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1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI)  

 

Türkiye tarımında hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı farklı zirai mücadele 

yöntemleri arasında, tarım ilaçları ile yapılan mücadelenin payının %95 civarında olduğu ve 

tarım ilacı kullanılmadığında %60’lara varan ürün kayıpları olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada 

pestisitin kendisi ya da dönüşüm ürünleri kalabilmektedir. Tüm dünyada tarımsal sistemin 

ayrılmaz bir parçası olarak pestisit kullanımında tarımsal ürünlerde kalıntı riski ve çevreye 

olumsuz etki yapması dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur.  

 

Farmoret projesi, tarımda mevcut olarak kullanılan ilaçlama tekniğini geliştirerek 

sadece yabancı otları tespit edip ilaçlayan tam otonom bir insansız kara aracıdır. Araç kullanıcı 

tarafından belirlenen araziye bırakılıp gereken ilaç deposuna doldurulduktan sonra tam otonom 

olarak görevine başlamaktadır. Tarım arazisinde belirlenen ara nokta görevlerinde sorunsuz bir 

şekilde hareket edip, görev sırasında 2 boyutlu lidarlarla önüne çıkan engellerin etrafından 

dolaşır ve kendi tasarımımız olan akıllı ilaçlama sistemi ile görüntü işleme yaparak geleneksel 

yöntemlere kıyasla sadece zararlı otları ilaçlamaktadır. Kullanıcıya konumunu ve yaptığı 

işlemleri telemetri kullanarak rapor etmektedir. Sonradan inceleme ve sorun çözme için görev 

kaydı tutmaktadır. Deposundaki ilacın bitmesi durumunda, su seviye sensörü ile tespit ederek 

ilaçlamayı durdurmaktadır. Gerektiği zaman dışarıdan kullanıcı müdahalesine olanak verecek 

sistemleri mevcuttur. Acil durumlarda üzerinde bulunan acil stop butonuna basıldığı taktirde 

tüm elektrik sistemi kapanmaktadır. Arazide zorlanmadan devam etmesi için 4x4 çekiş sistemi 

ile havalı tekerler kullanılmıştır. Yerli parçalar olarak kendi tasarımımız olan vites kutumuz ve 

şasimizde süspansiyon sistemi olarak kullandığımız mafsallı aks tasarımı mevcuttur.  

 

 

 

Şekil 1. Farmoret Görüntüsü 
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2. PROBLEM / SORUN 

 

Farmoret projemizin baz aldığı temel problem herbisitlerin öneriler doğrultusunda 

kullanılmadığı zaman kalıntıları ile insan sağlığı ve çevrede olumsuz etkilere yol açmasıdır. 

 

Bahsi geçen sorunlar maddeler ile aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

• Herbisitler kanser, doğum anormallikleri, sinir sistemi zararları ve uzun dönemde 

oluşan yan etkilere neden olurlar. 

• Herbisitler ve parçalanma ürünleri toksik maddeleri içerirler, 

• Uygulanan herbisit ve uygulama koşullarına bağlı olarak, çevre kirliliğine neden 

olmaktadır. 

• Aşırı kullanımı organizmalarda ilaca karşı direnç oluşturmakta, herbisit uygulaması 

başarısız olmaktadır. 

• Hedef alınan ve alınmayan zararlıların doğal düşmanlarını ve faydalı organizmaları da 

öldürerek yeni salgınlar oluşturmaktadır. 

• Konvansiyonel ilaçlama yöntemlerinde hedefsiz ilaçlama yapılmaktadır. Bu da büyük 

israfa ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. 

 

 

 

Şekil 2. Konveksiyonel İlaçlama 

 

3. ÇÖZÜM 

 

  Farmoret projesi yukarıda bahsi geçen sorunlara akıllı ilaçlama sistemi ile çözüm bulmayı 

amaçlar. Projemiz bünyesinde bulunan otonom selektif yabancı ot tanıma ve ilaçlama sistemi 

ile yabancı otlardan kurtulmak için alan temelli değil yabancı ot temelli ilaçlama yapar. 

