi ile vazgeçilmiştir. Bacaklarda ki bu 

değişim sonucunda maliyet 150 TL civarında azalacaktır. IMU’daki değişimler sonucunda 

maliyet yaklaşık olarak 65 TL artmıştır. Enkoder değişikliğiyle ise maliyet 130 TL kadar 

azaltılmıştır. Değişiklikler sonucunda maliyetimiz cüzi miktarda azalmış aracın başarımı ise 

artırılmıştır. 

 

Değişim Bütçe Etkisi 

Şase Büyüklüğü  -80 TL 

Araç Tabanı Ek Profil +200 TL 

Profil Bacaklar -150 TL 

IMU +65 TL 

Enkoder  +  Motor Sürücü  -115TL  

Su seviyesi Sensörü +5 TL 

TOPLAM -75 TL 

 

 

3. Araç Özellikleri 

 

Araç, yarışma şartnamesi ele alınarak teknik isterleri/gereksinimleri karşılayabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Görev tanımını gerçekleştirirken tüm teknik isterleri de karşılayacaktır. 

Mekanik olarak: 
Dört tekerli aracımız diferansiyel sürüş düzeni seçilerek tasarlanmıştır. Tasarlanan aracın tüm 

mekanik parçaları ve temel şase bileşenleri SOLIDWORKS 2020 CAD programı ile çizilmiştir. 

Tasarlanan şasenin ANSYS programında FEM (Finite Element Method) yardımıyla statik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada bu program yardımıyla statik analizden elde edilen toplam 

deformasyon (şekil değişikliği), eşdeğer gerilme ve genleme verilerine göre şasenin yarışma 

koşullarında sorunsuz bir şekilde görevini yerine getirebileceğini gördük. Aynı zamanda hem şasenin 

yerdeyken üzerindeki yükleri taşıyabileceği hem de hareket sırasında denge konumunun bozulmaması 

açısından teker bacaklarının dayanabileceği kuvvetler ve yüklemeler de bu analiz yöntemiyle 

hesaplanmıştır. Malzeme seçimi konusunda analiz sonuçlarına göre hareket edip şase parçalarının 

montajlandığı alt gövde ve motor bacakları 2mm demir profil, şase gövdesi ise 2mm alüminyum profil 

malzemesi, montaj noktaları ve ilaçlama sistemi için kullanılacak mekanizma da 3D yazıcı kullanılarak 

üretilecektir. 

Araç özellikleri mekanik ekibi tarafından yarışma kurallarına göre belirlenmiştir. Özellikler 

Tablo-3’ de verilmiştir: 

 

 

Tablo-2: Bütçe Değişimi 
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Özellik Değer Birim 

Araç 

Uzunluk  500  mm  

Genişlik  250  mm  

Yükseklik (Anten ve GPS ile)  712+0.5 mm  

Yükseklik (Anten ve GPS olmadan)  412+0.5 mm  

Kütle  10 kg  

Lastik Ebatları  120x60  mm 

Motor 

Tork 5.5 kg-cm 

Devir 100 rpm/dk 

Çalışma Akımı 120 mA 

Zorlanma Akımı 1,8 A 

 

 

Motor sayısal hesaplamaları Görsel-3 , aracın teknik çizimi Görsel-4’ de verilmiştir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-3: Araç Özellikleri 

Görsel-3: Motor Hesaplamaları 

 
 

Görsel-4: Şase Teknik Çizim 
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Donanımsal olarak ise: 

Araçta otonom sürüş kontrolü için NVIDIA Jetson Nano kullanılacaktır. Aracın Master 

Node’u bu bilgisayar üzerinde çalıştırılarak tüm elektronik sistem kontrol edilir. Araç otonom 

hareket ederken çevre kontrolü ve haritalama için RPLIDAR A1M8 kullanılacaktır. USB Port 

üzerinden Master Node ile haberleşir. Aracın konum bilgisi için U-Blox M8N GPS modülü 

kullanılacaktır. Bu modül I2C protokolü aracılığıyla Master Node ile haberleşir. Görüntü 

işlemek için kullanılacak kamera 8 megapiksel Raspberry Pi V2 kamerasıdır.  Araçta MR50G 

Wi-Fi Router kullanılarak Wi-Fi haberleşme protokolü üzerinden kullanıcı arayüzüne batarya 

seviyesi, ilaç miktarı, gerçekleştirilen görev, tarım alanında kat edilen yol gibi bilgilerin 

aktarılması sağlanır. Araç, arayüz sistemi ve araç üzerindeki Master Node arasında çift taraflı 

olarak haberleşmektedir. (Haberleşme hakkında detaylı bilgi 5. bölümde anlatılmıştır.) Araç 

hareketi için 100 RPM 12V redüktörlü DC L motor kullanılacaktır. Dönüş verisi sağlanabilmesi 

için motor ve tekerlek arasına Enkoder bağlanılacaktır. Aracın hedef odaklı hareket edebilmesi 

için 9 DoF IMU üzerinden açı verisi elde edilir. Enkoder ve IMU sensörlerinden elde edilen 

veriler PID algoritmasında işlenerek H köprüsünden oluşan L298 DC motor sürücülere PWM 

sinyali gönderilerek motor kontrolü sağlanır. (Sensörler hakkında detaylı bilgi 4. bölümde 

verilmiştir.) 

Aracın güç hesaplamalarına göre toplam enerji tüketimi göz önünde bulundurularak Li-

Ion (PX18650-32E) piller kullanılacaktır. 3S 16000 mAh değerindeki batarya sisteme yaklaşık 

1 saatten fazla güç sağlayacaktır. Bataryaya geriliminin acil durumlarda kesilmesi gerektiği 

durumlar için akım kesici anahtar bağlanır. Bu anahtar aracın dışında kolayca erişilebilecek bir 

noktada bulunacaktır (Acil durum butonu). Genel devreyi korumak için ise Inline 40A sigorta 

kullanılacaktır.  

Kullanıcıya veri aktarımını sağlayacak arayüz, web tabanlı sistemdir. Bu sistem, Wi-Fi 

Router’a bağlanılan herhangi bir cihaz tarafından arayüze erişilebilme kolaylığı sağlar. 

Kullanıcıya, göz yormayan basit bir arayüz sistem tasarımı ile görev takibi, kalan ilaç miktarı, 

konum bilgisi gibi bilgileri rahatlıkla gözlemleme imkanı sağlar. Araç, otonom hareket 

edebilmesinin yanında arayüz üzerinde bulunan basit ve anlaşılır butonlar ile otonom kontrolü 

devre dışı bırakabilir ve manuel olarak aracın kontrolünü sağlayabilir bir arayüz sistemine 

sahiptir. (Görsel-6) 

Aracın ilaçlama yapabilmesi için su sızdırmaz ve 1 litre hacme sahip ilaçlama deposu 

tasarlanmıştır. İlaç püskürtme mekanizması için kullanılacak su haznesinin içinde 12V DC 

fırçasız su pompası kullanılacaktır. İlaç, püskürtme ağzına pompalanarak kültür bitkilerine 

zarar vermeden yabancı ot ilaçlanacaktır. Ayrıca haznedeki su miktarını ölçmek için AR-064 

su seviyesi sensörü kullanılacaktır. İlaçlama haznesinden yukarı doğru bir boru, aracın dış 

kısmına kadar uzanarak haznenin kolayca tekrar doldurulabilmesini sağlar. 

