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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

FĠDE DĠKĠMĠNDE DÜZGÜN ġEKĠLLĠ YUVA AÇABĠLECEK BĠR 

MEKANĠZMANIN TASARIMI 

 

Okray OREL 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarım Makinaları Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof. Dr. Ali Ġhsan ACAR 

 

 

Bu çalıĢmada sıkıĢtırılmıĢ toprak bloklu ve viyollerde yetiĢtirilmiĢ fidelerin dikimi için 

düzgün Ģekilli yuva açabilecek bir mekanizmanın tasarlanması amaçlanmıĢtır.  

 

Bu amaçla bilgisayar destekli tasarım ve analiz programları yardımıyla bir mekanizma 

tasarlanmıĢtır. Mekanizmaların kinematik analiz yöntemleri incelenerek bu yöntemler 

ıĢığında tasarlanan mekanizmanın konum, hız ve ivme analizleri yapılmıĢtır. 

Mekanizmanın çukur açıcı ucunun izlediği yörünge de tasarım ve mekanizma analiz 

programları ile bilgisayar ortamında çizdirilmiĢtir. 

 

Temmuz 2010, 51 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Fide dikim makinası, yuva açma mekanizması, kinematik analiz, 

bilgisayar destekli tasarım. 
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In this study, it is aimed that to design a punching mechanism for planting vegetable 

seedlings which are growth in blocks and pots. 

 

For this purpose a mechanism was designed by the aim of computer aided design and 

analysis software. After surveyed mechanism‟s kinematic analysis methods designed 

mechanism‟s displacement, velocity and acceleration analysis was developed. In 

addition to analysis, mechanism‟s punching (digging) node‟s path was plotted on the 

screen by mechanism analysis software. 
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1. GİRİŞ 

 

Fide dikiminde düzgün Ģekilli yuva açabilecek bir mekanizmanın tasarımına yönelik 

gerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın giriĢ bölümünde Türkiye‟de sebze üretim miktarları, fide 

yetiĢtiriciliği, fide dikim yatağı hazırlama tekniği ve fide dikim makinalarına iliĢkin 

genel bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

1.1  Türkiye’de Tarımsal Üretim 

Türkiye, uygun coğrafik yapısı ve iklim özellikleri yanında, tarımsal üretimde sahip 

olduğu çeĢit ve üretim potansiyeli ile dünya tarımında önemli bir paya sahiptir. Bir çok 

üründe kendine yeterli ülkeler arasında yer alan ülkemiz; hububat, baklagiller, pamuk, 

tütün, fındık, taze ve kurutulmuĢ meyve, sebze, Ģekerpancarı gibi önemli ürünlerde 

üretici ve ihracatçı konumundadır. 

Bitkisel üretim; %17‟si tahıllar, %3‟ü baklagiller, %27‟si endüstri bitkileri, yağlı 

tohumlar, yumru bitkiler ve diğerleri dahil olmak üzere, toplam %47‟si tarla ürünleri ile, 

%29‟u meyve, %16‟sı sebze, %8‟i diğer yan ürünler ve çiçekçilik olmak üzere toplam 

%53‟ü bahçe bitkileri ürünlerinden oluĢmaktadır.  

Ülkemiz, dünyada üretilen buğday, mercimek ve nohutun %3,5‟ini, taze sebzenin 

%4‟ünü, sert kabuklu meyve üretiminin %16‟sını, kayısının %16,9‟unu,  incirin 

%26,7‟sini, karpuzun %11,1‟ini, yeĢil fasulyenin %13,7‟sini, biberin %9,6‟sını, 

domatesin %8,2‟sini ve kirazın %8,9‟unu karĢılamaktadır.  

Ayrıca, Türkiye dünya fındık, nar, kuru incir, kuru kayısı ve sofralık zeytin üretiminde 

birinci; kiraz, çekirdeksiz kuru üzüm ve biber üretiminde ikinci; sebze, nohut, karpuz, 

domates, tıbbi bitkiler ve kuru mercimek üretiminde üçüncü; zeytinyağı, meyve, hıyar, 

yaĢ üzüm, Antep fıstığı ve çay üretimi ile sera alanları ve arı kolonisinde dördüncü; 

tütün, kuru soğan, pamuk ve bal üretiminde beĢinci; limon ve zeytin üretiminde altıncı; 

elma üretiminde yedinci; mandarin, greyfurt ve ayçiçeği üretiminde dokuzuncu; patates 

üretiminde onuncu; buğday ve narenciye üretiminde onbirinci sırada yer almaktadır 

(Anonim 2010). 
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1.2 Sebze Üretimi  

 

Türkiye; coğrafi konumu, üretime uygun verimli ve geniĢ tarım alanları, değiĢik 

bölgelerinin ekolojik zenginlikleri gibi özellikleri sayesinde çok miktarda, çok çeĢitli ve 

kaliteli meyve ve sebzelerin yetiĢtirilebildiği ender ülkelerdendir. Dünyada sebze 

üretiminde ülkemiz; Çin, ABD ve Hindistan ile birlikte ilk dört sırada yer almaktadır. 

Dünya toplam domates üretiminin %6.6‟sı, biber üretiminin %7.4‟ü, karpuz üretiminin 

%4.5‟i, hıyar-korniĢon üretiminin %4.4‟ü, soğan üretiminin %3.2‟si ve patates 

üretiminin %1.7‟si ülkemiz tarafından gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Soğan, patates, sarımsak gibi yumru bitkiler hariç tutulduğunda, ülkemiz sebze 

üretiminin %47‟si meyvesi yenen sebzelere ait olup domates, biber, kavun, karpuz, 

patlıcan ve hıyar ekonomik anlamda bu grubu temsil eden en önemli sebzelerdir. 

Ülkemiz; biber, domates, hıyar ve taze fasulye üretiminde dünya üçüncüsü 

konumundadır. Türkiye‟nin sınıflandırılmıĢ sebze üretim miktarları Çizelge 1.1 - 1.3 „de 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 1.1 Kök ve yumru sebzelerin üretim miktarları (Anonim 2010) 

Ürün Üretim miktarı (t) 

Soğan (Kuru)  1 849 582 

Havuç  593 628 

Pırasa  251 120 

Soğan (Taze) 169 271 

Turp (Kırmızı)  141 505 

Sarımsak (Kuru)  83 134 

Sarımsak (Taze)  22 229 

Kereviz (Kök)  16 890 

Turp (Bayır)  16 524 

 

 

 

 

 

Çizelge 1.2 Meyveleri için yetiĢtirilen sebzelerin üretim miktarları (Anonim 2010) 

Ürün Üretim miktarı (t) 

Domates (Sofralık)  7 205 961 

Karpuz  3 810 205 
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Domates (Salçalık)  3 539 611 

Kavun  1 679 191 

Hıyar (Sofralık)  1 582 396 

Patlıcan  816 134 

Biber (Sivri)  752 692 

Biber (Salçalık)  700 038 

Fasulye (Taze)  603 653 

Biber (Dolmalık)  384 273 

Kabak (Sakız)  307 419 

Hıyar (TurĢuluk)  152 614 

Bezelye (Taze)  95 046 

Balkabağı 82 552 

Barbunya Fasulye  69 051 

 

 

Çizelge 1.3 Yaprağı tüketilen ve diğer sebzelerin üretim miktarları (Anonim 2010) 

Ürün Üretim Miktarı (t) 

Lahana (Beyaz)  507 655 

Marul (Göbekli)  233 552 

Ispanak  225 343 

Karnıbahar  157 051 

Marul (Kıvırcık)  141 569 

Lahana (Kırmızı)  114 209 

Lahana (Karayaprak)  83 487 

Marul (Aysberg)  62 917 

Maydanoz  58 145 

Enginar 34 859 

Brokoli 20 541 

Mantar (Kültür)  19 501 

Kereviz (Sap)  1 687 

Lahana (Brüksel)  1 504 

KıĢ aylarında sofralık tüketime yönelik sebzelerin (domates, biber, patlıcan, kabak vb.) 

örtü altında üretimi Akdeniz Bölgesi‟nde özellikle Antalya civarında, yaz aylarında ise 

tarlalarda açık alanda Marmara Bölgesi‟nde özellikle Bursa civarında 

yoğunlaĢmaktadır. 
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1.3 Fide Yetiştiriciliği 

 

Bitkilerin üretilip yetiĢtirilmeleri ve kullanımları özel bilgi, deneyim ve teknik 

gerektiren uğraĢlar dizisidir. Bitkilerin çok değiĢik fiziksel ve genetik özelliklere sahip 

olmaları; çok değiĢik ortam ve çevre koĢullarına gereksinim duymaları; üreme ve 

geliĢmelerinin çok farklı tipte olması, üretimlerinde de çok farklı yöntem ve tekniklerin 

kullanılmasını zorunlu ve yerine göre değiĢebilir duruma getirmiĢtir. Bitkilerin istenilen 

miktarlarda ve kolaylıkla üretilip-yetiĢtirilebilmesi ancak bu yöntemlerin ve 

uygulanacak tekniklerin bilinmesi ile olanaklıdır. Bitki üretimi; iki temel üretim tipinin 

farklı modifikasyonlarında uygulanan yöntem ve tekniklerin araĢtırılıp geliĢtirilmesi ve 

bölgesel koĢullara göre adaptasyon çalıĢmalarının yapılması ile kitlesel nitelik 

kazanabilir. Bitkisel üretimin en bilinen ve yaygın yöntemi tohumla üretimdir. Bunun 

yanında, kök, sürgün, yumru, yaprak ya da meristem hücrelerinin özel koĢullarda 

geliĢimi sağlanarak yeni fertlerin elde edilmesi Ģeklinde eĢeysiz üretim de olanaklıdır. 

Ayrıca, çelikle çoğaltma, aĢı ile üretim ve fide ile çoğaltma da farklılıklar gösteren 

yöntemlerdir (Anonim 2010). 

 

Sebze tarımında çoğaltma materyali olan tohum ve kaliteli fide kullanımı, baĢarıyı 

etkileyen en önemli faktörlerdir. GeniĢ alanlarda yapılan yetiĢtiricilikte, sağladığı 

yararlar nedeniyle doğrudan tohum ekimi yerine, fide ile yetiĢtirme yöntemi 

yeğlenmektedir.  

