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1.Takım Organizasyonu 

 

Takımımız iki arkadaş tarafından bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapmak üzere 2016 

yılında kurulmuştur. İlerleyen yıllarda farklı üniversite ve bölümlerde yer alan kendi alanlarında 

deneyime sahip kişilerin katılımıyla daha kapsamlı bir takım haline gelmiştir. Takımımız 

üyelerimizin sahip olduğu bilgiler ve araştırmaya duydukları ilgiyle birlikte çalışmalarını 

yapmaya tüm hızıyla devam etmektedir. 

 

1. 1. Organizasyon Şeması   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1.1.Organizasyon Şeması 

1.2. Zaman Planlaması 

 

1.2.1.Ana İş Paketleri 

Projemizin zaman planlaması 3 ana iş paketi altında oluşmaktadır. 

Araştırma ve Ön Tasarım: Tarımsal İKA’ lar, yabani otla mücadele yöntemleri ve 

araçta kullanılacak malzemeler hakkında genel bir araştırma yapılarak aracın ön tasarımının 

yapılacaktır. Bu ana iş paketi sonucunda plan ve organizasyon raporu hazırlanması 

hedeflenmektedir. 

Detaylı Tasarım ve Malzeme Seçimi: Araçta kullanılacak elektronik ve mekanik 

malzemeleri ve yazılım sistemlerini belirleyerek aracın detaylı tasarımı yapılacaktır. Bu ana iş 

paketi içerisinde ön tasarım raporu ve sonrasında detaylı tasarım raporu hazırlanması 

hedeflenmektedir. 

Üretim ve Testler: Kullanılacak malzemeleri belirlenen aracın mekanik üretimi, 

otonom sistemin entegrasyonu ve üretim sonrası testleri yapılacaktır. Bu ana iş paketi 

sonucunda aracın yarışma için hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.  
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1.2.2. İş Zaman Grafiği  

Projemizin iş zaman grafiği 35 haftalık zaman içerisinde 3 ana iş paketi altında toplam 

18 iş paketinden oluşmaktadır. 

Tablo 1.2.1.1. İş Zaman Grafiği 

 

2.Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Takımımız ön tasarım raporu sonuçları açıklanması ardından sorulardan alınan puanlar 

ve hakem değerlendirmeleri doğrultusunda ön tasarım raporu hakkında bir değerlendirme 

yapmıştır. Değerlendirme sonucunda raporumuzda yapılan mekanik tasarımların, araç 

arayüzünün ve otonom sürüş çalışmaların detaylı olarak gösteriminde eksiklikler olduğu 

belirlenmiştir. Bu kapsamda kritik tasarım raporu hazırlanırken ürettiğimiz mekanik parçalara, 

arayüz sisteminin görsellerine ve araç simülasyonuna detaylı olarak yer verilmiştir.  

   

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
9 (25 Mart 

haftası)
10 11 12 13

14 (26 Nisan 

haftası)
15 16 17 18 19 20 21 22

23 (30Haziran 

haftası)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 (Yarışma 

haftası)
Yarışma  şartnamesinin 

incelenmesi ve görev 

dağılımı yapılması

Tüm takım üyeleri X X

Tarımsal İKA'lar 

hakkında genel araştırma 

ve yarışmaya başvuru

Tüm takım üyeleri X X

Yabancı otla mücadele 

yöntemlerinin 

araştırılması  ve uygun 

yöntem belirlemmesi

K. Eren Tokat X X

Mekanik sistemlerin 

araştırılması ve İKA'nın  

ön tasarımının yapılması

Burak Öztürk     

T. Meriç Keten
X X X

Otonom ve elektronik 

sistemlerinin 

araştırılması

D. Ali  Anataş  

Emre Uçar         

Eray Kırkpınar 

X X X

Plan ve organizason 

raporunun hazırlanması
Tüm takım üyeleri X X X

Yabancı otla mücadele 

mekanizmasının tasarımı

 K. Eren Tokat   

T. Meriç Keten
X X X

İKA'nın detaylı tasarımı 

yapılması ve  malzeme 

seçimi

Burak Öztürk 

Emre Uçar         

T. Meriç Keten

X X X

Ön tasarım raporunun 

hazırlanması
Tüm takım üyeleri X X X

İKA'nın sanal ortamda  

testlerinin yapılması
T. Meriç Keten X X X

Otonom ve elektronik 

sistemlerinin  detaylı 

incelenmesi ve 

uygulamalara başlanması  

D. Ali  Anataş  

Emre Uçar         

Eray Kırkpınar 

X X X X X

Kritik tasarım raporunun 

hazırlanması
Tüm takım üyeleri X X X X

Otonom sistemin 

geliştirilmesi

 Emre Uçar         

Eray Kırkpınar 
X X X X X

 Malzeme temini
Burak Öztürk 

Emre Uçar
X X X

İKA'nın mekanik  

üretimi

Burak Öztürk 

T.Meriç Keten
X X X

Otonom ve elektronik 

sistemin entegrasyonu

D. Ali  Anataş  

Emre Uçar         

Eray Kırkpınar 

X X

İKA'nın testlerinin 

yapılması 
Tüm takım üyeleri X X X X X

Yarışma alanında 

gösterim ve gösterim 

sonrası sunum

Tüm takım üyeleri X

Ana İş 

Paketleri

Haftalar
İş Paketleri

Kimler 

Tarafından 
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2.1. Ön Tasarım Raporu Sonrası Değişiklikler ve Sebepleri 

 

Ön tasarım raporunda aracımızın ana bilgisayarı olarak belirlenen Raspberry Pi yapılan 

testler sonucunda aracımız için yeterli olmadığı gözlenmiştir. İçerisinde daha güçlü işlemci 

ve ekstra olarak GPU bulunan NVIDIA Jetson Nano’nun kullanılması kararlaştırılmıştır. 

 

 Kararlaştırılan donanıma göre YOLOv3 modeli yeterli performansı veremediği için 

aynı doğruluğu yakalayabildiğimiz ve daha iyi performans alabildiğimiz SSD modeline geçiş 

yapıldı. 

 

Yabani otla mücadele sisteminin 180° derece dönme kabiliyetli mekanizmasında 

kullanılması planlanan SG90 servo motorunun mekanizmayı döndürmek için yeterli güce 

sahip olmadığı belirlenmiştir. Yabani otla mücadele mekanizmasının SG90 servo motoruna 

göre daha güçlü ve dayanıklı olan MG995 servo motoruyla değiştirilmiştir. Bu değişiklikle 

birlikte aracımızda kullanılan parçaların standardını yakalamak için radar sistemimizde 

kullanılması planlanan SG90 servo motoru, MG995 servo motoruyla değiştirilmiştir.   