Konvansiyonel ilaçlamada dekar başına atılan yaklaşık 40 litre ilaçlı su, akıllı ilaçlama sistemi 

ile 1 yada 2 litreye düşürüldü.  

 

  Aracımız otonom hareket sistemi ile kullanıcının belirlediği arazide sürekli olarak hareket 

ederek ilaçlamayı yoğun anlık ilaçlamadan seyreltilmiş hassas ilaçlamaya çevirir ve böylece 

bitki ve toprak yoğun kimyasallara mağruz kalmaz ve bu yöntemle ilaçlama maliyetinde çok 

büyük tasarruf yapılmış olur. 
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Şekil 3. İlaçlama Sistemi 

 

4. YÖNTEM 

 

Yapılan robotun her türlü tarım arazisinde gideceği varsayılarak engellere takılmadan, 

güç kaybetmeden devam edebilmesi için mekanik ve elektrik aksam olarak tasarlanan 

robotumuzun özellikleri tablo 4.1 de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1. Araç Özellikleri 

 
 

Robotumuzun tasarımını elektronik, mekanik ve yazılım olarak üç ana kategoride 

geliştirdik. Bu kategorilerin detaylı olarak anlatımı, hesaplamaları ve özellikleri aşağıda 

anlatılmaktadır.  

 

 

4.1. Elektronik Aksam 

 

Aracımızda kullanılan elektronik bileşenler üç guruba ayrılarak sırayla şu şekildedir;  

 

Güç dağıtım;  

• Lipo-pixhawk 5V güç modülü  

• LM2596 ayarlanabilir DC-DC voltaj regülatörü  

• 3S 12.6V 6800mAh li-po batarya  

• 20 Amper sigorta  

GENİŞLİK 70cm OPERASYON SÜRESİ 1 saat

YÜKSEKLİK 45cm GÜÇ KAYNAĞI
12.6v 10000mAh 

lityum polimer pil

BOY 70cm HABERLEŞME xBee, RF alıcı-verici

AĞIRLIK 10kg HAREKET SİSTEMİ Pixhawk, Gps, Lidar

OPTİMUM ÇALIŞMA 

HIZI
0.8m/s

MAKSİMUM İLAÇLAMA 

HIZI
100 litre / saat

MAKSİMUM HIZ 2.5m/s DEPO KAPASİTESİ 2 litre

ARAÇ ÖZELLİKLERİ
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Otonom sürüş;  

• Pixhawk cube orange kontrol kartı  

• Here 3 GPS/GNSS modülü  

• GoolRC Fırçalı DC motor sürücü kartı 

•  GoolRC 540 55T fırçalı dc motor  

• Flysky I6B alıcı  

• XBee Telemetri modülü  

 

Otonom ilaçlama;  

• Arduino Mega 2560 mikrodenetleyici  

• Pixy 2 Kamera Modülü  

• 12V Selenoid Valf (Normalde kapalı)  

• 12V Su pompası  

• 5V 8’li role kartı  

• Su seviyesi sensörü  

Kullanılan elektronik sistemin şematik grafiği aşağıda gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Devre Şeması 

 

Bu elektronik bileşenlerin güç tüketimi denemeler yapılarak tespit edilmiştir. Alınacak 

olan pilin kapasitesi ve operasyon süresi bu verilere bağlı olacaktır. Güç planlaması tablo 4.2 

de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Enerji ve Güç Planlaması 

 
 

• Otonom ilaçlama sistemi : 

 

Yabancı otun tespiti için görüntü işleme yapan kamera modülü, bu modüle bağlı bir adet 

denetleyici kartı, ot tanımlanınca otu tam olarak bulunduğu noktadan ilaçlamak için sekiz adet 

bağımsız püskürtme başlığı, bu başlıkları açıp kapamak için sekiz adet selenoid valf, valfleri 

kontrol etmek için 2 adet dörtlü röle kartı, ilacı pompalamak için su pompası ve ilacı saklamak 

için ilaç haznesinden oluşur.  