 

Fide ile yetiĢtirme tekniği sayesinde, sebzelerin fide yastıklarında yetiĢtirilmesi ile 

vejetasyon süresi uzatılmakta ve sebzeler erken dönemde pazarlanarak daha kârlı bir 

üretime olanak sağlanmaktadır. Fide üretiminin yanı sıra üretilen bu fidelerin araziye 

çıkarılması yetiĢtiricilikte diğer bir önemli konuyu oluĢturmaktadır. Bu uygulama 

sırasında fide en az hasar görmelidir. Tarlaya dikimde fide köklerinin topraklı olmasının 

verim üzerine etkili olduğu saptanmıĢtır. Yastıklarda köklendirilen fidelerin tarlaya 

topraklı olarak dikilmesinde, blokların ya da saksıların kullanımı gerekmektedir. 

 

F1 hibrit tohumu kullanımının yaygınlaĢması da fide yetiĢtiriciliği uygulamalarının 

artmasında oldukça etkili bir rol oynamıĢtır. Tohum ile fide yetiĢtiriciliği ile direk 
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tohumdan sebze üretimine göre birim alan için daha az tohum kullanılmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda ileri teknolojilerin kullanıldığı fide üretim tesisleri uygulamada 

yerlerini almaktadır. Bu tesislerin üretim tekniklerini daha da geliĢtirerek ve sayılarını 

artırarak üretimde yer almaları, fidecilik sektörünün daha etkin bir Ģekilde kendini kabul 

ettirmesini sağlamıĢtır. 

 

Dikim, önceden yastık ya da seralarda yetiĢtirilmiĢ fidelerin, fidanların veya yumru 

köklü bitki yumrularının uygun koĢullarda toprağa yerleĢtirilmesi olarak tanımlanabilir 

(Erol ve Dursun 1998). 

 

Fide ile yetiĢtirme tekniğine olan bu talep, fideleri kaliteli olarak dikebilecek fide dikim 

makinalarının geliĢtirilerek uygulamaya konulması yönündeki çalıĢmalara gereksinimi 

artırmaktadır. Fideden üretimin ilk aĢaması olan fide yetiĢtirmede tohum ekilmekte, filiz 

çıkıĢı sağlanmakta ve dikime uygun fideler oluĢturulmaktadır. Ġkinci aĢamada geliĢmiĢ 

olan bu fideler sökülmekte, ĢaĢırtılıp, uygun hale getirilerek dikim yerlerine 

götürülmektedirler. Üçüncü aĢama da ise değiĢik Ģekillerde olabilen fideler, fide dikim 

makineleri ile dikilmektedir. Fide yetiĢtirmedeki iĢlemler dizisi ġekil 1.1‟de 

görülmektedir. 
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ġekil 1.1 Fide yetiĢtirmede iĢlemler (Önal 1987) 

 

Fide yetiĢtirme yöntemleri arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar 

aĢağıdaki hususlarda ortaya çıkabilmektedir: 

1) Tohum-fide üretim akıĢının kesikli veya kesiksiz olması, 

2) Fide yetiĢtirme ortamının kontrollü koĢullarda ya da tarlada bulunması, 

3) Fidenin topraksız veya topraklı olması, ayrıca topraklı fidelerde fidenin Ģekli. 

Fide kökünde toprak bulunup bulunmamasına göre fideler 2 ana grupta toplanmaktadır: 

a) Topraksız fide (çıplak köklü fide) 

b) Topraklı fide (toprak saksılı fide): topraklı fideler, sıkıĢtırılmıĢ toprak blokları 

saksılı, viyollü ve polietilen tüplü Ģeklinde hazırlanabilmektedirler. 

Uygulamada karĢılaĢılan fidelerin kök Ģekilleri ve ana boyutları Çizelge 1.4‟de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 1.4 Topraklı fidelerin kök Ģekilleri ve ana boyutları (Önal 1987) 

 

 

Topraklı fide yetiĢtirme sistemleri, toprak saksılar ve viyoller Ģeklinde iki grupta 

toplanabilmektedir. Viyoller, polietilen (PE), polivinilklorür (PVC) ya da strafordan 

yapılabilmektedirler. Pres yardımıyla kalıplarda oluĢturulan viyol yuvaları, farklı Ģekil 

ve büyüklükte olabilmektedirler. 

 

Toprak saksılı ya da sıkıĢtırılmıĢ toprak bloklarında fide yetiĢtirmede en önemli 

aĢamalardan birisi uygun yetiĢtirme ortamlarının hazırlanmasıdır. Bu amaçla, uygun 

oranlarda karıĢtırılmıĢ ve nemlendirilmiĢ toprak harçları kullanılmaktadır Hazırlanan 

toprak harcı, bir iletim düzeni ile presleme ya da doldurma ünitesine aktarılmaktadır. 

Daha sonra plakalardaki bloklara ya da toprak saksılara tohumlar ekilerek, fideler 

yetiĢtirilmektedir. Fide üretimi yapılan küçük iĢletmelerde presleme, doldurma ve ekim 

ünitelerinin farklı olmasına karĢın, büyük iĢletmelerde tam otomatik sistemler 

kullanılmaktadır. 

1.4 Fide Dikim Yatağı Hazırlama Tekniği 

 

Sebze fidelerinin dikiminde baĢarılı olunabilmesi için, fide dikim yatağının uygun 

Ģekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu amaçla, fide yatağında nem alımını ve 
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tutumunu sağlayacak toprak iĢleme tekniklerinin uygulanması, ayrıca fidelerin 

agroteknik isteklerine göre uygun toprak profillerini verebilecek tarım alet ve 

makinalarının kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, topraklı fidelerin özellikle kök 

bölgesi çevresinde bulunan nemin kaybedilmemesi için bu bölgedeki toprak bloğunun 

dağılmadan tarlaya bırakılması bir diğer önemli özelliktir. Fidelerin toprak içerisinde 

açılan yuvalara bırakılmasında bu iki özellik yanında, kullanılacak çizi açıcıların 

toprağın strüktürünün bozulmasına ve fidelerin toprakla temasını sağlamak için 

kullanılan bastırıcı tekerleklerin fide toprak bloğunun Ģeklinin deforme olmasına izin 

vermemesi gerekmektedir. Bu ise tüplü ya da viyollü fidelerin toprak yüzeyinde 

açılacak yuvaların Ģekillerinin düzgün olmasıyla olanaklıdır. 

 

Kapilar su hareketinde güvenliği sağlamak için fide köklerinin, yanal basınç etkisinde 

kalması gerekmektedir Bu ise değiĢik profilde baskı tekerlekleri aracılığıyla 

sağlanmaktadır (ġekil 1.2). 

 

                    h: batma derinliği, h1: iç tarafta, h2: dıĢ tarafta 

 

ġekil 1.2. Topraksız fideler için değiĢik baskı tekerlekleri (Önal 1987) 

1.5 Fide Dikim Makinaları 

 

Fidelerle çoğaltılması gereken bitkiler arasında patlıcan, lahana, hıyar ve tütün gibi 

birçok bitki türü yer almaktadır. ÇeĢitli üretim tekniklerine uygun olarak yetiĢtirilmiĢ 
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olan fidelerin, tarladaki üretim ortamına en etkin Ģekilde iletilebilmeleri fide dikim 

makinaları kullanılarak gerçekleĢtirilebilmektedir. El ile fide dikimi, küçük alanlarda 

yapılabilen zaman alıcı ve yorucu bir iĢlemdir. Çünkü dakikada ancak 6 fide 

dikilebilmekte ve sürekli eğilerek çalıĢılmaktadır. Fide dikim makinaları kullanılarak 

geniĢ alanların üretime sokulması, insan emeği oranının azaltılması sayesinde dakikada 

43-48 fide dikilebilmektedir (Gökcebay 1986, Ülger vd. 1996). Tipi ne olursa olsun fide 

dikim makinaları Ģu istekleri yerine getirebilmelidir (Önal 1987, Anonim 1995, Erol ve 

Dursun 1998): 

 

1. Dikim sırasında fideleri zedelememelidir, zedelenme oranı % 1‟i geçmemelidir. 

2. Fideler dik konumda, kökleri bükülmeden toprağa yerleĢtirilmelidir. 

3. Gübreleme ya da ilaçlama düzenlerine sahip olmalıdır. 

4. Çıplak köklü fidelerin dikiminde kullanılan makinalarda bitkinin kök bölgesine 

can suyu verebilecek düzen bulunmalıdır. 

5. Ergonomik olmalıdır. 

6. Fideler dik konumda dikilmelidir, fidenin düĢeyle yaptığı açı en fazla 30° 

olmalıdır. 

7. Dikim derinliği bitkinin isteğine uygun olarak ayarlanabilmelidir. ÇeĢide bağlı 

olarak fideler uygun derinliğe dikilebilmeli, tarlada ölçülen sıra üzeri fide 

mesafesinin varyasyon katsayısı % 20‟yi ve bitkinin sıra üzerinden sapma 

mesafesi ±3 cm‟ yi geçmemelidir.  

8. Sıra üzeri uzaklıklar 12-100 cm arasında ayarlanabilmelidir. 

9. DeğiĢik fidelerin dikimine uygun özelliklerde olmalıdır. 

10. Dikim sırasında fide toprağını sıkıĢtıracak bir bastırma düzeni bulunmalıdır, 

kökler arasında boĢluk bulunmamalıdır. 

11. Fideler topraktan ancak 0.3 kg‟dan büyük bir kuvvetle çıkabilecek kadar 

sıkıĢtırılmalıdır. 

 

12. Gerektiğinde, sıkıĢtırılmıĢ toprak bloklu ya da viyollerde yetiĢtirilen fideleri 

dikebilmelidir. 

13. Mekanizasyon derecesi değerlendirilirken, fide dikiminde gerekli olan iĢlemler 

zincirinin ne kadarının insan yerine makina tarafından yapıldığı ortaya 
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konulmalıdır. 