 

Aracımızın üzerinde bulunan herbisit tankının içerisindeki herbisit seviyesinin 

ölçülmesi amacıyla herbisit tankının üzerine bir adet mesafe sensörü yerleştirilmiştir. 

 

2.2. Bütçe Karşılaştırılması 

  

Ön tasarım ve kritik tasarım aşamalarında hazırlanan bütçe planları aşağıdaki 

tablolarda belirtilmiştir. Kritik tasarım aşamasında eklenen veya adetleri değişen malzemeler 

kırmızı yazı rengiyle belirtilmiştir.   

 

 Ön tasarım aşaması sonrasında yapılan değişiklikler sonucunda toplam araç maliyeti 

807,6 TL artmıştır. 

 

Malzeme Adet Birim Fiyatı Toplam Fiyat

Raspberry Pi 4 4GB RAM 1 ₺721,68 ₺721,68

Raspberry Pi Soğutma Fanı 1 ₺177,79 ₺177,79

3.7v 2310 mAh Pil Paketi 8 ₺36,70 ₺293,60

BMS ( Batarya Yönetim Sistemi) 1 ₺36,26 ₺36,26

Voltaj Regülatörü 2 ₺15,00 ₺30,00

12V Redüktörlü DC Motor 4 ₺147,50 ₺590,00

12V Su Pompası 1 ₺14,45 ₺14,45

Motor Sürücü Kartı 3 ₺15,20 ₺45,60

9 gram Servo Motor 2 ₺13,03 ₺26,06

Kamera 2 ₺394,59 ₺789,18

GPS Modülü 1 ₺65,15 ₺65,15

IMU Sensörü 1 ₺71,50 ₺71,50

Mesafe Sensörü 1 ₺8,68 ₺8,68

Aliminyum Levha (1000mmx500mm) 1 ₺100,00 ₺100,00

Filament (2kg) 1 ₺240,00 ₺240,00

Kaplin 4 ₺16,45 ₺65,80

2L Su Deposu 1 ₺50,00 ₺50,00

Hırdavat Malzemesi (Cıvata, Somun, 

Zımpara, Yapıştırıcı vb.)
₺200,00 ₺200,00

₺3.525,75

ÖTR Aşaması Bütçe Planlaması 

Toplam Araç Maliyeti

Şekil 2.2.2. KTR Aşaması Bütçe Planlaması 

 

Şekil 2.2.1. ÖTR Aşaması Bütçe Planlaması 
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3.Araç Özellikleri 

 

3.1.Genel Özellikler 

3.2.Mekanik Özellikler 

 

3.2.1.Yapısal Sistem 

 

Aracımızın şasesi lazer kesimle üretilen, üst ve alt plaka olmak üzere 2 adet alüminyum 

plakadan oluşmaktadır. Alt ve üst plaka arasına araç bütünlüğünü oluşturan ve elektronik 

bileşenleri dış etkenlerden koruyan 3B baskı bir gövde duvarı konumlandırılacaktır. Motorların 

araca sabitlenmesi için alüminyumdan motor tutucular imal edilip alt şaseye sabitlenecektir. 

Tekerlekleri 3B baskı yöntemiyle üretilecek ve tekerler motorlara herhangi bir aktarma organı 

bulunmadan doğrudan kaplin yardımıyla bağlanacaktır 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2.1.1. Alt Üst Şase – Gövde     Şekil 3.2.1.2. Motor Tekerlek Montajı 

Aracımızın yabani otla mücadele sistemi üst plakaya sabitlenecektir. Yabani otla 

mücadele sistemi (YOMS), üzerinde görüntü işleme için bir kamera bulunan ve servo motor 

yardımıyla 180° dönme kabiliyetine sahip 3B baskı ile üretilecek bir mekanizmadır. Bu 

mekanizma aracımızda bulunan herbisit tankından pompa ve hortumlar yardımıyla ilacın 

yabani ota püskürtülmesi sağlamaktadır.   
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Şekil 3.2.1.3. Aracın Üst Kısmı                 Şekil 3.2.1..4. YOMS 

 

3.2.2.Yürüyüş Sistemi 

 

Aracımızın yürüyüş sistemi 3B baskı ile 

üretilecek olan 4 adet tekerlekten oluşmaktadır. 

4x4 hareket sistemine sahip olan aracımız her 

tekerin bir adet redüktörlü DC motor tarafından 

hareket ettirilmesiyle ilerleyecektir bu sayede 

aracımız engebeli tarım arazisinde rahatlıkla 

hareket edebilecektir. Motorlar tekerleklere 

arada hiçbir aktarma organı bulunmadan 

doğrudan kaplin yardımıyla bağlanacaktır bu 

sayede motorlarda üretilen güç en az kayıpla 

tekerleklere aktarılacaktır.   

 

3.2.3.Manevra Sistemi 

  

 Aracımızın manevra sistemi kızaklama prensibiyle çalışmaktadır. Kızaklama prensibi, 

manevra sırasında aracın iki taraftaki tekerlerinin ters yönde çalışarak aracın kendi ekseni 

etrafında dönmesini sağlamaktadır. Bu sistemde tekerleklikleri yönlendiren herhangi bir 

kontrol mekanizması yoktur aracın hareketini sağlayan motorların dönüşlerinden 

faydalanılır. Kızaklama prensibi sayesinde dönme kabiliyeti yüksek olan aracımız tarım 

arazisinin koşullarına göre istenilen manevraları kolaylıkla yapabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2.3.1. Kızak Sisteminin Aracımızın Üzerindeki Gösterimi 

 

 

Şekil 3.2.2.1Yüryüş Sistemi 
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3.3. Yabani Otla Mücadele Sistemi (YOMS) 

 

Aracımız tarım arazisinde belirlenen sıralar arasında hareket ederken tespit ettiği yabani 

otlara herbisit (yabani ot öldürücü kimyasal madde) püskürterek müdahale eden bir sisteme 

sahiptir. Yabani otla mücadele sistemi üzerinde görüntü işleme için bir adet kamera ve 180° 

dönme kabiliyetine sahip 3B baskı ile üretilecek bir mekanizmadan oluşmaktadır. Görüntü 

işleme teknolojisiyle tespit edilen yabani ota herbisit tankından pompa ve hortumlar yardımıyla 

alınan herbisit püskürtülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Elektroniksel Özellikler 

3.4.1. Sistemin Elektronik Tasarımı 

 

 Aracımızın ana bilgisayarı 

olarak NVIDIA Jetson Nano’yu tercih 

ettik. Bu bilgisayar üzerinden kamera 

yayını, sensör verilerini yerel ağ 

bağlantısı üzerinden kontrol 

istasyonuna aktarma ve otonom 

görevlerini gerçekleştireceğiz. 