Araç yazılımsal olarak, otonom bir sisteme sahip olacaktır: 

Yabancı Ot Tespit Algoritması için daha öncesinde her takıma numune olarak 

gönderilen yabancı ot örneği ile dataset oluşturuldu. Ayrıca veri artırma (data augmentation) 

yöntemi kullanılarak eğitilecek modelin performansı artırılmıştır ve aşırı öğrenme 

(overfitting) önlenmiştir. Daha sonrasında ise Data setteki görseller kullanılarak Evrişimli 

Sinir Ağı (CNN) modeli oluşturulmuştur. Bu model önceden eğitilerek araçta kullanılan 

NVIDIA Jetson Nano’ya gömülecektir. Otonom hareketi sırasında araç, Raspberry Pi V2 

kamerasından aldığı verileri OpenCV, NumPy ve TensorFlow gibi kütüphanelerden 

yararlanarak yapay sinir ağı modelinde işleyecek ve yabancı ot analizini gerçekleştirecektir. 
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Yabancı ot analizini gerçekleştirdikten sonra ise tespit edilen yabancı otlara müdahale işlemini 

gerçekleştirecektir. 

 Araç yabancı ota müdahalesini gerçekleştirirken yine OpenCV kütüphanesinden 

faydalanarak çerçeve oluşturacaktır ve yabancı otu bu çerçeveye göre hizalayacaktır. 

Sonrasında, su pompasına güç verilerek ilaçlama işlemi gerçekleştirilecektir. Araç tarım 

arazisinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesini ve engelden kaçınmasını LIDAR üzerinden 

alınan verilerin SLAM algoritmasında işlenmesi ile gerçekleştirecektir. SLAM algoritması 

sayesinde tüm tarım arazisinin haritası da oluşturulacaktır. Araç bu harita bağlamında tüm 

araziyi tarayarak yabancı ot ilaçlamasını gerçekleştirir. Araç motor kontrolleri 

gerçekletirilirken PID kontrolden faydalanılacak ve bu temel üzerine oluşturulmuş 

algoritmalar yardımı ile sorunsuz bir şekilde sürüşünü gerçekleştirecektir. 

Yazılımsal güvenlik önlemleri kapsamında araçta 2 farklı algoritma hazırlanmıştır. Bu 

algoritmalardan biri aracın kontrolsüz bir şekilde bir cisme yaklaşıp çarpmasını önlemektedir. 

Bir diğeri ise aracın hız kontrolünü gerçekleştirir ve kontrolsüz hızlanması durumunda araca 

müdahalede bulunur. Kodlama işlemleri temelde Python programlama dilinde 

gerçekleştirilecek olup gerekli olduğu durumlarda diğer dillerden yardım 

alınacaktır.  (Yazılımsal kısmın teknik detayları ise 6. bölümde açıklanmıştır.) 

 

4. Sensörler 

 

Araçta temel olarak 6 çeşit sensör kullanılacaktır. Bu sensörler Görsel-5’de gösterilmişir. 

 

Raspberry Pi V2 Kamera: 

 

 Raspberry Pi V2 Lı-Imx219-Mıpı-Ff-Nano-H136 

Sensör tipi Sony IMX219 8.08MP renk 

sensörü 

Sony IMX219 8.08MP renk 

sensörü 

Pixel 3280 (H) x 2464 (V) 3280 (H) x 2464 (V) 

Lens Tipi Sabit Odak Sabit Odak 

Kızılötesi Filtre Yok Var 

Odak Uzunluğu 3.04 mm 1.58mm 

Fiyat 384,73 TL 524,08 TL 

 

 

Görüntü işlemek için kullanılacak kamera 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli, 8 megapiksel 

sabit odak noktalı Raspberry Pi V2 kamerasıdır. Yüksek kaliteli görüntü algılama, büyük veri 

işleme kapasitesine sahiptir. CSI (Camera Serial Interface) konektörü bulunan NVDIA Jetson 

Nano ile uyumlu olması ve rakibi olan Lı-IMX219 kamerası ile kıyaslandığında teknik 

özellikleri ile yarışma şartnamesini karşılayabilecek, temin edilmesi en kolay ve en uygun 

maliyete sahip kamera olması nedeniyle tercih edilmiştir. Aracımızda 1 kamera olacak ve ön-

dış kısmında konumlandırılacaktır. 

 

 

 

Tablo-4: Kamera Karşılaştırması 
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RPLIDAR A1M8 LIDAR: 

 

 RPLIDAR A1M8 RPLIDAR A2M8 

Örnekleme 8000 8000 

Menzil 6 metre 12 metre 

Açısal Hassasiyet < 1 derece 0.45 – 1.35 derece 

Örnekleme Süresi  0.5 ms 0.25 ms 

Tarama Hızı 1-10Hz (5.5 Hz) 5-15Hz (10 Hz) 

Tarama Derece 360 derece 360 derece 

Mesafe Ölçüm Hassasiyeti < 0.5 mm < 0.5 mm 

Ağırlık 170 g 190 g 

Fiyat 1.301,04 TL 4.575,66 TL 

 

 

360 derece haritalama, yol üzerindeki engellerden kaçma ve otonom sürüş için kullanılacak 
RPLIDAR A1M8, 6 metreden daha uzun mesafe algılama aralığına sahip ve saniyede 8000 örnek 

ve 1 derece algılama aralığı sunar. RPLIDAR A2M8 ile kıyaslandığında fiyat farkı uçurumundan 

ve teknik özellikleri açısından yarışma şartnamesinde belirtilen tüm isterleri yerine getirebilecek 

olduğundan RPLIDAR A1M8 seçilmiştir. Aracımızda 1 LIDAR olacak ve ön-üst kısmında 

konumlandırılacaktır. 

 

Ublox Neo-M8N GPS: 

 

 Ublox Neo-M8N Neo-7M 

Kullanılan Konumlandırma 

Uyduları 

GPS/QZSS,Galileo, 

GLONASS, BeiDou 

GPS/QZSS, GLONASS 

Hassasiyet –167 dBm –161 dBm 

Güç Tüketimi 23 mA 17 mA 

Alıcı Tipi 72 kanallı U-Blox M8 52 kanallı U-Blox M7 

 

 

Harita üzerinde gerçek zamanlı konumlandırma için kullanılacak olan GPS sensörü için U-

Blox firmasının Neo-M8N modülü kullanılacaktır. Aynı hacim içerisinde daha güçlü anten 

tasarımı olması, daha fazla konumlandırma uydusu desteklemesi, daha fazla kanallı anten 

tipine sahip olması sayesinde daha hassas bir konumlandırma yapabildiği için seçilmiştir.  

Aracımızda 1 GPS olacak ve orta-üst kısmında araçtan yükseltilmiş bir biçimde 

konumlandırılacaktır. 

 

Lynxmotion Quadrature Motor Enkoder:  

2 sensörlü çıkışa sahip Lynxmotion Quadrature Enkoder, devir başına 100 adım sayar. 30 kHZ 

ile çalışır ve 200 rpm’e kadar dönüş desteği sağlar. Teker dönüş verilerini, PID Node’ a 

göndererek aracın hız kontrolü sağlanır ve alınan yol bilgisi hesaplanır. Alınan yol bilgisinin, 

arayüze en az hata oranı ile aktarılması ve aracın hız kontrolünün rahatlıkla sağlanabilmesi 

için Lynxmotion Quadrature Enkoder sensörü seçilmiştir. Aracımızda 1 enkoder olacak ve 

arka motorun çıkış mili ile teker arasında konumlandırılacaktır. 

