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1. Takım Organizasyonu

Tarım 4.0 ve ötesine yön verecek yeni nesil insansız otonom tarım araçları geliştirme 

hedefiyle Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde 2021 yılında kurulan Tarus takımı, 

takım kaptanı, 5 takım üyesi ve akademik danışmandan oluşmaktadır. Hedefleri doğrultusunda 

aynı vizyonla farklı yetkinlikleri bir araya getirecek şekilde oluşturulan takımda Takım kaptanı 

Mahmut Çetin ve Basri Samet Boylu Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf, Yasin Bedirhan 

Şimşek Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği çift anadal 3. 

Sınıf, Elif Tek Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisidirler. Harun Meral, Bitkisel 

Üretim ve Teknolojileri bölümünde 2018 yılında lisans ve aynı anabilim dalında 2021 yılında 

“Şeker Pancarı Tohumlarında Priming Uygulamalarının Fide Kalitesi ve Performansı Üzerine 

Etkileri” başlıklı bitirme tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır, Konya Gıda ve Tarım 

Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görevini 

sürdürmektedir. Hasan Basri Öksüz Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde 

2017 yılında lisans ve 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında “Çok 

Serbestlik Dereceli Bir Hidrolik Robot Manipülatörün Deneysel Modellenmesi ve Optimal 

Kontrolü” başlıklı bitirme tezi ile yüksek lisans derecesini tamamlamıştır, Konya Gıda ve Tarım 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak 

görevini sürdürmektedir. Takım akademik danışmanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. 

Öğr. Üyesi Zafer Arıcan, Bilgisayarla Görme, Image ve Video Analizi, Makine Öğrenmesi ve 

İnsansız Kara ve Hava Araçları konularında akademik ve endüstri deneyimine sahiptir. 

Takım üyeleri ve takım akademik danışmanı farklı takımlarda TÜBİTAK İnsansız Hava 

Araçları Yarışmalarına ve TEKNOFEST 2020 Tarım Teknolojileri Yarışmasına katılmışlardır 

ve katıldıkları tüm yıllarda finale kalmaya hak kazanmışlardır. Takım kaptanı Mahmut Çetin, 

aldığı dersler ve 3B modelleme alanındaki hakimiyeti doğrultusunda Elektronik Tasarım ve 

Mekanik Tasarım; Basri Samet Boylu, aldığı dersler ve yazılım konusundaki hakimiyeti ile 

Elektronik Tasarım ve Yazılım; Yasin Bedirhan Şimşek, aldığı dersler ve 3B modelleme 

alanındaki hakimiyeti doğrultusunda Mekanik Tasarım ve Yazılım; Elif Tek, aldığı dersler 

doğrultusunda Elektronik Tasarım ve Mekanik Tasarım; Hasan Basri Öksüz, çalışma alanları 

kapsamında Elektronik Tasarım ve Yazılım; Harun Meral, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 

alanlarında görev alacaklardır. Takım organizasyonu Şekil 1’de görselleştirilmiştir. 

Şekil 1 Takım Organizasyon Şeması 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirilmesi

Ön tasarımı tamamlanmış olan İKA’nın üzerinde sistemsel optimizasyonlar 

gerçekleştirilmiş, bunun sonucunda mekanik tasarım, elektronik tasarım ve yazılımda bazı 

değişiklik ve iyileştirmelere gidilmiştir. Bitki tespitinde kullanılması planlanan 3 eksenli 

kartezyen robotun z ekseni iptal edilerek çalışma alanı x-y düzlemi olacak şekilde 
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güncellenmiştir. Böylece robotun başlığına sabitlenecek olan kameradan alınan görüntülerde, z 

eksenindeki hareketlerden kaynaklanan, değişken kör noktaların oluşmasının önüne geçilmiştir. 

Buna ek olarak ilaçlama tankının boyutları küçültülmüş ve merkezi bir yere yerleştirilmiştir. 

Bununla birlikte robot üzerindeki fazla ağırlık da engellenmiştir. Kartezyen robotun z ekseninde 

hareket etmeyecek olmasının oluşturacağı dezavantaj ise püskürtme başlığının daraltılması ile 

engellenecektir. Böylece yabani ota yapılan müdahalenin planlandığı gibi hassas şekilde 

gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca kartezyen robot ve başlığı, üzerindeki kameranın 

herhangi bir anda daha geniş bir görüş alanına sahip olması amacıyla yaklaşık 25 cm yukarı 

çıkarılmıştır. Tasarımda yapılan bir diğer değişiklik ise derinlik kamerasının yerleşimidir. 

Engel ve çukur tespitinde kullanılacak olan derinlik kamerası, aracın ilerlediği yol durumunun 

doğru tanımlanabilmesi için aracın ön tarafına yatayda 30 derecelik açıyla sabitlenecektir. 

İKA’nın ön ve son tasarımları Şekil 2’de verilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 2 İKA Ön Tasarım (a) ve Nihai Tasarım (b) 

 Araçta skid-steer hareketi kullanılacağından motor-tekerlek bağlantı noktaları ağır 

strese maruz kalabilecektir. Bu sebeple motor ve tekerlek bağlantısı için kullanılacak olan 

kaplinin tasarımı iyileştirilmiştir. Ayrıca motor dönüş hızlarının kontrol edilmesi amacıyla 

tekerleklere enkoder yerleştirilmesine karar verilmiştir. Böylece araç tekerlerinin aracın 

ilerlediği toprak zeminin yumuşak oluşundan kaynaklı patinaj yapma durumlarında motorlara 

komut gönderilebilecektir. Araç yazılımında yapılan değişikliklerden detaylı olarak 6. Otonom 

Sürüş Algoritmaları başlığı altında bahsedilmektedir. Son olarak ek bir güvenlik önlemi için 

aracın dört tarafına birer adet ultrasonik mesafe sensörü yerleştirilmesine karar verilmiştir. 

 İKA üzerinde kullanılması planlanan malzemelerde fazla değişiklik yapılmamış olması 

ve çıkarılan/eklenen malzemelerin maliyet açısından yakın seyretmesi, ön tasarım bütçesi ile 

son bütçenin benzerlik göstermesine neden olmuştur. Son tasarıma göre sistemde yer alması 

planlanan yapısal ve elektronik bileşenlerin listesi, miktar ve maliyetleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 İKA Malzeme Maliyet Tablosu 

No Parça Adı 
Birim 

Fiyatı (TL) 
Miktarı 

Toplam 

Fiyatı (TL) 

1 Alüminyum Boru 7 30 (metre) 210 

2 Amortisör 80 4 320 

3 Bağlantı Elemanı 16,9 114 1926,6 

4 CSI Kamera 75 1 75 

5 Çift Yönlü 320A Fırçalı Hız Kontrol Cihazı 129,9 4 519,6 

6 Derinlik Kamerası 4518 1 4518 

7 GPS Modül Ublox Neo-M8N 167,39 1 167,39 

8 Maltek Güç Dağıtım Kartı 59,9 1 59,9 

9 NVIDIA Jetson Nano 1575,77 1 1575,77 
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10 Optik End Switch 10 6 60 

11 Pixhawk PX4 2.4.8 750 1 750 

12 RC AT9S-Radyo Alıcı ve Kumanda 1401,84 1 1401,84 

13 Sandisk 64GB MicroSD Kart 66,9 

  

1 66,9 

14 Step Motor + Sürücü DRV8825 66,81 3 200,43 

15 STM32F407 289 1 289 

16 Tekerlek +Kaplin 328 4 1312 

17 XBee Pro 63mW Wire Antenna S2C  415 2 830 

18 3S LiPo Batarya 1199 2 2398 

19 12V Şanzımanlı Motor 17000 RPM 173 4 692 

20 Lineer (LM8UU) +Flanş (F688ZZ) Rulman 14,18 6 85,08 

21 Kasnak 8mm 3,95 8 31,6 

22 Mil Sabitleme Burcu T8 7,5 4 30 

23 Krom Mil ~47 3 (metre) 141 

24 Esnek Kaplin 5mmx8mm 11,42 2 22,84 

25 Kayış 20 4 (metre) 80 

26 ABS Filament 140 5 700 

  TOPLAM   18462,95 

3. Araç Özellikleri 

3.1. Mekanik Özellikler 

 İKA farklı toprak yapılarında, çukur ve eğim gibi engellerin olduğu arazi koşullarında 

çalışacaktır. Ayrıca, yabani otlarla mücadelede kullanmak için taşıdığı faydalı yük nedeniyle 

aracın çekiş gücünün yüksek olması gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı araç, 4x4 bir kara 

aracı şeklinde tasarlanmıştır. Araç tekerlerinde birbirinden bağımsız hareket edebilen fırçalı DC 

motorlar yer alacaktır. Gövde yapı malzemeleri olarak alüminyum borular ve ısıl işlem görmüş 

bağlantı elemanları kullanılacaktır. Alüminyum boruların darbelere karşı dayanıklı ve uygun 

maliyetli olması, bağlantı elemanlarının ise strese dayanıklı olması tercih sebepleridir. Yarışma 

isterleri doğrultusunda aracın genişlik, yükseklik ve boy olarak maksimum boyutlarının 

75x150x120 cm olması gerekmektedir. Tasarım yapılırken boyutsal sınırlara dikkat edilmiştir. 

Araç, 15°lik yanal eğimde rahatlıkla hareket edebilmesi için 61,4 cm (araç iskeleti) genişliğinde 

ve 77,54 cm yüksekliğinde tasarlanmıştır. Ek olarak yabani otlarla mücadelede kullanılacak 

olan ilaçlama işlemi için araç üzerinde bir adet tarımsal ilaçlama tankı bulunacaktır. Tank, 

kartezyen sistem üzerinde bulunan püskürtme başlığına bağlı olacaktır. Yanal eğimde aracın 

dengesinin bozulmaması amacıyla eni kısa, boyu uzun bir tank kullanılacaktır ve uzun kenarı 

aracın uzun kenarına paralel olacak şekilde merkeze yerleştirilecektir. Aracın maksimum yanal 

eğimde duruşuna ait görsel tasarım Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3 Maksimum Yanal Eğim Hesaplaması 
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 Tasarlanan araç skid-steer sistemiyle hareket edeceğinden optimum dönüş için ön ve 

arka tekerlekler arasındaki mesafenin minimum olması gerekmektedir. Bu doğrultuda araç 

iskeleti 99,8 cm, ön ve arka tekerleklerin merkezleri arası 77,8 cm, ön ve arka tekerleklerin en 

uzak noktaları arası 117 cm uzunluğunda olacaktır. Ayrıca araç modüler bir yapıda olacak, 

böylece farklı boyutlara kolaylıkla geçebilecektir. Tasarlanan İKA’ya ait tasarımlar Şekil 4’te 
verilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 4 İKA Tasarımı. Önden Görünüm (a), Yandan Görünüm (b) 

 İKA’nın 800 m2’lik engebeli bir ekin arazisinde bulunan yabani otlarla 45 dakikayı 

aşmayacak şekilde tarımsal bir mücadele etmesi gerekmektedir. Tasarlanan İKA, üzerinde 

bulunduracağı faydalı yüklerle birlikte en fazla 35 kg olacaktır. Aracın çekiş gücünü arttırarak 

rahat hareket etmesi için birbirinden bağımsız 4 adet fırçalı DC motor ve 10 cm genişliğinde, 

40 cm çapında çapa makinelerinde kullanılan lastik tekerlekler kullanılacaktır. Aracın görev 

süresini aşmadan yarışmayı tamamlayabilmesi için araç hızı 1,5 m/s olarak hedeflenmiştir. Bu 

girdileri kullanarak “The Drive Motor Sizing Tool” hesaplama aracı üzerinden ihtiyaç duyulan 

motora ait veriler elde edilmiştir [1]. Girdi ve sonuçlara ait görsel Şekil 5’te verilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 5 Girdi (a), İhtiyaç duyulan güç verileri (b) 

 Elde edilen güç verileri doğrultusunda RS-550PC-7527 model fırçalı DC motor 

kullanılmasına karar verilmiştir. İlgili motora ait teknik veriler Tablo 2’de verilmiştir [2]. 
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Tablo 2 Kullanılacak motora ait teknik özellikler 

Model RS-550PC-7527 

Volt 
Çalışma Aralığı 6.0V-14.4V 

Önerilen 12V 

Yüksüz 
Hız (rpm) 18000 

Akım (A) 1.15 

Maksimum Verimlilikte 

Hız (rpm) 16130 

Akım (A) 8.97 

Tork (Nm) 0.0478 

Güç (W) 80.7 

 

 Şekil 5b’de ihtiyaç duyulan veriler, Tablo 2 ile karşılaştırıldığında kullanılacak olan 

motorun tek başına yeterli tork kuvveti sağlayamadığı görülmektedir. İhtiyaç duyulan tork 

kuvveti dişli çarklarla yapılan şanzıman aracılığı ile elde edilecektir. Çıkış dişli sayısının giriş 

dişli sayısına oranıyla çıkış tork kuvvetinin giriş tork kuvvetine oranı eşit olacağından, giriş 

tork kuvveti çıkışta yükseltilebilecektir. 110 çıkış/giriş oranına sahip dişli çark sistemi 

kullanılarak ihtiyaç duyulan tork kuvveti elde edilecektir. Aynı oran dönüş hızı (rpm) için tam 

tersidir. Çıkış dişli sayısının giriş dişli sayısına oranıyla, giriş dönüş hızının çıkış dönüş hızına 

oranı eşittir. Bu sayede hedeflenen araç hızı elde edilmiş olacaktır. Dişli çark sistemine ait 

görsel ve gerekli matematiksel ifadeler Şekil 6’da verilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 6 Dişli çark sistemi (a), Seçilen motora ait matematiksel ifadeler 

 İKA’nın hareketini sağlayacak motorlar Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) aracılığı ile 

Pixhawk’ın üzerinde çalışan hazır ArduRover yazılımı ile kontrol edilecektir [3]. ArduRover 

yazılımında ileri ve geri hareketler, motorların aynı anda ileri ve geri dönmesi ile sağlanır. 