 

Uygulamada birbirinden farklı özelliklere sahip çeĢitli fide dikim makinaları 

bulunmaktadır. Bunlar değiĢik açılardan Ģöyle sınıflandırılabilir (Önal 1995, Alizadeh 

2001, Önal 2002). 

a) Tahrik biçimine göre: Genellikle uygulamada kullanılan makinalar traktör ile 

çalıĢtırılmaktadır, elektrik motoru ile ya da stasyoner (kesintisiz) motorlarla 

çalıĢtırılabilenlere az da olsa uygulamada rastlanmaktadır. 

b) Fide dikim yerinin Ģekline göre fide dikim makinaları iki gruba 

ayrılabilmektedir: 

1. Yuvaya dikim makinaları: Yuvaya dikim makinalarında fide yeri değiĢik 

Ģekil ve özelliklerde yuva açıcı uçlarla açılmaktadır 

2. Çiziye dikim makinaları: Çiziye dikim yapan makinalarda genellikle çizi 

açıcılar, bazen de konik halkalı merdaneler kullanılabilmektedir. 

c) Mekanizasyon derecelerine göre fide dikim makinaları 5 grupta 

toplanabilmektedir: 

1. Zımbalı dikim makinası, 

2. Çıkıntılı merdaneli ve bilezik silindirli dikim makinası, 

3. Kıskaçlı, diskli ve parmaklı dikim makinası 

4. Magazinli (rovelver kafalı) fide dikim makinası, 

5. Tam ve yarı otomatik fide dikim makinası 

 

Çıkıntılı veya bilezikli merdaneli makinalarda fide dikim yerleri, çıkıntılar veya 

bilezikler yardımıyla açılmaktadır. Sıra arası mesafe, çıkıntı veya bilezik, bandın 

merdane üzerinde kaydırılmasıyla ayarlanmaktadır. Bu tip makinalarda, toprağa elle 

yerleĢtirilen fideler, baskı tekerlekleri ile yanlardan bastırılmaktadır. Dikim iĢlemi 

sırasında iĢçi, ergonomik açıdan oldukça zor koĢullarda çalıĢtığından, kısa zamanda 

yorulmalar ve ciddi vücut deformasyonları görülmektedir.  
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Çıkıntılı merdaneli dikim düzeni kübik toprak saksılı fidelerin dikiminde, bilezik 

merdaneli dikim düzeni ise topraksız fide ve küçük toprak saksılı fidelerin dikiminde 

kullanılmaktadır.  

 

Diskli veya parmaklı (kıskaçlı) dikim makinalarında, fideler makina üzerinde oturan iĢçi 

tarafından elle dikim ünitelerine verilmektedir. Dikim üniteleri, çalıĢma biçimlerine 

bağlı olarak fideyi çiziye yerleĢtirmektedir Dikim ünitelerine hareket, genellikle baskı 

tekerleklerinden alınarak iletilmektedir. Bu makinalarda fideler kökleri yukarı, yapraklı 

tarafı aĢağı olacak Ģekilde dikim ünitesine yerleĢtirilmektedir (ġekil 1.3). 

 

             

ġekil 1.3 Diskli, parmaklı ve kıskaçlı dikim üniteleri (Önal 2002) 

 

Diskli fide dikim ünitesi ile topraksız fide dikimi yanında diske maĢa Ģeklinde uçları 

kıvrık çubuklar takılarak da topraklı fide dikimi yapılabilmektedir. Parmaklı üniteye 

sahip fide dikim makinalarında ise sıkıĢtırılmıĢ toprak fideleri, diske vidalanan 

parmaklara bastırılarak tutturulur. Sıra aralığı, dikim ünitesinin çatı üzerinde 

kaydırılmasıyla değiĢtirilebilirken, sıra üzeri mesafe, parmak tutucu sayısı veya iletim 

oranı değiĢtirilerek gerçekleĢtirilebilmektedir. 

 

Magazinli (bölümlendirilmiĢ üniteli) fide dikim makinaları, magazin bantlı, zincirli 

revolver kafalı veya toprakta hunisi açılan tekerlekli tipte olabilmektedir. Bu tip 

ünitelere sahip makinalarda iĢçi, sadece dikici üniteye fideyi vermekte diğer iĢlemler 

makina tarafından yapılmaktadır. Magazine yerleĢtirilen fidenin çiziye iletimi, düĢey 

magazin, iletim bandı veya iletim zinciri tarafından yapılabilmektedir. Topraklı fideler, 

çizi açıcı veya mafsallı huni ile açılmıĢ fide dikim yerlerine yerleĢtirilmektedir. Fide 
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yerlerini açan mafsallı huniler, düĢey magazin üzerinde bulunmakta ve toprağa 

girdiğinde bu huniler açılarak topraklı fideyi yuvaya bırakmaktadır. 

 

Magazinli fide dikim makinalarında sıra arası mesafeler ünitelerin çatı üzerinde 

kaydırılmasıyla, sıra üzeri mesafeler ise iletim oranı değiĢtirilerek sağlanabilmektedir 

SıkıĢtırılmıĢ toprak bloklu fidelerin veya tüplü fidelerin boyutları ile magazinlerdeki 

bölmelerin uygun olması halinde baĢarılı bir dikim yapılabilmektedir.  

 

Fide dikim makinalarının uygun fide tipleri dikkate alınarak yapılan bir sınıflandırması 

ise Çizelge 1.5‟de görülmektedir. 

 

Çizelge 1.5 Uygun fide tiplerine göre fide dikim makinalarının gruplandırılması  

                       (Tsuga 2000) 

 

Fide dikim makinaları 

 

Fide 

Topraklı fide Çıplak köklü fide 

Yarı otomatik fide 

dikim makinaları 

 Elle çalıĢtırılabilir 

 Kendiyürür 

 SıkıĢtırılmıĢ toprak bloklu 

 Viyollü 

 Kağıt potlu  

Tam otomatik fide 

dikim makinaları 

 Elle çalıĢtırılabilir 

 Kendiyürür 

 Viyollü  

 Eriyebilir kağıt potlu 

 ġeritsel kağıt potlu 

 

Elle çalıĢtırılabilir veya kendi yürür olarak imal edilen fide dikim makinaları yarı 

otomatik ve tam otomatik olarak fide dikimi yapabilmektedirler.  

 

Yarı otomatik fide dikim makinası; esas olarak, dikim ünitesi, elle besleme 

mekanizması, çizi açıcı düzen, baskı tekerlekleri ve hareket iletim sisteminden 

oluĢmaktadır. Buradaki dikim hızı, fidelerin elle beslenme hızına büyük oranda bağlı 

olmaktadır ve genellikle bir fidenin beslenmesi yaklaĢık 2 saniye sürmektedir ve bu 

makinaların ilerleme hızları yaklaĢık 1-2 km h
-1

 kadardır. Büyük alanlarda, bu iĢlem 

oldukça yorucu olmasına karĢın, basitliği, ucuzluğu, değiĢik tipteki fidelere kolay 

adapte olabilme yeteneğinden dolayı bu tip fide dikim makinaları uygulamada yaygın 

olarak kullanılmaktadır. ġekil 1.4‟de kendiyürür, yarı otomatik tipte bir fide dikim 

makinası görülmektedir. Çıplak köklü fideler için tasarlanmıĢ olan ve iĢçinin üzerine 
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oturarak çalıĢtığı bu makina 2.3 kW gücünde bir motorla tahrik edilmektedir Bu tip fide 

dikim makinası özellikle çıplak köklü lahana fidelerinin dikimi için tercih edilmektedir. 

Makina ile iĢçinin çalıĢma performansına bağlı olarak saatte 2000 fide 

dikilebilmektedir. Bir dekarlık alan için harcanan zaman da 3-5 saat arasında 

değiĢmektedir. 

 

1. Çizi açıcı  4. Ön tekerlek  7. Fide tablası 

2. Dikim Diski  5. Arka tekerlek 8. Motor 

3. Baskı Tekerleği 6. Dümenleme kolu 

 

ġekil 1.4 Kendiyürür yarı otomatik fide dikim makinası (Tsuga 1995) 

 

Tam otomatik fide dikim makinaları, dikici mekanizma, besleme mekanizması ve 

hareket iletim düzeninden oluĢmaktadır. Dikim iĢlemlerinin tam otomatik olmasından 

dolayı, dikim hızı daha yüksektir. Bu tip makinalarda iĢçi, sadece makinayı dümenleme 

ve fide tablalarını değiĢtirme iĢlemlerini yapmaktadır. Buna karĢın, bu tip fide dikim 

makinaları bazı hassas olmayan fide tipleri için uygun olabilmektedir. Plastik malç ile 

üretim yapılan fideler için eĢ zamanlı olarak çalıĢan, yakma veya delme mekanizmaları 

bulunmaktadır. Özellikle lahana, çin lahanası ve marul dikiminde bu tip makinalar 

kullanılmaktadır. Dikim derinliği otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Genellikle 

toprak bloklu ve viyollü fidelerin dikiminde kullanılan bir tam otomatik bir fide dikim 

makinası ġekil 1.5‟de görülmektedir. 
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1. Çatı     11. Derinlik ayar düzeni 

2. Fide tablası    12. Selonoid ve yol verme mekanizması 

3. MikroĢalter    13. Enjektör 

4.Çift etkili silindir   14. DüĢme borusu 

5. Ayar mekanizması   15. Çift etkili silindir 

6. Dört kollu valf   16. Fan 

7. Enlemesine hareket kanalı  17. Kazıcı 

8. Uzunlamasına hareket kanalı  18. Derinlik ayar tekerleği 

9. Baskı tekerlekleri   19. Boru 

10. TaĢıyıcı plaka 

 

ġekil 1.5 Tam otomatik bir fide dikim makinası (Erol ve Dursun 1998) 

Bu makine ile fide tablasında bulunan kare kesitli 128 veya 200 adet viyol, çizilere 

dikilebilmektedir. Fide dikim ünitesindeki parmaklar, tabla üzerindeki bir fideyi alarak 

balta tip çizi açıcının açtığı çizi içersine bırakmakta daha sonra fideler baskı tekerlekleri 

ile bastırılmaktadır. Bu makina ile dikim yapılırken sıra aralığı 28-56 cm, sırt yüksekliği 
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0-25 cm olabilmektedir. Dikim hızı saniyede 1 fidedir ve 1 iĢçi ile çalıĢmada 1 dekarlık 

alan için 2-2.5 saatlik çalıĢma zamanına gereksinim duyulmaktadır. 

