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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)    

Heaven’s Door dijital feromon tuzakları, orman bölgelerindeki biyolojik mücadele 

sırasında geleneksel feromon tuzaklarının etkisini ve  verimliliğini  arttırmak amacı ile 

geliştirilen akıllı sistemdir. 

Geleneksel ve dijital (ses ve görüntü tabanlı) feromon tuzaklarında farklı 

olarak, GSM modülü ile aktarılan veriler ile uzaktan izleme yöntemi sunmakla birlikte 

böcek türlerinin ayırt edilmesi, sayılması, tuzak konumu gibi verilerin sanal ortamlar 

aracılığı ile depolanması gibi özelliklerini barındırır. Böcek türleri sisteme faydalı ve 

zararlı olarak tanıtılmıştır ve bu ayrım yenilikçi tuzak tasarımının içerisinde farklı 

bölmelerde ki servo motorların kapakları açıp kapatılmasıyla, zararlı ise tuzak 

haznesinde, faydalı ise tekrardan doğaya salacak şekilde veya ayrı bir bölmede tutacak 

şekilde çalışmaktadır. Tüm bu özelliklerin feromon tuzağına kazandırılması ile 

maliyet ve biyolojik mücadele kazancında ciddi artışlar meydana gelmesi hedeflenir. 

Günümüzde kullanılan feromon tuzaklarındaki böcek bilgisi, görevli 

personelin tuzaklara teker teker gitmesi ve kontrol etmesi şeklinde elde edilir. 

Projemizdeki amacımız,  bu tuzakların verimini arttırmaktır. Bu sebepten dolayı 

tuzaklar böcek sayılarını sayar ve bu bilgiyi depolarlar. Personel bilgiye ulaşmak 

istediği anda akıllı telefonu üzerinden kullanıcı dostu bir arayüz yardımı ile tuzakların 

bilgilerine ulaşabilir. Böylece her tuzağa teker teker gidilmesine gerek kalmayacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

   Böceklerin insan refahı ve ekonomi üzerinde büyük önemi ve etkileri vardır. Bazı 

türlerin zararlı etkileri vardır (hastalık, ürün kaybı, vb.) ve diğerleri çeşitli tarımsal ve 

doğal ekosistem süreçlerinde (örneğin, tozlaştırıcılar veya ayrıştırıcılar) sorumludur. 

Böcek izlemenin en kritik uygulamalarından biri bitki koruma eylemlerini optimize 

etmeyi amaçlayan böcek yönetimi alanındadır. Farklı türlerin populasyon 

büyüklüğünü, konumunu ve aktivite süresini belirlemek bitki korumasında önemlidir. 

Fakat geleneksel feromon tuzakları ile böceklerin nüfus büyüklüğünün tahmini zorlu 

bir süreçtir. Bu süreçte tespit edilen sorunlar aşağıdaki gibidir; 

 

2.1. Ekonomik Kayıp: 

 

2.1.1. İş gücü kaybı:  

Uzmanların sahada en az haftada bir kez tuzaklarda hapsedilen böcekleri 

kontrol etmesi gerekmektedir (adet ve cins). Kontrol sıklığı daha düşük olsaydı, 

izlemenin doğruluğu düşecek ve böcek yönetimi durumunda, zararlı ile mücadele 

zamanlaması yeterli olmayacaktır.  

 

2.1.2. Ürün kaybı:  

Zararlılar ile mücadelenin verimliliği; istila zamanını, konumunu ve kapsadığı 

alanı olduğunca erken tespit etmekten geçer. Çünkü, böcek popülasyonu kontrol 

çalışmalarında çok erken davranmak küçük popülasyonun bir kısmının ilaç ile teması 

nedeniyle çok erken yok olacak, ayrıca çok geç kalmakta yüksek popülasyon 
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seviyelerinin önlenemez derecede önemli niteliksel ve niceliksel kayıplara neden 

olacaktır.  

Bu sorunun üstesinden gelebilmek için sistemin anlık olarak bilgileri aktarması 

büyük önem taşımaktadır. Geleneksel yöntemde anlık bilgi akışı bulunmamaktadır.

  

 

2.2. Biyolojik Mücadelede Kaybı:   

Faydalı böceklerin veya diğer türlerin feromon tuzaklarından uzaklaştırılması 

uzmanların tuzaklarını kontrolü sırasında gerçekleştirilmektedir. Ancak kontrol sıklığı 

süresince bu böceklerin tuzak içerisinde ölmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda doğal 

dengenin sürdürülmesi tehlikeye girmektedir. 

 

 
Şekil 1:Yırtıcıların feromon tuzaklarında bulunma oranları (Tüm sahalardaki yırtıcı sayısının 

ortalaması alınmıştır.) [1] 

 

Hedef olmayan türlerin sayısı, hedef olanların içerisinde büyük bir yoğunlukta olduğu 

grafikten görülmektedir. 

 Kaybı en aza indirmek için faydalı ve zararlı böceklerin yüksek doğrulukta 

ayırt edilebilmesi ve bu ayrıma göre tüm sistemin optimize edilmesi gerekmetedir. 