 

Öncelikle kameramız olan Pixy2’ye, bilgisayar üzerinden Pixymon yazılımı vasıtasıyla 

yabancı otlar tanıtılır, Pixy2 otların renklerini hafızasında tutar ve bilgisayardan çıkartılıp 

robotumuza bağlanır. Pixy2 gücü açıldığı andan itibaren, ilaçlama sistemimizin kontrolcüsü 

olan Arduino Megaya, seri haberleşme portları üzerinden, hafızasına kayıtlı yabancı otların 

bilgisini kaydettiği renkler ile karşılaştırarak yabancı otun konumunu, boyutunu ve otu kaç defa 

gördüğünü aktarır. Arduino Mega hafızasında kayıtlı kod doğrultusunda yabancı otun 

bulunduğu nokta ilaçlanacak şekilde röle kartına aç kapa sinyalleri göndererek püskürtme 

başlıklarını açıp kapatır ve otlar ilaçlanmış olur. 

 

 

 

 

 

ORET İKA ENERJİ ve GÜÇ PLANLAMASI 

Malzeme İsmi Adet 
Çektiği Max Akım 

(A) 

Çalışma Voltajı 

(VDC) 

Max Watt 

(W) 

Arduino Mega 1 0,10 12 1,2 

Selenoid Valf 8 0,08 12 7,68 

8 Kanal Röle Kartı 8 0,07 5 2,8 

Su Seviye Sensörü 1 0,00 5 0 

Pixy 2 1 0,10 5 0,5 

Su Pompası 1 0,35 12 4,2 

Acil Stop Butonu 1 0,00 0 0 

Sigorta 1 0,00 0 0 

LM2596 5 0,15 12 9 

Pixhawk Orange 1 2,00 5 10 

Here 3 1 0,00 5 0 

DC Motor 4 2,00 12 96 

DC ESC 4 0,05 12 2,4 

Receiver 1 0,02 5 0,1 

Xbee 1 0,00 5 0 
  Toplam Akım Max = 12,90 
  Max Watt Değeri = 143,19 

Pil mAh Değeri = 10000    

  Çekilen Akım Değeri = max. 12,9   
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• Otonom hareket sistemi : 

 

Otonom hareketin kontrolü için bir adet kontrol kartı, kontrol kartının konum bilgisini 

alması için bir adet GPS, engellerin tespiti için 2 adet lidar, tekerleri döndermek ve hareketi 

sağlamak için 4 adet motor, motorları istenilen hızda sürmek için 4 adet motor sürücü ve bütün 

sistemi bir arada sağlam bir şekilde tutmak için gerekli mekanik aksamlardan oluşur. İlk olarak 

kontrol kartımız olan Pixhawk bilgisayara bağlanır ve Mission Planner yazılımı ile seçili alanda 

gideceği rota kartımıza otonom olarak yüklenir. Pixhawk bilgisayardan çıkarılıp sisteme 

bağlanır ve sistemin gücünün açılmasıyla hareketi başlatır.  

 

Pixhawk hafızasına kayıtlı alanda robotun doğru bir yolda hareket etmesi için gps modülü 

ile haberleşir. Rota bilgisi doğrultusunda Pixhawk motor sürücü kartlarına hız bilgisini pwm 

sinyali olarak gönderir ve motor sürücü kartları gelen sinyallere göre motorları sürer. Motorlar 

bağlı olduğu tekerleri döndererek hareket sağlanmış olur. Robotun önüne engel çıkması 

durumunda pixhawk kendisine bağlı 2 adet iki boyutlu Lidar ile engeli tanır ve hafızasına kayıtlı 

kaçma manevralarını işleme sokar ve robotu engellerden kurtarır. Otonom ilaçlama sistemi 

robotumuz çalıştığı süre boyunca çalışır ve sürekli olarak kamera vasıtasıyla tarama yapar ve 

istenilirse hareket sisteminden bağımsız olarakta çalıştırabilir. 

 

İki sistemimizin de çalışabilmesi için güç dağıtım modülleri vardır ve güç dağıtım modülleri 

gücünü sisteme bağlı bir adet üç hücreli 10.000mAh kapasiteli lityum polimer pilden sağlar. 