Aracın sağa ve sola dönüşleri ise skid-steer hareketi ile sağlanır. Skid-steer hareketinde 

dönüşler, sol ve sağ tekerlek çiftlerinin farklı hızlarda çalıştırıldığı veya tekerlek çiftlerinin 

farklı yönlerde dönmesi ve aracın tekerleklerini zemin boyunca kaydırarak veya sürükleyerek 

gerçekleştirilir [4]. Örneğin, tasarlanan İKA’da sağa dönüşler sağ tekerlek çiftlerinin geriye, sol 

tekerlek çiftlerinin ileriye doğru dönmesiyle gerçekleştirilecektir. Verilen örnek Şekil 7’de 

görselleştirilmiştir [5]. 

 

Şekil 7 Skid-Steer ile Sağa Dönüş 
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 Ek olarak görev alanında aracın hareketini zorlaştıracak çukur ve taş gibi engellerin 

rahat aşılabilmesi amacıyla her bir motor için birbirinden bağımsız amortisör kullanılacaktır. 

Bu sayede, aracın yol tutuşu artırılırken, değişken arazi koşullarının etkisinin de azaltılması 

hedeflenmiştir. Araç gövdesi, amortisör ve motor aksamının entegre edilebilmesi için motor 

kutuları tasarlanacak ve 3 boyutlu yazıcı ile üretimi yapılacaktır. 

 İKA’nın görev alanında bulunan temsili yabani otlara tarımsal bir müdahalede 

bulunması beklenmektedir. Bu amaçla hızlı ve hassas bitki tespiti yapılabilmesi için aracın orta 

kısmına 2 eksende hareket edebilen kartezyen robot entegre edilecektir. Kartezyen robotun x-y 

ekseninde hareketi 2 adet step motor ve kayış-mil sistemi ile sağlanacaktır. İlaç püskürtme 

başlığı, kartezyen robot başlığının altına sabitlenecek olan kameradan alınan verilere göre x-y 

düzleminde hareket edecek ve bitkinin üstüne getirilecektir. Bu sistem ile hızlı ve hassas bir 

tespit yapılmış olacak, böylece noktasal ilaçlama sağlanabilecektir. Kartezyen robot, 

alüminyum borular, ısıl işlem görmüş ve özel olarak tasarlanmış bağlantı elemanları ile modüler 

bir yapıda olacaktır. Bu yapısı sayesinde araca kolaylıkla entegre edilebilecek ve farklı 

boyutlarda da kullanılabilecektir. Kartezyen robota ait tasarım Şekil 8’de verilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 8 Kartezyen Robot Tasarımı. Yandan Görünüm (a), İzometrik Görünüm (b) 

3.2. Elektronik Özellikler 

 Yarışma kapsamında tasarlanmakta olan araç otonom sürüş özelliğine sahip 4x4 bir kara 

aracıdır. Araç tamamen otonom olarak arayüz sisteminden ya da içerisindeki yardımcı 

bilgisayarda bulunan yazılımdan atanacak görevleri Pixhawk (otopilot kartı) vasıtasıyla 

gerçekleştirecektir. Buna ek olarak araç üzerindeki yardımcı bilgisayar, otopilot kartıyla bilgi 

alışverişinde bulunarak çeşitli komutlar ile sürüşü kontrol edebilmektedir. İKA’ya gerekli 

enerjinin sağlanabilmesi için toplamda 20000 mAh kapasiteli, birbirlerine paralel bağlı 2 adet 

3S (12,4V) Lityum Polimer (LiPo) bataryanın kullanılması planlanmaktadır. LiPo batarya 

konvansiyonel aküler ile karşılaştırıldığında daha hafif ve daha fazla deşarj kapasitesine sahip 

olmasından dolayı İKA’nın temel güç kaynağı olarak tercih edilmiştir. Batarya enerjisinin araç 

sistemine güvenli bir biçimde aktarılabilmesi için tesis edilmiş kablonun, güç aktarımı için 

gerekli olacak öngörülen maksimum 30A akımı üzerinden güvenli bir şekilde geçirebilmesi için 

11 awg tel çapına sahip olması planlanmıştır. Kullanılması planlanan kablonun üzerinden anlık 

40A’ya varan akım çıkışlarında güvenli güç iletimi sağladığı saptanmıştır. Batarya enerjisinin 

İKA’nın mekanik ve elektronik bileşenlerine aktarımı, güç dağıtım kartı ile 

gerçekleştirilecektir. Güç dağıtım kartı bataryanın gücünü 4 adet ESC’ye herhangi bir gerilim 

dönüşümü yapmadan aktaracaktır. Ayrıca, güç dağıtım kartı devresi, yardımcı bilgisayara ve 

kartezyen robotun motorlarına enerji sağlamak için senkronize edilmiş ve düzenlenmiş güç 

çıkışları da sunmaktadır. Bu sayede yardımcı bilgisayar ve diğer elektronik sistemlerin gücü 

herhangi bir dış enerji kaynağına ihtiyaç duyulmadan ana batarya üzerinden sağlanabilecektir. 
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 Araçta kullanılacak olan elektronik bileşenler dikkate alındığında bataryanın deşarj 

süresini etkileyecek bileşenler 4 adet fırçalı DC motor, 3 adet step motor ve bir adet yardımcı 

bilgisayar olarak belirlenmiştir. Araç skid-steer hareket sistemine sahip olmasından dolayı, 

dönme hareketindeki güç tüketiminin düz sıra üzerindeki hareketine oranla yüksek olması 

beklenmektedir. Buna ek olarak step motorlar yalnızca yabani ot müdahalesi sırasında güç 

tüketirken yardımcı bilgisayar ise yabani ot tespiti sırasında standart çalışmasından daha fazla 

güç tüketecektir. Bu nedenle, aracın ortalama güç tüketimi görev rotasındaki yabani ot sayısı 

ve engel sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Aracın teorik çalışma süresinin hesabı, 

araç bileşenlerinin ortalama akım çekme miktarları üzerinden yapılmıştır. Bu amaçla araç 

bileşenlerinin ortalama akım çekme miktarı, yarışma parkuru göz önüne alınarak DC 

motorlarda 3A, Step motorlarda 0,3A ve yardımcı bilgisayarda 1A olarak öngörülmüştür. 

Bataryanın 20 Ah’lık kapasitesi, sistemin öngörülen ortalama 13,9A akım çekme miktarı ve 

bataryanın 0,7’lik olası kayıp katsayısı dikkate alındığında araç sisteminin teorik olarak 60,6 

dk çalışabileceği hesaplanmıştır. Hata payı ve tolerans düzeyleri de düşünülerek yarışma 

süresinin üzerinde bir teorik çalışma kapasitesi seçilmiştir. 

• Sistemin teorik çalışma süresi = (20 Ah * 0,7) / 13,9 A = 1,01 saat = 60,6 dakika 

 Tasarlanan İKA üzerinde kullanılması planlanan elektronik bileşenler Tablo 3’te 

özellikleri ve gerekçeleri ile birlikte belirtilmiştir. 

Tablo 3 Elektronik Bileşenler 

 Elektronik 

Bileşen 

Model / 

Kategori 
Özellik ve Gerekçeler 

G
Ü

Ç
 

Batarya (2 

adet) 

12 Volt 10 

Ah Lityum 

Polimer 

Batarya 

Aracın yarışma alanında asgari 45 dk görev 

yapabilmesi için toplamda 20 Ah kapasitesi olan 

LiPo batarya tercih edilmiştir. Tercih edilen 

bataryanın hafif ve yüksek deşarj kapasitesine 

sahip olması avantajdır. 

Devre Kesici 

ve Sigorta 
50A 

Acil durumlarda aracın enerjisinin tek tuşla 

kesilebilmesi ve devreden yüksek akım geçmesi 

durumunda elektronik bileşenlerin korunması için 

kullanılacaklardır. 

İT
K

İ 
B

İL
E

Ş
E

N
L

E
R

İ 
 

Fırçalı DC 

Motor 

(4 adet) 

RS-550PC-

7527 

Araç hareketi kolay kontrol edilebilen fırçalı DC 

motorlar ile sağlanacaktır. 

Elektronik 

Hız 

Kontrolcüsü 

(ESC) (4adet) 

6-12 V ESC 

320A Fırçalı 

ESC 

Araç üzerindeki fırçalı DC motorların hızlarını ve 

yönlerini kontrol eden ve düzenleyen elektronik 

devredir. 

Step Motor (2 

adet) 

17HS4401 

NEMA17 

Kartezyen robotun 2 eksendeki hareketi step 

motorlar ile sağlanacaktır. 

K
O

N
T

R
O

L
 

S
İS

T
E

M
L

E
R

İ 

Yardımcı 

Bilgisayar 

NVIDIA 

Jetson Nano 

Developer 

Kit 

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, gerçek 

zamanlı yapay sinir ağları işlemeye imkân veren 

küçük ve güçlü bir bilgisayardır. Geliştirilecek 

yazılımlarla, otonom sürüş, bitki tespiti ve 

kartezyen robot kontrolünden sorumlu olacaktır. 

Mikro 

Denetleyici 
STM32F407 

Araç üzerinde bulunan kartezyen robotun kontrolü 

STM32 aracılığı ile yapılacaktır. 
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Otopilot Kartı 
Pixhawk Px4 

2.4.8 

Kara ve hava araçlarının manuel ve otonom hareket 

etmesini   sağlayan bir otopilot sistemidir. 
H

A
B

E
R

L
E

Ş
M

E
 Telemetri 

Modülü 

XBee Pro 

63mW Wire 

Antenna S2C 

İKA ile yer istasyonu arasındaki komut ve veri 

alışverişini sağlamak amacıyla kullanılacaktır. 

Modül, ortamdaki diğer telemetri modülleri ile 

frekans karışımını engelleyecek şekilde uçtan uca 

şifrelidir. 

RC Kumanda 
Radiolink 

AT9S 

Acil durumlarda aracın manuel olarak kontrol 

edilebilmesi için kullanılacaktır. 

GPS Alıcısı 
Ublox Neo-

M8N 

Otonom sürüş için gerekli koordinat noktalarının 

tespitinde kullanılacaktır. 

K
A

M
E

R
A

 
 

Derinlik 

Kamerası 

Intel 

Realsense 

Derinlik 

Kamerası 

D435i 

Alanda bulunan engellerin boyutunu ve araca olan 

uzaklıklarını tespit etmek için kullanılacaktır. 

Ayrıca GPS haricinde aracın sıra takibi ile otonom 

sürüş kabiliyeti kazanmasını sağlayacaktır. 

Kamera 

Modülü  

Raspberry Pi 

Kamera 

Modülü 

Kartezyen robota entegre edilecek olan kamera, 

bitki tespiti ve müdahalesinde veri toplamakla 

görevli olacaktır. 

S
E

N
S

Ö
R

L
E

R
 

Hız Sensörü 

(4 adet) 
HC-020K 

Hız ölçüm modülü çifti yüksek çözünürlük ve kısa 

tepki hızına sahiptir. Enkoder diski ile tekerlek 

hızını ölçebilir. Sensörler aynı düzlemde iki 

tekerleğe bağlanarak ölçümler karşılaştırılıp ileri 

sürüş algoritmalarının oluşturulmasına olanak 

sağlayacaktır. 