Tablo-5: LIDAR Karşılaştırması 

Tablo-6: GPS Karşılaştırması 
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BNO055 IMU: 

BNO055 üç eksenli 14 bit ivmeölçer, üç eksenli 16 bit jiroskop, üç eksenli jeomanyetik sensör 

ve 32 bit mikro denetleyiciyi entegre eden paket içinde bir sistemdir. 3.3V ~ 5V DC çalışma 

gerilimine sahip BNO055, birleştirilmiş sensör verilerini (kuaterniyonlar, euler açıları, dönüş 

vektörü, doğrusal ivme, yerçekimi, yön), PID Node’ a göndererek en az hata payı ile aracın 

konum kontrolünü sağlayarak aracın kaç derece döneceği hesaplanır. Görüntü işleme ile tespit 

edilen yabancı ota yönelip, hedef odaklı ilaçlama yapmak ve aracı doğru bir şekilde 

yönlendirmek için BNO055 sensörü seçilmiştir. Aracımızda 1 IMU olacak ve orta-iç kısmında 

konumlandırılacaktır.  

 

AR-064 Su Seviyesi Sensörü: 

Birbirine paralel olarak çekilmiş iletken hatların su ile teması sonucu sensör çıkış pininde 

analog bir değer okunabilen AR-064 sensörü, sığ sular için (40 mm’ye kadar) ölçüm yapabilir. 

İlaçlama haznemizin içindeki ilaç seviyesinin ölçülebilmesi için en uygun ölçüm uzunluğuna 

sahip AR-064 sensörü seçilmiştir. Belli bir değer altına düşmesinden itibaren, ilaç miktarının 

arayüze aktarılması için kullanılacak sensördür. Aracımızda 1 su seviyesi sensörü olacak ve 

ilaç haznesinin iç kısmında konumlandırılacaktır.(Görsel-5’te su kabının kenarında görülüyor) 

 

 

Otonom araçta kullanılacak veri alıcılarının (kamera, LIDAR vb.) sistemde verimli ve 

senkronize şekilde kullanılabilmesi için sensör füzyonu gereklidir.  Bu aşamada gelen sensör 

verilerini değerlendirerek doğru kararı verebilmek amacıyla kalman filtresi algoritması 

kullanılması uygun görülmüştür. Kalman filtresi sensörlerden alınan verilerin birleştirilerek 

değerlendirilmesinde kullanılır. Dinamik bir sistemde, sistemde mevcut olan veriler ve giriş-

çıkış verileri ile durum tahmini yapan bir filtredir. Gerçek zamanlı uygulamalarda sistem 

verileri üretmek için matematiksel olarak sensör verileri birleştirilir. Matematiksel tahminlere 

dayanarak sistem optimize edilir. 

 

 

 

Görsel-5: Araç ve Sensörler 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Otonom araçlarda sensörlerden gelen yoğun bilgiyi işleyip, çıktılar sağlanabilmesi ve bu 

işlemler boyunca zaman kayması olmaması için ana bilgisayarın seçilmesi önem arz etmektedir. 

Sensörlerden gelen bilgiler işlenmeli ve tüm çıktılar sonucunda araca doğru komut 

yollanmalıdır. Tüm bu işlemlerden dolayı seçilen bilgisayarın işlem gücü yüksek olmalıdır. 

Yapılan araştırmalar ve maliyet göz önünde bulundurularak NVIDIA Jetson Nano 4GB 

bilgisayarı alımı kararlaştırılmıştır. Bu bilgisayar üzerine The Robot Operating System (ROS) 

kurularak aracın tüm kontrolleri gerçekleştirilecektir. ROS, node sistemi ile çalışan bir robot 

kontrol platformudur. Robot için bir ana node ve robotun daha küçük servisleri için bu ana 

node’a bağlı diğer node’lar bulunmaktadır. Jetson Nano üzerine ana node kurulacaktır. 

Haberleşme, kamera, motor kontrolü gibi daha küçük sistemler için gerekli node’lar da ana 

node’a bağlı bir şekilde çalışacaktır. 

Motor kontrolü için ROS’un bir node’u olan ROS PID Node kullanılacaktır. PID ile hız 

kontrolü ve konum kontrolü yapılacaktır. “u C_Node” una gerekli sensörler bağlanarak 

okunacaktır. PID için enkoder üzerinden tekerleğin dönüş verisi ve IMU üzerinden gelen açı 

verisi gereklidir. Bu veriler PID algoritmasıyla işlenerek motor sürücüler ile kontrol 

gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-7’de bulunan HMI bloğu Human-Machine Interface’dir. HMI, araç otonom 

modundayken LIDAR ve kamera verilerinin işlenerek ortaya çıkan otonom sürüş verilerini; 

manuel modundayken ise araç kontrol ünitesinden gönderilen verileri temsil etmektedir. Bu 

veriler Master Node üzerinde işlenerek PID_Node’una gönderilir. 

Tablo-7: ROS PID Sistem Şeması [1] 
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PID_Node üzerinde ise PID algoritması çalıştırılır. PID algoritmasının detayları “6. Otonom 

Sürüş Algoritmaları” bölümünde anlatılmıştır. ROS üzerinde PID algoritması ise enkoder ve 

IMU üzerinden aldığı geribildirim verilerini işleyerek hata oranını en aza düşürür. Kütüphane 

üzerinde bir Ziegler-Nichols yöntemi olan Relay yöntemi ile çalışan bir autotune bloğu bulunur. 

Bu blok ile transfer fonksiyonu çıkarılmadan sistemin maksimum ve minimum noktaları 

enkoder ile okunarak Kp, Ki ve Kd değerleri sisteme en uygun biçimde hesaplanır. Bu şekilde 

bir Setpoint oluşturulur ve sistemdeki salınımlar bu Setpoint’e göre PID tarafından düzenlenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u C_Node üzerinde ise enkoder ve IMU verileri okunur. Aracın tekerleğinin dönüş yönü ve 

sayısı iki sensörlü enkoder yardımıyla okunur. Aracın dönüş açısı ise IMU üzerinden okunur. 

Bu veriler PID Node’u üzerinde hız kontrolü ve konum kontrolü için işlenir ve çıktılar motor 

sürücülere gönderilerek araç hareket ettirilir. 

Haberleşme Sistemi ve Arayüz: 

Aracın haberleşme sistemi çift taraflı bir haberleşme ile çalışmakta olup arayüz sistemi ve araç 

üzerindeki Master Node arasında çalışmaktadır. Aracın sensör verileri ve anlık durum bilgisi 

arayüz sisteminde gösterilmektedir. Gerekli durumlarda arayüz üzerinden araç manuel olarak 

kontrol edilebilmektedir. 

 

 

Tablo-8: ROS PID Mimarisi [1] 
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Görsel-6’da arayüz tasarımı bulunmaktadır. Bu tasarım ile sistemin otonom ya da manuel 

kontrolü gerçekleştirilebilmektedir. Altta bulunan switch (anahtar) sayesinde aracın sürüş modu 

belirlenecektir. Eğer araç otonom modda çalışır ise arayüz kontrolü devre dışı bırakılacaktır. 

Eğer manuel modda çalışır ise sol tarafata bulunan ilaçlama ve yön verme butonları ile araç 

kontrol edilebilecektir. Bu butonlar doğrudan PID ile bağlantılı olarak çalışacaktır. Arayüz 

tasarımının sağ tarafında aracın batarya seviyesi, ilaç seviyesi, alınan yol bilgisi, konum bilgisi 

ve hız bilgisi verilmektedir. Tasarımın üst kısmında bulunan görev durumu sekmesi ile aracın 

anlık yaptığı işlemler (ilaçlama, tespit, engelden kaçma, rutin hareket) gösterilecektir. Arayüz 

tasarımının sağ üst kısmında beklenmedik olağanüstü durumlara karşı güvenlik önlemi için 

sistemin gücünü kesmek üzere acil durum butonu (güç kesme butonu) bulunmaktadır. 

Tasarımın orta kısmına takımımız logosu yerleştirilmiştir. 