 

2.3. Ses ve Görüntü Tabanlı Sistemler: 

a) Ses tabanlı sistemler, tuzağın kurulu olduğu ortamda yer alan bozucu 

etkenlerin varlığı (rüzgar, yağmur, canlı türlerinin çıkardığı sesler vb.) nedeniyle 

doğruluk oranı düşük olmaktadır. 

b) Kamera tabanlı sistemler iki farklı yöntem ile kullanılmaktadır. 

• Farklı renkteki yapışkan (sarı ve mavi) tuzaklar alana yerleştirilir ve 

görüntüler böcek türlerine göre analiz edilir. 

• Tuzağın girişine hızlı kayıt yapabilen kameralar yerleştirilir. 

 

Yapışkan kartlar sahada daha az kullanılabilir (düzenli olarak değiştirilmesi 

gerekmektedir) ve sadece sınırlı sayıda tür düzgün bir şekilde yakalanabilir. Gerçek 

zamanlı, yerleşik görüntü analizine sahip hızlı kameralar ilgi çekici olabilir, ancak 
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yine de sahada kullanımlarını engelleyen yüksek bir elektronik güç tüketimine 

sahiptirler. 

Doğruluk, çalışma ortamından daha az etkilenmesi ve maliyet, enerji tüketimi 

açısından optik sensörler tercih edilmelidir.  

 

3. Çözüm  

 Böceklerin yararlı ve zararlı olarak ayrılmasındaki ana husus o böceğin 

yaşadığı bölgeye etkisidir. Genellikle kontrolsüz üreme ve popülasyondaki artış bazı 

böceklerin belli bölgelerde egemen olmasına sebep verir. Bu proje yardımıyla böyle 

durumların önüne, henüz sorun ortaya çıkmadan geçilmesi hedeflenir. Bu projenin 

çevreye ve insanlığa en büyük katkısı doğadaki düzeni sağlamakla yükümlü 

personellerimizin görevlerini çok daha verimli ve kolay şekilde yerine getirmesidir. 

 Feromon tuzakları her ne kadar zararlı böcekleri yakalamak için olsa da yararlı 

böceklerde tuzaklara çekilmektedir. Bu soruna en uygun çözüm sistemin böcekleri 

ayırt edebilmesidir. Tuzak, içeri düşen böceklerin türünü tespit eder. Sistem ilk 

başlatma sırasında mobil uygulama üzerinden,  hangi türün zararlı hangisinin yararlı 

olduğu bilgisi girilecektir. Böylece tür tespiti vesilesiyle, tuzağa düşen böceğin yararlı 

mı zararlı mı olduğu sistem tarafından anlaşılabilecektir. Tür tespiti için böceğin 

kendine has özellikleri (kanat çırpma frekansı, kabuğundan yansıyan ışık, görüntü 

v.b.) kullanılacaktır. Ayırt edilmesinden sonra geriye sadece böceklerin farklı 

bölgelerde saklanması kalmaktadır. Böylece yararlı böceklerin feromon tuzaklarından 

ölmesi sorunu neredeyse sıfıra inecektir. 

Ekonomik kayıplar, tuzağa düşen böceklerin faydalı ve zararlı olarak optik 

sensörler tarafından otomatik bir şekilde sayılarak GSM modülü ile merkezi izleme 

birimine periyodik olarak iletilmesi ile önemli ölçüde azalacaktır. Optik sensörden 

alınan böcek bilgisi, böcek yönetimi hakkında bilgi vereceğinden izleme doğruluğunu 

düşürmemek için kullanıcıdan alınacak periyotlar halinde kullanıcıya veri iletimini 

GSM modülünün ağa erişim sağlayabildiği anlarda iletecektir. Geliştirilecek bilgisayar 

ve mobil platform uygulamalarında kullanıcı böcek popülasyon dağılımını bölgesel ve 

zamana bağlı olarak izleyebilecektir. Tüm bu bilgiler veri tabanına kaydedilerek, 

verilerin analizi sonucunda alınması gereken önlemler zamanında belirlenebilecektir. 

 

4. Yöntem 

 

4.1. Yazımsal ve Elektroniksel  

Heaven’s Door, üzerinde optik, ultrasonic ve diğer sensör tiplerini bulundurmaktadır. 

Farklı görevleri üstlenen bu sensörler çalışmanın yürütüldüğü bölge ile ilgili bilgileri 

toplar ve ana bilgisayara yani Raspberry Pi 4’e gönderir. Nesnelerin interneti kavramı 

tam olarak bu noktada projemizde yer almaktadır. Geleneksel tuzaklarda sensör 

bulunmamaktadır. Bu yüzden kritik eşik noktaları oluşturulamaz. En bilindik 

yöntemlerden olan tuzak odunu yönteminde, tuzakların belli periyotlar şeklinde 

kontrol edilmesi gerekir. Erken veya geç müdahale, tuzaklar böceklerin yararına 

dönüşecektir. Aynı mantık feromon tuzakları içinde işlemektedir. Bu yüzden 

zamanlama herşeydir. Zamanlama demek ise verilerin doğru şekilde toplanıp 
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incelenmesini gerektirir. Bu noktada Nesnelerin İnterneti denen konsept önümüze 

çıkar.   