Ultrasonik 

Mesafe 

Sensörü (4 

adet) 

HC-SR04 

2 cm'den 400 cm'ye kadar 3 mm hassasiyetle ölçüm 

yapabilmektedir. İKA’ya çarpma engelleme 

özelliği eklemek amacıyla aracın dört tarafına birer 

adet ultrasonik sensör yerleştirilecektir. 

Optik End-

Stop (4 adet) 
C1F7Y 

Kartezyen robotun başlangıç pozisyonuna 

gelmesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır. 

IMU Sensör 

(2 adet) 

Derinlik 

Kamerası / 

Otopilot 

Kartı 

IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve 

doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan 

elektronik bir birimdir. Aracın yön ve pozisyon 

tayininde kullanılacaktır. Derinlik kamerasının ve 

Otopilot kartının bünyesinde bulunmaktadır.  

 

 Otopilot kartına, yardımcı bilgisayara ve mikro denetleyiciye enerji iletimi güç dağıtım 

kartından güç modülleri aracılığı ile sağlanacaktır. Bu sayede düzenli akım ve voltaj iletimi 

sağlanmış olacaktır. Kartezyen robot üzerinde bulunan step motorlara ise sürücüler aracılığı ile 

enerji iletimi yapılacaktır. İKA’ya ait elektrik ve elektronik devre şeması Şekil 9’da 

görselleştirilmiştir. 



10 
 

 

Şekil 9 İKA Elektrik ve Elektronik Devre Şeması 

 İKA, tercihen manuel sürüş imkanı sağlayan kablosuz radyo kumanda sistemine 

sahiptir. Radyo kumanda alıcısı doğrudan otopilot kartına SBus veri yolu sistemiyle bağlı olup 

900 metre menzil mesafesi sunmaktadır. İKA’nın yer istasyonu ile haberleşmesi 115200 baud 

oranıyla seri haberleşme protokolü kullanılarak uçtan uca şifreli 3,2 km menzil sunan telemetri 

modülü tarafından sağlanacaktır. Kullanılacak olan telemetri modülü UART protokolüne 

uygun olarak doğrudan otopilot kartının TELEM1 portuna bağlanacaktır. 

3.3. Yazılım Özellikleri 

 İKA, görevin başarıyla tamamlanabilmesi için çözülmesi gereken farklı problemlere 

çözüm olarak araç üzerindeki dijital kontrol sistemleri üzerinde çalışacak olan Python (Jetson 

Nano üzerinde) ve C (STM32 üzerinde) programlama dillerinde yazılmış farklı algoritmalara 

sahiptir. Çözülmesi gereken problemler başlıca aşağıdaki gibi listelenmiştir. 

• Görev alanı içerisinde otonom sürüş: Araç, görevin tamamlanabilmesi için önceden 

belirlenen yarışma alanı sınırları içerisinde otonom bir şekilde hareket etmelidir. 

• Engel tanıma ve engel aşma: Araç, rotası üzerindeki engelleri aşabilmesi için engelin 

tespit ve tanımlamasını yapmalı, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bir rota 

belirlemelidir. 

• Sıra tespiti ve takibi: Araç, kültür bitkilerinin ve yabani otların ekili olduğu her bitki 

sırasını tespit etmelidir. Tespit ettiği bitki sıraları üzerinde kendini hizalamalı ve 

hizasını korumalıdır. 

• Yabani ot ve kültür bitkisi tespiti: Araç, yarışma isterlerinde belirtildiği üzere yarışma 

alanındaki sıralarda bulunan yabani ot ve kültür bitkilerini tespit etmeli, birbirlerinden 

ayırmalı ve bitkilerin konum bilgilerini çıkarmalıdır.  
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• Kartezyen robotun hizalanması ve yabani ota müdahale edilmesi: Araç, yabani ota 

müdahalede kullanılacak olan kartezyen robotu kontrol etmeli ve müdahale işlemini 

gerçekleştirmelidir. 

 Aracın yarışma alanı içerisinde otonom sürüş kabiliyetine sahip olması için, araç 

üzerindeki IMU sensörleri, GPS gibi veri kaynaklarını yöneten, bu veri kaynaklarından alınan 

bilgiler doğrultusunda araç üzerindeki eyleyicileri harekete geçiren bir yazılım algoritması 

gerekmektedir. Bu algoritmayı çalıştıran sistem elemanı aynı zamanda araç üzerindeki diğer 

kontrol birimleri ile de haberleşerek genel kontrol sistemine entegre olmalıdır. Bu soruna 

çözüm olarak Pixhawk oto pilot sistemi üzerinde çalışan, açık kaynak kodlu ArduRover 

yazılımı kullanılacaktır. Bu yazılım, araç üzerindeki IMU sensörlerinden alınan verilerle GPS 

gibi diğer veri kaynaklarını kullanarak Kalman filtrelemesine dayanan bir sensör füzyonu 

uygulayarak yön ve konum bulma (hem mutlak hem göreceli), otonom sürüş, kontrol istasyonu 

ile haberleşme, görev planlama, diğer bileşenlerle seri haberleşme protokolü ile iletişim kurarak 

komut yerine getirme veya diğer bileşenlere bilgi gönderme gibi işlemleri yapabilmektedir. 

Araç üzerindeki Jetson Nano yardımcı bilgisayarı görev algoritmalarını yönetirken Pixhawk 

üzerinde bulunan ArduRover yazılımıyla seri bağlantı yoluyla haberleşecektir. Bu haberleşme 

MAVLink protokolü temelli olup MAVLink mesajlarının karşılıklı gönderimi ile 

gerçekleşmektedir. Jetson Nano, aracın anlık olarak içinde bulunduğu duruma göre ArduRover 

yazılımına uygun mesajları göndererek aracın otonom sürüşünü sağlayacaktır. 

 Aracın engel tanıması için hazırlanan algoritma temel olarak aracın üzerindeki 

kameralardan alınan verilere dayanacaktır. Bu kameralardan en önemlisi olan Intel Realsense 

D435 derinlik algılama kamerası sayesinde aracın geniş bir alanda etrafındaki derinlik bilgisini 

algılaması sağlanacaktır. Aracın rotası üzerindeki engeller bu derinlik bilgisi sayesinde tespit 

edilecek ve engel aşımı yapılacaktır. Otonom sürüş esnasında derinlik kamerası her bir pixel 

için bir derinlik değeri verebilmektedir ve bu veriye göre araç önündeki uzaklık / derinlik 

önceden belirlenmiş belli bir seviyenin altına düştüğünde araç engel tespit etmiş olacak ve engel 

tanıma algoritmalarını başlatacaktır. Bu algoritmalar tekrar aynı verileri kullanarak aracın tespit 

ettiği engelin en ve boy gibi fiziksel özelliklerini çıkaracaktır. Bu ölçümler sonucu engel aşımı 

için engel merkezli bir çember teğeti rotası hesaplanacak ve bu hesaplamalarda yan sıra 

uzaklıkları, aracın boyu, rahat manevra yapabilmek için bırakılması geren uzaklık payı gibi 

etkenler de hesaba katılacaktır. Engel merkez alınacak şekilde bir çember ve bu çembere teğet 

olan iki doğru izlenerek engel aşımı yapılacaktır. Derinlik kamerasından alınmış örnek görseller 

Şekil 10’da verilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 10 Derinlik Kamerasından Alınan Görseller. RGB (a) ve Jet Uzayı (b) renklendirmesinde 

derinlik haritası 

 Sıra tespit ve takibi için de araç üzerindeki kameralar kullanılacaktır. Normal RGB 

kameralar ile alınan görüntü yeşil ve yeşile yakın renk tonları için filtrelenerek siyah-beyaz bir 
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çıktı elde edilecektir. Bu resimde siyah renkler yeşil olmayan, beyaz renkler ise yeşil olan 

yerleri gösterecektir. Bu bilgiye dayanarak resim analiz edilerek içeresindeki yeşil alanların 

şekil, boyut, uzunluk ve orta noktalarına bağlı olarak sıra tespiti yapılacaktır. Tespit edilen ekin 

sıraları içerisinden en uygun olan seçilecek ve araç seçilen sıraya dik açıyla girmek için kamera, 

IMU sensörleri gibi veri kaynaklarını kullanarak kendini konumlandıracaktır. Araç bulduğu 

hizayı ve sıra takibini korumak için üzerinde olduğu sırayı kamera ile belirli aralıklarla 

tarayarak sapma açısını bulacak ve buna ek olarak IMU sensörlerinden gelen sapma açılarını 

da kullanacaktır. 

 Aracın yarışma sırasında kültür bitkilerini ve yabani otları tespit etmesi gerekmektedir. 

Yabani otlar ve kültür bitkileri birbirlerine oldukça benzediği için tespit ve birbirlerinden 

ayrımları geleneksel algoritmalar yerine Jetson Nano üzerinde çalışacak bir makine öğrenmesi 

algoritması ile yapılacaktır. Bu algoritmaya daha önceden verilen öğrenme resimleri sayesinde 

algoritmanın yabani otlar ve kültür bitkilerini tanıması ve birbirinden ayırması sağlanmakla 

birlikte %90 oranına yakın bir oranda başarı sağlaması beklenmektedir. Yabani ot ve kültür 

bitkilerinin birçok farklı koşul altındaki (ışık açısı, çekim açısı, pozisyon, kırpma, deformasyon 

vb.) görüntüleri sayesinde bu bitkilerin özelliklerini öğrenen algoritma aynı zamanda belirli bir 

görsel içerisinde bu bitkilerin nerede olduğunu da hesaplayacaktır. Yarışma esnasında araç 

üzerindeki kameraları kullanacak olan bu algoritma, kameradan gelen görüntüler sayesinde 

bitkileri bulacak ve kontrol sistemi buna göre hareket edecektir. 

 Bitki tespit algoritmasının bulduğu sonuca göre araç, bulunan bitkinin yabani ot veya 

kültür bitkisi olup olmadığına karar verdikten sonra uygun komutlar sistem içerisinde 

verilecektir. Yabani ot bulma durumunda otun ilaçlanması için araç üzerinde bulunacak olan 

kartezyen robot başlığının step motorlar aracılığı ile uygun yere götürülmesi gerekmektedir. 

Bunun için kartezyen robot üzerinde bulunacak olan STM32F407VG mikro kontrolcüsü 

kullanılacaktır. Araç üzerindeki Jetson Nano bilgisayarı üzerinde çalışan bitki tespit algoritması 

bitkinin konumunu kartezyen robot için hesaplayacak ve bu bilgiler ile STM32F407’nin step 

motorları uygun şekilde yönetmesi sağlanacaktır. STM32F407 üzerinde çalışacak olan 2 

eksenli kartezyen robot yazılımı, püskürtme başlığını bitki üzerine hizaladıktan sonra 

püskürtme işlemini yapacaktır. 

4. Sensörler 

 Araçta otonom sürüş ve bitki tespitinde kullanılacak görev fonksiyonlarına girdi 

sağlamak amacıyla çeşitli sensörlerden ve kameralardan yararlanılmıştır. Bazı görev 

fonksiyonları sadece tek bir sensörden veri girdisi alırken, hassasiyet ve güvenilirlik açısından 

kritik olan bazı görev fonksiyonları ise birden fazla sensörden veri girdisi almaktadır [6]. 

 Aracın ön bölümüne takip edilecek bitki sırasına doğru pozisyonlandırılmış Intel 

RealSense D435i derinlik kamerası yerleştirilecektir [7]. Kullanılacak olan derinlik kamerası 

oldukça geniş görüntü mesafesi sunmakla beraber, derinlik sensöründe hızlı hareket eden 

uygulamalar için uygun olan Global Shutter özelliği de bulundurmaktadır. Derinlik kamerasının 

sunmuş olduğu geniş tarama alanı sayesinde İKA otonom sürüş sırasında çok geniş bir alanı 

tarayıp uygun bir sürüş ve operasyon rotası takip edebilmektedir. Bünyesinde düşük ışığa 

duyarlı sensörler de bulunduran derinlik kamerası günün her saatinde arazi üzerinde operasyon 

imkanı sağlamaktadır. Global Shutter sensör teknolojisine sahip derinlik kamerası 0.3 m ila 3 

m menzil mesafesi sunmaktadır. Derinlik kamerası almış olduğu görüntü hakkında yüksek 

kalite derinlik bilgisi vermektedir. Bu sayede, derinlik kamerası engel tespitinde ve otonom 

sürüş için gerekli olacak anlık hassas pozisyon verisinin üretiminde kullanılacaktır. Derinlik 

kamerasının almış olduğu görüntü örneğine Şekil 10’da yer verilmiştir. 