 

 Sensörlerimiz, kameralarımız 

ve servo motorlarımız Jetson Nano 

üzerinden hem güç alacaklar hem de 

veri alış-verişini sağlayacaklar. Motor 

sürücü kartlarımız ise bağlı olduğu 

motorun elektrik direnci ayarı, hız ve 

tork için gerekli ayarların verisi Jetson 

Nano üzerinden alacak olup, motorlar 

ve kendisinin çalışabilmesi için gerekli 

gücü 12V regülatöre bağlı güç kaynağından alacaktır. 

 

 

Şekil 3.4.1.2. Devre Şeması 

Şekil 3.3.1.Yabani Otla Mücadele Sistemi 
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3.4.2. Enerji ve Güç Sistemi 

 

Projemizde kullanılacak pil çeşidi Li-ion pil olarak tercih edilmiştir. Lityum iyon pil 

(Li-Ion) yeniden doldurulabilir bir pil çeşididir. Çoğunlukla elektronik araçlarda ve robot 

projelerinde kullanılır. Ağırlıklarına-büyüklüklerine oranla verebildikleri yüksek enerji ile en 

iyi pil çeşitlerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.  

  

 

Kullanacağımız pil silindirik yapıda olup, 

yapacağımız pil paketi 4S2P yapıda olup toplamda 

14.8 V 4.62 Ah’lik kapasiteye sahip olacaktır. 

 

 

 

 

Güç kaynağı 4S olduğundan, 4S’lik BMS kartı 

kullanılmıştır. Bu kart Bu devre bataryanın şarj ve 

deşarj olaylarını denetleyecektir. Elektronik 

elemanların kullanılabilmesi için gerekli voltaj 

regülatörlerin kullanılması gerekmektedir. Voltaj 

regülatörleri kaynaktan gelen voltajı (14.8V) belli bir 

voltaj seviyesine sabitleyecek voltaj devreleridir. 

Öncelikle motorların çalışma voltajı için 12V, bundan 

dolayı motorların çalışabilmesi için 12V regülatör 

kullanılması gerekmektedir. Diğer tarafta da 

sensörlerin, GPS modülünün, servo motorların ve 

kameraların bağlı olduğu Jetson Nano’nun çalışma 

voltajı 5V dur, bundan dolayı 5V regülatör 

kullanılmıştır. 

 

3.5. Haberleşme Sistemi 

  

Sensörlerimiz ve motorlar 

Jetson Nano’ya I2C, UART, GPIO 

ve PWM pinleri ile bağlanır. 

Kameralarımız ise Jetson Nano 

üzerinde bulunan adet CSI kamera 

portlarına bağlanır.   Aracımızın 

kullanıcı arayüz sistemi, TCP/IP 

haberleşme protokolü ile kablosuz 

bir şekilde aktarılacak ve aracımız 

ile aynı ağ içerisinde bulunan tüm 

işletim sistemlerinde 

gözükebilecek. 

 

 

 

 

 

Kimyası Lityum İyon
Voltaj 3.7 V

Kapasite 2310 mAh

Model 18650

Maksimum Deşarj Akımı 10A

Ağırlık 48 gr

Şekil 3.4.2.1. Li-ion Pilin Özellikleri 

Şekil 3.4.2.2. Sistemin Blok Diyagramı 

Şekil 3.5.1. Haberleşme Diyagramı 
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3.6. Yazılımsal Özellikler 

 

 Arayüz Sistemin Özellikleri 

 

 Aracımızda kullanıcı için oluşturduğumuz gelişmiş kullanıcı arayüzü bulunmaktadır. 

Bu arayüz sayesinde aracın hızı, alınan yol, batarya seviyesi, anlık yaptığı görev, kamera 

görüntüleri, anlık konum ve herbisit seviyesini görebilecek, aynı zamanda aracı arayüz 

üzerinden manuel kontrol edebilme ve aracı durdurabilme özelliği vardır.  

 

 Otonom Sistemin Özellikleri 

 

 Aracımız en önemli özelliği kendi oluşturduğumuz data set ile yabani otlara herbisit 

müdahalesi yapabilmesidir. Data Seti oluştururken SSD modelinden ve Tensorflow 

API‘sinden yararlandık. Görüntü işlemenin dışında aracımız IMU sensöründen ve radar 

sisteminden aldığı veriler doğrultusunda engellerden kaçabilecek ve eğimli bölgelerde, 

çukurlarda hareket edebilecektir. GPS’den aldığı konum bilgilerine görede tarlanın içinde 

kalacak ve tarlanın içinde dolaşabilecektir. 

 

4.Sensörler 

 

4.1. Kullanılan Sensörler 

 

 Aracımızda toplam 2 adet Raspberry Pi v2 kamera, 1 adet GPS modülü, wifi modülü, 

IMU sensörü ve radar sistemimizde de bulunan mesafe sensöründen 2 adet vardır. 

 

4.2. Elektronik Bileşenler  

 

1) AC8265 Wifi Modülü 

 

Jetson Nano ile uyumlu çift modlu kablosuz NIC modülü. 

 

Teknik Özellikler: 

 Çip: Intel 8265AC 

 Bands: 2.4GHz / 5GHz 

 Hız: 300Mbps / 867Mbps 

 WiFi protokol: 802.11ac 

 Bluetooth versiyonu: 4.2 

 NIC arayüzü: NGFF (M.2) 

 Anten arayüzü: IPEX connector 

 Desteklenen OS: Linux, Windows 10/8.1/8/7 

 

 

2) GPS Modülü 

 

Projemizde, aracımızın konum kontrol ve takibini 

yapmak için kullanacağımız GPS modülü 5 metrelik 

hassasiyete sahip olup ve üzerinde NEO-6M GPS kartı 

bulunan GY-NEO6MV2 GPS modülü tercih edilmiştir. 

 
Şekil 4.2.2.  GY-NEO6MV2 

Şekil 4.2.1. AC8265 
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3) Kamera 

 

Aracımızda yol kamerası ve yabani ot tespit kamerası olmak 

üzere 2 adet kamera kullanılacaktır. Yol kamerası aracın ön kısmına 

konumlandırılarak Jetson Nano’ya CSI portundan bağlanacaktır. 