Haberleşme sistemi için gerekli haberleşme protokolü menzil, iletişim hızı, bant genişliği, 

güvenlik, maliyet gibi kriterler değerlendirilerek Wi-Fi seçilmiştir. Gerekli menzil uzaklıklarını 

sağlayabilecek güçte yayın yapabilen Mercusys MR50G Wi-Fi router cihazı üzerinden 

haberleşme sağlanacaktır. Router Master Node’un çalıştığı bilgisayara Ethernet kablosu ile 

bağlanacaktır. 

 

Görsel-6: Arayüz Tasarımı 
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Aracın farklı cihazlara bağlılığını azaltabilmek için kontrol arayüzü ağa bağlı herhangi bir 

cihazın erişebileceği şekilde yayın yapılan web arayüzü olarak seçilmiştir. Bu arayüz Master 

Node’a bağlı bir Node olarak ana bilgisayar üzerinde çalışır ve router ile farklı cihazlara 

yayınlanır. Ağa bağlanan telefon, tablet ya da bilgisayar gibi bir cihaz türü farketmeksizin aynı 

arayüze erişebilir ve kontrol sağlayabilir. Arayüzün açıldığı cihaz bir haberleşme node’una 

dönüşür ve iki taraflı haberleşme sağlanır. 

Router 2.4 Ghz modunda çalıştırılarak daha uzun menzil elde edilecektir. Yayınlanan sinyaller 

WPA2-PSK protokolü ile şifrelenerek veri güvenliği sağlanmıştır. 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Yabancı Ot Tespiti Algoritması: 

Yabancı ot tespiti için ilk olarak kameradan gelen anlık görüntüler alınır. Bu veriler yabancı 

ot tespit algoritmasına aktarılır. Algoritma içerisinde işlenen veriler kontrol mekanizmasına 

ve yabancı ota müdahale algoritmasına (ilaçlama algoritmasına) aktarılır. Raspberry Pi V2 

kamerası ROS üzerinde yayıncı (publisher) olarak ayarlanır ve yabancı ot tespit algoritmasına 

ait node ise bu yayıncıya abone (subscriber) olur.  

Tüm sistemler, Python yüksek programlama dili ile yazılacaktır. İçerisinde birçok hazır 

kütüphane ve metot barındırdığından dolayı algoritmayı hayata geçirmek için Python dili 

kullanılmıştır. Yapalacak görev noktasında kullanılacak olan en önemli kütüphanelerden birisi 

TensorFlow kütüphanesidir. Bu kütüphane yardımı ile model oluştururken yaşanacak kod 

karmaşasından kurtulunur. Kullanacağımız bir diğer önemli kütüphane ise NumPy 

kütüphanesidir. NumPy sayesinde matris işlemleri kolaylıkla ve hızlıca gerçekleştirilmektedir. 

NumPy büyük çaptaki veri kümeleri üzerinden işlem yapmayı kolaylaştırarak algoritmik 

süreçlerin hızlanmasını sağlar. 

Algoritmada kullanılmak üzere kameradan anlık görüntü alabilmek için ve alınan bu 

görüntüye gerekli filtreleme işlemlerinin yapılabilmesi için ise OpenCV kütüphanesi 

kullanılacaktır. OpenCV kütüphanesi yardımı ile yabancı ot için çerçeve oluşturulacaktır. 

Ayrıca yabancı otun daha rahat analiz edilebilmesi için GaussianBlur, Laplace gibi 

filtreler kullanılarak görüntü işlenip hazırlandıktan sonra modele aktarılacaktır.  

Görüntünün model içerisinde anlamlandırılması için konvülüsyon önemli bir yere sahiptir. Bu 

işlem Evrişimli Sinir Ağı (Convolutional Neural Network) içerisinde kullanılır. Bu işlem 

gerçekleşirken ilk olarak normalizasyon gerçekleşir. Normalizasyon ile farklı renk 

piksellerinden kaynaklı hatalar azaltılır. Alınan RGB formatındaki görüntü verisi konvolüsyon 

işlemine tabi tutulur, her bir konvolüsyon katmanının ardından padding ve pooling işlemi 

gerçekleştirilir. Padding işlemi, konvolüsyondan sonra oluşabilecek veri kaybını önlemek için 

kullanılır. Pooling işlemi ise verinin önemli noktalarını koruyarak verinin daha anlamlı hale 

gelmesini sağlar. Bu sayede işlemler daha hızlı gerçekleşmiş olur. Aynı zamanda pooling 

işlemi ile aşırı öğrenme (overfitting) önlenmeye çalışılır. Konvolüsyon işleminin sonunda 

veriler flatten layer (vektör matris) haline getirilir. Flatten işlemi NumPy kütüphanesi yardımı 

ile hazır ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Elde edilen bu matris nöral ağın girdisini (input) 

oluşturur. Bu girdiler Fully Connected Neural Networks de işlenerek Binary (Yabancı Ot ya 

da Değil) çıktısı elde edilir.  
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Aynı zamanda, aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek için farklı rotasyondaki değerleri de 

veri setine eklememiz gerekir. Bu sebeple eğitim (train) verisinde değişiklik yapılmalıdır. Bu 

işleme veri artırma (data augmentation) denir. TensorFlow kütüphanesi içerisinde 

“ImageDataGenerator” fonksiyonu ile gerçekleştirilir. Belli parametreler doldurularak bumetot 

yazılmış olur. 

Algoritmanın daha kolay çalışabilmesi ve işlemcinin daha hızlı kabiliyetler gösterebilmesi için 

görüntünün veri setinden alınması önem arz etmektedir. Elimize ulaşan örnek yabancı ot ile 

veri seti oluşturuldu. Veri seti oluşturulurken fotoğraflar çeşitli açılardan profesyonel kamera 

ile çekildi. Bitkinin gölgesinin farklı açılara düşmesine dikkat edildi. Ayrıca fotoğraflar 

çekilirken arka plana çeşitli nesneler konuldu. Algoritmanın daha iyi çalışabilmesi için 

fotoğrafların önem arz etmesi sebebiyle fotoğraflama sürecine ayrıca özen gösterildi. 

Algoritmik yapı oluşturulurken ilk olarak kamerayla çekilen fotoğraflardan veri alındı. Daha 

sonra aynı işlemler veri seti haline dönüşmüş fotoğraflar ile yapıldı. Veri seti oluşturulduktan 

sonra görüntü vektör haline geldiği için işlemci daha kolay çalışmaya başladı. Veri seti 

oluşturulurken supervise.ly uygulaması kullanıldı. Bu uygulama sayesinde etiketleme 

yapılabilmektedir. Ayrıca bu uygulama sayesinde veri seti üzerinde model denemeleri 

yapılabilmektedir. Bu yüzden supervise.ly tercih edildi. Etiketleme ve model seçimi denemeleri 

de veri seti oluşturma sürecinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiş oldu. 