 

Bu çalıĢmada Türkiye‟deki sebze üretim durumu ve fide dikiminde kullanılan 

makinaların dikim mekanizmaları incelenmiĢ ve fide dikim makinalarında tüplü ve 

toprak köklü domates ve hıyar fidelerinin dikiminde kullanılabilecek bir mekanizmanın 

tasarlanması amaçlanmıĢtır. Bu mekanizma tasarlanırken fide dikim ünitesi yuva açıcı 

ucunun toprakta düzgün bir yuva Ģekli açılmasını sağlaması dikkate alınmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Alizadeh (2001) yaptığı doktora çalıĢmasında sıkıĢtırılmıĢ toprak bloklu ve viyollerde 

yetiĢtirilmiĢ fideleri dikebilecek bir fide dikim makinası prototipi geliĢtirmiĢtir (ġekil 

2.1). Tasarlanan makina traktörün hidrolik sisteminden tahrik edilmiĢtir. Fide dikim 

makinasının üzerinde konumlandırılmıĢ 300 mm uzunluğundaki bir bantlı götürücü ile 

fideler çizi açıcı ünite tarafında açılan çizilere taĢınmıĢ ve kapatıcı ünite ile fidelerin bu 

çizi içerisinde sıkıĢtırılması sağlanmıĢtır. Üç farklı çalıĢma hızında yapılan denemelerde 

hızın artması ile birlikte; fidelerin sıra üzeri dağılım düzgünlüğü değerlerinde bozulma 

olduğu, fidelerin dikim düzlemi ile yaptığı açının 30°‟nin üzerine çıkanları sayısının 
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arttığı ve çalıĢma hızının artması ile birlikte bir saate dikilen fide miktarlarında artıĢ 

olduğu belirtilmiĢtir. 

 

ġekil 2.1 Alizadeh tarafından tasarlanan fide dikim makinası (Alizadeh 2001) 

 

Thomas (2002) yaptığı çalıĢmada fide dikiminin çeltik kültürü iĢlemleri içerisinde emek 

yoğun bir iĢlem olduğu üzerinde durarak fide dikim iĢleminin ağır toprak koĢullarında 

ve çok alçak mesafeden dikkatli bir Ģekilde yapılması sebebiyle nitelikli iĢ gücü 

gerektirdiğini vurgulamıĢtır. ÇalıĢmada, fide dikimi için düzlemsel dört çubuk 

mekanizması temel bir tasarım olarak ele alınmıĢ, bu mekanizmanın izlediği yörünge bir 

bilgisayar programı yardımıyla belirlenmiĢtir. Mekanizmayı oluĢturan uzuvların 

boyutlarının değiĢtirilmesi ile çıkıĢ uzvunun izlediği yörüngenin aynı hareket 

koĢullarında farklı yörüngeler izlediği gözlemlenmiĢ, Grashof teoremine göre 

oluĢturulabilecek mekanizmalar içerisinden fideyi alma, taĢıma ve dikim aĢamaları için 

en uygun hareketi sağlayan mekanizma seçilmiĢtir. Laboratuar denemeleri de yapılan bu 

mekanizma ġekil 2.2‟de gösterilen kendiyürür bir fide dikim makinası üzerine monte 

edilmiĢ ve denemeler sonucunda mekanizmanın beklenilen fonksiyonları yerine 

getirdiği belirtilmiĢtir. 
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1.Transmisyon kutusu  6.Krank    

2.Motor   7.Ġletim uzvu  

3.Dikici ünite mili  8.Fide tablası    

4.Tutaç     9.Fide itici    

5.Parmaklı dikici düzen     

ġekil 2.2 Kendiyürür fide dikim makinası (Thomas 2002) 

Ruggiu and Bertetto (2006) yaptıkları çalıĢmada, safran bitkisi çiçeklerinin hasadı için 

bir serbestlik derecesine sahip bir kesme düzeni prototipi geliĢtirmeyi amaçlamıĢlardır. 

Bu amaçla, devitilen bir kam mekanizması tasarlamıĢ, bu mekanizma ile çiçeklerin 

bitkiden ayrılarak kesme düzenine yönlendirilmesini ve kesme düzeninde oluĢturulan 

titreĢim ile safran çiçeklerinin yapraklarından ayrılmasını sağlamıĢlardır. Temel 

mekanizma kuramlarına göre modellemesi ve laboratuar denemeleri sonucunda elde 

edilen geometrik, kinetik ve kinematik veriler ıĢığında geliĢtirilen prototiple yaptıkları 

tarla denemeleri sonucunda, olgunlaĢma devresine gelmiĢ safran bitkisi çiçeklerinin 

%87 oranında zarar görmeden mekanik hasadını gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

 

Scheidtweiler (2000) yaptığı çalıĢmada; geliĢen teknolojilere karĢın küçük ölçekli 

tarımsal iĢletmelerde mekanizasyon uygulamalarının yaygın biçimde 
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kullanılamamasının nedenlerini; bu iĢletmelerde dikim iĢlemlerinin genellikle insan 

yoğun bir Ģekilde yapılması, fidelerin zamanında ĢaĢırtılabilmesi için uygun zaman 

aralığının çok kısa olması sonucunda birim alana dikilen bitkilerin olması gereken 

sayıdan daha az olması ve çoğunun uygun Ģekilde dikilmemeleri sebebiyle kaybı, bu 

kaybın neden olduğu ekonomik zararlar olarak açıklamıĢtır. Bu olumsuzlukları göz 

önüne alarak, Doğu Afrika‟daki küçük ölçekli iĢletmeler için elle dikim yöntemi ve 

geliĢtirdiği hayvanla çekilir tamburlu tip fide dikim makinasının iĢletmecilik değerlerini 

karĢılaĢtırmıĢtır. Sonuçta; geliĢtirdiği fide dikim makinasının elle fide dikimine oranla 

birim alandaki bitki yoğunluğunu uygun dikim zamanından yararlanmayı artırarak %40 

oranında fazlalaĢtırdığını, farklı toprak koĢullarında da dikime imkan verdiğini ve 

dikilen fidelerde elle dikim iĢlemine göre canlılık oranlarının %10 oranında arttığını 

belirtmiĢtir. ġekil 2.3‟de görülen makinayı geliĢtirilen Scheidtweiler, bu makinanın 

tekdüze dikime olanak verdiğini belirttiği çalıĢmasında; makinanın farklı fide tiplerinde 

de kullanılabildiğini, farklı fide dikim özelliklerine göre nitelikli iĢgücü 

gereksinimlerinde ciddi oranda tasarruflar sağladığını, karmaĢık bir sistem olmaması 

nedeniyle de ilk yatırım maliyetinin düĢük ve yatırım geri dönüĢüm oranın ise yüksek 

olduğunu vurgulamıĢtır. 
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ġekil 2.3 Hayvanla çekilir tip fide dikim makinası (Scheidtweiler 2000) 

 

Öztürk (1999) yaptığı doktora çalıĢmasında bir dingilli traktörden hareket alan bir çukur 

açma makinası tasarlamıĢ bu makine üzerine fide dikimine ek olarak eğimli alanlarda da 

dikim yapabilmesi için teraslama iĢlemini de gerçekleĢtirebilecek bir ünite 

yerleĢtirmiĢtir. GeliĢtirdiği bu makinanın iĢletme karakteristiklerini saptayan Öztürk, 

makine ile yapılan dikimde iĢ veriminin el ile yapılan dikime göre iki katı daha fazla 

olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca bu makinaya eklenebilen tohum ekme düzeni ile 

tohumdan üretilen meĢe palamudu tohumlarının da ekilebileceğini belirtmiĢtir. Öztürk 

7.3 kW gücündeki bir traktör ile yaptığı çalıĢmada enso tipi tüplü karaçam fidanları ile 

3x3 m dikim aralığında 36 fidan/h ve 0.324 da/h‟lik iĢ baĢarısı değerlerine ulaĢmıĢtır. 

 

Choi vd. (2002) yaptıkları çalıĢmada sebze fidelerinin ĢaĢırtılması iĢlemi için fideleri 

20x10 hücre olarak üretilen viyollerden dikim yapacak makinaya taĢıyacak bir 

mekanizma geliĢtirmiĢlerdir. Bir yol gösterici yuva ve beĢ kol mekanizmasından oluĢan 

bu mekanizma ile 44 mm derinliğindeki viyollerde yetiĢtirilen lahana fidelerinin 

bulundukları hücrelerden zarar verilmeden çıkarılması ve 30–40 cm uzaklıkta yer alan 

dikim yapacak makinaya aktarılması amaçlanmıĢtır. Tasarlanan mekanizmanın 

ADAMS yazılımı ile modeli oluĢturularak hız, ivme ve kuvvet analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda 30 min
-1

 ile devitilen mekanizmanın 

%97 baĢarı oranı ile dakikada 30 adet fideyi viyollerden makinaya aktardığını 

bildirmiĢlerdir. 

 

IĢık (2002), titreĢimli zeytin hasat makinesinin mekanizma yapısını inceleyerek 

bilgisayar ortamında kinematik analizini yaparak, teorik performansının sınır değerlerini 

hesaplamıĢtır. Mekanizmanın her noktadaki konum, hız ve ivme değerlerini belirleyici 

denklem eĢitliklerini bilgisayar ortamına aktarmıĢ ve oluĢturulan program ile 

mekanizmanın “konum-zaman”, “hız-zaman” ve “ivme-zaman” eğrilerini tanımlamıĢtır. 