Yabani ot tespit kamerası da aynı şekilde bağlanacak olup yabani otla 

mücadele mekanizmasının üzerinde herbisit borusunun uç kısmında 

konumlandırılarak yabani otun tespiti amacıyla kullanılacaktır. 

Projemizde 2 adet Raspberry Pi Kamera v2 kullanılacaktır. 

Bu kamera 8 megapiksel sabit odak noktalı olup, boyutu küçük, hafif, 

1080p30, 720p60 ve 640x480p90 video çekimi ve 3280 x 2464 piksel 

fotoğraf çekebilmesi bu kameranın seçiminde rol oynamıştır. 

 

4) MPU 9250 İvme ve Gyro Sensörü (IMU Sensörü) 

 

Aracımızın hareket ettiği yolun eğimine yönelik veriler oluşturacaktır. Bu veriler 

doğrultusunda motorlara verilecek güç değerlerinin kontrolü sağlanacaktır. 

 

Teknik Özellikler: 

 MPU-9250 modülü (3 eksenli İvme, 3 eksen Gyro ve 

3 eksen Manyetometre) 

 MPU9250: Güç voltaj: 3 ~ 5 V 

 İletişim modu: I2C/SPI; Gyro aralığı: +/-250, +/-500, 

+/-1000, +/-2000dps 

 Hızlandırıcı aralığı: +/-2G, +/-4G, +/-8G, +/-16G 

 Manyetometre aralığı: +/-4800 uF 

 

5) Radar Sistemi 

 

Radar sistemimiz bir servo motordan ve bir HC-SR04 ultrasonik mesafe 

sensöründen oluşmaktadır.  

 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 

 

Ses dalgalarını kullanarak karşısındaki nesneye olan 

mesafeyi hesaplayan bu sensör, 2 cm'den 400 cm'ye kadar 

3mm hassasiyetle ölçüm yapabilen, hafif ve 5 voltluk DC 

voltajda çalışan bir ultrasonik sensördür. Aynı zamanda bu 

sensörden bir tane de herbisit seviyesini ölçmekte 

kullanacağız. 

 

 MG995 Servo Motor 

  Servo motorlar içerisinde bulunan parçalar 

sayesinde belirli bir açıya sahip olan motor çeşididir. 

Projemizde de mesafe sensörünü belli açılar arasında ve 

belli bir hızda sürekli döndürmesini sağlayacak motordur. 

5 voltluk DC voltajda çalışan MG995 modeli metal dişli 

olması, hafif olması ve yüksek torka sahip olmasından 

dolayı bu modeli seçmiş bulunmaktayız. 

Şekil 4.2.3. 

Raspberry Pi 

Kamera v2 

Şekil 4.2.4. MPU 9250 

Şekil 4.2.6. MG995 Servo Motor 

Şekil 4.2.5. HC-SR04 
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 4.3.Araç Üzerindeki Konumları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Araç Kontrol Ünitesi 

 

 5.1.Yapay Zeka Bilgisayarı 

 

NVIDIA Jetson Nano 

 

NVIDIA Jetson Nano, aracımızın ana beynini oluşturan bilgisayardır. Kamera 

yayınını, sensör verilerini yerel ağ bağlantısı üzerinden kontrol istasyonuna aktarması, 

otonom görevleri eşzamanlı yürütebilme gibi görevlerin gerçekleştirilmesinde 

kullanılacaktır. 

 

Teknik Özellikleri: 

 GPU: 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU  

 CPU: dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU  

 Bellek: 4GB 64 bit LPDDR4  

 Video: Kodlama: 4K @ 30 (H.264 / H.265)  

Kod Çözme: 4K @ 60 (H.264 / H.265)  

 Arabirimler: Kamera: 2x MIPI CSI kamera konnektörü  

         USB: 4x USB 3.0, USB 2.0  (Mikro USB)  

         Diğerleri: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART  

  Güç: Mikro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A)  

 Boyutlar: Çekirdek modül: 69,6 mm x 45 mm  

     Bütün takım: 100mm × 80mm × 29mm 

 

 5.2.Haberleşme Sistemi  

 

IMU sensörü Jetson Nano’nun SDA ve SCL pinlerine (I2C haberleşme protokolü) 

bağlanır. Mesafe sensörü Jetson Nano’nun GPIO pinlerine bağlanır. GPS modülü Tx ve Rx 

pinleri (UART haberleşme protokolü) üzerinden Jetson Nano ile iletişim kurmaktadır. 

Kameralarımız Jetson Nano üzerinde bulunan 2 adet CSI kamera girişine bağlanır. Motor 

kontrolcü kartları ve servo motorlar PWM pinlerine bağlanır. 

 

 

Şekil 5.1.1.  NVIDIA Jetson Nano 

Şekil 4.3.1.Sensörleri Araç Üzerindeki Konumları 
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 5.3.Kablosuz Haberleşme ve Arayüz Sistemi 

 

 Aracın kullanıcı arayüzü Jetson Nano üzerinde çalışan bir Python uygulamasıdır. Bu 

Python uygulaması web tabanlı uygulamalar geliştirme imkânı sunan Flask Framework’ü 

kullanılarak geliştirilmiştir. Flask Framework'ü bu geliştirilen uygulamayı belirli bir port 

üzerinden yayınlarken, Jetson Nano'da kullanılan "AC8265 NIC" wifi haberleşme modülü ise 

TCP/IP haberleşme protokolü ile uygulamayı ağ üstündeki tüm cihazlara sunuyor olacaktır. Ağ 

üzerindeki internet bağlantısına sahip her cihaz, bu arayüze aracın IP'si üzerinden 

erişebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Arayüz beş parçadan oluşmaktadır; Detay ekranı, kamera, harita, herbisit seviyesi, acil 

durdurma butonu ve uzaktan kontrol sistemi. 

 

5.3.1. Detay Ekranı 

  

 Bu bölümde aracın mevcut görevi, tarih, saat, batarya 

durumu, alınan yol ve anlık hız gösterilecektir. 

Aracımızın anlık hızını GPS modülünden gelen 

verilerle hesaplayacağız, alınan yolu ise başlangıç noktası ile 

anlık konum arasındaki rotanın uzunluğu hesaplanacak. Tarih 

ve saat ana bilgisayarın mevcut saat ve tarihine göre 

yansıtılacaktır.  

 

 

 

 

5.3.2. Herbisit Seviyesi 

 

 Herbisit tankın içinde bulunan ultrasonik mesafe 

sensöründen aldığımız anlık veriyi işlenecek ve bu 

verilerle beslenen canlı bir grafik oluşturulacaktır. 

