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1. Proje Özeti:  
 

    İnsansız Hava aracı hem VTOL hem iniş takımı üzerinde hemde el ile fırlatılarak kalkışını 

sağlıyor. İnsansız Hava Aracı uçuş anında görüntü işleme tekniği ile aldığı görüntüleri 

algoritmasından geçirerek yerde çalışan otonom tarım robotuna iletiyor. Tarım robotu ise 

aldığı veriler doğrultusunda üzerindeki nem sensörleri, renk sensörleri ve yazılan algoritmayı 

kullanarak toprak analizi ve bitki analizini gerçekleştiriyor. Üzerinde bulunan robot kol 

sayesinde örnek toplama gibi görevleride gerçekleştirebiliyor. İnsansız Hava Aracı’na gerekli 

görev koordinatlarını ve ilaç tipini iletmek gibi rolleri üstleniyor. İnsansız Hava aracı ise 7 

kilogramlık deposu ile gerekli yerlerin zirai ilaçlamasını ve sıvı gübrelemesini 

gerçekleştiriyor ve tarım robotu ise İHA ‘dan aldığı veriler doğrultusunda analizleri yapıp 

bitki örnekleri topluyor. Aynı zamanda İnsansız Hava Aracının ve Otonom Tarım Robotunun 

topladığı görüntü ve veriler anlık olarak yer kontrol istasyonuna iletiliyor ve anlık kontroller 

yapılabiliyor. İnsansız Hava Aracı yalnız olarak analiz ve zirai ilaçlamadada aynı takdirde  

kullanılabilir. Bu sayede maliyeti diğer uygulamalardan çok daha düşük ve çevreci bir tarım 

teknolojisi ortaya çıkıyor. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

      Günümüzde zirai ilaçlamada kullanılan drone’ların çok maliyetli olup uçuş sürelerinin 

kısıtlı olması, tek çeşit ilaç haznesi bulunması sebebiyle sağlıklı ilaçlamanın 

yapılamaması, ve ilaçlama yapacağı tarım arazisinin yakından analizini yapamadığı için 

zarar vermesi, toprak nem değerleri tam olarak ölçülemediği için gereksiz sulamaların 

yapılması ve kuraklıkların artması, traktör ve benzeri tarım araçlarının ilaçlama ve analiz 

sırasında tarım arazisinde ekili olan ürünlere zarar vermesi, verimin azalması, fosil 

yakıtlar ile çalışan tarım araclarının doğayı kirletmesi gibi problemleri temeline inerek 

İnsansız Hava Aracı Destekli Otonom Tarım Robotu projesi üzerine çalışmalara başladık. 

 

3.  Çözüm:  

         Daha maliyetsiz, uçuş süresi daha uzun olan ve analizler yaparak farklı ilaçlama 

metodlarını ortaya koyacak bir zirai insansız hava aracı yapmak bu sayede insanların 

tarımda yaptıkları hatayı en aza indirgemek, daha iyi toprak analizleri yapabilecek zira 

robot geliştirmek, anlık müdahalelerin daha hızlı yapılmasını sağlamak ve yapılan 

işlemleri bir sisteme kaydetmek.  

 

                Bu sayede kullanıcılara uygun fiyatlı ulaşması kolay olan, yerli ve milli imkanlar ile 

ortaya bir ürün çıkartmak. 
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4. Yöntem: 

4.1 İnsansız Hava Aracı Yapısal Tasarım ve Üretimi: 

        
 

 

      Öncelikle üretilecek olan İHA’da taşınacak yük ve kanat yükleme alanı hesaplamaları 

yapılarak kanat boyu ve kanat profil, kuyruk tipi ve boyutu belirlenmiştir. Yapılan 

hesaplamalar sonucu 3 metre kanat boyu ve 25 santimetre kord uzunluğu belirlenmiştir. 

Sonrasında gövde üretimi için malzeme seçimi yapılmıştır ve içerisinde taşınacak yük 

aviyonik sistemler, ilaçlama deposu ve püskürtme sistemlerine göre uygun olan bir gövde 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ürettiğimiz İnsansız Hava Aracı 3 metre kanat açıklığına ve 1.75 

metre gövde uzunluğuna sahiptir. Platform yapımında kullanılan hammaddeler plastik, cam 

fiber kumaş, laminasyon epoxy, balsa ağacı, alüminyum, karbon fiber ve deprondan 

oluşmaktadır. Üzeri su geçirmez oracover film kaplama ile kaplanmıştır ve hafiflik, sağlamlık 

ilişkisine önem verilmiştir. Kanat ve gövde sökülebilir özellikte olup lojistik sorununu ortadan 

kaldırmıştır. 