 

4.2. Mekanik Aksam 

 

Aracımız arazi koşullarında zorlanmaması için tüm tekerlerden güç aktarımı yaparak 

engelleri aşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Aracımızın şasisi 2 kısımdan oluşmaktadır ve 

aralarında mafsallı aks ile bağlanılacak şekilde tasarlanmıştır. Şasimizin ön parçası 

400X500(mm), arka parçası 230X500(mm) ölçülerinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Şasimizin 

ana gövdesinin zeminden minimum yüksekliği 30 cm olarak tasarlanmıştır. İki parça arasındaki 

bağlantı ekipmanının yapacağı burulma hareketi aracın tekerleklerinin zeminden temasının 

kesilmemesini sağlayacaktır. Aracımızın şasi malzemesi 20*20 mm boyutlarında, sigma 

profillerden tasarlanmıştır. Aracımızın şasisinde sigma profilde karar kılmamızın sebebi kolay 

montajı ve ağırlıkça diğer malzemelere göre hafif olmasıdır. Aracımızın yürüyen aksamında, 

plastik jant bilyeli 260 mm çapında şişme tekerlekler kullanılacaktır. Yerli olarak ürettiğimiz 

vites kutuları ve çıkış dişlileri tüm tekerleklere bağlanacaktır. 
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Şekil 5. Dişli Kutusu 

 

4.3. Yazılım 

 

Yazılımımız Arduino IDE üzerinden Arduino Mega 2560 için kodlanmıştır. Geliştrilen 

algoritma akıllı ilaçlama sisteminin çalışmasını sağlamaktadır. Yazılım ve veri akış mimarimiz 

şu şekildedir; 

 

1. Aracımızda görüntü işleme görevini Arduino Mega Pixy2 ile beraber çalışarak 

yürütmektedir.  

2. İlk olarak Pixy2 ye yabancı ot tanıtılır.  

3. Pixy2 sisteme monte edilir ve Arduino ile haberleşebilecek duruma gelir.  

4. Arduino Pixy2 vasıtası ile yere kuş bakışı bakar.  

5. Aracın ileri geri hareket ekseni ile Pixy2 den gelen görüntünün dikey ekseni, Y ekseni olacak 

şekilde ayarlanır.  

6. Pixy2 görüntü dağarcığı X ekseninde 316 pixel, Y ekseninde 208 pixeldir. Arduinoya bağlı 

8 valf kanalı X eksenine göre dizilmiş olup, her 40 pixelden oluşan bir bölgeden sorumludur.  

7. Sistem çalışır duruma gelince başlat komutu ile beraber Pixy2 sürekli olarak yeri gözlemler, 

yabancı ot tespit ederse; otun X koordinatını (x), genişliğini (width) ve tespit edilen otu kaç 

döngü boyunca gördüğünü (age) Arduinoya bildirir.  

8. X koordinatı yabancı otun merkezini ve genişliği yabancı otun kaç bölgeyi kapladığını 

gösterir.  
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9. Arduino Pixy2’den aldığı age bilgisi ile yabancı otun ilaçlanabilmesi için en az 3 döngüde 

görüldüğünü doğrular, böylelikle parazitler önlenmiş olur. 

10. Arduino bu bilgiler aracılığı ile röle üzerinden valfleri açıp kapatarak yabancı ota ilaçlama 

yapar.  

 

 

 

Şekil 6. Akış Diyagramı 

 

 

5. YENİLİKÇİ (İNOVATIF) YÖNÜ 

 

FarmOret projemizin özgünlüklerinden biri mafsallı aks mekanizmasıdır. Mafsallı aks 

mekanizmasının tasarımı takımımıza aittir. Mekanizma aracımızın şasisini 2 parçadan 

oluşturup mil ve rulmanlar ile montajlanmıştır. Bu tasarımla hedeflenen tarla gibi zorlu 

koşullarda dört tekerinde her zaman yere temas ederek güç veya çekişte düşüş yaşanmamasıdır. 