 

 

 

Şekil 5.3.1. Arayüz 

Şekil 5.3.1.1. Detay Ekranı 

Şekil 5.3.2.1. Herbisit Seviyesi 
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5.3.3. Kamera Bölümü 

 

 Bu bölümde aracın ön kamerası ve ot tespit kamerası canlı olarak gösterilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. Harita Bölümü 

 

 Tarlanın 4 köşesinin koordinatları 

girilerek tarlayı Leaflet kütüphanesini 

kullanarak Open Street Map üzerinde 

gösterilecek. 

 Arka planda çalışan GPS modülü anlık 

verilerini txt dosyasına aktarıyor. Bu txt 

dosyası /map url’sinde anlık olarak sunuluyor. 

Bu url’de ki koordinatlar JavaScript de 

okunarak Open Street Map üzerinde 

gösteriliyor. 

 

 

5.3.5. Acil Durdurma Butonu ve Uzaktan Kontrol Sistemi 

 

 Aracımızın iki modu bulunmaktadır, manuel ve otonom olarak. Manuel tuşa basılmadığı 

takdirde otonom gidecektir aracımız. Basıldığı takdirde manuel moda geçecektir. Manuel mod 

açıkken bilgisayar klavyesinin yön tuşları üzerinden TCP/IP aracılığı ile yön komutları 

verilecektir. Acil durdurma butonumuzda aynı şekilde çalışacak olup, tuşa basıldığı takdirde 

aracı stop ettirecektir.  

Şekil 5.3.3.1. Kamera Okuma Fonksiyonları 

Şekil 5.3.4.1. Koordinat Hesaplama 
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6.Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Otonom sürüş, insan desteği olmadan çevresini algılayan ve navigasyon yönlendirme 

yeteneğine sahip araçlara verilen addır. Otonom araçlar bilgisayar görüşü gibi teknolojileri ve 

teknikleri kullanarak çevresindeki nesneleri algılayabilmektedir. Bizde aracımızı yapay zeka 

temelli otonom araç için üzerine kameralar (yol kamerası ve bitki kamerası), GPS modülü, 

radar sistemi ve IMU sensörü yerleştirdik. Aracımızın otonom algoritmalarını 3 ana başlık 

adında inceledik; Nesne tanıma algoritmaları, haritalandırma sistemi ve engel tespit sistemi. 

 

 6.1.Nesne Tanıma Algoritmaları 

 

Yabancı ot algılama algoritmamız için yaptığımız araştırmalar sonucu, projemizde hızlı 

ve gerçek zamanlı görüntü işlemeye ihtiyaç duyulduğundan ve bu şartları en iyi sağlayan 

algoritmanın YOLO (You look only once) olduğunu düşündüğümüzden dolayı bu algoritmanın 

testlerini yapmaya karar verdik.  

 

Yaptığımız testler sonucunda YOLO algoritmasının sistemimizi zorladığından dolayı 

bu algoritmayı kullanmamaya karar verdik. Bundan sonra yaptığımız araştırmalar ve testler 

sonucu sistemimizde en verim alabileceğimiz modelin SSD (Single Shot Detector) olduğuna 

karar verdik. Bu modeli ise Tensorflow Object Detection API ile kullanıyor olacağız. 

 

SSD Nedir? 

 

SSD, nesne tespiti işlemini regresyon problemi olarak ele alır. SSD bölge teklifleri 

oluşturmamakta; dolayısı ile resmin belli parçaları için ayrı ayrı işlemler 

gerçekleştirmemektedir. Konvolüsyonel sinir ağını tek bir sefer işleyerek sonuçları elde 

etmektedir. Bu sayede çok hızlı şekilde sonuç üretmektedir. 

  

SSD eğitim için resimle birlikte, nesnelerin gerçek yerlerini belirten sınırlayıcı kutulara 

gereksinim duymaktadır. Daha sonra dönüşümlü bir biçimde, farklı ölçek oranlarına (ör. 8x8 

ve 4x4) sahip birkaç özellik haritasında farklı en boy özelliklerine sahip varsayılan sınırlayıcı 

kutular kullanılarak, bu kutuların nesne içerip içermediği kontrol edilir. Bu sayede boyutu farklı 

nesnelerin algılanması kolaylaştırılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tensorflow Nedir? 

 

Açık kaynak kodlu bir deep learning(derin öğrenme) kütüphanesidir. Esnek yapısı 

sayesinde, tek bir API ile platform farketmeksizin hesaplamaları, bir veya birden fazla CPU, 

GPU kullanarak çalıştırmamıza olanak sağlar. 

 

 

Şekil 6.1.1. SSD Modeli 
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6.1.1. Data Set Oluşturma 

 

Oluşturduğumuz data seti test amaçlı oluşturduğumuz için yabani otumuzun 150 adet 

fotoğrafını çekerek bir data seti oluşturduk ve bu data setini %80’ini train klasörümüzde, 

%20’sini ise test klasörümüzde kullanılmak üzere iki bölüme ayırdık. Data setinde ki nesneleri 

etiketledik. Nesneleri etiketlemek için LabelImg programını kullandık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LabelImg, her görüntü için etiket verilerini içeren bir .xml dosyası kaydeder. Bu .xml 

dosyaları, TensorFlow eğiticisinin girdilerinden biri olan TFRecords oluşturmak için train.csv 

ve test.csv dosyalarına çevirdik ardından bu dosyaları train.record ve test.record dosyalarında 

dönüştürdük.  

 

Nesne tanıma modelimizi seçerken ki yaptığmız araştırmalar sonucunda nesne tanıma 

modeli olarak ssd_mobilenet_v2_fpnlite_320x320 modelini hızlı olmasından dolayı bu 

modeli tercih ettik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitimi yerel bilgisayar üzerinden yapmak yavaş olduğundan dolayı eğitimi Google 

Colab üzerinde yapmaya karar verdik. Colab tarayıcıda Python'u yazmamızı ve çalıştırmamızı 

sağlar ve GPU'lara erişim ücretsiz olduğundan dolayı eğitim modelini yerel bilgisayara göre 

daha hızlı oluşturur. Eğitim için gerekli olan label_map.pbtxt dosyasında hazırladıktan sonra 

eğitim için gerekli olan dosyaları Colab’de çalıştırmak için Google Drive’a yükledik ve Colab 

üzerinden eğitimi başlattık.  