 

                                     
                                      Ahşap ve fiber parçaların birleştirilmesi. 
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                          Kaplama işlemi bittikten sonra kanat kuyruk montajı 

 

4.2 İnsansız Hava Aracı Yazılım ve Elektronik Donanımlar: 

 

      Gereken itiş kuvvetini karşılayabilmek için 10 kilogram itişe sahip bir fırçasız motor ve 25 

inçlik pervane motor özelliklerine bakılarak seçilmiştir. Gerekli kontrolü sağlaması ve sağlıklı 

voltaj değerlerinde motorun çalışması aynı zamanda aviyoniklerin beslenmesi için 120 

amperlik alüminyum soğutmalı bir fırçasız motor sürücü seçilmiştir. Sistemin enerjisini 

sağlaması amacıyla hafifliği bakımından 6s lityum batarya seçilmiştir. Uçağın 

yönlendirilmesini sağlayacak, kanatçık, dönüş dümeni, kalkış dümeni gibi hareketli 

aksamlarda 36 gramlık servo motorlar kullanılmıştır. Depolanan ilaçı tarım arazisine 

püskürtmeyi sağlaması amacıyla 12 voltluk bir hidrofor görev yapacaktır. Canlı görüntü 

iletimini ise 1500 tvl bir fpv kamera ve 5.8 ghz bandında çalışan aktarma sistemi ile 

gerçekleştirmektedir. 

 

               
             Motor ve pervane                                  Servo motor                       120 amper esc 
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         6s lipo batarya                          İlaç pompası 12 volt         1500 tvl kamera 

                                                                        

                                                         5.8 ghz video aktarıcı 

4.3 İnsansız Hava Aracı Yazılım ve Aviyonik 

     İHA ‘ nın  Otonom uçuş kabiliyetini sağlayacak kontrol kartı olarak pixhawk 2 seçilmiştir 

ve arayüzü olarak mission planer uygulaması düzenlenerek açık kaynak kodlu bir zirai uçuş 

arayüzüne çevrilmiştir. Uçuş kontrol kartı pitot, GPS, telemetry gibi sensörler ile 

desteklenmiştir. Kullanıcının uygulama üzerinden seçtiği rotalar üzerinde ilaçlama, tarama ve  

tarım robotunun konumlandırılması canlı olarak yapılabilecektir. Canlı görüntü, rota bilgileri, 

araç durumunu üretilen yer kontrol istasyonu üzerinden izlenebilecektir. 

 

 

             

        Uçuş kontrol Kartı                         GPS sensör                        Pitot Sensör 
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   Uçuş kontrol arayüz uygulaması                            Yer kontrol istasyonu 

 

4.4 Otonom Tarım Robotu Tasarım ve Yapısal Üretim 

     Her türde arazi şartlarında çalışabilecek hafif, sessiz ve maliyeti oldukça düşük olacak bir 

tarım robotu tasarımı yapılmıştır. Dış gövdeyi oluşturacak materyal olarak 3d printer ile 

üretilen pla plastik parçalar seçilmiştir, vida ve civata kullanarak montajı gerçekleştirilmiştir. 

Paletli tahrik sistemini sağlayacak kısımda rulmanlar, yaylar ve pimler seçilmiştir.  

 

 

    

             3d printer ile gövde üretimi                          Vida ve civata ile gövde montajı 
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             Tahrik sistemi şase birleşimi                                   Tahrik sistemi montajı 

 

 

4.5 Otonom Tarım Robotu Elektronik ve Yazılım 

       Tahrik gücünü verecek 2 adet redüktörlü 12 volt dc motor seçilmiştir ve bu motorları 

sürecek fırçalı dc motor sürücüsü belirlenmiştir. Tarım robotunun enerjisini sağlamak 

amacıyla 3s 2200 miliamperlik lipo batarya seçilmiştir. Kontrolü sağlamak amaçlı Arduino 

uno seçilerek gerekli kontrol kodları yazılmıştır. Nem sensörü, toprak nemini tespit etmek 

amacıyla kullanılmıştır. Ultrasonik sensör ile önüne çıkabilecek engellerden kaçması 

hedeflenmiştir. 

         Raspberry kamera modülü ve Raspberry ile anlık görüntü iletimi sağlayıp, görüntü 

işleme algoritması ile bitki analizi yapıp yer kontrol istasyonuna veri sağlayacaktır. 

Haberleşmesini İHA‘nında kullanacağı telemetri sistemini ortak kullanarak 

gerçekleştirecektir. 

                               

12 v redüktörlü dc motor                 L298n Motor sürücü                      Arduino uno 
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       Raspberry Pi3                               Kamera Modulü                   3s 2200 lipo Pil 

 

 

4.6  Akış Diyagramı 

    

                                              

 

                                                         

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Tarım robotunun 

topladığı analiz ve 

veriler. 

Verilerin (YKİ) yer 

kontrol istasyonuna 

iletilmesi. 

YKİ deki verilerin 

İHA’ya konum ve 

ilaç bilgisi olarak 

iletilmesi. 

YKİ’nin ilaçlama  

konumu ve verileri 

kaydetmesi. 

İHA’nın belirtilen 

bölgeyi belirtilen 

ilaç ile ilaçlaması. 