 Araçta kullanılacak olan diğer sensörler hakkındaki bilgiler Tablo 4’te yer almaktadır. 
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Tablo 4 Kullanılacak sensörler hakkındaki bilgiler 

Sensör 

Çeşidi 
Konum Adet Açıklama 

GPS 

Alıcısı 

Aracın üst 

bölümünde 

bulunacaktır. 

1 

İKA’nın ön üst bölümünde bulunan plakada bir adet 

GPS alıcısı doğrudan otopilot kartına bağlı olarak 

bulunmaktadır. GPS alıcısı, kullanıldığı ortamdan 

veri alabildiği uyduların sayısına bağlı olarak yaklaşık 

1-2 metre sapma payı ile konum bilgisi vermektedir. 

IMU 

(Ataletsel 

Ölçüm 

Birimi) 

Otopilot kartı 

ve derinlik 

kamerasının 

bünyesinde 

bulunmaktadır. 

2 

IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal 

ivme verisini tek bir modülde toplayan elektronik bir 

birimdir. IMU temelde iki ayrı sensör içerir. 

Bunlardan biri ivmeölçer, diğeri ise jiroskoptur. 

Aracın açısal hızını ve eksen hareketini öğrenmek 

amacıyla IMU sensörlerden yararlanılmaktadır. 

Otopilot kartı Pixhawk kendi bünyesinde IMU 

sensörü bulundururken derinlik kamerası da 

bünyesinde IMU sensör bulundurmaktadır. Bu 

sensörlerden elde edilen bilgiler vasıtasıyla aracın 

hızını ve pozisyonunu tahmin edilebilmektedir. Bu 

tahminler aracın pozisyonunu daha iyi bir şekilde 

belirlemekte kullanılan Kalman Filtresi 

algoritmasında kullanılmaktadır. 

Kamera 

Modülü 

Kartezyen 

robotun 

başlığına 

entegre 

biçimde. 

1 

Bitkilere müdahale edebilmek için kartezyen robota 

sabit bir kamera bulunmaktadır. Bu kamera doğrudan 

yardımcı bilgisayara bağlanarak sıra üzerindeki 

bitkilerin görüntülerini yardımcı bilgisayara 

göndererek yardımcı bilgisayarda bulunan bitki 

tespiti algoritmalarına veri sağlayacaktır. Bu sayede 

yabani ot ve kültür bitkisi birbirlerinden ayırt 

edilebilerek bitki müdahalesine olanak sağlanacaktır. 

Ultrasonik 

Mesafe 

Sensörü 

Aracın dört 

kenarında 

bulunmaktadır. 

4 

İKA’ya çarpma engelleme özelliği eklemek amacıyla 

aracın her bir kenarına ultrasonik mesafe sensörü 

yerleştirilmiştir. Ultrasonik sensörler yardımcı 

bilgisayara Echo pininden mesafe değerini 

vermektedir ve aynı zamanda ön tarafta bulunan 

derinlik kamerasının da mesafe ölçme değeri bir 

sensör füzyon algoritması tarafından işlenerek kritik 

değer aralığı aşılınca insansız kara aracı çarpmayı 

engellemek için otopilot kartına durma komutu 

vermektedir. 

Hız 

Sensörü 

Tekerlere 

entegre 

biçimde. 

4 

Aracın karşılıklı dört tekerine yerleştirilmiş olan optik 

sensörler tekerlerin açısal hızını ölçmek amacıyla 

kullanılacaktır. Bu sayede İKA yolun kaygan ya da 

yumuşak olması nedeniyle tekerlekler dönmesine 

karşın ilerleyememesi durumunda, bu durumun 

tespiti otonom olarak kolayca yapılabilecek ve 

patinajdan kurtulma algoritması devreye girecektir. 
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Optik 

Sınır 

Anahtarı 

Kartezyen 

Robota entegre 

biçimde. 

4 

Kartezyen robotun başlangıç pozisyonunu 

bulabilmesi ve olağanüstü bir durumda kartezyen 

robotun eksen sınırlarını aşmasını önlemek amacıyla 

robotun X eksenine 2 adet, Y eksenine 2 adet olmak 

üzere toplam 4 adet optik sınır anahtarı sensörü 

kullanılacaktır. 

  

 Tasarlanacak olan İKA’da otonom sürüş algoritmasının hata payı düşük ve tutarlı bir 

biçimde işleyebilmesi için sensör füzyon işleminden yararlanılacaktır. Farklı yöntemler ile veri 

elde eden sensörler sensör füzyon algoritmaları sayesinde güvenilirliği yüksek veriler haline 

getirilmektedir.  Aracın anlık pozisyonunu belirlemek için Derinlik kamerası, IMU ve GPS 

sensörlerinden yararlanılacaktır. Araçta iki çeşit pozisyonlama tipi belirlenmiştir. Bunlar 

sırasıyla bitki sırası üzerinde araç konumunu takip eden hassas pozisyonlama ve sıra dışında 

aracın konumunu takip eden kaba pozisyonlamadır.  

 Hassas pozisyonlama işlemi ağırlıklı olarak görüntü işleme algoritmalarıyla 

sağlandığından derinlik kamerasının pozisyonlama algoritmasına temin ettiği veri girdisine 

güven oldukça fazladır. Fakat kaba pozisyonlamada pozisyon takibi görüntü işleme 

uygulamalarından bağımsız yapıldığından burada IMU ve GPS verilerinin füzyonu pozisyon 

tayininde kullanılacaktır. 

 Aracın kaba pozisyonlamasını belirlemek amacıyla geliştirilecek sensör füzyon 

algoritması, ilerletilmiş kalman filtresi (EKF) kullanılarak oluşturulup, GPS, IMU ve Derinlik 

Kamerası cihazlarından gelen veriler asenkron olarak elde edilip algoritmada veri girdisi olarak 

kullanılacaktır. Bu sayede farklı frekanslarda veriler üreten GPS ve IMU sensörleri ilerletilmiş 

kalman filtresi uygulamasında kullanılabilmektedir. Füzyon algoritmasında kullanılacak olan 

sensörlerin ilerletilmiş kalman filtresi içerisindeki rollerinin belirlenmesi için gerekli olan 

parametreler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5 GPS ve IMU sensörlerinin çeşitli parametreler üzerinden karşılaştırılması 

Veri Parametreleri GPS IMU 
Derinlik 

Kamerası 

Veri frekansı  ↓ ↑ ↑ 

Veri Güvenilirliği ↓ ↑ ↑ 

Mutlak pozisyona göre 

pozisyon verisi üretebilme 
✓ × × 

Zamanla artan hata değeri 

(Error Accumulation) 
↓ ↑ ↓ 

(↑: Yüksek, ↓: Düşük, ✓: Evet, ×: Hayır) 

  

 GPS konum verisi bulunduğu ortama göre değişiklik göstererek yaklaşık 1-2 metrelik 

sapmalar yapmaktadır. Bu sapmalar özellikle bitki sırası üzerinde çalışma yapacak olan otonom 

bir araç için küçümsenmeyecek derecede yüksektir. Bununla beraber, GPS sinyalinin veri 

frekansı düşük olduğundan, hızı sürekli değişmekte olan İKA’nın pozisyonunu belirleme 

konusunda da güvenilirlik yönünden zayıf kalmaktadır. Bu nedenle, anlık kaba 

pozisyonlamanın belirlenmesi için oluşturulacak sensör füzyon işlemi için GPS ve yüksek 

frekanslı veri üretebilen IMU sensörlerinden yararlanılacaktır. Kalman filtresinde bulunan 

Tahmin (Prediction) ve Düzeltme (Correction) kısımları her adımda yinelemeli (Iterative) 

olarak karşılaştırılarak daha yüksek frekanslı ve güvenilir kaba pozisyon verileri elde 

edilecektir. 
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 Sıra üzerinde hassas pozisyonlama yapılırken derinlik kamerasından gelecek veriler 

görüntü işleme algoritmaları ile pozisyonlama verisi üreteceğinden, IMU ve GPS verilerinin 

füzyonuyla üretilecek olan pozisyonlama verisine göre daha güvenilir olacaktır.  Derinlik 

Kamerası, IMU ve GPS verilerinin güvenilirlik oranlarının araçta belirlenen pozisyonlama 

türlerine göre karşılaştırılması Tablo 6’da verildiği gibi öngörülmüştür. Böylece, bu 

güvenilirlik verilerine uygun biçimde sensörlerden elde edilen pozisyon verilerinin ortalaması 

alınarak yüksek kalite hassas pozisyonlama bilgisi elde edilecektir. 

Tablo 6 Pozisyonlama Türlerine göre Veri Güvenilirliği Tablosu 

Pozisyonlama Türleri 
Derinlik 

Kamerası 
GPS IMU 

Sıra Üzeri Hassas Pozisyonlama %90 %1 %9 

Sıralar Arası Kaba Pozisyonlama %25 %25 %50 

Başlangıç Noktası Pozisyonlaması %20 %60 %20 

  

 Aracın engel tespit aşamasında derinlik kamerasından ve ultrasonik mesafe sensöründen 

alınan veriler beraber işlenerek istatistik temelli bir engel tespit algoritması oluşturulacaktır. 

Engel tespitinde kullanılacak olan sensörler birbirinden farklı yöntemler ile karşılaşılan engele 

olan uzaklığı ölçerken hata payları birbirinden farklıdır. Bu hata paylarına ters orantılı bir 

şekilde engele olan uzaklık tespit edilecektir. Bu sayede, güvenilirliği ve frekansı yüksek 

mesafe verileri elde edilecektir.  Derinlik kamerası ve ultrasonik mesafe sensör verilerinin 

güvenilirlik oranları ortalama olarak Şekil 11’de belirtildiği gibi öngörülmüştür. Öte yandan, 

engel aşma sırasında aracın engelin sağında veya solunda olduğu konumda derinlik kamerası 

engeli göremeyeceği için ultrasonik mesafe sensörleri temel sensör haline gelecektir. 

 

Şekil 11 Veri Güvenirliği Çizgisi (Derinlik Kamerası: %70, Mesafe Sensörü: %30) 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

 İKA’nın otonom sürüş kontrolü, Jetson Nano yardımcı bilgisayarından alınan kararların 

otopilot kartı ve mikro denetleyici tarafından gerçekleştirilmesiyle sağlanacaktır. Jetson Nano, 

görüntü sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve konuşma işleme gibi uygulamalar için 

paralel olarak birden fazla sinir ağını çalıştırmaya izin veren küçük ve güçlü bir bilgisayardır. 

Jetson Nano, yaygın olarak kullanılan Raspberry Pi 3-4 gibi yardımcı bilgisayarlara oranla daha 

güçlü bir GPU’ya sahiptir. Bu sayede otopilot kartının kontrolü, kartezyen robot kontrolü, 

derinlik kamerası ve diğer sensörlerden gelen veriler daha sağlıklı ve hızlı işlenebilecektir. Aynı 

zamanda derin öğrenme gibi makine öğrenmesi yöntemleri için gerekli hesaplama gücünü de 

sağlayabilecektir. 

 İKA’nın otonom sürüş kontrolü için kullanılacak olan veri kaynakları IMU sensörleri, 

derinlik kamerası ve GPS bilgileridir. Bu veriler otonom sürüş komutlarının verilebilmesi için 

Jetson Nano üzerindeki yazılımlar ile işlenecek ve bu bilgiler doğrultusunda otopilot kartına 

hareket komutları gönderilecektir. Komutlar doğrultusunda otopilot kartı ESC’lere ilgili 

sinyalleri iletecek ve araç hareketi için gerekli itki sağlanacaktır. 

 Yardımcı bilgisayar ile otopilot kartı arasındaki elektronik haberleşme bağlantısı UART 

seri haberleşme yolu üzerinden 57600 baud-rate ile gerçekleştirilecektir. Bu amaçla yardımcı 



16 
 

bilgisayar üzerinde UART haberleşme protokolü için yapılandırılan GPIO pinleri otopilot kartı 

üzerindeki TELEM2 portuna Şekil 12’de gösterildiği gibi takılmaktadır.  Yardımcı bilgisayar 

ve otopilot kartı arasındaki veri alışverişini sağlamak için MAVLink mesajlaşma protokolü 

kullanılacaktır [8]. MAVLink, insansız araçlarla iletişim kurulabilmesi için geliştirilmiş bir 

protokoldür. Bu protokol vasıtasıyla insansız araçlara komutlar gönderilebilmekte ve araç 

parametreleri ayarlanabilmektedir. Ayrıca, aracın verilerine bu protokol kullanılarak 

erişilebilmektedir. Bu sayede yardımcı bilgisayar tarafından aracın hareketi komuta 

edilebilmektedir. 