Model seçimi gerçekleştirilirken günümüzde nesne tespiti için en çok kullanılan model 

YOLO[2] modelidir. Bu modelin günümüzde popüler olmasının sebebi gerçek zamanlı nesne 

tespitini diğer modellere göre daha hızlı yapmasıdır. Bu sebeple oluşturduğumuz veri setinden 

alınan bilgileri ilk olarak YOLO v3 üzerinde denedik. Daha sonra YOLO v4 üzerinde 

denemeler yaptık. YOLO v4 modelinin doğruluk oranı YOLO v3’e göre daha yüksek çıktı. Bu 

modelleri denendikten sonra RetinaNet modelini algoritmamıza uyarladık. Bu modelin daha 

doğru sonuçlar verebilmesi için kamera açısını ağırlıklı olarak yüksekten veya kuşbakışı 

kullanmaya çalıştık. Bu modelin doğruluk oranı diğer modellere göre daha yüksek oldu fakat 

bu model YOLO modeline göre daha yavaş çalıştı. Projemizde doğruluk oranı hıza göre daha 

fazla önem arz etmektedir. Elde ettiğimiz çıktılar sonucunda kullanacağımız modeller YOLO 

v4 ve RetinaNet’dir. Projemizde aktif çalışan 3 kişinin görüntü işleme teknolojilerine olan ilgisi 

sayesinde bu iki model üzerinde de çalışma fırsatı bulduk. Bugüne kadar aldığımız çıktılar 

neticesinde RetinaNet modellinin yüksek doğruluk oranı vermesi sebebiyle modelin daha 

uygun olduğu tespit ettik fakat bu modelin hızının bir miktar düşük olması sebebiyle YOLO v4 

üzerinde de çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sebeple yarışmanın gerçekleşeceği tarihe 

kadar geçecek dinamik süreçte YOLO v4 veya RetinaNet modellerinden biri algoritmaya 

Görsel-7: Evrişimli Sinir Ağı Modeli 
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uyarlanmış olarak yarışma alanına gelinecektir. Model hazırlanması sürecinde ayrıca transfer 

öğrenimi (transfer learning) metodu da kullanıldı. Kendi veri setimiz ile model seçimi yaparken 

aynı zamanda erişime açık kodlama platformları aracılığıyla belirlemiş olduğumuz modellerin 

farklı veri setleri üzerinde alınmış çıktılarını da analiz ettik.  

Yabancı Ot Müdahale Algoritması: 

Bu kısımda “Yabancı Ot Tespiti Algoritması” çıktısından elde edilen veriler doğrultusunda, 

araç yabancı ot tespit etti ise yabancı ot, daha önceden OpenCV ile hesaplanarak çizilmiş olan 

çerçevenin içerisine getirilmeye çalışılır. OpenCV kütüphanesi sayesinde, oluşturulan 

çerçeve, alınan görüntünün istenilen konumuna yerleştirilebilir. Yerleştirme sırasında ilaç 

püskürtme ucunun konumu göz önünde bulundurularak ve yapılan kalibrasyon çalışmaları ile 

çerçevenin pozisyonu netleştirilecektir. Yabancı otun çerçevenin içine getirilmesi, otun 

çerçeveye göre pozisyonuna bakılarak aracın sağ ya da sola dönmesi ile gerçekleştirilir.  

Dönme işlemleri ve tüm motor kontrolleri gerçekleştirilirken geri beslemenin(feedback) olduğu 

ve aynı zamanda stabilite yönünden sağlıklı sonuçlar veren PID kontrol kullanılmaktadır. Bu 

hareketlerden sonra araç, yabancı ota ait olan pikselleri çizilmiş olan çerçevenin içerisine 

getirdiğinde yabancı ota doğru direkt olarak yaklaşmaya başlar. Aracın yabancı ota olan 

mesafesini ayarlamak için ise ikinci bir çerçeve çizilir. Yabancı ot, çizilen bu çerçevenin 

yaklaşık %80’ini doldurduğunda araç yabancı otu ilaçlamak için yeterli yakınlığa ulaşmış olur 

ve su pompasına güç verecek kod aktif hale getirilir. Böylelikle araç ilaçlamayı gerçekleştirir. 

Algoritma burada sonlanmaz. Araç ilaçlamayı bitirdikten sonra yabancı ottan uzaklaşır ve otu 

geçecek kadar ilerler.  Bu sayede aracın aynı bitkiyi iki kez ilaçlaması önlenmiş olur.(Tablo-9) 

 

Yabancı Ot Müdahale Algoritması 

if yabancı ot == True: 

   çerçeve oluştur 

   while çerçeve doluluk oranı <= 80: 

      while ortala == False: 

         if bitki çerçevenin solunda: 

            sola dön  

            ortala == True 

         else: 

            sağa dön  

            ortala == True 

      düz git 

   su pompasını çalıştır 

   geri gel  

   yolu ortala 

   düz git 

Son 

 

 

 

 

 

 

Tablo-9: Yabancı Ot Müdahale Algoritması  
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LIDAR Yardımıyla Engel Tespit, Haritalama Algoritması ve Yol Sürüş Algoritması: 

Aracın tüm tarlayı taraya bilmesi ve bu esnada engellerden kaçarak görev tanımını 

gerçekleştirebilmesi için haritalama yapması gerekmektedir. Aynı zamanda aracın tüm 

hareketleri için bir motor kontrol algoritması oluşturulacaktır. Motor kontrolünden PID kontrol 

esasları göz önünde bulundurulacaktır. PID algoritmasında en önemli noktalardan biri geri 

besleme (feedback) mekanizmasıdır.  Ölçülü bir süreç içerisindeki değişken ve istenilen 

arasındaki hata değeri hesaplanır. Kontrol vasıtası ile bu hata en aza indirgenmeye çalışılır. 

PID; Proportional (Oransal) , Integral (İntegral) ve Derivative (Türevsel) olarak tanımlanır.  

Algoritması oluştururken öncelikle hatanın hesaplanması gerekir. Hata, istenilen değerden şu 

anki değerin çıkarılması ile bulunur. Oransal terim sistemden gelen hatayı bir katsayı ile 

çarparak hatayı küçültmeyi hedefler. İntegral ile her bir dt çevriminde hata alanı bulunur. Son 

olarak türev ise sistemdeki iki örnek arasındaki zamanı hesaplar. Eğer hatada bir değişim 

olmadıysa türev sıfır olur. Tüm bunların Algortimik olarak hazırlanışı Görsel-8’deki gibidir. 

 

 

 

Bu Algoritmaların entegre edilmesi ile oluşturulan algoritmik yapı ise aşağıdaki gibidir ve 

motor kontrolü bu temel üzerine kurulur. (Tablo-10) 

PID Algoritması 

Hata = Ref – Gelen 

HD = Hata – Eski_Hata 

P = Kp * Hata 

I = I + (Ki * Hata * dt) 

D = (Kd * HD) / dt 

PID = P + I + D 

Eski_Hata = Hata 

 

Son 

 

Görsel-8: PID Algoritmaları 

 
 

Tablo-10: PID Algoritması 
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Haritalama yapılırken ise SLAM algoritmasından faydalanılacaktır. SLAM algoritması, 

LIDAR’ dan alınan veriler doğrultusunda çalışır. SLAM üzerinde haritalandırma işlemi 

aşağıdaki Görsel-9 da gösterildiği üzere temsil edilir. Siyah hücreler engelleri temsil etmektedir 

ve algoritma tarafından oluşturulur. Beyaz hücreler, LIDAR verileri doğrultusunda içerisi boş 

ve engelsiz olduğu tespit edilen bölgelerdir. Gri hücreler ise henüz LIDAR verileri tarafından 

keşfedilmemiş bilinmeyen hücreler olarak temsil edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç SLAM algoritması yardımı ile tarla içerisinde gezinerek aynı zamanda ilaçlama işlemini 

gerçekleştirecektir. Araç haritalama işlemini tamamlamak için tarlanın tamamını gezmek 

durumunda kalacaktır böylelikle tüm arazinin yabancı otlarına da müdahale gerçekleşmiş 

olarak haritalama tamamlanacaktır. Yani araç haritalama işlemini gerçekleştirirken görev 

tanımını da gerçekleştirmiş olacaktır. Haritalama yapılırken haritalama algoritması altında 

temel parametre dosyaları da çalıştırılır. Bunlardan en ön önemlilerinden 2 tanesi lokal ve 

global maliyet haritasıdır (local_costmap, global_costmap). Haritalama yapılırken sağlıklı bir 

haritalama yapılması için belli değerlerin girilmesi gerekmektedir. Bunlar aracın ölçüleri, 

kullanılacak sensör tipi vb dir. Daha sonrasında global maliyet haritasında global frame, base 

frame, işlemler sırasındaki güncelleme frekansı bilgileri verilmeli ve son olarak da 