Şekil 6.1.1.1. LabelImg Programında Etiketlemek 

Şekil 6.1.1.2. Tensorflow 2 İçin Olan SSD Modelleri ve 

Özellikleri 
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 Oluşturduğumuz modelin eğitim sürecinde loss değerlerini gözlemleyerek 2.000 adım 

eğittik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitim sonunda oluşan .ckpt dosyasını önce bilgisayarımızda test ettik. Testten başarılı 

sonuç aldıktan sonra   .ckpt dosyasını saved_model.pb dosyasına dönüştürdük ardından bu 

dosyayı Jetson Nano’da daha iyi performanslı çalışabilmesi için .tflite dosyasına çevirdik.  

 

İlerleyen süreçte modelimizin doğruluğunu artırmak için data setimizi 150 adet 

fotoğraftan 1000 adet fotoğrafa artırmayı hedeflemekteyiz. 

 

6.1.2.Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti Algoritması 

 

Programlama dili: Python  

Kullanılan Kütüphaneler: OpenCV, Numpy, tflite_runtime, re  

 

 Kodumuzda ilk olarak txt dosyasında yazılı olan label bilgileri yükleniyor. Daha 

önceden hazırlamış olduğmuz model dosyamızı tflite_runtime kütüphanesinin Interpreter 

fonksiyonu aracılığı ile importluyoruz. Aracmızın kamerasından gelen görüntüyü OpenCV 

kütüphanesi yardımıyla okuyoruz. Kameradan gelen her frame için while döngüsü içerisinde 

bir kod bloğu çalışıyor. Bu kod bloğunda ise gelen görüntüyü 320x320’ye çeviriyoruz. Daha 

sonrasında tanımlamış olduğumuz detect_objects fonksiyonunu çağırıp, güncel frame için 

nesne tespiti yapıyoruz. Tespit edilen objenin koordinatlarına göre dikdörtgen çizdiriyoruz ve 

böylece gerçek zamanlı nesne tespitini gerçekleştirmiş oluyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.1.3. Loss Değerleri 

Şekil 6.1.2.1. Input ve Output Tensor Fonksiyonları 
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Şekil 6.1.2.2. label.txt Yükleme Fonksiyonu Şekil 6.1.2.3. Nesne Tespiti Fonksiyonu 

Şekil 6.1.2.4. Ana Fonksiyon 

Şekil 6.1.2.5. Test Sonucu 
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6.2. Haritalandırma Sistemi 

 

Tarlanın 4 köşesinin koordinatları 

ve ekinlerin sıra aralarının mesafeleri 

girilerek aracımız tarla üzerinde bir harita 

çıkaracak. Aracımız, tarlada ilaçlama 

işlemini yaptığı konumları hafızasına kayıt 

edecek ve bulunduğu sıranın sonuna 

geldiğinde ilaçlama işleminin yapılmadığı 

sıraya geçip işleme devam edecek. 

 

 6.3.Engel Tespit Sistemi 

Bu sistemimizde radardan, yol kamerasından ve IMU sensöründen alınan bilgiler 

doğrultusunda aracımızın engellerden kaçması planlanmaktadır.  

 

1) Radar sistemimizin içerisinde olan mesafe sensörümüzden ölçtüğmüz mesafe (x) ile 

servo motorun yaptığı açının (α) sinüsü alınarak araç ile engel arasındaki mesafeyi (y) 

ölçeceğiz. (Şekil 1) 

 

2) Bu mesafe 10 cm’in altına düştüğü zaman aracımız kendi ekseni etrafında sola doğru 

90 derecelik açı ile dönecek. Aracın 90 derecelik dönmesinde IMU sensörü ile 

denetliyeceğiz. Araç karşısına çıkan engelle arasında 10 cm’lik mesafe bırakmak için 

araç 10 cm ilerleyecek. Sonra sağa doğru 90 derece dönerek araç kendisini düzleyecek. 

(Şekil 2) 

3) Kullanacağımız kamera 62.2 derecelik bir açıya sahip, bu bilgiden yola çıkarak geriye 

kalan tarafların açısı ((180-62.2)/2 = 58.9) 58.9 derece. Kameramız aracımızın ortasında 

bulunmaktadır. Bundan dolayı kameranın konumu ile engel arası toplamda 30 cm’lik 

(20cm kamera-teker + 10cm teker-engel) bir mesafe bulunmakta. 58.9 derecenin 

tanjantından yola çıkarak (tan(58.9) x 30cm = 49.73cm) aracın önü ile engelin sonu 

arası 49.73 cm olduğu ortaya çıkıyor (yani engel aracın önünde bulunan kameranın 

açısından çıktığı zaman aracımızın önü ile engelin sonu arasında 49.73 cm’lik bir 

mesafe kaldığını anlıyoruz.). Böylece aracımız 49.73 cm ileri giderek engelin sonu ile 

hizalanmış olacak. (Şekil 3) 

4) Aracımız 45 cm ileriye gittiğinde aracımızın tamamı engeli geçmiş olacak ve önce sağa 

90 derece dönüp ilerleyip sonrada sola 90 derece döndüğü zaman eski rotasına devam 

edecek. (Şekil 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2.1. Harita 

Şekil 1 Şekil 2 
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7.Özgün Bileşenler 

 

7.1.Mekanik Özgünlükler  

 

Aracımızın mekanik bileşenlerinin büyük bir kısmı tasarım ekibimiz tarafından 

tasarlanıp geliştirilmiştir. Tasarlanan bileşenler, üretim ve montaj aşamaları göz önünde 

bulandırılarak olabildiğince üretilebilirliği yüksek ve piyasada bulunan bağlantı elemanlarıyla 

kolaylıkla montaj yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tekerlek ve motor tutucu gibi 

bileşenlerin piyasada hazır olarak bulunabilmesine rağmen tasarım ekibimiz tarafından özgün 

bir şekilde tasarlanmıştır. 

 

Tasarım ekibimiz tarafından tasarlanan mekanik bileşenler; 

 

Alt ve Üst Şase. Alüminyum saç levhadan lazer kesim yöntemiyle üretilecek olan alt ve üst 

şase aracımızın ana gövdesini oluşturmaktadır 

 

Duvar: 3B baskı yöntemiyle PLA ‘dan üretilecek olan duvar alt ve üst şaseyi birbirine 

bağlayacak olup, araç içerisinde bulunan elektronik bileşenlerin tarım arazisinde olan toz, 

toprak, taş vb. dış etkenlerden korumaktadır 

 

Motor Tutucular: Alüminyum saç levhadan lazer kesimle kesildikten sonra CNC büküm ile 

bükülerek üretilecek olan motor tutucular, motorlarının alt şaseye bağlanmasını sağlayacak 

olan bileşenlerdir.  