 

Şekil 12 Yardımcı Bilgisayar – Otopilot Kartı elektronik haberleşme bağlantısı 

 İKA’nın hareketini sağlayacak olan motorların kontrolü otopilot kartı üzerinde 

çalışacak olan ArduRover yazılımı ile sağlanacaktır. ArduRover yazılımında ileri ve geri 

hareketler motorların aynı anda ileri ve geri dönmesi ile gerçekleşir. Aracın sağa ve sola 

dönüşleri ise skid-steer hareketi ile sağlanır. Skid-steer hareketinde dönüşler, sol ve sağ tekerlek 

çiftlerinin farklı hızlarda çalıştırıldığı veya tekerlek çiftlerinin farklı yönlerde dönmesiyle 

gerçekleştirilir. Otopilot kartı, ArduRover yazılımı aracılığıyla motorları ileri döndürmek için 

20 ms periyota (50 Hz frekansa) sahip ve 1,5 ms-2 ms arasında bir darbe (pulse) genişliğine 

PWM sinyalini ESC’lere göndermektedir. Bu sinyal doğrultusunda ESC’ler motorlara akım 

geçişine izin vermektedir. Motorları geriye döndürmek için 1 ms-1,5 ms arasında bir darbe 

genişliğine, durdurmak için de tam 1,5 ms darbe genişliğine sahip PWM sinyali 

gönderilmektedir. ArduRover yazılımı hakkında detaylı bilgi 6.1. Genel Otonom Sürüş 

Yazılımı başlığı altında verilmiştir. 

 Yarışma alanında bulunan yabani otlara ilaçlama ile müdahale yapılabilmesi için aracın 

orta kısmına yerleştirilen, 2 eksende hareket edebilen kartezyen robotun kontrolü Jetson Nano 

yardımcı bilgisayarı ve STM32F407 mikro denetleyicisinin haberleşmesi ile yapılacaktır. Bu 

haberleşme UART haberleşme protokolü ile sağlanacaktır. Kartezyen robot başlığının altında 

bulunan kameradan alınan görüntüleri makine öğrenmesi metoduyla işleyecek olan Jetson 

Nano, yabani otu tespit ettiği zaman mikro denetleyiciye ilaç püskürtme başlığını yabani otun 

bulunduğu konuma götürme komutunu verecektir. İlaç püskürtme başlığı yabani otun 

konumuna geldikten sonra ilaç püskürtülmesi yapılıp görev tamamlanacaktır. 

 Tasarlanan İKA’nın pilot, yer istasyonu ve yardımcı bilgisayar tarafından kontrol 

edilebilmesi ve karşılıklı veri alışverişi sağlayabilmesi için araç bünyesinde çeşitli elektronik 

haberleşme sistemleri ve haberleşme protokolleri kullanılacaktır.  

 Araç, otonom görev esnasında acil durumlarda pilot müdahalesine imkan tanırken 

bununla beraber manuel sürüş imkanı da sağlayan kablosuz radyo kumanda sistemine sahip 

olacaktır. Araçta 900 metre menzil mesafesi sunan RadioLink AT9S RC Kumanda modeli 

kullanılacaktır. Aracın ön tarafında bulunan üstü açık bir tablaya sabitlenmiş olan RC kumanda 

alıcısı, SBus veri yolu sistemiyle Pixhawk otopilot kartına bağlanacaktır. 
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 Yarışma alanında İKA ile yer istasyonu arasındaki komut ve veri alışverişi, otonom 

görevin analizi ve takibi açısından önemli olacaktır.  İKA’nın yer istasyonu olarak kullanılacak 

bilgisayar tarafından takip edilebilmesi ve gerekli durumlarda komut verilebilmesi amacıyla 

araç üzerinde uçtan uca şifreli 3,2 km menzil mesafesi sunan telemetri modülü (XBee Pro 

63mW Wire Antenna S2C) bulunacaktır.  Hali hazırda aracın üzerindeki telemetri modülü ile 

şifre eşleşmesi bulunan telemetri modüllerinden bir eş telemetri modülü Pixhawk otopilot 

kartının TELEM1 portuna seri haberleşme protokolüne uygun şekilde bağlanacak, diğer eş 

telemetri modülü ise yer istasyonu olarak kullanılan bilgisayarın USB portuna bağlanacaktır. 

İKA ve yer istasyonu 115200 baud oranında seri haberleşme protokolü kullanılarak 

haberleşecektir. Otonom sürüş arayüz sistemi olarak Mission Planner açık kaynaklı yer 

istasyonu programı kullanılacaktır. Bu program kullanılacak olan otopilot kartı ile uyumlu olup, 

otopilot kartına görev tayini edebilir ve görev esnasında görevin seyri hakkında GPS, batarya, 

güvenlik durumu gibi birçok veriyi gösterebilmektedir. Ayrıca, bu arayüz sistemi üzerinden 

harita veya GPS konumları ile görev rotası çizilip araca görev tayin edilebilmekte ve aracın 

sürüş parametreleri de gözlemlenip değiştirilebilmektedir. Görev seyri hakkındaki veriler görev 

sonunda analiz edilebilmek için kayıt altına alınabilecektir. 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 Araç üzerinde bulunan genel otonom sisteminin üzerinde çalıştığı donanımlar Jetson 

Nano, Pixhawk otopilot kartı ve kartezyen robot için kullanılan STM32F407 bileşenleridir. 

Jetson Nano, ana kontrol ve otonom sürüş algoritmaları, görüntü işlemeleri gibi yüksek işlem 

gücü isteyen yazılımları çalıştırmakla görevlidir. Pixhawk otopilot kartı Jetson Nano üzerinde 

çalışan algoritmaların çıktılarına göre verilen kararları yerine getirerek aracın sürüş kontrolünü 

sağlayacaktır. STM32F407 mikro kontrolcü ise kartezyen robotun konumlandırılması ve 

yabani ot müdahalesinin yapılmasını sağlayacak olan bileşenlerin kontrolünü sağlayacaktır. 

6.1. Genel Otonom Sürüş Yazılımı 

 Otonom sürüş yazılımı aracın görev süresince yarışma alanında belirli bir konum ve 

duruştan başka bir konum ve duruşa (koordinat + duruş açısı) geçişini otonom bir şekilde 

sağlamakla yükümlüdür. Yapılan analizler ve yarışma isterleri göze alındığında bu yazılımın 

başarılı bir şekilde çalışabilmesi için bazı gereksinimleri karşılaması gerektiğine karar 

verilmiştir. Bu gereksinimler; 

• IMU sensörler, GPS gibi veri kaynaklarından alınan verileri gürültüye karşı filtrelemek, 

doğruluğunu arttırmak için alınan verilere sensör füzyonu uygulamak, 

• Araç üzerindeki motorların yön ve hız kontrolünü sağlayan devre elemanlarına uygun 

sinyalleri göndermek, skid-steering ile manevra yapma koşuluna bağlı olarak araç 

motorlarını kontrol etmek, 

• Aracın anlık pil, pozisyon, mutlak ve göreceli konum bilgileri gibi telemetri verilerinin 

gerçek zamanda dışarı aktarılmalarını sağlamak, 

• Herhangi bir hata karşısında emniyet mekanizmalarına sahip olmak ve gerektiğinde 

manuel-otonom sürüş modları arasında hızlıca geçiş yapabilmek, 

• Kolay programlanabilmek, farklı sistemler ve bileşenlerle uyum içinde çalışabilmek, 

standartlaştırılmış iletişim protokolleri kullanmak ve yüksek başarı oranına sahip 

olmaktır. 

 Belirlenen kriterlere göre aracın sürüş kontrolünü gerçekleştirebilmek için daha önce 

belirtildiği gibi Pixhawk otopilot kartı üzerinde çalışacak olan ArduRover yazılımı seçilmiştir. 

Jetson Nano üzerinde çalışan algoritmaların vereceği komutlar ile otonom kontrol sağlanırken 

ArduRover yazılımı bu komutları yerine getirerek aracın otonom sürüş sisteminin sürüş kısmını 

yönetecektir. Bu yazılım Pixhawk otopilot kartı üzerinde bulunan ivmeölçer, jiroskop, 
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manyetometre, IMU sensörleri ile haberleşerek bu sensörlerden aracın 3 eksenli koordinat 

sistemindeki ivmeleri, açısal hızları gibi verileri elde etmektedir. Yazılım, otopilot kartına 

dışardan bağlanabilen GPS ve mesafe sensörü gibi diğer bileşenleri de desteklemektedir. GPS 

ve diğer sensörlerden alınan verileri Kalman filtresine dayanan bir sensör füzyon algoritması 

ile işleyen ArduRover yazılımı, bu verileri kullanarak kendisine verilen komutları yerine 

getirmektedir. Aracın dönüş oranı gibi oldukça önemli olan birçok etkeni PID kontrolcüler ile 

kontrol etmektedir ve bu kontrolcülerin parametreleri aracın boyut, ağırlık gibi faktörlerine 

bağlı olarak kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. 

 Araç üzerindeki veri kaynaklarından elde edilen bilgilerden alınan motor kontrol 

sinyalleri elektronik hız kontrol devrelerine (ESC) gönderilmektedir. Dört motorun aynı anda 

hem hızları hem de yönleri kontrol edilebilmektedir. Aracın pozisyon değiştirmesi gerektiğinde 

ArduRover yazılımı dört motoru da ayrı ayrı kontrol etmektedir. Aracın manevraları için seçilen 

skid-steering hareketi de yazılım tarafından desteklenmektedir. 

 Araç üzerindeki tüm parametre bilgilerinin kullanıcıya gerçek zamanda aktarılması, 

parametrelerin ayarlanması ve kalibrasyonların yapılması gibi birçok işlem için Mission 

Planner açık kaynak kodlu yer istasyonu yazılımı kullanılacaktır. Mission Planner anlık olarak 

araç üzerindeki konum, batarya, sensör verileri, dönüş açıları, izlenen rota gibi verileri 

görüntüleme ve kaydetme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda kullanıcı tarafından tanımlanan 

verileri de göstermeyi destekleyen Mission Planner, bu özelliği sayesinde yabani bitkinin tespit 

edilip edilmediğini ve müdahale edilip edilmediğini de gösterebilecektir. Güvenlik 

parametreleri ve ayarları sayesinde, telemetri bağlantısı kaybı, RC kumanda bağlantısı kaybı, 

düşük batarya seviyesi gibi durumlarda aracın ne yapması gerektiği (durması ya da kendini 

devre dışı bırakması gibi) kullanıcı tarafından seçilebilecektir. 

 ArduRover yazılımı hem Mission Planner hem de Jetson Nano ile haberleşmek için 

MAVLink adı verilen açık kaynak kodlu haberleşme protokolünü kullanmaktadır. Bu protokol 

otonom araçlar alanında sıklıkla kullanılan ve performans bakımından başarılı bir protokoldür. 

İletişim hataları oluşması durumunda da önlemleri olan MAVLink protokolü araçtan parametre 

değeri alma, parametre değeri değiştirme, ArduRover yazılımına otonom sürüş komutları 

verme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. DroneKit Python kütüphanesi ile Python 

dilini kullanarak araca kontrol mesajları göndermek mümkündür. Jetson Nano’nun görev 

algoritmalarının vereceği çıktılara göre aracı yönetmesi bu kütüphane kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. Jetson Nano’ya UART seri haberleşme protokolü ile bağlı olan Pixhawk 

kartı, MAVLink mesajlaşmasını UART yoluyla gerçekleştirecektir. Yer istasyonu ile olan 

bağlantı ise yine UART seri haberleşme protokolü ile Pixhawk kartına bağlı olan XBee 

telemetri cihazı ile yapılacaktır. 

6.2. Sıra Tespit ve Takip Algoritması 

 Sıranın yeri, görüntü içinde renk tespiti ile bulunacak ve [9]’da anlatılan yöntem sisteme 

uyarlanacaktır. RGB renk kanalındaki görüntü öncelikle 1.262g- 0.884r- 0.311b renk indeksleri 

kullanılarak gri skalaya dönüştürülecektir. Elde edilen görüntü üzerinde ikili hale getirme 

işlemi yapılarak yeşil alan piksellerinin beyaz, diğer alan piksellerinin ise siyah görünmesi 

sağlanacaktır. Boyutları önceden tanımlı bir ilgi bölgesi ile görüntü taranacak ve beyaz piksel 

sayısına göre belli bir eşiğin üzerinde kalan bölgeler sıraların yerlerine karşılık gelecektir. 