“static_map” true olarak ayarlanmalıdır. Local maliyet haritasında ise global frame değişkeni 

“odom” (odometry = mesafe ölçüm) olarak ayarlanır bu sayede araç o anki bulunduğu duruma 

göre hareket eder ayrıca globalden farklı olarak localde maliyet haritasında “static_map” false 

olarak ayarlanmalıdır. Tüm bunlar ve diğer ayarlamalar yapılarak haritalama sürecinin başarılı 

bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. (Görsel-10) 

Görsel-9: LIDAR ile Haritalama 
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Güvenlik Algoritması: 

LIDAR ile aracın tam önündeki yaklaşık 20° lik bir alandan gelen uzaklık değerine bakılır. Bu 

değerler aracın önündeki engellerden dönen uzaklık değerleridir. Eğer LIDAR’ dan gelen engel 

ile arasındaki uzaklık değeri 150 mm nin altında ise araç durdurulacaktır.(Tablo-11) 

 

Çarpışma Önleme Algoritması 

LIDAR’dan cisimler ile robot arasındaki mesafe bilgisi alınır. 

if mesafe <= 150 : 

   Aracı durdur 

else: 

   Yoluna devam et 

Son 

 

 

Aracın hız güvenliğini sağlamak için aracın hızı kontrol edilir. Planlanan hız değeri %30 

oranında aşılır ise araç otomatik olarak durdurulur. (Tablo-12) 

 

Hız Güvenliği Algoritması 

Encoder ve GPS üzerinden hız bilgisi alınır. 

if hız değeri >=  hız limiti*1.30 : 

   Aracı durdur 

else: 

   Yoluna devam et 

Son 

 

 

Tablo-11: Çarpışma Önleme Algoritması 

Tablo-12: Hız Güvenliği Algoritması 

Görsel-10: Robot Haritalama Kurulumu [3] 
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Bu bölümde bahsedilmiş olan algoritmaların tamamı ROS ortamında node’lar halinde 

hazırlandıktan sonra tüm node’lar Master node üzerinden birbiri ile haberleştirilecektir. 

Böylelikle tüm algoritmalar eş zamanlı ve koordine bir şekilde çalıştırılacaktır.  

 

7. Özgün Bileşenler 

 

Şase Tasarımı: 

Aracımızın tasarımının özgünlüğünü, estetik görüntüsünün yanı sıra sahip olduğu imalat için 

tasarım (Design for Manufacturing yani DFM) özelliklerini de sağlamaktadır. Aracın gövde 

ve bileşenlerinin daha ucuz ve kolay bir şekilde üretilmesi için yaptığımız optimizasyon 

çalışmaları sonucunda aracımızın üretimi daha az zaman alıcı hale getirildi. Bu da maliyetin 

düşmesini sağlarken üretim kolaylığını da arttırdı. Araç şasesi tek parça plakadan yek bütün 

olarak kesilerek, katlanıp lehimlenerek üretilecektir. (Görsel-11) Bu şekilde gövdede 

esnemeler en aza indirilmiş, dayanım arttırılmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

İlaçlama Mekanizması, İlaç Dolum Kapağı ve İlaç Seviyesi Sensörü: 

Aracın ilaçlama yapabilmesi için hazır bir ilaçlama mekanizması yerine kendi tasarladığımız 

ve ihtiyacımıza yönelik malzemelerden oluşan ilaçlama ünitesi kullanılacaktır. Su sızdırmaz 1 

litrelik bir hacme sahip ilaçlama deposu kullanılacaktır. Bu tasarlanan ilaçlama haznesinin 

doluluk oranını ölçerek arayüze aktarılmasını sağlamak amacıyla AR-064 (su seviyesi sensörü) 

kullanılacaktır. İlaçlama haznesinin içerisindeki ilacın pompalanması için 12V DC fırçasız su 

pompası kullanılacaktır. Seçilen pompa sayesinde istenilen tazyikte su 

pompalanabilecektir.  Pompalanan ilaç ile birlikte aktif bir ilaçlama yapılabilmesi için hattın 

çıkışına püskürtme şekline göre en optimum ilaçlama püskürtme ucu seçilmiştir. Böylelikle 

diğer kültür bitkilerine zarar verilmeden sadece istenilen bölge ilaçlanılacaktır. İlaçlama 

haznesinden aracın dış kısmındaki ilaçlama haznesi dolum kapağına kadar uzanan bir boru 

yerleştirilmiştir. Bu sayede ilaçlama haznesindeki ilaç bittiğinde ya da azaldığında hazne 

tekrardan kolayca doldurulabilecektir. Bu özellik aracılığıyla kullanıcı deneyimini artırmak 

hedeflenmiştir. 

 

Enerji Kaynağı: 

Araçta kullanılacak elektronik aksamların enerji ihtiyacını karşılamak için çevreye duyarlılık 

esas alınarak elektrikli bir araç yapılması tercih edilmiştir. Aracın ihtiyacını karşılayabilecek 

enerjiyi sağlamak için 18650 Li-Ion piller kullanılarak oluşturulmuş bir batarya 

kullanılacaktır. Aracımızın 3S 16000 mAh lık bataryası 3 tane pilin seri bağlanması ve bu 

Görsel-11: Şase Prizma Açılımı 
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serilerden 5 tanesinin paralel bağlanmasından oluşan 15 adet Li-Ion pil tarafından 

sağlanmaktadır. Bu batarya ile araca, yarışmanın yarım saatlik isterinin 2 katından fazla olacak 

şekilde (yaklaşık 1 saatten fazla) güç sağlanacaktır. Bu pillerin yönetimi BMS devresi 

sayesinde yapılacaktır. Pilleri dengeli bir şekilde şarj ve deşarj ederek pillerin ömrünü 

artırmakla birlikte 40 A lik akım sınırı sayesinde olası bir tehlike anında akımı keserek 

güvenlik önlemi de sağlar. Böylelikle Li-Po pillere göre aynı hacimde daha yüksek kapasiteye 

sahip aynı zamanda daha hafif bir batarya elde edilmiş olur.  

 

Arayüz ve Kontrol: 

Aracın motor kontrolü PID kontrol sistemi ile gerçekleştirilecektir. Enkoder üzerinden alınan 

tekerlek dönüş verileri ile hız kontrolü; IMU üzerinden alınan açı verileri ile konum kontrolü 

sağlanacaktır.  

Aracın kullanıcı arayüzü web tabanlı olacaktır. Bu sayede aracın farklı cihazlara bağlılığı 

azalacak, araç üzerinde bulunan Wi-Fi ağına bağlanacak herhangi bir cihaz tarafından arayüze 

erişilebilecektir. Kullanıcı arayüzü, anlık olarak görev takibi, kalan ilaç miktarı, hız bilgisi, 

konum bilgisi gibi bilgileri rahatlıkla gözlemlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda 

acil durumda basit butonlar ile tasarlanmış olan arayüz sistemimiz üzerinden otonom kontrolü 

devre dışı bırakabilir ve manuel olarak aracın kontrolü kolaylıkla sağlanabilir. 

 

Algoritma: 

Aracın otonom olarak hareket edebilmesi için kullanılacak algoritmalar ve bu algoritmaların 

akış mimarileri aracımıza özgüdür. Algoritmaların çalışma prensipleri ve ürettikleri çıktılar 

birbirini takip edecek şekilde hazırlanmıştır. Bu sayede araç otonom işlemleri akıcı bir şekilde 

gerçekleştirecektir. Kullanılacak algoritmaların detaylarından 6. bölümde bahsedilmişti. 