Sonuç olarak biyel uzunluğu sabit kalmak koĢuluyla, değiĢen krank uzunluklarının 

mekanizmanın ivme eğrilerinde değiĢimlere neden olduğunu saptamıĢ ve uygun krank 

uzunluklarını belirlemiĢ ve mekanizmanın konum zaman eğrilerini ġekil 2.4‟de 

gösterildiği gibi elde etmiĢtir. 7 farklı krank uzunluğunda yaptığı denemeler sonucunda 
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3 cm‟lik krank uzunluğu olan mekanizmanın ölü konumlarında sıfır değerine diğer 

kranklara göre daha çok yaklaĢtığını belirtmiĢtir. Bu uzunluğun mekanizma üzerinde 

daha az dinamik yüklenmeye neden olacağını, bu sebeple 3 cm‟lik krank kolu uzunluğu 

olan mekanizmanın belirtilen koĢullar altında ideal mekanizma olduğunu bildirmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.4 Zeytin hasat mekanizmasının konum – zaman eğrileri (IĢık 2002) 

 

Ting-ting vd. (2009) mısır, patates, pancar, domates, patlıcan, pamuk gibi bitkilerin 

fideleri için bir fide dikme mekanizması tasarlayarak MATLAB programı yardımıyla 

matematiksel modelini geliĢtirmiĢlerdir. Bu modelle mekanizma hareketinin analizinin 

öngörülebilir ve gözlenebilir hale geldiğini bildirdikleri çalıĢmalarında, geliĢtirdikleri 

modelin aynı zamanda fide dikim mekanizmasının oransal parametrelerinin 

seçilebilirliğine olanak verdiğini ve fide dikim performansını artırabildiğini 

bildirmiĢlerdir. Buna göre bir fide dikim makinesinin çalıĢması için gereken nitelikleri; 

fide iletim mekanizmasına fideyi iletecek bir otomatik besleme ünitesinin var olması, 

fidenin dikim sırasında düĢeye yakın ve 30°nin altında bir açıyla fide yatağına 

bırakılması, dikimden sonra fide tutucu ünitenin baĢlangıçtaki pozisyona geri dönmesi 

ve makine sabit bir hızla ilerlerken fide dikim sürecinin sabit ve dairesel olması olarak 

belirtmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri, bu sıralanan özellikleri taĢıyan, mekanizma ġekil 2.5‟de 

görülmektedir. Sonuç olarak; mekanizmayı deviten uzuv için uygun uzunluk ve tutucu 

ayağın izleyeceği yörünge için uygun değerler elde edilerek yukarıda belirtilen 

nitelikleri taĢıyan bir mekanizma geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen mekanizma, ilerleme 

yönüne ters yönde hareket ettiğinden hareketin iletimine bağlı olarak çıkıĢ uzvunun 
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izlediği A-B-C-D yörüngesinin tarla yüzeyine paralel olduğu C-D aralığındaki ilerleme 

hızı, makinenin ilerleme yönündeki hızına eĢit ancak ters yöndedir. Bu aralıkta görece 

hızın sıfır olmasından dolayı mekanizmanın toprakta çukur açma iĢlemini 

gerçekleĢtirirken küreme etkisi yaratmayacağı belirtilmiĢtir. 

 
ġekil 2.5 Fide dikim mekanizmasının Ģematik gösterimi (Ting-ting vd. 2009). 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Bu bölümde düzgün Ģekilli yuva açabilecek mekanizmanın tasarımında kullanılan, 

fidelere iliĢkin özellikler, tasarımda kullanılan bilgisayar programları ve tasarlanan yuva 

açma mekanizmasına yer verilmiĢtir. 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Tasarlanan mekanizma ile dikilecek fideler 

 

Fide dikiminde uygulanan kökleri topraklı fidelerin üretim materyali olarak kullanılması 

yöntemi ülkemizde giderek yaygınlaĢmaktadır. Buna göre fidelerin geniĢ alanlarda fide 

dikim makinalarıyla dikiminin de yaygınlaĢacağı yadsınamaz. Fidelerin makinayla 

dikimi de buna bağlı olarak önem kazanmaktadır. Bu amaçla kullanılan makinalar yarı 

otomatik ve tam otomatik olarak tasarlanabilmektedir. Günümüzde yarı otomatik fide 

dikim makinaları uygulamada daha fazla kullanılmaktadır. Çok farklı konstrüksiyon 
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Ģekillerinde olabilen fide dikim makinalarında fidenin dikici üniteye yerleĢtirilmesi ve 

dikici ünitenin fideyi zarar vermeden toprağa iletmesi önem taĢımaktadır. Toprakta her 

bir fide için ayrı çukur açabilen birçok değiĢik mekanizmalar da geliĢtirilmiĢtir. Bu 

mekanizmalar fidelere uygun boyutlarda yuvalar açmalıdır. Buna yönelik olarak bu 

çalıĢmada, ülkemizde yaygın olarak fideyle üretimi yapılan domates ve hıyarın fide ile 

yetiĢtiriciliğinde yaygın olarak kullanılan toprak bloklu ve viyollü fideler materyal 

olarak seçilmiĢtir. Toprak bloklu ve viyollü domates ve hıyar fidelerinin fide dikim 

mekanizmanın tasarlanmasında dikkate alınan bazı ölçüleri Çizelge 3.1 ve Çizelge 

3.2‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.1 Toprak bloklu ve viyollü domates fidelerinin bazı fizikomekanik 

                   özellikleri (Alizadeh 2001) 

Özellikler 
Fide 

Tipi 
Ġthal Turf Yerli Turf 

Mantar 

Kompostu 

Boyut  

(cm) 

Toprak 

Bloklu 

5.44x4.98x5.6

9 

4.85x4.82x5.4

0 

4.38x5.15x5.8

2 

Viyollü 4.30x3.62x7.4

2 

4.10x3.20x7.1

0 

3.90x4.00x6.0

0 

Sürtünme 

katsayısı (%) (sac 

yüzey) 

Toprak 

Bloklu 
0.45 0.48 0.47 

Viyollü 0.42 0.40 0.43 

Bitki boyu  

(cm) 

Toprak 

Bloklu 
16.69 16.34 15.43 

Viyollü 12.13 11.87 10.92 

 

Çizelge 3.2 Toprak bloklu ve viyollü hıyar fidelerinin bazı fizikomekanik özellikleri 

Özellikler 
Fide 

Tipi 
Ġthal Turf Yerli Turf 

Mantar 

Kompostu 
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Boyut  

(cm) 

Toprak 

Bloklu 
5.0x5.2x5.9 4.1x5.0x5.4 3.8x5.4x5.0 

Viyollü 4.5x4.1x6.7 4.1x3.8x7.3 4.0x3.1x6.0 

Sürtünme 

katsayısı (%) (sac 

yüzey) 

Toprak 

Bloklu 
0.50 0.51 0.50 

Viyollü 0.50 0.48 0.50 

Bitki boyu  

(cm) 

Toprak 

Bloklu 
17.3 14.5 13.7 

Viyollü 15.5 13.2 11.5 

 

Tasarımlarda dikimi gerçekleĢtirecek mekanizmanın ucunda bulunan yuva açıcı uç 

Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2‟deki verilere uygun olarak boyutlandırılmıĢtır. 

 

3.1.2 Tasarımda kullanılan bilgisayar programı 

 

Fide dikim mekanizmasının bilgisayar destekli tasarımında MSC Adams programından 

yararlanılmıĢtır.  

 

MSC Adams R3 programı bir mekanizma analiz programıdır (ġekil 3.1). Program 

yardımıyla; makinaların hareket eden elemanlarının dinamik analizler yapılabilmekte; 

bu bileĢenlere etki eden kuvvetlere göre sistemin davranımını görsel hale getirmekte ve 

optimizasyon için veriler sağlamaktadır. Program, bünyesinde bulundurduğu geliĢmiĢ 

fizik motoru sayesinde sistem ve ortam bileĢenlerini yer çekimi, malzeme özellikleri 

gibi gerçek koĢullardaki özelliklerle tanımlayabilmekte ve bunların sonucunda da 

gerçek zamanlı bir simülasyona olanak sağlayabilmektedir. KarmaĢık ve büyük 

sistemlerin analizlerinde daha karmaĢık çözücülere (solver) sahip Nastran ve Patran 

ikilisi önerilmekle birlikte Adams programı, düzlemsel ve tek merkezden hareketli 

mekanizmaların analizlerinde doğruluğu gerçek koĢullara yakın sonuçlar 

verebilmektedir. 

 

Program yardımıyla, tasarımı yapılan sistem üzerinde yer alan hareketli elemanlara 

fonksiyonlarında tanımlandığı yönde, doğrultuda ve hızda ya da devirde hareketi 

sağlayan güç sisteminin yapısal özelliğine uygun olarak, hareket verilebilmekte ve daha 

fiziksel olarak temas edilebilir bir prototip yapmadan model üzerinde tüm sistemin 
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hareketleri, hızı, döner elemanların devri ve hareketli uzuvların yörüngeleri normal 

koĢullar altında fiziksel olarak ölçüldüğü gibi ölçülebilmektedir. 

 

Ayrıca program tasarlanan sistemin hareket ileten mekanizmalarını temel teoremlere 

göre çözümleyerek hareketin aktarımında bir sorunla karĢılaĢıldığında ya da çıkıĢ 

uzvunda elde edilen hareketin fonksiyonunun istenilen fonksiyondan farklı olduğu 

durumlarda tasarımcıyı değiĢiklik yapması gereken uzuv ve parametreleri tespit ederek 

optimizasyon konusunda yönlendirmektedir. 

 

  

ġekil 3.1 MSC Adams R3 programı açılıĢ ekranı 

3.1.3 Tasarlanan yuva açma mekanizması 

 

ÇalıĢmada dikkate alınan toprak bloklu ve viyollü domates ve hıyar fidelerinin 

dikiminde kullanılabilecek yuva açıcı mekanizma, kol mekanizması olarak tasarlanmıĢ 

ve tasarımın çözümlenmesinde Adams programı kullanılmıĢtır. 

 

Yuva açma ve dikim fonksiyonunu yerine getirmek üzere tasarlanan mekanizma iki 

farklı krank biyel mekanizmasından oluĢmaktadır (ġekil 3.2). Dikici çatıyı hareket 

ettiren krank mekanizması ve çift krank biyel mekanizması ile döndürülen yuva açıcı 

ucun uygun bir biyel eğrisi oluĢturacak Ģekilde yörüngede hareket etmesini 

sağlamaktadır. Birinci krank biyel mekanizması çatıyı yatay yönde öteleme hareketi ile 
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çalıĢtırmakta; ikinci çift krank biyel mekanizması ise yuva açıcı ucun dikim iĢlemini 

gerçekleĢtirmektedir. 