Böylece kenar tespit algoritması kullanılmadan sıraların sınırları belirlenmektedir. Sınırlar 

belirlendikten sonra her bir ikili kenarın ortalaması alınarak sıra ortaları hesaplanacaktır. Elde 

edilen tüm orta noktalar görüntü üzerinde işaretlendikten sonra doğru uyumlama (line fitting) 

algoritması kullanılarak Şekil 13’teki gibi sıra üzerlerinde düz çizgiler oluşturulacaktır. 
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a) b) c) 

Şekil 13 Sıra Tespiti. İkili hale getirme (a), sıra ortaları (b) ve doğru uyumlama (c) sonuçları 

 Sıra tespit algoritması ile oluşturulan çizgiler aracın sıra takip algoritmasında daha 

yüksek bir güven değerine sahiptir. Bu çizgilerin yanı sıra araç üzerindeki IMU sensörlerinden 

ölçülen sapma açısı ve GPS verilerinin birleştirilerek elde edilmesi ile oluşturulacak olan ikinci 

bir sapma açısı daha bulunacaktır. Kamera çizgilerinden elde edilen sapma açısı önceden 

belirlenen bir sabit olan α, sensörlerden gelen sapma açısı verisi ise (1 – α) sabiti ile çarpılarak 

iki sapma açısı birleştirilecektir. Elde edilen yeni sapma açısı ve istenilen set değeri olan 0 

derecelik sapma açısı bir P kontrolcüsüne girdi olarak verilerek aracın sıra üzerinde düşük bir 

sapma açısına sabit kalması sağlanacaktır. Bu kontrolcü alınan sapma değerini başka bir sabit 

olan Kp ile çarpılarak aracın kendini düzeltmesi için gereken kontrol sinyali elde edilecektir. 

Bu sinyal ile aracın kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapması sağlanarak sapma açısının 

en aza indirilmesi sağlanacaktır. Derinlik kamerası aracın üzerinde bulunduğu sıranın 

etrafındaki yan sıraların varlığının anlaması için kullanılacaktır. Araç sıra sonuna geldiğini sıra 

görüntülerinde çizdiği çizgilerden ve derinlik kamerasının verdiği verilerden anlayarak sıra 

bitiminde 1 m daha ilerleyecek ve daha sonra kendi etrafında 135 derece dönüş hareketi 

gerçekleştirecektir. Bu manevradan sonra bir sonraki sırayı görüş alanına alan araç, yeni sırayı 

kamera görüntüsü ile tespit ederek sıra takip algoritmasını uygulayarak aracı yeni sıra için 

hizalayacaktır. Araç, yarışma alanı içeresindeki son sırayı da gezdikten sonra derinlik ve RGB 

kamera görüntülerinden yan tarafta başka sıra olmadığını anlayacak ve görev algoritması son 

bulacaktır. Sapma açısı hesaplanması ve sıra sonu dönüşleri Şekil 14’te görselleştirilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 14 Sıra tespiti esnasındaki araç hareketleri. Sapma açısı (a), sıra sonundaki dönme hareketi (b) 

6.3. Engel Tespiti ve Engel Aşımı 

 Sıra takibi esnasında aracın önüne çıkacak olan engellerin aşılması, görevin 

tamamlanabilmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Engel aşma sürecinin ilk aşaması aracın 

önünde veya etrafındaki engellerin varlığının tespit edilmesi ve bu engellerin boyut, yükseklik 

gibi fiziksel özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için araç üzerindeki 

derinlik kamerası kullanılacaktır. Kameradan gelen görüntülerde her piksel için bir uzaklık 

değeri okunabilmektedir. Bu uzaklık değeri o piksel için ölçülen mesafeyi göstermektedir. Bu 
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bilgiden yola çıkarak aracın manevra yapmasını gerektirecek olan engellerin algılanması, araç 

boyutunun ve okunan piksel değerlerinin karşılaştırılması ile yapılacaktır. Derinlik 

kamerasından alınan görselde araç boyutuna karşılık gelen bir alan içeresindeki piksellerin 

uzaklık değerleri belli bir sınır değerini geçtiği taktirde aracın önünde manevra yapılmasını 

gerektiren bir engelin olduğuna karar verilecektir. Bu sınır değeri aracın manevra yapabilmesi, 

yan sıradaki bitkilere dokunmaması, yeterince dönüş mesafesine sahip olması gibi etkenlere 

bağlı olarak 1,5 m olarak belirlenmiştir. Engel tespit edildiği durumda derinlik görüntüsü 

kullanılarak alınan değerler ile engelin boy, genişlik, konum gibi verileri elde edilecektir. Bu 

verilerin elde edilmesi için engel tespit edildiğinde ölçülen ortalama piksel değerine sahip olan 

pikseller aranarak engelin köşe noktaları çıkartılacaktır. Köşe noktaları elde edilen engelin orta 

noktası alınarak engel etrafında manevra yapmak için bir rota hesaplanacaktır. 

 Engelin aşılması için hazırlanan algoritma, engeli merkez alan sanal bir çemberin 

oluşturulması esasına dayanmaktadır. Engelin orta noktası merkez alınarak engelin genişliği 

çapında bir çember oluşturulacaktır. Oluşturulan bu çember aracın manevra yapacağı yönü, 

miktarı ve rotayı belirlemek için kullanılacaktır. Aracın önü baz alınarak bu çembere teğet olan 

iki adet doğru hesaplanacak ve bu doğruların aracın takip ettiği sıra ile yaptıkları açı olan θ 

karşılaştırılacaktır. Küçük açılı tanjant doğrusu aracın engel etrafında yapacağı manevranın 

yönünü ve açısını belirleyecektir. İlk teğet doğrusu rota olarak izlendikten sonra aynı teğet 

doğrusunun çemberin merkezinden ve sıra eksenine dik olan eksenden simetriği alınarak yeni 

bir teğet daha oluşturulacaktır. Bu ikinci teğet doğrusu, ilk teğet ile aynı açıya sahip olmakla 

beraber aracın takip ettiği sıraya geri girmesi için kullanılacaktır.  Şekil 15 üzerindeki L 

mesafesi aracın engel ile arasına koyacağı ve daha önce belirlenen minimum uzaklığı 

göstermektedir. θ1 ve θ2 aracın hesapladığı teğetlerin sıra ile yaptıkları açıdır. θ2 açısına sahip 

olan doğru manevra rotası olarak seçilmiştir. Araç, her bir tekerine yerleştirilen bağımsız 

süspansiyonlar ve motorlar sayesinde görev alanında yer alan çukurlar için ek bir çukur aşım 

algoritmasına ihtiyaç duymadan çukur üzerinden geçebilecektir. 

 

Şekil 15 İKA Engel Aşma Algoritması 

6.4. Yabani Ot Tanımlama ve Müdahale Algoritması 

 Yabani ot tanımlama aşaması için Jetson Nano üzerinde çalışacak ve araç üzerindeki 

RGB kameralardan gelen görüntüyü kullanacak bir “Yapay Sinir Ağı (Neural Network)” 

algoritması kullanılacaktır. Bu algoritma yabani ot ve kültür bitkilerinin farklı ışık, çekim açısı, 

görünürlük, kırpma, deformasyon gibi koşullar altındaki resimleri üzerine derin makine 

öğrenmesi kullanılarak eğitilecektir. Bitki olan alanların belirlenmesinin ardından her bir olası 

bitki alanı için görüntünün o bölgesi derin öğrenme modeline girdi olarak verilecek ve girdi 

görüntülerinin işlenmesi sonucunda belirli bir olasılık yüzdesi ile görüntüde yabani bitki veya 

kültür bitkisi olup olmadığı bilgisi elde edilecektir. Çıktı olarak verdiği bu olasılık yüzdelerinde 

yabani ot olasılığının önceden belirlenen bir değeri aşması durumunda o bölgenin konumuna 

göre kartezyen robotun müdahale edebilmesi için araç bitkiye uzaklaşacak ya da 

yakınlaşacaktır. Bu durumda tespit edilen yabani ot ve otun konum bilgisi Kartezyen robot 
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üzerindeki STM32F407 mikro kontrolcüsüne gönderilerek Kartezyen robotun müdahale 

işlemine başlaması sağlanacaktır. 

 Yapay sinir ağı “Transfer Learning” adı verilen bir yöntem ile geliştirilecektir. Bu 

yönteme göre daha önceden VGG, Inception veya ResNet gibi eğitilmiş modeller üzerinden 

yarışmada kullanılacak olan yabani ot ve kültür bitkilerinin veri seti ile tekrar eğitilerek yabani 

ot, kültür bitkisi sınıflaması yapan bir YSA modeli oluşturulacaktır [10]. Bunun için var olan 

model, sadece yabani ot ve kültür bitkilerinin farklı koşullar altındaki birkaç yüz adet fotoğrafı 

ile tekrar eğitilerek model bu iki sınıfı ayırt edebilir hale gelecektir. Tespit aşamasında sinir 

ağına verilen girdi görüntülerinde yeşil rengine dayanan bir filtreleme yapılarak modelin bütün 

görüntüyü taraması yerine sadece bitki olabilecek yerleri taraması sağlanacaktır. Bu yönüyle 

RCNN yöntemine benzemekle birlikte bitki tanımada sadece bitki olan yerde tespit yapılacağı 

için yeşil filtrelemesi ve eşikleme ile ortaya çıkan imgenin CCA ile gruplaması yapılacak ve 

fotoğraftaki yeşil hâkim alanlar belirlenecektir [11]. Bu hâkim alanlara karşılık gelen alanlar 

eğitilen YSA modeline girdi olarak verilecektir. YSA için Pytorch veya TensorflowRT 

kütüphanelerinden faydalanılacak ve Jetson Nano’da gerçek zamanlı çalışır hale getirilecektir 

[12]. Yabani ot tespiti için kullanılacak algoritma Şekil 16’da görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 16 Yabani Ot Tespit Algoritması 

 Jetson Nano tarafından verilen bitki konumuna göre kartezyen robot üzerindeki step 

motorların kontrolünü sağlayacak olan STM32F407 mikro kontrolcü püskürtme başlığının 

yabani ot üzerinde hizalanmasını sağlayacaktır. Bu aşamada verilen bitki konum bilgisine göre 

motorların ne kadar hareket ettirilmesi gerektiği ve step motorun adım bilgisi kullanılacaktır. 

Hizalama işlemi yapıldıktan sonra püskürtme mekanizmasına verilecek sinyal ile bitki üzerine 

ilaçlama yapılacaktır. Kartezyen robot müdahale aşamasına geçmeden önce yabani otun, 

müdahale alanında olup olmadığını kontrol edecek olan Jetson Nano, yabani otun kartezyen 

robot tarafından erişilemez bir pozisyonda olduğunu hesaplarsa aracın bitkiye doğru 

yakınlaşması komutunu vererek müdahalenin başarılı olmasından emin olunacaktır. Yapılan 

hesaplamalardaki ufak yuvarlama hatalarından veya ölçüm aşamasındaki veri gürültüsünden 

dolayı bitkinin yine de alan dışı olma ihtimaline karşı kartezyen robot başlığının limit 

noktalarına konan optik anahtarlar sayesinde bu tür hatalarında önüne geçilecektir. Eğer bitki 

alan dışı ise kartezyen robot limit noktalara ulaşacak ve bu anahtarları aktif hale getirecektir. 

Bu durumda Jetson Nano’ya verilecek olan geri besleme bilgisi ile araç tekrar yabani ota doğru 

yaklaşma hareketinde bulunacaktır. 

6.5. Genel Görev Algoritması 

 Genel görev algoritması daha önceki bölümlerde bahsedilen algoritmaların paralel 

olarak çalıştırılması üzerine kuruludur. Araç göreve ilk başladığında GPS verisini kullanarak 

yaklaşık olarak nerde bulunduğunu öğrenecektir. Bu konum noktasının doğruluğu GPS’in 

bağlandığı uydu sayısı, sinyal kalitesi gibi etkenlere göre farklılık gösterdiği için aracın alınan 

koordinat noktasının merkez olduğu ve çapı yaklaşık olarak GPS’in hata payına eşit olan bir 

alanda olduğu kabul edilecektir. Bu bilgi ile araç, yarışma alanı büyüklüğünü kullanarak 

başlangıç ve bitiş noktalarının yaklaşık koordinatlarını belirleyerek dışına çıkmaması gereken 
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görev alanını hesaplayacaktır. Bu aşamadan sonra genel görev algoritması diğer alt 

algoritmaların yönetimini sağlayacak bir şekilde başlatılacaktır. Görev algoritmasının akış 

diyagramı Şekil 17’de verilmiştir. 