 

8. Güvenlik Önlemleri 

 

Araç için oluşturulan güvenlik önlemlerini:  

• Elektriksel Güvenlik Önlemleri  

• Yazılımsal Güvenlik Önlemleri 

• Mekanik Güvenlik Önlemleri olmak üzere 3 ana başlığa ayırabiliriz. 

 

Elektriksel Güvenlik Önlemleri: 

• Araçta BMS güvenlik önlemleri bulunmaktadır. BMS elektronik kartı sayesinde 

bataryanın aşırı şarj, aşırı deşarj, yüksek sıcaklık ve kısa devre kontrolleri yapılır. Bu 

kontrollerden herhangi birinde istenmeyen çıktılar olduğunda tüm hattı kesecek olan 

kontaktörü tetikler. 

• Aracın üzerinde dışarıdan kolaylıkla erişilebilecek bir konuma yerleştirilmiş 1 adet fiziksel 

acil durum butonu bulunmaktadır. Bu buton aracın ana elektrik hattına seri olarak bağlanır 

ve basıldığında tüm hattı keser.  

• Elektrik tesisatında güvenliği sağlamak için elektrik kabloları üzerinden geçecek akım 

dikkate alınmıştır. Ana hat üzerinden geçecek olan akım 40 A’lik BMS ile kısıtlanmıştır. 

Bu nedenle ana hat kablo kesit alanı 4mm2 olarak belirlenmiştir.  

• Sigorta olarak BMS kartının da sınırı olan 40 Amper’lik bir sigorta tercih edilmiştir. 
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Yazılımsal Güvenlik Önlemleri: 

• LIDAR ile aracın yaklaşık 80° ve 100° arasında dönen uzaklık değerine bakılır. Bu açı 

aralığından dönen değerler aracın önündeki engellerden dönen uzaklık değerleridir. Eğer 

aracın önünden gelen uzaklık değeri 15cm nin altında ise araç olası kaza durumunu önlemek 

için otomatik olarak durdurulacaktır. 

• Enkoder ve GPS üzerinden alınan veriler doğrultusunda aracın hız bilgisine erişilir. Hız 

güvenliğini sağlamak için aracın hızı kontrol edilir. Planlanan hız değeri %30 oranında aşılır 

ise araç otomatik olarak durdurulacaktır. 

• Wi-Fi ile dağıtılan sinyaller WPA2-PSK protokolü ile şifrelenerek güvenli hale 

getirilecektir. Ağın güvenliği sağlanacaktır. 

• Araçta herhangi bir sorun olduğunda arayüz üzerinden araca müdahale edilebilecek ve 

kontrol manuel olarak gerçekleştirilebilecektir. 

 

Mekanik Güvenlik Önlemleri: 

• Mekanik parçaların her biri kullanılmadan önce gerekli testlere tâbi tutulacaktır. Her parça 

test edildikten sonra parçalardan bütüne gidilip gerekli testler yapılarak, hatasız montajlarla, 

hatasız bir sistem elde edilecektir. Böylelikle mekanik sorunlara minimuma indirilecektir. 

 

         9. Simülasyon ve Test 

 

Simülasyon Ortamı: 

ROS (The Robot Operating System), Stanford Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı’nda 

geliştirilmeye başlanan açık kaynak kodlu bir yazılım sistemidir. Adında “işletim sistemi” 

ifadesi geçmesine rağmen bir işletim sistemi değildir, Linux işletim sistemi üzerinde çalışan bir 

yazılımdır. Donanım soyutlaması, düşük seviye cihaz kontrolü, süreçler arası mesaj geçişi ve 

paket yönetimi sağladığı için robotlar için bir meta işletim sistemi görevi görür. [4]  

ROS abone ol ve yayınla mantığı ile oluşturulmuş bir node sistemi ile çalışır. Bu node sistemi 

bir ana düğüm (Master Node) ve bu düğüme bağlanan diğer düğümlerden oluşur. Robotun her 

alt sistemi (haberleşme, motor kontrolü, kamera, görüntü işleme vb.) bir düğüm oluşturur. ROS 

Master merkezi XML-RPC sunucusudur yani mesajları içeren ağ tabanlı bir yapıdır. Her düğüm 

bu sunucu üzerinde kendi görevini bir konu olarak yayımlar. Diğer düğümler bu konulara abone 

olarak aralarındaki haberleşmeyi sağlarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Görsel-12: ROS Temel Çalışma Mimarisi [5] 

 



 
 

 

 

23 
 
 

 

Aracın simülasyonu için ROS uyumlu GAZEBO ve RViz yazılımları kullanılmıştır. Ayrıca 

aracın tasarımsal modellemesi CAD programları kullanılarak yapılmış ve araç üzerinde yapılan 

testler ANSYS simülasyon ortamında yapılmıştır. 

GAZEBO, robot geliştirmek için kullanılan, robotlar, sensörler, çevre modelleri ve fizik motoru 

sunan bir simülasyon ortamıdır. [4] Bir robot için gerekli sensörleri ve ortamları simüle ederek 

robotun gerçek hayattaki davranışlarına çok yakın sonuçlar ortaya çıkararak test edilmesine 

imkan verir. 2002 yılında California’da Dr. Andrew Howard ve öğrencisi Nate Koenig 

tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Linux ortamında geliştirilmiştir. 2009 yılında ise Jhon 

Hsu tarafından ROS ve PR2 GAZEBO’ya entegre edilmiştir. GAZEBO sayesinde hem kapalı 

hem açık ortamlar için simülasyon yapabilmektedir. İşlevler fizik, sahneleme, sensör, taşıma 

ve GUI kütüphaneleriyle birbirinden ayrılarak bir mimari yapı oluşturulmuştur. Temelinde 

istemci sunucu ilişkisiyle çalışmaktadır. Sunucu (gzserver) fiziksel işlemleri yaparken istemci 

(gzclient) kullanıcının etkileşimini ve simülasyonun görselleştirilmesini sağlar. 

RViz, ROS Visualization’un (ROS Görselleştirme) kısaltmasıdır. GAZEBO gibi bir robot 

simülasyon ortamıdır. Kamera, lazer, resim ve nokta bulutları dahil 3D ve 2D cihazlardan veri 

görüntüleyebilir. GAZEBO robotun gerçek hayattaki davranışlarını simüle ederken RViz 

robotun sensör verileriyle ortamı nasıl yorumladığını görselleştirir. [5] 

 

Haritalama ve Otonom Sürüş Simülasyon Sonuçları: 

Ortamın ölçüleri şartnamede belirtilen ölçülere paralel olarak (40m x 20m, 800m2) 

hazırlanmıştır. Alan sınırları duvarlar ile kısıtlanmıştır. Parlak yeşil otlar yabancı otları temsil 

etmekte olup, soluk yeşil renkteki otlar ise kültür bitkileri yerine konulmuştur. Araç başlangıç 

noktası olarak sanal tarım alanının ortasına yerleştirilmiştir. Tarım arazisindeki engeller mavi 

renkli farklı şekil ve büyüklükteki cisimler ile temsil edilmiştir. Tarım arazisi GAZEBO 

simülasyon ortamı ile hazırlanmıştır ve ortam Görsel-13 ve Görsel-14 de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Görsel-13: GAZEBO Tarım Alanı Simülasyonu 
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Oluşturulan bu simülasyon ortamı ile haritalama, otonom sürüş ve engelden kaçış algoritmaları 

test edilmek istenmiştir. Bu amaçla, araçta kullanılacak olan haritalama şekli “slam_gmapping” 

algoritması tercih edilmiştir. Simülasyon ortamında araca gömülen bu yazılımların çıktısı 

olarak tüm alanın, haritalanması ve otonom olarak hareket etmesi beklenmiştir. Araç 