Görüntü işleme ve ilaçlama verimliliğini arttırmak için düşük hız ve yüksek tork değerlerine 

ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bunu sağlamak amacıyla kendi tasarımımız ve üretimimiz 

olan motor şanzımanı ve oranlı teker aktarım dişlilerimiz kullanılmaktadır. Arazi koşullarında 

hiçbir engelde gücünü kaybetmemesi için dört tekerlekten güç aktarımı yapılmıştır. Bir diğer 

yenilikçi sistemimiz ise üst maddelerde detaylı şekilde anlatılan akıllı ilaçlama sistemimizdir.  
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Şekil 7. Mafsallı Aks Mekanizması 

 

 

6. UYGULANABİLİRLİK  

 

Proje kapsamında üretilmekte olan robotun toplam maliyeti diğer ilaçlama 

yöntemlerinin yatırımlarına kıyasla çok daha ucuzdur. Aynı zamanda robotumuz üretilebilirlik 

yönünden diğer yöntemlere kıyasla çok daha kolaydır. Aracın mekanik ve elektrik aksamları 

üçe ayrılır, otonom ilaçlama sisteminde Pixy2 kamera, Arduino mega, röle kartı, selenoid valf, 

su pompası, su deposu; otonom hareket sisteminde pixhawk, gps modülü, motor, motor sürücü, 

iki boyutlu lidar; araç şasisi ve yürüyüş sisteminde ise sigma profiller, bağlantı aparatları, 

rulmanlar, tekerlekler, özgün projemiz tasarımımız ve üretimimiz olan dişli kutuları ve oranlı 

dişliler mevcuttur. Sayılan tüm bu parçalar yerli piyasada mevcut olduğu için kolaylıkla tedarik 

edilebilir. Bu şekilde üretim aşamasında ham madde konusunda zorluk yaşanmaz. Kullanılan 

tüm ürünler 20x20mm boyutlarında sigma profilden üretilen şasi üzerine özgün bir şekilde 

tasarlanmış ve 3d yazıcı yardımıyla üretilmiş olan bağlantı aparatlarıyla bağlanmaktadır. 

 

 

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Projemizin final tasarımındaki tüm parçaların toplam maliyeti 5964₺ olarak hesaplandı. 

Ucuz olması için bulunabilen tüm parçalar yerli olarak alınmıştır. Tasarım yapılırken seçilen 

malzemeler en dayanıklı, en hafif ve en ucuz malzemeler araştırılarak seçilmiş, en uygun teklifi 

veren firmalardan alınmıştır. Projede kullanılan malzemelerin bir kısmı yerli esnaflar ile yapılan 

sponsorluk ve destek görüşmeleri sonucunda esnafımız tarafından karşılanmıştır. Malzemelerin 

bir diğer kısmı üniversitemizin destekleri ile karşılanmıştır. Proje zaman planlaması ve 

malzeme listesi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Zaman Planlaması 

 
 

 

Tablo 4. Malzeme listesi 

 
 

 

  Projemiz için gerekli malzemelerimizi zaman planlamasına göre tasarımı kesinleşen 

malzemeler ilk olarak; araştırma süreci devam eden veya diğer tasarımlarla bağlantılı olan 

malzemeleri ise daha sonra olacak şekilde tedarik edilmiştir. Bu şekilde eksik ya da yanlış 

malzeme alımından kaçınılmış ve proje maliyeti olabildiğince düşük tutulmuştur. 

Araştırmalarımız sonucunda yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda robotumuzun görevini 

gerçekleştiren ve seri üretimi yapılan bir proje mevcut değildir.  