 

Şekil 17 Görev Akış Diyagramı 

7. Özgün Bileşenler 

 Tasarlanan İKA, mekanik, elektronik ve yazılım olarak birçok özgün bileşene sahiptir.  

Öncelikle İKA otonom sürüş özelliğine sahip 4x4 bir kara aracıdır. Araç 4x4 olması sayesinde 

çeşitli toprak yapılarında ve arazi koşullarında bulunan çukur ve eğimli arazilerde rahatlıkla 

hareket edebilecektir. Araç hareketi birbirinden bağımsız 4 adet fırçalı DC motor ile 

yapılacaktır. Skid-steer hareketine sahip mobil robotların kolay tasarlanmaları ve dayanıklı 

olmalarından dolayı tercih edilmiştir. Skid-steer hareketinin çeşitli arazi koşullarına uyum 

sağlaması ve yüksek hareket kabiliyetinin bulunması da tercih nedenlerindendir. Tarımsal İKA 

sınıfında bulunan diğer araçlardaki dönüş sistemlerinin neden olduğu yetişme döneminin büyük 

bir bölümündeki operasyon kısıtlaması, tasarlanan İKA’nın skid-steer dönüş sisteminde diğer 

sistemlerde bulunan mil bağlantıları gibi hareketi kısıtlayan etkenler olmadığı için bu problem 

çözülmüş olacaktır [13] [14]. Ayrıca, eğim ve çukurlarda aracın yerle temasını artırmak için 

her motora birbirinden bağımsız amortisör sistemleri de eklenecektir. Bu sayede, aracın tutuşu 

artırılırken, değişken arazi koşullarının etkisinin de azaltılması sağlanacaktır. Araç gövdesi, 

amortisör ve motor aksamının entegre edilebilmesi için özel boyutlarda motor kutuları 

tasarlanmıştır ve ana malzemesi PLA ve ABS olacak şekilde 3 boyutlu yazıcı ile üretimi 

yapılacaktır. Buna ek olarak, motor aksamı ve tekerlek bağlantısının yapılabilmesi uygun 

ölçülerde kaplin tasarlanmıştır. Motor aksamı-amortisör-motor kutusu bağlantısı ve motor 

aksamı-kaplin-tekerlek bağlantısına ait görseller Şekil 18’de verilmiştir. 
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a) b) 

Şekil 18 Motor Aksamı-Amortisör-Motor Kutusu (a), Motor Aksamı-Kaplin-Tekerlek (b) 

 Aracın genel gövde yapı malzemeleri olarak alüminyum borular ve ısıl işlem görmüş 

bağlantı elemanları kullanılacaktır. Alüminyum borular, darbelere karşı dayanıklı, korozyon 

direnci yüksek, maliyet açısından uygun ve diğer metallere göre hafif olması sebebiyle tercih 

edilmiştir. Kullanılacak olan bağlantı elemanlarının araç gövdesinde yüksek stres altında 

olacağı öngörülmüştür. Isıl işlem görmüş bağlantı elemanlarının da yüksek strese dayanıklı 

olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

 İKA’nın yabani otlara müdahale edebilmesi için aracın orta kısmına eklenecek ve 2 

eksende hareket edebilen bir kartezyen robot tasarımı yapılmıştır. Bir önceki aşamada kartezyen 

robotun 3 eksende hareket etmesi planlanmış ve tasarımı yapılmıştır. Fakat kartezyen robotun 

başlığına sabitlenecek olan kameradan alınan görüntülerde, z eksenindeki hareketlerden 

kaynaklanan, değişken kör noktaların oluşması öngörülmüş ve z eksenindeki hareket 

kaldırılmıştır. Kartezyen robotun x-y ekseninde hareketi 2 adet step motor ve kayış-mil sistemi 

ile yapılacaktır. Kayış-mil sistemi sayesinde kartezyen robotun başlığı hassas ve hızlı bir 

şekilde hareket edebilecektir. Buna ek olarak mil, kayış ve step motorların entegre edilebilmesi 

için özel tasarımlar yapılmıştır. ABS ve PLA filamentleri kullanılarak 3 boyutlu yazıcıda 

üretimi yapılacaktır. Ayrıca kartezyen robotun başlığına yabani otlarla mücadele edebilmek için 

ilaç püskürtme başlığı eklenecektir. Püskürtme başlığı ilaçlama tankına bir valf sistemi ile 

bağlanacak olup, basınç yoluyla ilaç püskürtme işlemi yapılacaktır. 

 Tasarlanan İKA’da kullanılması düşünülen en önemli veri kaynağı Intel RealSense 

Derinlik Kamera D435i’dir. Bu kamera üzerinde bir çift derinlik sensörü, bir RGB sensörü, bir 

kızılötesi projektör ve IMU sensör bulunmaktadır. Geniş bir görüş alanına sahip olması ve 

hareket halindeyken bile doğru derinlik algısı sunması sayesinde yarışma alanında ekin sıraları, 

sıra bitiş noktaları, engeller hatta yarışma alanında bulunacak çukurlar bile çok düşük bir hata 

payı ile tespit edilebilecektir. Derinlik algısı ve IMU ile otonom sürüşte kolaylık sağlayacaktır. 

 Yardımcı bilgisayar olarak kullanılması planlanan Jetson Nano, modern makine 

öğrenme algoritmalarının çalıştırılabilmesi için gerekli olan hesaplamaları rahatlıkla 

gerçekleştirebilen bir kit olup, boyut ve güç tüketimi açısından İKA’nın otonom sürüşü ve bitki 

tespiti için kullanımına uygundur. Yabani ot müdahalesi için Jetson Nano üzerinde çalışacak 

ve kartezyen robot üzerindeki CSI kameradan gelen görüntüyü kullanacak bir Yapay Sinir Ağı 

algoritması kullanılacaktır. Algoritma, yabani ot ve kültür bitkilerinin farklı çevre koşullarında 

çekilen görüntülerini girdi olarak alıp derin makine öğrenmesi kullanılarak eğitilecektir. 

Böylece, yabani ot ve kültür bitkilerinin ayrımını yapabilen ve istatistiksel sonuç verisi veren 

bir bitki tespit algoritması geliştirilebilecektir.  Bu sayede tespiti yapılan yabani otun göreceli 

konumu hesaplanacaktır. Konum verisi Jetson Nano tarafından kartezyen robotun kontrolünden 

sorumlu olan STM32 mikro kontrolcüsüne iletilip bitki müdahalesi gerçekleştirilecektir. 
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Algoritmaya ait detaylı bilgi 6.4. Yabani Ot Tanımlama ve Tespit Algoritması başlığı altında 

verilmiştir. 

8. Güvenlik Önlemleri 

 İKA sürüş emniyeti kontrolleri doğrultusunda aracın yüksek akıma bağlı yangın riskini 

önlemek için güç sisteminde bir adet sigorta ve bir adet devre kesici kullanılacaktır. Araç 

üzerindeki ESC’lerin tanımlı akım değerleri ve kartezyen robot üzerindeki motorların çekeceği 

akımlar göz önünde bulundurulduğunda 50A değerindeki bir sigortanın sistem güvenliği 

açısından yeterli olacağı öngörülmüştür. Tercih edilen sigorta Şekil 19’da verilip tasarlanan güç 

devresinde bataryanın (+) çıkış kutbuna lehimlenmiştir. Devre kesici olarak ise 100-500A 

arasında çalışabilen mini devre kesici kullanılacak olup sigortanın lehimlendiği (+) uca 

lehimlenmiştir. Devre kesicinin araç üzerinde kolay ulaşılabilir bir yerde, tek elle müdahale 

edilebilir olmasına dikkat edilmiştir. Tercih edilen devre kesici Şekil 19’da gösterilmiş olup 

kırmızı buton sağa sola döndürülerek devre kapalı ya da açık konuma getirilebilmektedir. 

Ayrıca sistem üzerindeki tüm kablo lehimlerinin bağlantı yerleri kısa devre risklerine karşı 

ısıyla daralan makaron ve sprey yardımıyla tamamen yalıtkan hale getirilmiştir. 

 

 

a) b) 
Şekil 19 Sistem Üzerindeki Devre Kesici (a) ve Sigorta (b) 

 Sürüş güvenliği için otopilot kartı tarafından yönetilen arıza emniyet mod ayarları yer 

istasyonu üzerinden tanımlanmıştır. Bu doğrultuda araç görevine başlamadan önce otopilot 

kartı, kumanda bağlantısını, GPS ve diğer sensör verilerini, batarya seviyesini ve önceden 

tanımlanmış diğer parametreleri kontrol etmektedir. Bu aşamada herhangi bir hata oluşursa 

görev başlamamakta ve hatanın kaynağı yer istasyonu üzerinden kullanıcıya gösterilmektedir. 

Araç, hareket halinde iken ise olası bir sinyal kaybı durumunda otomatik olarak arıza emniyet 

sistemi moduna geçerek tanımlanan görevini ve hareketini güvenli bir biçimde 

sonlandırmaktadır. Bunun yanında aracın hareket alanının daraldığı bölgelerde kullanılmak 

üzere aracın dört tarafına birer adet ultrasonik mesafe sensörü yerleştirilmesi planlanmaktadır. 

Bahsedilen güvenlik önlemlerine ek olarak, aracın tüm kontrolü istenildiği anda RC kumanda 

ile pilotun kendisine geçebilmektedir. 

 Üretimi yapılan aracın göreve hazır ve yeterince sağlam olduğundan emin olmak için 

Tablo 7’de verilen kontrol listesi oluşturulmuştur. Listede yer alan her madde görev öncesi iki 

takım üyesi tarafından kontrol edilecek, böylece güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış 

olacaktır. 

Tablo 7 Görev öncesi tamamlanacak güvenlik kontrol listesi 

 Materyaller Kontroller 

G
Ö

V
D

E
 

Gövde 
✓ Gövde elemanlarında herhangi bir kırık ya da çatlak 

olmadığından emin olundu. 

✓ Bağlantı yerleri kontrol edildi, vidalar sıkıldı. 
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İT
K

İ 
B

İL
E

Ş
E

N
L

E
R

İ 
Motor 

✓ Motor yuvalarının, motor kutularıyla olan 

bağlantıları kontrol edildi, vidalar sıkıldı. 

✓ Motor-ESC bağlantıları kontrol edildi. 

✓ Motor yönleri kontrol edildi. 

ESC 

✓ ESC'ler yuvalarına sabitlendi. 

✓ ESC'lerin güç dağıtım kartı ile olan bağlantıları 

kontrol edildi. 

✓ ESC Pixhawk bağlantı sıraları kontrol edildi. 

✓ ESC kalibrasyonu yapıldı. 

G
Ü

Ç
 Batarya 

✓ Bataryanın dolu olduğundan emin olundu. 

✓ Batarya yuvasına sabitlendi. 

Sigorta ve Devre Kesici ✓ Sigorta ve akım kesicinin bağlantıları kontrol edildi. 

İK
A

 v
e 

M
E

K
A

N
İZ

M
A

 K
O

N
T

R
O

L
 

Otopilot Kartı (Pixhawk) 

✓ Pixhawk yönünün aracın ön tarafını gösterdiğinden 

emin olundu. 

✓ Pixhawk'ın diğer elektroniklerle olan bağlantıları 

kontrol edildi. 

✓ Pixhawk sönümleyicileri kontrol edildi. 

Yardımcı Bilgisayar 

(Jetson Nano) 

✓ Jetson Nano yuvasına sabitlendi. 

✓ Jetson Nano ile Pixhawk bağlantısı kontrol edildi. 

✓ Jetson Nano ile diğer elektronik aksamların 

bağlantısı kontrol edildi. 

✓ Jetson Nano üzerindeki işletim sistemi ve yazılımın 

çalıştığından emin olundu. 

Mikro denetleyici 

(STM32F407) 

✓ STM32 ile Jetson Nano bağlantısı kontrol edildi. 

✓ STM32 ile diğer elektronik aksamların bağlantısı 

kontrol edildi. 

✓ STM32 üzerindeki yazılımın çalıştığından emin 

olundu. 

Step Motor 
✓ Step motorlar doğru konuma getirildi ve sabitlendi. 

✓ Kablo bağlantıları kontrol edildi. 

Telemetri 
✓ Telemetri kumanda alıcısından uzak bir yere 

sabitlendi.  

✓ Araç yer istasyonuna (Mission Planner) bağlandı.  