 

Tekerlekler: PLA ‘dan 3B baskıyla üretilecek olan tekerlekler aracımızın yürüyüş sistemini 

oluşturan ana bileşenlerdir.  

 

Şekil 3 Şekil 4 

Şekil 5. Engelden Kaçma Algoritması 
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Yabani Otla Mücadele Sistemi; Üzerinde görüntü işleme için bir kamera bulunan ve servo 

motor yardımıyla 180° derece dönme kabiliyetine sahip 3B baskı ile üretilecek bir 

mekanizmadır. Bu mekanizma aracımızda bulunan herbisit tankından pompa ve hortumlar 

yardımıyla ilacın yabani ota püskürtülmesi sağlamaktadır.   

 

7.2. Yazılımsal Özgünlükler 

 

 Kameradan yabancı otu tanımak için gerekli olan algoritmalar ekibimiz tarafından açık 

kaynak kodlu ürünlerle geliştirilmiştir. Algoritma için gerekli olan data set, ekibimiz tarafından 

hazırlanan fotoğraflarla oluşturulmuştur. Bu data set Tensorflow aracılığıyla yazmış 

olduğumuz SSD algoritmamızda kullanılmıştır.  

 Tarlada aracın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli olan engelden kaçma 

algoritmamız ekibimiz tarafından hesaplamaları yapılmış ve tasarlanmıştır. 

 Kullanıcı arayüz sistemimiz, ağa bağlı olan her cihazdan erişilecek şekilde, aracın 

hızını, kat edilen mesafeyi, batarya durumunu, anlık kamera görüntülerini, tanktaki herbisit 

seviyesini ve aracın tarladaki anlık konumunu ve kat ettiği yolu harita üzerinde çizerek 

kullanıcıya aktarmaktadır. Bu sistem açık kaynak kodlu ürünler kullanılarak ekibimiz 

tarafından geliştirilmiştir. 

 

7.3. Donanımsal Özgünlükler 

 

 Radar Sistemi; Aracımızın engel tespiti için kullanılacak sistemdir. Radar sistemi bir 

servo motorun üzerinde 3B baskı ile takılan bir ultrasonik servo motor vardır. Bu sistemin kodu 

açık kaynak kodlu ürün olan Python üzerinde yazılacak olup, 3B baskı ise ekibimiz tarafından 

çizilecektir.  

 

 

 

8.Güvenlik Önlemleri 

 Aracın otonom hareketi sırasında olası bir acil durumda araç manuel kullanıma 

geçerek kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilebilmektedir. 

 Aracımızın üst kısmında kolay ulaşılabilir bir noktada olası acil durumlarda 

kullanıcı tarafından sistemin tüm elektriğini kese bir acil durum butonu 

bulunmaktadır. 

 Aracımızın dış kısmında bulunan kameraların tarım arazisinin tozlu ortamından ve 

olası hava yağışlarından zarar görmemesi amacıyla kameralar 3B baskı yalıtımlı 

hazneler içine koyulacaktır.  

 Aracımızın herhangi bir hasar alması durumunda bataryadan oluşacak olası 

yangınların önüne geçilmesi amacıyla aracımızın bataryası aracın iç kısmında en 

az hasar alacak şekilde konumlandırılacaktır. 

 Aracımızda batarya kontrolü için BMS (Batarya Yönetim Sistemi) devresi 

bulunmaktadır. Bu devre bataryamım şarj ve deşarj olaylarını denetleyerek olası 

sorunların önüne geçmektedir. 
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9.Simülasyon ve Test 

 

9.1. Mekanik Testler 

 

9.1.1.Bilgisayar Destekli Testler 

Solidworks 3B tasarım programının simülasyon eklentisinden faydalanarak aracımızın 

kritik parçaları olarak tanımlayabileceğimiz alt sistem parçalarına gerekli olan mekanik 

analizler yapılmıştır. Analizler parçaların üretileceği malzeme özellikleri ve maruz kalacağı 

yükler dikkate alınarak yapılmıştır. 

Alt Şase Analizi 

En önemli alt sistem parçası olan alt şase aracımızın tüm bileşenlerinin üzerinde 

birleştirileceği parçadır. Alt şase alüminyum saç levhadan lazer kesim yöntemiyle 

üretilecektir. Yapılan analiz sırasında belirli noktalardan sabitlenen alt şaseye araç ağırlığı 

olan 6 kg yüke karşılık gelen 60N yayılı kuvvet uygulanmıştır.  

Şekil 9.1.1.1. Alt Şase Stres ve Yer Değiştirme Analizi 

Yapılan stres ve yer değiştirme analizleri sonucunda alt şasenin maruz kalığı yüklere 

2,6 kat dayanıklı olduğu ve en çok yüke maruz kaldığı orta kısımda 0,7mm gibi küçük bir 

deformasyona uğradığı gözlenmiştir.  

Motor Tutucu Analizi 

 Aracımızın hareki için kullanılacak olan redüktörlü DC motorları alt şaseyle 

birleştirecek olan parçadır. Motor tutucu alüminyum saç levhadan lazer kesim yöntemiyle 

kesildikten sonra CNC büküm ile bükülerek üretilecektir. Yapılan analizler sırasında motor 

tutucu ön kısımdan sabitlenerek araç ağırlığının ¼ olan 1,5kg yüke karşılık gelen 15N yayılı 

kuvvet uygulanmıştır.   

Şekil 9.1.1.2. Motor Tutucu Stres ve Yer Değiştirme Analizi 

 

Yapılan stres ve yer değiştirme analizleri sonucunda motor tutucunun maruz kalığı 

yüklere 2,7 kat dayanıklı olduğu ve en çok yüke maruz kaldığı uç kısımda 0,8mm gibi kabul 

edilebilir bir deformasyona uğradığı gözlenmiştir.  
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Tekerlek Analizi 

 Tekerlek aracımızın yürüyüş sistemini oluşturan ve aracın hareketini saplayacak olan 

parçadır. Tekerlek 3B baskı yöntemiyle PLA’ dan üretilecektir. Yapılan analizler sırasında 

tekerleği orta kısmından sabitleyerek araç ağırlığının ¼ olan 1,5kg yüke karşılık gelen 15N 

yayılı kuvvet uygulanmıştır.       