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR) 

 

  Projemizin hedef kitlesi tarım arazileri ve bahçelerdeki yabancı otlardan kurtulmak isteyen 

tüm üreticilerdir. Ayrıca traktörlerin giremediği ve dronların ilaçlayamadığı alanlara ilaçlama 

yapmak isteyen ve en önemlisi tüm bunları yaparken mahsule ve toprağa istemsiz olarak yüksek 
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BAŞLANGIÇ TARİHİ

1. Konsept ve Taslak Tasarımının Oluşturulması 15.11.2020 10.02.2021 88

1.1. Konsept Taraması

1.2. Kavramsal Tasarım

1.3. Taslak Tasarım

1.4. Proje Ön Değerlendirme Formu Hazırlanması 

2. Detaylı Tasarım ve Meteryal Seçimi 10.02.2021 5.06.2021 116

2.1. Detaylı Tasarım

2.2. Meteryal Seçimi

2.3. İKA Tasarımının Güncellenmesi 

2.4. Yerli üretim için tasrım ve hesaplama 

2.5. Malzemeler için yerli satıcıların bulunması

3. Prototip Üretimi ve Sistem Entegrasyonu 10.03.2021 5.06.2021 87

3.1. İlk Örnek Parçaların Üretimi

3.2. İlk Örnek Parçaların Montajı

3.3. İlk yerlili parçaların denenmesi

3.4. Elektrik Elektronik Sistem Entegrasyonu

3.5. Zararlı ile Mücadele Sisteminin İmalatı ve Montajı 

3.6. Proje Detay Raporunun Hazırlanması

4. İlk Ürün ve Sistem Testleri 10.04.2021 5.09.2021 152

4.1. Motor Denemeleri ve Hareket Kabiliyeti Testleri  

4.2. Harita görevi ile otonom sürüş denemeleri

4.3. Batarya Testleri

4.4. Engel aşma kabiliyeti testleri

4.5. Yerli parçalar ile hareket kabiliyeti testleri

4.7. Zararlı ile Mücadele Sisteminin Denemeleri

4.8. Görüntü İşleme Testleri

4.9. Tüm sistemlerin son entegrasyonu

4.10. Sunum için hazırlanan görevlerin tamamlanması

TAMAMLANDI

AKTİF ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

ÖNCEKİ AŞAMALARIN BİTMESİ BEKLENİYOR

Fiyat Fiyat Fiyat

₺880,00 ₺650,00 ₺195,00

₺80,00 ₺260,00 ₺36,00

₺212,00 ₺660,00 ₺5,00

₺44,00 ₺220,00 ₺40,00

₺74,00 ₺400,00 ₺200,00

₺12,00 ₺300,00 ₺90,00

₺12,00 ₺74,00 ₺10,00

₺100,00 ₺20,00 ₺20,00

₺80,00 ₺100,00 ₺10,00

₺20,00 ₺1.000,00 ₺50,00

₺10,00 ₺50,00 ₺50,00

₺1.524,00 ₺3.734,00 ₺706,00

GENEL TOPLAM: ₺5.964,00

6mm şeffaf su hortumu

OTONOM İLAÇLAMA SİSTEMİ OTONOM HAREKET SİSTEMİ ARAÇ ŞASİSİ VE YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

MALZEME LİSTESİ 

Pixy2 görüntü işleme - kamera modülü

Arduino mega mikrodenetleyici

Selenoid valf

8li röle kartı 5V

12V su pompası

Pixhawk 2.4.8 kontrol kartı

Gps modülü

55T 540 fırçalı DC motor

60A Fırçalı DC motor sürücü

2 Boyutlu LIDAR modülü

Güç dağıtım modülleri

4mm şeffaf su hortumu

1.2mm ilaçlama nozulu

Pnömatik konnektörler

Hortum aparatları

Sıvı conta

64T-17T Dişli seti

5mm motor hub aparatı

3.17mm ve 5mm motor milleri

fzr144 ve fzr 605 rulman

Lityum polimer pil 11.1V 10.000mAh yerli üretim vites kutusu

yerli üretim oranlı dişliler

COBRA 300-4 havalı teker

M20 Cıvata 150mm ve 200mm

M20 Somun

fzr6304 ve fzr 51104 rulman

Çeşitli boylarda sigma profiller

Köşebent 20-25 k6

Tırtıllı somun 20-25 k6 m5

Imbus cıvata m5 10mm ve 15mm

m5 pul
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dozlarda ilaç vermeden sadece zararlı otları ilaçlayarak organik tarım yapmak isteyenler içindir. 