çalıştırıldıktan sonra RViz üzerinden haritalama süreci gözlemlenmiş ve farklı an ve 

konumlarda ekran görüntüleri alınmıştır. Simülasyon sonucunda haritalama, otonom sürüş ve 

engelden kaçma görevleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki Görsel-15,16,17’ de süreç 

esnasında alınan çıktılar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-14: GAZEBO Tarım Alanı Simülasyonu 
 

Görsel-15: RViz Haritalama Başlangıç Pozisyonu 
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Yabancı Ot Tespiti Simülasyon Sonuçları: 

Yabancı ot tespitinde gerçek zamanlı çıktılar elde etmek istenildiği için simülasyon ortamı 

yerine ayrıca gerçek zamanlı olarak tespit algoritması çalıştırılmış ve OpenCV kütüphanesi 

kullanılmıştır. Bu esnada yarışma esnasında karşılaşılabileceği ön görülen gürültüye sahip arka 

planlı ortam tercih edilmiştir. Böylelikle algoritmanın performansı daha iyi bir şekilde test 

edilmiştir. Hazırlanan algoritmada beklenen çıktı yabancı otun tespit edilip kırmızı hatlar ile 

gösterilmesi ve üzerinde yabancı ot yazmasıdır. Diğer kültür bitkilerinin tespitinde beklenen 

çıktı ise yeşil renkli hatlar ile gösterilmesi ve üzerine kültür bitkisi yazılmasıdır.  Yapılan 

simülasyon sonuçları Görsel-18’de gösterilmektedir ve algoritma başarıya ulaşmıştır. 

Görsel-16: RViz Haritalama  
 

Görsel-17: RViz Haritalama Sonuç 
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ANSYS Analiz Sonuçları: 

Yapısal analizler, mekanik yükleme ve sınır koşullarının fiziksel bir yapı ve bileşenleri üzerinde 

yaratacağı etkilerin bulunmasını hedefler. Bunun için fiziğin, matematiğin ve malzeme 

bilimlerinin ilgili alanlarından faydalanır. Aracımızı, taşıyacağı ağırlıkların ve hareket halinde 

etkileneceği kuvvetlerin etkilerini ölçmek için yapısal analizlere soktuk. (Tablo-13, Tablo-14) 

Aerodinamik, çevresel etkiyi engellemek amacıyla üzerinde durulan konulardan biridir. Aracın 

dış kabuğunun mümkün olduğunca düşük bir sürtünme katsayısına sahip olması arzu edilir ve 

araca etkiyen hava direncinin hesaplanması için uygun simülasyonlarla test edilir. Aracımızın 

sahip olacağı düşük hız ve aracın hareket edeceği tarımsal arazi koşulları için böyle bir 

simülasyona gerek olmadığına karar verdik. Termal analizler ürün geliştirme sürecinde ısı 

enerjisinin ürün üzerindeki etkilerini incelemek üzere gerçekleştirilir. Bu şekilde ısıl değişimin 

ürün üzerinde oluşturacağı hasarlar tespit edilmeye çalışılır. Aracımızın yapısı ve yarışma 

koşullarından dolayı böyle bir simülasyona gerek olmadığına karar verdik. Bu yüzden sadece 

gerekli olan yapısal analizler gerçekleştirildi. (Görsel-19,20,21,22,23,24,25) 

 

 

 

 

Görsel-18: Gerçek Zamanlı Yabancı Ot Tespiti 
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Araç, gövdesi içerisinde tüm elektronik-mekanik komponentler ve ilaçlama sıvısını taşırken 

üstüne uygulanacak toplam ~50Nm (Tablo-13) kuvvete karşı direncini testlerde kanıtladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Toplam taşınan yük (tüm elektronik-mekanik komponentler ve ilaçlama sıvısını)                                         
 

5.0kg x 9.8 m/s 2 = 49Nm 

 

Görsel-19: Şase ANSYS Görüntüsü 
 

Tablo-13: Yukarıdan Uygulanan Toplam Kuvvet 
 

Görsel-20: Şase ANSYS Toplam Deformasyon 
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Araç, hareket halindeyken gövdeye (tekerleri taşıyan taşıyıcı kollar) uygulanan toplam ~8Nm 

(Tablo-14) kuvvete karşı direncini testlerde kanıtladı. 

 

 

 

 

                        Toplam araç ağırlığı ( /4 ibaresi her ber tekere düşen yükü hesaplamak için) 

                                             Maksimum araç ivmesi 
 

(10.0kg/4) x 0.8 m/s 2 = 2Nm  (Her bir tekere (bacak) uygulanan kuvvet) 

 

Görsel-21: Şase ANSYS Toplam Esneme 
 

Tablo-14: Hareket Halinde Maruz Kalınan Toplam Kuvvet 
 

Görsel-22: Bacaklar ANSYS Toplam Deformasyon 
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Görsel-23: Bacaklar ANSYS Toplam Deformasyon 
 

Görsel-25: Bacaklar ANSYS Toplam Esneme 

Görsel-24: Bacaklar ANSYS Toplam Esneme 
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Yapılacak Testler ve Tasarım Uygunluğu: 

Araçta kullanılacak elektronik ekipmanlardan satın almış olduğumuz her ekipmanın, güvenlik 

kontrolleri, kısa devre testleri ve çalışma durumları kontrol edilmiştir. Aynı zamanda gerekli 

yazılımsal kurulumlar da yapılmıştır. Satın alınmayan elektronik ekipmanlarında aynı şekilde 

güvenlik kontrolleri, kısa devre testleri ve çalışma durumları kontrol edilecektir. Yazılımsal 

kurulumlar da yapılacaktır. Bütün ekipmanlar elimize ulaştıktan ve tüm alt sistemlerin ayrı ayrı 

kısa devre testleri ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra aracımızın tüm sistem analizi 

yapılacaktır.  

Kritik tasarım raporu sonrasında aracımızın üretimine başlanacaktır. Aracın kaynak dayanımı 

test edilecek ve en yüksek dayanıma göre kaynak atılacaktır. Araca yerleştirilecek parçaların 

sabit olması için testler yapılacak ve uygun vidalama ve yapıştırma yöntemleri kullanılacaktır. 

Aracımızın şasesi hazır hale getirildikten ve tüm ekipmanların kontrollerinden sonra araç bir 

bütün haline getirilecektir. Yarışma öncesi, yazılımın verimliliği, alt birim ve araç 

mekanik/elektronik aksamların kontrolü için; 2 dönümlük, yaklaşık 10° eğim ve 15° yan eğim 

olan sürülü tarım arazisinde yarışma ortamı taklit edilecektir. Yarışma tarihine kadar son saha 

testleri bitirilmiş ve bu testlerden elde edilen veriler doğrultusunda mekanik, elektronik ve 

yazılımsal eksiklikleri tamamlanılacak ve araç yarışmaya hazır hale getirilecektir. Böylece 

süreç sorunsuz bir şekilde tamamlanacaktır. 

Teorik olarak yaptığımız hesaplarda, simülasyon ortamında ve gerçekte uygulanan (bazı 

ekipmanlara) testler ile aracımızın mekanik, donanımsal ve yazılımsal olarak yarışma 

şartnamesine uygunluk sağladığına karar kılınmıştır. Yapılan optimizasyonlarla birlikte araç 

yarışma esnasında sorunsuz bir şekilde görev tanımını gerçekleştirecektir. 
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