Şekil 9.1.1.3. Tekerlek Stres ve Yer Değiştirme Analizi 

Yapılan stres ve yer değiştirme analizleri sonucunda tekerleğin maruz kalığı yüklere 6 

kat dayanıklı olduğu ve orta bölüne doğrultusunda 0,03mm kadar ihmal edilebilecek bir 

deformasyona uğradığı gözlenmiştir.  

Yapılan bilgisayar destekli analiz sonucunda alt şase, motor tutucu ve tekerleğin maruz 

kaldığı yüklere karşı dayanıklı olduğu ve tasarlanan şekilde aracımızda kullanılmasında bir 

sorun olmadığı gözlenmiştir. 

9.1.2. Üretim Testleri 

Aracımızın yürüyüş sistemini oluşturan tekerleğin 3B baskı yöntemiyle PLA’ dan 

üretim denemeleri yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.1.2.1. Tekerlek Denemeleri 

İlk üretilen tekerlekte 3B basım oranı düşüklüğü nedeniyle tekerlekte üretim hataları 

ve aşırı yükler karşısında dayanıksız olduğu gözlenmiştir. Karşılaşılan sorunların sonrasında 

baskı oranı arttırılarak ve zamandan tasarruf etmek amacıyla tekerleği ¼ oranında kısaltarak 

deneme baskıları alınmıştır.  

  

 

 

 

 

 

  

 

Üretilen tekerlekler kaplin ile motora bağlanarak tekerleğin hareketleri ve tekerleğin 

göbeğinde tasarlanan kaplin yuvasının uygulanabilirliği gözlenmiştir.   

Şekil 9.1.2.2. Farklı basım Oranlarındaki Tekerlerin Üretim Anı 
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Yapılan testler sonucunda tekerleğin hareketlerinde bir sorun olmadığı fakat kaplin 

yuvasının tekrardan daha büyük olarak tasarlanması gerektiği gözlenmiştir. 

 

9.2.Simülasyon 

 

Simülasyon ortamımız Unity oyun motoru ve C# yazılım dili kullanılarak yazılmıştır. 

Tarlamız, kültür bitkisi, yabani ot ve aracımız gerçek boyuttadır. Aracımızı ve yabani otu 

SolidWorks üzerinden çizildi. Kültür bitkisini ise Unity Asset Store’da ücretsiz bulunan bir 

modeli kullandık. Simülasyon her başlatıldığında, kültür bitkileri birer metre aralıklarla; 

yabancı otlar ise kültür bitkilerinin arasında %60 olasılıkla rastgele dizilmektedir. 

Simülasyondaki arabanın üzerindeki kameralardan gelen görüntüleri OpenCV üzerinden 

gerçek zamanlı nesne tanıma algoritmamıza yerleştiriyoruz. 

 

 

Şekil 9.2.1. Tarlanın Fotoğrafı 

Şekil 9.1.2.3. Motor-Kaplin-Tekerlek Bağlantısı 
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9.3. GPS Testi 

 

 GPS modülünü UART üstünden raspberry pi’ye bağladık. 

Terminal üzerinden data akışını sağladıktan sonra python için 

gerekli olan kütüphaneleri yükledik ve gps üzerinden gelen veriyi 

anlamlı hale getiren python kodunu yazdık ve arayüz için gerekli 

entegrasyonları tamamladık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.2.2. Aracın Ön Kamerası 

Şekil 9.2.3. Simülasyon Sonuçları 

Şekil 9.3.2.        

Örnek GPS Çıktısı 

Şekil 9.3.1. GPS Testi 
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9.4 Elektronik Testler 

 

Redüktörlü DC Motor Testi  

Aracımızda kullanılmak üzere belirlenen 12V 60RPM redüktörlü DC motor ekibimiz 

tarafından oluşturulan test devreleriyle gerekli olan testler yapılmıştır. Testler sırasında 

multimetre ve hız sensörü kullanılarak motorun voltaj, akım ve RPM değerleri ölçülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan testler sonucunda elde edilen verilerin teorik hesaplamalardaki verileri 

karşıladığı gözlenmiş ve belirlenen motorun aracımız için kullanılmasının uygun olduğu 

belirlenmiştir. 

 

9.5 Radar Sistemi Testi 

 

 Ekibimiz tarafından tasarlanan radar sisteminin testlerinin yapılması amacıyla mekanik 

parçalardan ve elektronik devrelerden oluşan basit bir test sistemi oluşturulmuştur. Mesafe 

sensörüyle servo motorun bağlantısını sağlayan parça 3B baskı ile üretilmiş ve arduino 

kullanılarak elektrik devresi oluşturulmuştur. Arduino IDE’siyle test kodları yazılmıştır. Test 

amaçlı, bu sistemi doğru çalıştığını ispatlamak için, JAVA ile görselleştirme kodları yazılmıştır. 

Görselleştirme kodu sayesinde mesafe sensöründen alınan bilgiler ekrana anlık olarak 

aktarılmıştır. 

 Yapılan testler sonucunda radar sistemin sorunsuz olarak çalıştığı ve önüne çıkan 

engelleri doğru bir şekilde tespit ettiği gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.4.1. RPM Ölçümü Şekil 9.4.2 Voltaj Ölçümü 

Şekil 9.5.1. Radar Sistemi Setup Tanımlama Şekil 9.5.2. Loop Tanımlama 
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9.6. Görüntü İşleme Testi  

 

 Ön tasarım raporunda yazdığımız YOLOv3 modelini oluşturduğumuz simülasyon 

ortamında ve gerçek hayatta testlere tabi tuttuk. Aldığımız sonuçlarda bu modelin sistemimizde 

istenilenden daha düşük fps alamadığımız için ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeni model 

arayışına geçtik.  

 Araştırmalarımız sonucu YOLOv3 modeli ile benzer özellikler taşıyan ama daha yüksek 

performanslı SSD modelini kullanmaya karar verdik. Mevcut data setimizi SSD modeline 

entegre ettik ve YOLOv3 modelinde yaptığımız testleri bu model üzerinde de test ettik. 

Raspberry Pi 4 üzerinde yaptığımız test sonuçlarına göre YOLOv3 modelinde 0.14 fps, SSD 

modelinde ise ortalama 2.32 fps aldık. Bu sonuçlara göre SSD modeli YOLOv3 modeline göre 

16,5 kat hızlı çalıştığını tespit ettik. Bu sebepten dolayı çalışmalarımızı SSD modeli üstünden 

devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.6.1. 0.14 Fps YOLOv3 Modeli Şekil 9.6.2. 2.32 Fps SSD Modeli 

Şekil 9.5.3. Mesafe Hesaplama 

Şekil 9.5.4. Radar Sistemi Testi 
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