Aynı zamanda hali hazırda traktör, drone ekipmanı ve ilaçlama yapacak fiziksel durumu 

olmayanlar, az önce bahsedilen diğer yöntemleri ekonomik olarak pahalı bulanlar veya arazisi 

bu yöntemlerin uygulanması için fazla küçük olanlar projemizin hedef kitlesine girmektedir. 

 

9. RİSKLER 

 

Projemizin tasarım, planlama, üretim ve deneme süreçleri içinde yaşanan ve 

yaşanabilecek tüm riskler ve durumlar takımımız ile yaptığımız risk analizleri ile tespit 

edilmiştir. Tespit edilen tüm riskler şiddetleri ve ihtimalleri göz önünde bulundurularak bir 

tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 5. Risk Tablosu 

 
 

Projenin tasarım, simülasyon, üretim ve deneme süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu 

risklere karşı geliştirilen b planlarımız aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 6. İş paketi, Gereksinim, Hedef, Risk ve B Planı Tablosu 

 
  

 

 

RİSK

İHTİMAL çok hafif hafif orta dereceli ciddi çok ciddi

çok düşük

Mekanik aksamdaki 

bağlantı aparatlarının 

gevşemesi

Elektrik tesisatı 

yapılırken hatalı 

bağlatıların 

yapılması

Görüntü işleyen 

kamera modülünün 

bozulması

Araç kontrol 

kartının bozulması

Lityum polimer 

pilin alev alması

düşük

Arazide çalışma 

esnasında 

tozlanmadan dolayı 

devrelerin ısınması

Yarışma haftasında 

konaklama ile ilgili 

sıkıntı çıkması

Motorların yüksek 

ısıdan bozulması

Hidrolik sızıntıdan 

dolayı elektronik 

sistemin hasar 

görmesi

Vites kutusundaki 

dişlilerin kırılması

orta

Robot seyahat 

halinde iken 

titreşimlerden 

kaynaklı kablo 

sökülmesi

Sağlık sorunları 

nedenleri ile 

çalışmaların 

aksaması

Motor sürücülerin 

yüksek akımdan 

yanması

Mafsallı aks 

mekanizmasının 

kırılması

şasinin anlık olarak 

yüksek kuvvetten 

dolayı bükülmesi

yüksek

Yarışma alanına 

lojistik sıkıntı 

çekilmesi

Lityum polimer 

pilin test 

aşamasında fiziksel 

olarak zarar görmesi

motor ve motor 

sürücüye su 

sıçraması ve 

korozyon oluşumu

aracın yarışma 

alanına taşınırken 

hasar görmesi

GPS modülünün 

kalibre olmaması

çok yüksek

3 boyutu yazıcıdan 

imal edilen parçaların 

kırılması

Elektronik kartların 

veya güç dağıtım 

kartlarının 

bozulması

Sürekli yüksek 

kuvvetten dolayı 

aktarım dişlilerinin 

hasar görmesi

Yedek parça 

kalmaması ve 

tedarik 

edilememesi

Görüntü işleyen 

kameranın 

kalibrasyonunun 

bozulması

ŞİDDET

GEREKSİNİMLER HEDEFLER RİSKLER B PLANI

1. iş 

paketi

Kavramsal ve simülasyon 

taslağının oluşturulması

Yarışma gereksinimlerine 

uygun bir şekilde otonom sürüş 

ve görüntü işleme görevlerini 

yerine getirilmesi

Görüntü işleme ile ilaçlama 

sistemi ve otonom sürüş 

sistemlerinin yazılımının 

tamamlanması

Simülasyon ortamının yetersiz 

olması veya hata çıkarması

Amaca uygun farklı bir 

simülasyon programı yada 

yolunun bulunması

2. iş 

paketi

Araç tasarım ve üretim 

taslağının oluşturulması

Yarışma gereksinimlerine 

uygun ölçülerde, hızda ve güçte 

gidebilen otonom bir araç 

tasarlanması

İka aracımızın şasi, ve motor 

tasarımının yapılması, yazılımsal 

olarak hangi parçalara ihtiyaç 

duyulduğunun tespiti

Tasarımı yapılan aracın gerekli 

kriterleri sağlayamaması

Gerekli aksamın 

parametrelerinin tekrar 

hesaplanarak değiştirilmesi