Kumanda Alıcısı 
✓ Aracın kumanda ile haberleşmesi sağlandı. 

✓ Yer istasyonundan kumanda kalibrasyonu yapıldı. 

Yer İstasyonu  ✓ Gerekli ayarlar ve kalibrasyonlar yapıldı. 

 

9. Simülasyon ve Test 

 Robot simülatörleri, teorik bulguların performansını gerçek robotlara uygulamadan 

önce tahmin etme olanağı sağlamaktadır. Geliştirilmekte olan İKA’nın halihazırda gerçek 

sistem üzerinde bir test imkanı olmadığı için sistemin analizi Gazebo simülatörü ile Robot 

İşletim Sistemi (ROS) kullanılarak yapılacaktır [15].  Bu sayede, otonom sürüş algoritmalarının 

test edilebilmesi mümkün olacaktır. Geliştirilmekte olan İKA, SolidWorks programı ile 

tasarlanmış ve modellendirilmiş olup tasarımı Şekil 4’te yer almaktadır. Kullanılması planlanan 

sensörler ve eyleyiciler gibi bileşenler ile aracın skid-steer manevra kabiliyeti göz önünde 

bulundurularak, gerçek robottaki tüm fiziksel parametreler soyut bir biçimde modellenecektir. 

Böylece, robot üretim aşamasına geçilmeden fonksiyonlarının çalışması gözlemlenebilecektir. 
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Gazebo simülatörünün simülasyon evrenini oluşturabilmesi için gerekli bileşenler aşağıda 

listelenmiştir. 

• Evren Dosyaları: Simülasyonda var olan bütün elementlerin tasarım dosyalarını 

içermektedir (Robot, Sensörler, Bitkiler, Engeller vb.). 

• Modellemeler: Var olan tasarımların kendisine ait özellikleri içeren modellemeleri 

içermektedir. 

• gzserver: Elementlerin dosyalarını ve modellemelerini okuyup, tasarlanan örnek evreni 

oluşturan sunucu. 

• gzclient: gzserver sunucusu ile bağlantı kurup ögeleri görselleştiren araç. 

 Gazebo ve ROS ikilisi kullanılarak yapılacak olan testler ve test yöntemleri Tablo 8’de 

yer almaktadır. 

Tablo 8 Simülasyon Test ve Yöntemleri 

Testler Yöntem 

Bitki Sırası Takibi 

ROS, OpenCV görüntü işleme kütüphanesi ile birlikte sorunsuz 

bir şekilde çalışabilmektedir. Bu sayede, takip edilecek olan 

bitki sırası renk ayrımı yapılarak çizgi haline getirilip, Gazebo 

simülatöründe halihazırda bulunan sıra takip fonksiyonları ile 

sıra takibi gerçekleştirilecektir. ROS standart olarak RGB renk 

modeli kullanırken, OpenCV BGR renk modeli kullanmaktadır. 

Bu uyumsuzluk, OpenCV_bridge paketi kullanılarak ortadan 

kaldırılacaktır. OpenCV_bridge, RGB ve BRG arasında uygun 

bir dönüşüm sağlamaktadır. 

Engel Aşma 
Gazebo simülatörü halihazırda herhangi bir engele uzaklık 

verisini veren fonksiyonlara sahiptir. Bu veriler kullanılarak 

planlanan engel aşım algoritma test edilecektir. 

Navigasyon 

Bitki sıraları arası geçiş ve görüntü işleme fonksiyonlarının 

uygulanamayacağı alanlarda navigasyon bilgisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gazebo simülatörü, oluşturulan örnek evren 

üzerinde pozisyon verileri vermektedir ve bu pozisyon 

verilerinin doğruluk yüzdeleri ayarlanabilmektedir. Bu sayede, 

kullanılması planlanan sensör füzyon algoritmaları test 

edilebilecektir.  

Yabani Ot Tespiti 

Gazebo simülatörü nesne tespit özelliklerine sahiptir. Bununla 

birlikte, OpenCV nesne tespiti için derin öğrenme 

kütüphanelerini içermektedir. Böylece, derin öğrenme 

çalışmaları Gazebo simülatörü üzerinden yapılabilecektir. 

 

 Tasarlanan İKA’nın ana gövde malzemeleri alınmış ve montajı tamamlanmıştır. Araç 

hem manuel hem de Jetson Nano üzerinden otonom olarak çalıştırılmış ve farklı koşullarda 

gövde yapısı test edilmiştir. Manuel ve otonom sürüşlerde, ileri ve geri yönlü hareketlerde araç 

gövdesinde herhangi bir sorun gözlenmemiş ve istenilen hızlara ulaşılmıştır. Araç skid-steer 

sistemiyle hareket edeceği için hem manuel hem de otonom bir şekilde sağa ve sola dönüş 

testleri yapılmıştır. Manuel olarak dönüş komutu verildiğinde araç iskeletinin zorlandığı ve 

iskelette esnemeler olduğu tespit edilmiştir. Aynı test otonom olarak yapılmış ve aynı sonuçlar 

gözlenmiştir. Buna ek olarak otonom dönüş komutu olarak tam dönüş komutu yerine dön-dur-

dön komutu da denenmiştir. Bir önceki testlere göre daha iyi sonuçlar elde edilmiş olsa da araç 

iskeletinde zorlanmaların ve esnemelerin devam ettiği gözlemlenmiştir. Araç iskeletindeki bu 
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zorlanmaların ESC’lerin yeterli akım veremediği, motor aksamı ve tekerleklerin bağlantılarının 

yeterince güçlü olmadığı ve gövde tutuşunun yeterli olmadığından kaynaklı olduğu 

öngörülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda tasarımda düzenlemeler yapılmıştır ve testler devam 

etmektedir. Araç montajına ve gövde yapı testine ait görseller Şekil 20’de verilmiştir. 

  
a) b) 

Şekil 20 Araç gövdesinin dönüş testindeki esnemesi (a) ve aracın montajı tamamlanmış hali (b) 

 İKA’da kullanılacak motorlar yüksüz ve tam yükle çalıştırılıp akım testleri yapılmıştır. 

Testler sonucunda gözlemlenen akım değerleri iki motor çeşidi için de Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9 Motorlar ve Akım Değerleri 

Motor Çeşidi Minimum Akım Ortalama Akım Maksimum Akım 

DC Motor 1,5 Amper 3 Amper 8 Amper 

Step Motor 0,1 Amper 0,3 Amper 1 Amper 

 

 Tasarlanan araçta yabani ot tespiti Transfer Learning adı verilen yöntemle 

gerçekleştirilecektir. Bu yönteme ait detaylı bilgi 6.4. Yabani Ot Tanımlama ve Müdahale 

Algoritması başlığı altında verilmiştir. Bu yöntemle kameradan alınan bütün görüntünün 

taranması yerine, alınan görüntüye önce yeşil renge dayanan bir filtreleme yapılacaktır. Yeşil 

alan filtrelemesi yapılan görüntüye eşikleme uygulanacak ve ortaya çıkan imgenin CCA ile 

gruplaması yapılacak ve görüntüdeki yeşil alanlar belirlenecektir. Yeşil alanlar eğitilen YSA 

modeline girdi olarak verilecektir. Bu işleme ait test görüntüleri Şekil 21’de verilmiştir. 

 Sıra tespit ve takibine yönelik testler de yapılmıştır. Kullanılan yönteme ait detaylı bilgi 

6.2. Sıra Tespit ve Takip Algoritması başlığı altında verilmiş ve yapılan teste ait örnek bir 

çalışma Şekil 13’te gösterilmiştir. 

   
a) b) c) 

Şekil 21 Yabani Ot Tespit Aşamaları. Kameradan alınan görüntü (a), Yeşil renk tespiti ve ayrımı (b), 

Tespit edilen yabani ot (c) 
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 Yabani ot ve kültür bitkisi ayrımında kullanılacak olan Transfer Learning yöntemi için 

temel bir algoritma oluşturulmuştur. Gönderilen yabani ot örneğinden elde edilen 300 yabani 

ot ve farklı bitkilerle elde edilmiş 697 yabani ot olmayan bitki görüntüsü içeren bir veri seti 

oluşturulmuştur. Veri seti, %60, %20 ve %20 oranlarında rastgele şekilde bölünmüş ve sırasıyla 

eğitim, doğrulama ve test setleri üretilmiştir. Bir masaüstü bilgisayarda ResNet modeli 

üzerinden transfer learning ile eğitilen model oluşturulan test veri seti ile Jetson Nano üzerinde 

çalıştırılmış, elde edilen sonuçlar Şekil 22’de gösterilmiştir. Test sonucunda Jetson Nano 

üzerinde 0.014 saniye ortalama tespit süresi ile %99,15 doğruluk oranına ulaşılmıştır. Veri seti 

arttırma yöntemleri kullanılarak daha çok veri ve farklı durumdaki görüntüler ile eğitme ve 

optimizasyon çalışmaları devam edecektir. 

 

Şekil 22 Transfer Learning çıktıları 

 İKA tarafından gerçekleştirilecek olan yapısal, elektronik ve yazılımsal testler 

belirlenmiş ve hazırlanan test planlaması Şekil 23’te İş-Zaman grafiği üzerinde gösterilmiştir.  

 

Şekil 23 İKA Test Planı 

10. Referanslar 

 

[1]  «Drive Motor Sizing Tool,» 7 Mart 2013. [Çevrimiçi]. Available: 

https://www.robotshop.com/community/blog/show/drive-motor-sizing-tool. [Erişildi: 21 

Haziran 2021]. 

[2]  «RS-550PC-7527 Data Sheet,» [Çevrimiçi]. Available: 

http://www.robotstorehk.com/rs_550pcvc.pdf. [Erişildi: 21 Haziran 2021]. 



29 
 

[3]  «ArduRover Guide,» [Çevrimiçi]. Available: https://ardupilot.org/rover/. [Erişildi: 15 

Haziran 2021]. 

[4]  «Skid-Steer Loader,» [Çevrimiçi]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Skid-

steer_loader. [Erişildi: 18 Haziran 2021]. 

[5]  T. Wang, Y. Wu, J. Liang, C. Han, J. Chen ve Q. Zhao, «Analysis and Experimental 

Kinematics of a Skid-Steering Wheeled Robot Based on a Laser Scanner Sensor,» 

Sensors, cilt 15, no. 5, p. 9681–9702, 2015.  

[6]  «Understanding Sensor Fusion and Tracking,» [Çevrimiçi]. Available: 

https://www.mathworks.com/videos/sensor-fusion-part-1-what-is-sensor-fusion-

1569410785813.html. [Erişildi: 28 Haziran 2021]. 

[7]  «Intel RealSense,» [Çevrimiçi]. Available: https://www.intelrealsense.com/depth-

camera-d435i/. [Erişildi: 27 Haziran 2021]. 

[8]  «MAVLink Developer Guide,» [Çevrimiçi]. Available: https://mavlink.io/en/. [Erişildi: 

25 Haziran 2021]. 

[9]  G. Jiang, Z. Wang and H. Liu, "Automatic detection of crop rows based on multi-ROIs," 

Expert Systems with Applications, vol. 42, no. 5, pp. 2429-2441, 2015.  

[10]  J. Brownlee, «Transfer Learning in Keras with Computer Vision Models,» 15 Mayıs 

2019. [Çevrimiçi]. Available: https://machinelearningmastery.com/how-to-use-transfer-

learning-when-developing-convolutional-neural-network-models/. [Erişildi: 29 Haziran 

2021]. 

[11]  R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell ve J. Malik, «Rich Feature Hierarchies for Accurate 

Object Detection and Semantic Segmentation,» 2014 IEEE Conference on Computer 

Vision and Pattern Recognition, 2014.  

[12]  K. Dubovikov, «PyTorch vs TensorFlow — spotting the difference,» 20 Haziran 2017. 

[Çevrimiçi]. Available: https://towardsdatascience.com/pytorch-vs-tensorflow-spotting-

the-difference-25c75777377b. [Erişildi: 29 Haziran 2021]. 

[13]  X. Zuo, M. Zhang, Y. Chen, Y. Liu, G. Huang ve M. Li, «Visual-Inertial Localization for 

Skid-Steering Robots with Kinematic Constraints,» 2019.  

[14]  C. Wang, W. Lv, X. Li ve M. Mei, «Terrain Adaptive Estimation of Instantaneous Centres 

of Rotation for Tracked Robots,» Complexity, 2018.  

[15]  «Tutorial: ROS Communication,» [Çevrimiçi]. Available: 

http://gazebosim.org/tutorials/?tut=ros_comm. [Erişildi: 27 Haziran 2021]. 

 

 

 