Tarım robotunun 

belirlenen konumu 

örnek alarak 

kontrol etmesi. 
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4.7 Genel Resimler 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Son yıllarda tarım alanında yenilikçi adı altında çıkan drone ile ilaçlama yapan şirketlerin 

sundukları fiyatlar yüksek olmak ile birlikte bir çok çiftçinin karşılayamayacağı maddi 

imkansızlıklar mevcuttur. Drone ile ilaçlamaya maddi durumları el vermediği için insan gücü 

ile yapılan ilaçlama yöntemine başvurmuşlardır. Bu da işçi sayısı ve zaman kaybının 

artmasına neden olmuştur. Biz de maddi imkansızlıkları, işçi sayısı ve zaman kaybını en aza 

indirmeyi hedef alarak tasarlamış olduğumuz; toprağın neye gerek duyduğunu ölçen 

robotumuz ve buna ek olarak piste gerek duymadan VTOL türünde kalkış yapabilen, bu 

sayede herhangi bir arazide hiçbir engel sorun olmadan kalkışını yapabilmekte olan İHA’mız 

bu özelliklerine ek olarak suladığı veya ilaçlama yaptığı tarım alanının bilgilerini Tarım 

Robotumuza anlık olarak verileri iletmekte, Tarım Robotumuz da bu aldığı verilere göre 

arazide işaretlenen bölgelere gidip aldığı örnekteki verileri analiz ederek kontrol istasyonuna 

iletebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik: 

Projemizi tasarlamaya başlamadan önce hayata geçirilmesi ve çiftçilerimizin kolay bir şekilde 

ufak çaplı eğitim alarak karşılarına çıkabilecek sorunları basitçe çözebilecekleri şekilde 

tasarladık. Tasarımı yaparken önce çiftçilerle görüşerek tasarım isterlerini oluşturduk. 

Ardından karşımıza çıkabilecek Tarım alanlarına uygun bir biçimde gerekli çalışmalar 

yapılarak İHA’mızı ve Tarım Robotumuzu tasarladık. İHA’mızda herhangi bir kaza 

durumunda çiftçilerimize gerekli parçaların temin edilmesi, hem maddi açıdan hemde zaman 

bakımından Drone’a nazaran daha avantajlıdır. İHA’mızda kullanılacak olan elektronik ve 

mekanik aksamlar piyasada kolaylıkla ve uygun fiyat ile bulunabilir. 
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7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Ürün Tipi Ürün İsmi Ürün Adeti Ürün Fıyatı TL 

Mekanik PLA Filament 1 100  

 12 milimetre KarbonFiber 

boru 

4 340 

 Epoxy Laminasyon 1 100 

    20 gram Cam Fiber kumaş 3 60 

 Kontraplak 4 milimetre 1 20 

 Vida 40 5  

 Çelik Tel 2 4 

Elektronik Fırçasız motor 600 kv 1 500 

 120 amper Fırçasız Esc 1 450 

 Servo 36 gram 4 160 

 Su pompası 12 volt dc 1 30 

     Rc kumanda 2.4 ghz 6 ch 1 700 

 Lipo pil 4 S 5000 mah 1 600 

 Dc motor 12 volt redüktör 2 110 

 Dc motor sürücü 1 30 

 Lipo pil 3 s 2200 2 460  

Yazılım Pixhawk seti sensörler dahil 1 1000 

 Arduino uno 2 50  

 Raspberry Pi3 1 350 

 Raspberry kamera modülü 1 250 

  Toplam 5.319 TL 
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Başlıklar Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Ar-Ge       X       

Tasarım X       X      

İha üretimi X X       X     

Robot 

üretimi 

  X       X    

Elektronik 

montaj 

          X   

Yazılım 

düzenleme 

           X  

Test ve 

Yarışma 

           X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Çiftçiler, zirai ilaç üretim şirketleri, zirai mühendislik firmaları, tarım hakkındaki kamu 

kurumları, Ar-Ge firmaları gibi kullanıcı hedef kitleleri mevcuttur. 
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9. Riskler: 

NU. RİSKLER B PLANLARI 

  1 Haberleşme konusundaki problemler Güvenlik modları 

  2 İha nın kalkış alanı bulamaması Katapult sistemi 

  3 Robotun kontroldan çıkıp kaybolması Siren sistemi eklenmesi 

  4 İha nın gerekli ilaçı püskürtememesi Nozul veya pompanın 

değişimi 

  5 Bazı algoritmaların yanlış çalışması Testler sonucu düzeltilmesi 

 

10. Proje Ekibi: 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 

problemle ilgili 

tecrübesi 

M. Efe KAYA Tasarım Üretim 

Yazılım Algoritması 

Topkapı uğur 

okulları kampüsü 

Algoritma Düzeni 

Gökdeniz 

DALKILIÇ 

Mekanik üretim 

(Takım Kaptanı) 

Topkapı uğur 

okulları kampüsü 

Tasarım Problemi 

Efe K. BAĞCI Otonom elektronik Topkapı uğur 

okulları kampüsü 

Haberleşme 

Problemi 

 

 

 

 

Risk 

Numarası: 

Olasılık Etki Risk 

Sonucu  

Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3) Düşük(1) Orta(2) Yüksek(3) 

          1   X X   4 

          2  X  X   3 

          3  X   X  4 

          4 X   X   2 

          5   X   X 6 
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