3. iş 

paketi
Üretim aşamasına geçiş

Yukarıda belirtilen 

özelliklerdeki aracımızın üretimi

Yarışma hedeflerine göre 

yapılan tasarımların en uygun 

şekilde üretiminin yapılması

Tolerans veya çizim 

hatalarından kaynaklı aksayan 

üretim süreci

İmkanlar dahilinde yapılan 

hataların düzeltilmesi veya 

farklı malzemeler ile üretimi

4. iş 

paketi
Gerçek dünyada test aşaması

Aracın zorlu arazi koşullarında 

sorunsuz olarak görevlerini 

tamamlaması

Arazi koşullarında otonom 

sürüş denemeleri ile 

mekaniksel ve yazılımsal 

geliştirmeler yapmak

Elektriksel, mekanik ve 

yazılımsal olarak ortaya 

çıkabilecek anlık sorunlar

Tüm parçaların yedeklerinin 

olması ve alternatif yazılımların 

bulunması

İŞ PAKETLERİ
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10. KAYNAKÇA 

 

1. Tarımda yanlış ilaçlamanın böceklere ve arılara zararları: 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tarimda-yanlis-ilaclama-dogadaki-ari-ve-faydali-

bocekleri-olduruyor/1819668 

 

2. Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri: 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236259 

 
3.      Yürüyüş sistemi hesaplamaları :  

https://www.raeng.org.uk/publications/other/forces centre-of-gravity-reactions-and-stability 

4.         Xbee telemetri bilgileri :  

https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf 

5.      Flysky i6B bilgileri:  

https://www.direnc.net/fs-i6-6-kanal-24ghz-kumanda-fly-sky 

6.      LiPo batarya ömrü hesaplama:  

https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-battery-life 

7. Motor sürücü bilgileri:  

https://www.eurorc.com/product/7871/hobbywing-quicrun-1060-110-waterproof-brushed-60a-

electronic-speed-controller---

sbec?gclid=EAIaIQobChMI6cG84dKZ8AIVRxkGAB2owAxQEAAYASAAEgIjBvD_BwE 

8. Motor bilgileri:  

https://www.amazon.com/GoolRC-540-55T-Brushed-Motor/dp/B07BGTNBJ7 

9.   Pixy2 bilgileri:  

https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v2:overview 

 

 

 

 

 
 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tarimda-yanlis-ilaclama-dogadaki-ari-ve-faydali-bocekleri-olduruyor/1819668
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tarimda-yanlis-ilaclama-dogadaki-ari-ve-faydali-bocekleri-olduruyor/1819668
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236259
https://www.raeng.org.uk/publications/other/forces%20centre-of-gravity-reactions-and-stability
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf
https://www.direnc.net/fs-i6-6-kanal-24ghz-kumanda-fly-sky
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-battery-life
https://www.eurorc.com/product/7871/hobbywing-quicrun-1060-110-waterproof-brushed-60a-electronic-speed-controller---sbec?gclid=EAIaIQobChMI6cG84dKZ8AIVRxkGAB2owAxQEAAYASAAEgIjBvD_BwE
https://www.eurorc.com/product/7871/hobbywing-quicrun-1060-110-waterproof-brushed-60a-electronic-speed-controller---sbec?gclid=EAIaIQobChMI6cG84dKZ8AIVRxkGAB2owAxQEAAYASAAEgIjBvD_BwE
https://www.eurorc.com/product/7871/hobbywing-quicrun-1060-110-waterproof-brushed-60a-electronic-speed-controller---sbec?gclid=EAIaIQobChMI6cG84dKZ8AIVRxkGAB2owAxQEAAYASAAEgIjBvD_BwE
https://www.amazon.com/GoolRC-540-55T-Brushed-Motor/dp/B07BGTNBJ7
https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v2:overview