 

Bu mekanizmanın çözümünde kinematik analizler yapılmıĢ, mekanizmanın dinamik 

analizi üzerinde durulmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2 Tasarlanan yuva açıcı mekanizma 

3.2 Yöntem 

 

Mekanizmaların kinematik olarak incelenmesi, mekanizmayı oluĢturan uzuvlardan 

herhangi birinin seçilen noktasının izlediği biyel eğrisinin bulunması ve bu noktanın 

hareket süresince sahip olduğu hız ve ivme değerlerinin hesaplanmasıyla 

gerçekleĢtirilir. Mekanizmaların kinematik incelemelerine yönelik araĢtırmalar, 

kinematik analizler ve kinematik sentezler olmak üzere iki temel üzerine 

yürütülmektedir. 

 

Kinematik analiz, varolan bir düzlemsel mekanizmanın kinematik Ģemasının, kinematik 

çift türlerinin ve giriĢ uzvunun hareketinin tanımlanmasına yönelik olarak 

UZUV ADI ÖLÇÜSÜ (mm) 

1 Ana çatı 2700 

2 Kayar çiftler 100 

3 Yuva açıcı ucun bağlandığı çatının yüksekliği 300 

4 Yuva açıcı mekanizmanın krank kolu uzunluğu 70 

5 Yuva açıcı biyel bağlantı kolu 200 

6 Yuva açıcı mekanizmanın biyel kolu uzunluğu 210 

7 Yuva açıcı ucun bağlandığı çıkıĢ uzvu 400 

8 Yuva açıcı ucun bağlandığı çatının geniĢliği 800 

9 Yuva açıcı çatının ana çatıya bağlantı kolu 250 

10 Yuva açıcı uç Çizelge 3.1 ve 3.2 

r: Çatıyı hareket 

ettiren mekanizmanın 

krank kolu 

 

l: Çatıyı hareket 

ettiren mekanizmanın 

biyel kolu 
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yapılmaktadır. Kinematik sentez ise; istenilen hareketi gerçekleĢtirebilecek 

mekanizmaların tasarımını yapmak için gereken kinematik Ģemanın çizilmesi, uzuv sayı 

ve boyutlarının bulunması ve kinematik çift tiplerinin belirlenmesine yönelik 

çalıĢmalardır (Kazıhan ve ark. 1996).  

 

Kinematik analiz yapılacak olan bir düzlemsel mekanizmada öncelikle yapılması 

gereken yer değiĢtirme analizidir. Bu analiz ile mekanizmanın hareketi sonucunda, 

uzuvların üzerinde yer alan herhangi bir noktanın taradığı parametrik yörünge 

bulunmaktadır. Daha sonra belirlenen bu noktanın hız ve ivme analizleri yapılarak bu 

noktanın kinematik analizi tamamlanmıĢ olur (Sabuncu 1996, Kazıhan vd. 1996). 

 

Kinematik analizler için üç farklı yöntem kullanılmaktadır: 

a) Grafik yöntem, 

b) Grafoanalitik yöntem, 

c) Analitik yöntem. 

 

Mekanizma çözümlemelerini yapan analiz programları, çizilen mekanizmaları çizim 

uzayındaki koordinatlarına göre matrisler ile tanımlamakta, bu matrisleri analitik 

yöntemle mekanizmaların kinematik analizi prensibine göre çözümlemektedir. 

Mekanizma analiz yazılımları, analitik çözümlemeler sonucunda elde edilen verilerin 

çıktılarını ise biyel eğrileri, yer değiĢtirme, hız ve ivme diyagramları Ģeklinde 

vermektedir. 

 

Dikim makinasındaki mekanizmalarda analitik yöntem kullanılarak kinematik analizin 

yapılabilmesi için kullanılan formülasyonlar ve iĢlem basamakları ise aĢağıdaki gibi 

açıklanabilmektedir (Erdoğan 1990, Söylemez 2000), (ġekil 3.3): 
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ġekil 3.3 Bir krank biyel mekanizması (Kazıhan vd. 1996) 

 

ġekil 3.3‟de görülen C noktasına iliĢkin olarak verilen formülasyonlarda yer değiĢtirme 

aĢağıdaki formülle hesaplanabilir: 

          (3.1) 

EĢitlikte; 

x : Yer değiĢtirme (mm) 

r : GiriĢ uzvunun (krank) uzunluğu (mm) 

θ : Ġletim açısı (°) 

l : ÇıkıĢ uzvu (biyel) uzunluğu (mm) 

 

Bu formülün birinci türevi alınarak elde edilen aĢağıdaki formülle mekanizmanın hız 

değerleri hesaplanabilir: 

 

         (3.2) 

EĢitlikte;  

ẋ : Hız (mm/s) 

ω : Açısal hız (rad/s) 

 

Yer değiĢtirme formülünün ikinci türevi alınarak elde edilen ivme formülü ise Ģu 

Ģekildedir: 

         (3.3) 

 

EĢitlikte; 

ẍ : Ġvme (mm/s
2
) 

 

Mekanizma üzerinde bulunan bir P noktasının analitik yöntemle yer değiĢtirme, hız ve 

ivme analizleri ise aĢağıdaki formüllerle hesaplanır: 
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           (3.4) 

EĢitlikte;  

xp : P noktasının x eksenine göre yer değiĢtirme değeri (mm) 

b : P noktasının B noktasına olan uzaklığı (mm) 

 

            (3.5) 

EĢitlikte; 

yp : P noktasının y eksenine göre yer değiĢtirmesi (mm) 

  

        (3.6) 

EĢitlikte; 

ẋp : P noktasının x eksenine göre hızı (mm/s) 

 

           (3.7) 

EĢitlikte; 

        : P noktasının y eksenine göre hızı (mm/s) 

 

         (3.8) 

 

EĢitlikte; 

       : P noktasının x eksenine göre ivmesi (mm/s
2
) 

           (3.9) 

 

EĢitlikte; 

       : P noktasının y eksenine göre ivmesi (mm/s
2
) 

 



29 
 

 

Mekanizma tasarım ilkelerine göre geliĢtirilmiĢ olan mekanizmanın üzerinde bulunan 

yuva açıcı uca iliĢkin uygun biyel eğrisi belirlenmiĢ ve yer değiĢtirme, hız ve ivme 

analizleri yapılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmada geliĢtirilen mekanizmada çatıyı hareket ettiren krank mekanizmasına iliĢkin r 

ve l uzuv uzunlukları değiĢtirilerek (Çizelge 3.4) ortaya çıkan biyel eğrileri, yer 

değiĢtirme, hız ve ivme diyagramları incelenmiĢtir. 

 

Çizelge 3.3 Farklı r ve l uzuv uzunluklarına göre oluĢturulan mekanizmalar 

 

OluĢturulan 

Mekanizmalar 

Uzuvlar 

r 

(mm) 

l 

(mm) 

M1 250 300 

M2 225 325 

M3 200 350 

M4 175 375 

M5 150 400 

 

 

ġekil 3.2‟de 10 numarayla gösterilen yuva açıcı ucun çizdiği biyel eğrileri analiz 

edilerek bu eğriye iliĢkin yer değiĢtirme, hız ve ivme parametreleri incelenmiĢtir. 

 

Fidelerin içine bırakılacağı yuvaların düzgün bir Ģekilde açılabilmesi için dikim 

makinası traktörün arkasında yatay düzlemde hareket ederken, yuva açıcı ucun toprağa 

battığı anda yere göre bağıl hızının sıfır olması gerekmektedir. Bu da traktör ilerleme 

yönüne göre ters yönde bir çevrim gösteren bir biyel eğrisiyle sağlanabilir. Burada, 

yörünge üzerinde hız değiĢiminin sabit, dolayısıyla ivme değerinin sıfır olduğu 

bölgelerin belirlenmesi esas alınmıĢtır. Mekanizmada giriĢ verileri olarak r ve l 

değerlerine bağlı olarak ortaya çıkan biyel eğrilerinde belirlenen amaca en yakın sonucu 

verenler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Toprak bloklu ve viyollü domates ve hıyar fidelerinin dikimi için geliĢtirilen yuva açıcı 

uç mekanizması tasarımı ġekil 4.1‟de verilmiĢtir. ġekil 4.1‟de r=250 mm ve l=300 mm 

ölçülerindeki mekanizmanın r ve l uzuvlarının birbirine paralel olduğu konumda olduğu 

(0°) ilk hareket konumu baĢlangıç olacak Ģekilde bir çevrimin tamamlandığı 12 

saniyelik zaman dilimi için yapılan simülasyon sonucu elde edilen biyel eğrisini 
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göstermektedir.

 

ġekil 4.1 M1 mekanizmasının oluĢturduğu biyel eğrisi 

 

ġekil 4.1‟de görülen M1 mekanizmasının biyel eğrisinin paralel olduğu bölgeler yuva 

açıcı uç tarafından yuvaların açıldığı ve fidelerin dikilebileceği bölgelerdir.  

 

ġekil 4.1‟de görülen mekanizmada r krank kolunun bir periyodunda yuva açıcı ucun yer 

değiĢtirme, hız ve ivme diyagramları ġekil 4.2 – 4.4‟de verilmiĢtir. ġekiller paket 

programın grafik çıktıları olduğundan aynen kullanılmıĢ, grafik üzerindeki yazılar 

orijinal dilinde muhafaza edilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.2 M1 mekanizmasının yer değiĢtirme grafiği 
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ġekil 4.2‟de verilmiĢ olan M1 mekanizmasında yer alan yuva açıcı ucun 15 saniyelik 

çevriminde yer değiĢtirme – zaman grafiği incelendiğinde, baĢlangıç konumundan 

itibaren yer değiĢtirme miktarı 6‟ncı saniyede 500 mm‟ye ulaĢmaktadır. Hareketin 

devamında eğri yaklaĢık olarak yatay bir karakter göstermekte 9‟uncu saniyede 400 mm 

değerine ulaĢarak 12 saniyede periyodunu tamamlamaktadır. 

  

 

ġekil 4.3 M1 mekanizmasının hız grafiği 

 

ġekil 4.3‟de görülen M1 mekanizmasının hız-zaman grafiğinde; mekanizma harekete 

geçtiğinde, yaklaĢık 2‟nci saniyede en yüksek değerine (180 mm/s) ulaĢmakta; bundan 

sonra parabolik bir Ģekilde 6‟ncı saniyede tekrar 0 noktasına gelmektedir. Mekanizma 

5‟inci saniyede 25 mm/s değerine ulaĢmakta, 7.5‟inci saniyede -25 mm/s değerini 

bulmaktadır. Bu aralık yaklaĢık sabit kabul edilebilir. Yuva açıcı ucun toprağa girmeye 

baĢladığı bu andan sonra hız ters yönde simetrik bir karakter göstermekte; ucun 

topraktan çıkmaya baĢladığı anda ise yine tepe değerine ulaĢarak ani bir artma 

eğilimiyle ilk konumuna dönmektedir. 
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ġekil 4.4 M1 mekanizmasının ivme grafiği 

 

M1 mekanizmasının ġekil 4.4‟deki ivme diyagramı incelendiğinde; yuva açıcı uç 

harekete baĢladığı anda ani bir ivmelenme ile 3‟üncü saniyede 105 mm/s
2
 değerine 

ulaĢmakta; ucun toprağa girmeye baĢladığı bu andan itibaren ivme değeri azalmakta ve 

karakter değiĢtirerek 5-7.5 saniye aralığında hemen hemen yatay konumda 

seyretmektedir. Bu aralıkta ivme değeri 0‟a çok yakın olmakta, aynı zaman aralığında 

hız değerleri de yaklaĢık olarak sabit kalmaktadır. Bu durum, yuva açıcı ucun toprak 

içerisine girip, yaklaĢık 2.5 saniye süresince sabit konumda kalmasını, dolayısıyla 

fidelerin toprak içerisine bırakılıp ucun topraktan çıkması için yeterli zamanı 

sağlamaktadır. 

 

ġekil 4.5‟de tasarlanan r=225 mm ve l=325 mm ölçülerindeki M2 mekanizmasının 

biyel eğrisi görülmektedir. Biyel eğrisi r ve l uzuvlarının birbirine paralel olduğu 

konumda (0°) ilk hareket konumu baĢlangıç olacak Ģekilde bir çevrimin tamamlandığı 

12 saniyelik zaman dilimi için yapılan simülasyon sonucu elde edilen biyel eğrisi 

görülmektedir. 
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ġekil 4.5 M2 mekanizmasının oluĢturduğu biyel eğrisi 

 

ġekil 4.5‟de görülen M2 mekanizmasının biyel eğrisi incelendiğinde M1 

mekanizmasının biyel eğrisinden farklı olarak mekanizmanın yere göre daha sınırlı 

düĢey bir hareket yaptığı, biyel eğrisinin yere paralel olduğu sürenin ise oldukça 

kısaldığı görülmektedir. 

 

ġekil 4.5‟de görülen mekanizmada r krank kolunun bir periyodunda yuva açıcı ucun yer 

değiĢtirme, hız ve ivme diyagramları ġekil 4.6 – 4.8‟de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.6 M2 mekanizmasının yer değiĢtirme grafiği 
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ġekil 4.6‟da verilmiĢ olan M2 mekanizmasında yer alan yuva açıcı ucun 15 saniyelik 

çevriminde yer değiĢtirme-zaman grafiği incelendiğinde; baĢlangıç konumundan 

itibaren yer değiĢtirme miktarının 6‟ncı saniyede 450 mm‟ye ulaĢtığı, hareketin 

devamında eğrinin bir sinüs dalgası karakteristiğiyle hareketini tamamladığı 

görülmektedir. Eğri herhangi bir zaman noktasında ya da zaman aralığında sabit 

kalmamakta ve yer değiĢtirme sürekli olmaktadır. 

 

 

ġekil 4.7 M2 mekanizmasının hız grafiği 

ġekil 4.7‟de görülen M2 mekanizmasının hız-zaman grafiği incelendiğinde; mekanizma 

hareketine baĢladıktan sonra yaklaĢık 2‟inci saniyede hızın en yüksek değere (150 

mm/s) ulaĢtığı görülmektedir. Bundan sonra parabolik bir Ģekilde azalmaya devam 

ederek hız 5‟inci saniyede tekrar 0 noktasına gelmekte ve yaklaĢık 10.5‟inci saniyede 

ise yine tepe değerine ulaĢarak periyoduna devam etmektedir. 
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ġekil 4.8 M2 mekanizmasının ivme grafiği 

 

M2 mekanizmasının ġekil 4.8‟deki ivme grafiği incelendiğinde; yuva açıcı ucun ani bir 

ivmelenme ile harekete baĢladığı ilk 3.5 saniye içerisinde ivmenin hızlı bir düĢüĢ 

gösterdiği 3.75-10.5 saniyeler arasında sıfır değerine yakın seyrettiği görülmektedir. 

Yer değiĢtirme ve hız grafikleri birlikte incelendiğinde ise ivme eğrisinin kısmen sabit 

kaldığı anda hızda hızlı bir düĢüĢ olması ve yer değiĢtirmenin de sürekli olması 

sebebiyle yuva açıcı ucun hareketinin periyodu boyunca fazlaca sabit kaldığı bir 

konumun olmadığı görülmektedir.  

 

ġekil 4.9‟da tasarlanan r=200 mm ve l=350 mm ölçülerindeki M3 mekanizmasının 

biyel eğrisi görülmektedir. Biyel eğrisi r ve l uzuvlarının birbirine paralel olduğu 

konumda (0°) ilk hareket konumu baĢlangıç olacak Ģekilde bir çevrimin tamamlandığı 

12 saniyelik zaman dilimi için yapılan simülasyon sonucu elde edilen biyel eğrisi 

görülmektedir. 
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ġekil 4.9 M3 mekanizmasının oluĢturduğu biyel eğrisi 

 

ġekil 4.9‟da görülen M3 mekanizmasının biyel eğrisi incelendiğinde; M1 

mekanizmasının yörüngesinden oldukça farklı olarak yere göre çok daha az düĢey bir 

hareket yaptığı, biyel eğrisinin yere paralel olduğu sürenin ise çok kısaldığı ve izlenen 

biyel eğrisinin giderek elips Ģeklini aldığı görülmektedir. 

 

ġekil 4.9‟da görülen mekanizmada r krank kolunun bir periyodunda, yuva açıcı ucun 

yer değiĢtirme, hız ve ivme diyagramları ġekil 4.10 – 4.12‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 4.10 M3 mekanizmasının yer değiĢtirme grafiği 
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M3 mekanizmasına ait ġekil 4.10‟da verilen yer değiĢtirme-zaman grafiği 

incelendiğinde; mekanizmanın hareketinin baĢlangıcından 6‟ncı saniyeye kadar geçen 

sürede en büyük yer değiĢtirme değerine ulaĢtığı ve M2 mekanizmasındaki eğriye 

benzer bir karakteristikte ancak daha dar bir genlik ile sinüs dalgası Ģeklini izleyerek 

çevrime devam ettiğini görülmektedir. 

 

 

 

ġekil 4.11 M3 mekanizmasının hız grafiği 

 

M3 mekanizmasının hız – zaman değiĢimlerin gösteren diyagram ġekil 4.11‟de 

verilmiĢtir. Bu diyagram incelendiğinde mekanizmanın hareketine baĢladıktan sonra 

yaklaĢık 2‟inci saniyede en yüksek hız değerine (120 mm/s) ulaĢtığı görülmektedir. 

Bundan sonra parabolik olarak azalmaya devam ederek 5‟inci saniyede tekrar 0 

noktasına gelmekte ve yaklaĢık 10.5‟inci saniyede ise yine tepe değerine ulaĢarak 

periyoduna devam etmektedir. 
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ġekil 4.12 M3 mekanizmasının ivme grafiği 

 

ġekil 4.12‟de M3 mekanizmasının ivme analizi diyagramı verilmiĢtir. Diyagram 

incelendiğinde yuva açıcı ucun ani bir ivmelenme ile harekete baĢladığı 3.5 saniye 

içerisinde hızlı bir düĢüĢ gösterdiği 5‟inci saniyede tekrar bir tepe değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Daha sonra tekrar baĢlangıçtaki tepe değerine yaklaĢık olarak 12‟inci 

saniyede ulaĢan M3 mekanizmasındaki yuva açıcı ucun, ivme eğrisinin ikinci tepe 

değerini yaptığı noktada hızda değiĢimin devam etmesi ve yer değiĢtirmenin de sürekli 

olması sebebiyle toprak içerisinde sabit kalmadığı görülmektedir.  

 

Tasarlanan r=175 mm ve l=375 mm ölçülerindeki M4 mekanizmasının biyel eğrisi 

ġekil 4.13‟de görülmektedir. Biyel eğrisi r ve l uzuvlarının birbirine paralel olduğu 

konumda (0°) ilk hareket konumu baĢlangıç olacak Ģekilde bir çevrimin tamamlandığı 

12 saniyelik zaman dilimi için yapılan simülasyon sonucunu göstermektedir. 
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ġekil 4.13 M4 mekanizmasının oluĢturduğu biyel eğrisi 

 

ġekil 4.13‟de görülen M4 mekanizmasının biyel eğrisi incelendiğinde; M1 

mekanizmasının yörüngesinden çok farklı olarak yere göre çok çok az miktarda düĢey 

bir hareket yaptığı, biyel eğrisinin yere paralel olduğu sürenin ise oldukça fazla kısaldığı 

ve izlenen biyel eğrisinin elips Ģeklini alarak dikleĢtiği görülmektedir. 

 

ġekil 4.13‟de görülen mekanizmada r krank kolunun bir periyodunda yuva açıcı ucun 

yer değiĢtirme, hız ve ivme diyagramları ġekil 4.14 – 4.16‟da verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.14 M4 mekanizmasının yer değiĢtirme grafiği 
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M4 mekanizmasına ait yer değiĢtirme – zaman diyagramı ġekil 4.14‟de verilmiĢtir. 

Diyagram incelendiğinde mekanizmanın hareketinin baĢlangıcından 6‟ncı saniyeye 

kadar geçen sürede en büyük yer değiĢtirme değerine ulaĢtığı (350 mm) ve M2 ve M3 

mekanizmalarındaki eğriye benzer bir karakteristikte ancak daha dar bir genlik ile sinüs 

dalgası Ģeklini izleyerek çevrime devam ettiği görülmektedir. 

 

 

ġekil 4.15 M4 mekanizmasının hız grafiği 

 

ġekil 4.16‟de verilen M4 mekanizmasının hız – zaman değiĢimlerine gösteren diyagram 

incelendiğinde; mekanizma, ilk hız olmadan hareketine baĢladıktan sonra yaklaĢık 

2‟inci saniyede en yüksek hız değerine (100 mm/s) ulaĢmakta; daha sonra azalmaya 

devam ederek 5‟inci saniyede tekrar 0 noktasına gelmektedir. 10.5‟inci saniyede yine 

tepe değerine ulaĢan mekanizmanın yuva açıcı ucu ilk konumdaki 0 hızına 12‟inci 

saniyede ulaĢarak periyoduna devam etmektedir. 
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ġekil 4.16 M4 mekanizmasının ivme grafiği 

 

ġekil 4.16‟de M4 mekanizmasının ivme analizi diyagramı verilmiĢtir. Diyagram 

incelendiğinde yuva açıcı ucun ani bir ivmelenme ile harekete baĢladığı 3.5 saniye 

içerisinde hızlı bir düĢüĢ gösterdiği görülmektedir. 3.5 – 5 saniye aralığında artıĢ 

göstererek ikinci bir tepe değerine sahip olan mekanizma 9‟uncu saniyede en düĢük 

ivme değerine ulaĢmakta ve 12‟nci saniyede tekrar ilk konumundaki ivme değerine 

ulaĢarak çevrimine devam etmektedir. M4 mekanizmasındaki yuva açıcı uç, ivme 

eğrisinin ikinci tepe değerini yaptığı noktada izlenen yörüngenin yere dik ya da paralel 

bir konumunun bulunmaması, hızda değiĢimin devam etmesi ve yer değiĢtirmenin de 

sabit kalmaması sebebiyle toprak içerisinde küreme etkisi yaratacaktır.  

 

Tasarlanan r=200 mm ve l=350 mm ölçülerindeki M5 mekanizmasının biyel eğrisi 

ġekil 4.17‟de görülmektedir. Biyel eğrisi r ve l uzuvlarının birbirine paralel olduğu 

konumda (0°) ilk hareket konumu baĢlangıç olacak Ģekilde bir çevrimin tamamlandığı 

12 saniyelik zaman dilimi için yapılan simülasyon sonucu elde edilen biyel eğrisi 

görülmektedir. 
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ġekil 4.17 M5 mekanizmasının oluĢturduğu biyel eğrisi 

 

ġekil 4.17‟de görülen M4 mekanizmasının biyel eğrisi incelendiğinde; M1 

mekanizmasının biyel eğrisine göre fide dikici ucun yere göre artık yeterli düĢey bir 

hareket yapmadığı, biyel eğrisinin yere paralel olması gereken sürenin yuva açma 

fonksiyonunu yerine getiremeyecek kadar kısa olduğu ve yörüngenin elips Ģeklini 

alarak çok fazla dikleĢtiği görülmektedir. 

 

ġekil 4.17‟de görülen mekanizmada r krank kolunun bir periyodunda yuva açıcı ucun 

yer değiĢtirme, hız ve ivme diyagramları ġekil 4.18 – 4.20‟de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.18 M5 mekanizmasının yer değiĢtirme grafiği 



44 
 

 

ġekil 4.18‟de gösterilen M5 mekanizmasının yer değiĢtirme – zaman diyagramı 

incelendiğinde mekanizmanın hareketine bir ilk hız ile baĢladığı, 6‟ncı saniyeye kadar 

geçen sürede en büyük yer değiĢtirme değerine ulaĢtığı (350 mm) görülmektedir. Yer 

değiĢtirmenin karakteristiği incelendiğinde M2, M3 ve M4 mekanizmalarındaki eğriye 

benzer bir Ģekilde, yer değiĢtirmenin sabit kalmadığı, daha dar bir genlik ile sinüs 

dalgası Ģeklinde çevrime devam ettiği görülmektedir. 

 

 

ġekil 4.19 M5 mekanizmasının hız grafiği 

 

M5 mekanizmasının hız-zaman değiĢimlerini gösteren diyagram ġekil 4.19‟da 

verilmiĢtir. Diyagram incelendiğinde; mekanizmanın hareketine ilk hız olmadan 

baĢladığı görülmektedir. Daha sonra yaklaĢık 2‟nci saniyede en yüksek hız değerine (80 

mm/s) ulaĢmakta; bu andan sonra azalma eğilimine giren hız 5‟inci saniyede tekrar 0 

olmaktadır. 10.5‟inci saniyede hızı tekrar tepe değerine ulaĢan mekanizmanın yuva açıcı 

ucu ilk konumundaki hız değerine 12‟nci saniyede ulaĢarak periyoduna devam 

etmektedir. 
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ġekil 4.20 M5 mekanizmasının ivme grafiği 

 

ġekil 4.20‟de M4 mekanizmasının ivme - zaman analizi diyagramı verilmiĢtir. 

Diyagram incelendiğinde yuva açıcı ucun ani bir ivmelenme ile harekete baĢladığı ve 

3.75 saniye içerisinde ivmenin azalmakta olduğu; 3.75 – 7.5 saniye aralığında ivme 

değerinin hızda düzgün bir azalıĢ görülmesinden dolayı sabit kaldığı görülmektedir. 

10.5‟inci saniye ile 12‟nci saniye arasında tekrar artıĢa geçen ivme değeri 12‟nci 

saniyede baĢlangıç değerine ulaĢmaktadır. Ġvme – zaman analizinde M1 mekanizmasına 

benzer bir karakteristik izleyen M5 mekanizması, ivme değerinin sabit kaldığı süre 

bakımından incelendiğinde, daha uzun bir zaman aralığında sabit kalmasına rağmen; yer 

değiĢtirmenin ve hız – zaman değerlerinin 3.75 – 7.5 saniyeleri arasında sabit 

kalmaması ve oluĢan biyel eğrisinin de yuva açıcı uca istenilen hareketi yaptıracak bir 

yörünge izlememesi sebebiyle bu mekanizma ile istenilen fonksiyon yerine 

getirilememektedir.  
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Tarım makinalarında kullanılan mekanizmalar alıĢılagelmiĢin dıĢında çok farklı iĢlevleri 

yapabilecek özelliklerde tasarlanmaktadır. Biyolojik malzemelerin agroteknik 

özelliklerine uyum sağlayabilecek özellikte olmaları; eğimli ve engebeli arazi 

koĢullarında çalıĢabilecek olmaları, farklı çalıĢma hızlarında ve kinematik-dinamik 

özelliklerde iĢlevlerini yerine getirebilmeleri bu özellikler arasında sayılabilir.  

 

Mekanizma tasarımında analiz, sentez ve sistematik olarak üç ana baĢlıktan bahsedilir. 

Analiz, mevcut bir mekanizmanın kinematik ve dinamik özelliklerinin ortaya konulması 

iĢlemidir. Sentez, bir iĢlevi gerçekleĢtirebilecek birçok mekanizmanın belirlenmesini 

ifade eder. Sistematikte ise sentezler sonucunda ortaya konulan mekanizmalardan en 

uygun olanının bazı kriterlere göre seçilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Thomas (2002) yaptığı çalıĢmada çeltik fidelerinin dikimi için istenilen koĢullar 

incelemiĢ ve farklı mekanizma tipler içerisinden dört çubuk mekanizmasını seçerek, 

temel mekanizma hareket prensibi olan Grashof teoremine uygun olarak farklı uzuv 

uzunluklarına bağlı teorik olarak yüzlerce farklı mekanizma tasarlanabileceğini 

belirtmiĢtir. MATLAB ile yaptığı analizler sonucunda kendi tasarımında bu 

olasılıklardan bir tanesini seçmiĢ ve bu mekanizmanın kinematik analizlerini yapmıĢtır. 

 

Alizadeh (2001) yaptığı doktora çalıĢmasında tüplü tip fidelerin toprağa dikilebilmesi 

için bir fide dikim makinası tasarlamıĢtır. Tasarımında, toprak bloklu ve viyollü 

domates ve hıyar fidelerini materyal olarak kullanmıĢ ve bu fidelerin hareketini kendi 

tekerleğinden alan bir sistem ile dikilmesini amaçlamıĢtır. GeliĢtirdiği tasarımda 

kinematik analiz yapmayan Alizadeh, geliĢtirdiği prototipin daha çok iĢ baĢarısı 

parametreleri üzerinde durmuĢ ve fide dikim makinası için ideal dikim hızının 0.6 – 1.2 

km/h olduğunu tespit etmiĢtir.  

 

Bu çalıĢmada; farklı fiziksel özelliklerdeki fideleri dikebilecek düzlemsel bir kol 

mekanizması tasarlanmıĢtır. Tasarımda kabullenilen parametreler alanda daha önceki 

yapılan çalıĢmalar ve geliĢtirilen prototipler incelenerek seçilmiĢtir. Tasarımda kam 
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mekanizmaları, Genova mekanizması gibi farklı mekanizma tipleri incelenmiĢ ve 

istenilen biyel eğrisinin olabilecek en az bileĢen ile krank – biyel mekanizması ile 

sağlanabildiği görülmüĢtür.  

 

Bu veriler ıĢığında tasarlanan makinenin çatısını hareketlendiren krank-biyel 

mekanizmasında farklı kol ve biyel uzunluklarına bağlı olarak fide dikimini 

gerçekleĢtirecek yuva açıcı ucun çizdiği biyel eğrileri paket programlar yardımıyla elde 

edilmiĢ ve bu eğrilerin analizi sonucunda amaca en uygun olan belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda r = 250 mm ve l = 300 mm olan mekanizmanın yer 

değiĢtirme, hız ve ivme karakteristikleri değerlendirilerek M1 mekanizmasının 

tasarlanan mekanizmalar içinde amaca en uygun mekanizma olduğu sonucuna 

varılmıĢtır.  

 

Bundan sonra yapılacak çalıĢmalarda, mekanizmanın otomatik fide dikimini 

gerçekleĢtirebilecek makinalara uyumu irdelenmeli ve iyileĢtirme çalıĢmalarının 

sürdürülmesi gerekmektedir. 
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