Heaven’s Door, içerisinde bulunan feromon yardımıyla istenen böcek türünü 

üzerine çeker. Bu sistem geleneksel sistem ile aynıdır. Böcek tuzağa girdiği andan 

itibaren bir dizi sensör ile karşılaşır. Bunlardan en önemlisi optik sensördür. Optik 

sensörler genellikle karşılarında lazer verici ile birlikte çalışmaktadırlar. Herhangi bir 

cisim lazeri kestiği anda o bölgede bir cisim algılandığı anlaşılır. Bu mantık 

yardımıyla sisteme giren böcek sayısını, türüne kıyasla bulup hafızada saklanır. Eğer 

bu bilgi kullanıcı tarafından talep edilir ise GSM modülü aracılığıyla bilgiler internet 

veya SMS aracılığıyla gönderilir. Sadece böcek sayısı olmamakla birlikte sıcaklık, 

basınç, nem vb. verilerin toplanması yine aynı mantık ile yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 2:Böcek Tür Tespit Algoritması 

 

Böcek türü tespiti için öngörülen sistemde optik sensörleri içeren düzenlemede 

her böcek türü için özel olan kanat atışı frekans bilgileri, böceğin optik sensör dizilimi 

bir ışık kapısı oluşturur bu bölgeden geçerken kanatlarının oluşturduğu gölgeyi 
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(vericiden alıcıya kızılötesi ışık akışını keser). Optoelektronik sensörlerden alınan 

kanat atışı kaydının analog sinyali, yakalanan kaydın frekans içeriğini (yani 

spektrumu) analiz eden tuzağa gömülü bir mikroişlemciye sinyali işlemek için 

yönlendirilir. Amaç, çeşitli dijital sinyal işleme tekniklerini kullanarak kanat atışının 

temel frekansını ve ayrıca çeşitli harmonikleri çözülerek analiz edilmesini içerir. 

Böceklerin tipik uçuşlarından elde edilen bu bilginin, giren böceğin tür kimliğini 

ortaya çıkaracak kadar yeterli olduğu gösterilecektir. Elde edilen sinyal bilgisi cihaz 

hafızasına kaydedilerek tuzağa giren böceklerin oluşturduğu kanat atış verisi ile 

kıyaslanarak türün faydalı ve zararlı olarak ayrılmasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra 

biyometrik kanıt olarak böcekten geri yansıyan ışığın kaydedilmesi daha doğru sonuç 

elde edebilmek için kullanılabilecek bir yöntemdir. 

 

Bu amaçla sinyal işlemede kullanılan tipik işlemler ve uygulamaların 

kullanılması planlanmaktadır. Bunlar; özellik çıkarma, kalite artırma, sinyal 

sıkıştırma, sinyal kazancı ve yeniden yapılandırma (örnekleme ve niceleme) olarak 

sıralanabilir. 

 

• Analog sinyal işleme: Alınan kanat atışının sinyali çok yüksek sinyal-gürültü 

oranına (SNR) sahip olacaktır. Bu amaçla aktif ve pasif filtreler kullanılacaktır. 

• Dijital Sinyal işleme: Çeşitli aritmetik operatörler kullanılarak,  hızlı fourier 

dönüşümü (FFT), sınırlı sinyal tepki analizi veya sınırsız sinyal tepki analizi gibi 

matematiksel teknikler kullanılacaktır. 

 

Kullanılacak yazılım dilleri ve platformları: 

• Flutter, Java: Mobil uygulamaların geliştirilmesi 

• C: Mikrodenetleyicilerin kodlanması 

• Python: Raspberry I/O portlarının kodlanması ve bazı Windows 

arayüzlerinin tasarlanması 

• C++, C#: Windows arayüzlerinin tasarlanması ve haberleşme 

• MATLAB: Sinyal işleme 

• Proteus, KiCAD: Elektronik devre simülasyon ve tasarımı 

 

4.2. Tasarımsal 

 

 Feromon tuzakları böcek türlerine ve ortam şartlarına bağlı olarak çok farklı 

şekillerde olabilir. Huni ve McPhail tipi tuzaklar en bilinen tuzaklar arasındadır. Her 

iki tuzağından ana fikri, böceği feromon yardımıyla içeri çekmek ve tekrar çıkmasını 

engellemektir. McPhail tuzaklarında böcek aşağıdan giriş yapmaktadır. Fakat 

Hunilerde ise yukarıdan aşağı doğru bir yol izlenmektedir. 

 Bizim tasarımımız Huni tipi tuzaklar içindir. Optik sensörlerin çalışmasını 

bozmaması için tüm yapı mat olup, ışık geçirmemektedir. Feromonlar etkisi ile tuzağa 

çekilen böcekler huni şeklindeki yapılardan kayarak (a) ile gösterilen kısma gelirler. 

Bu kısım, böceklerin ayrımının yapılmasından önce olan ve tuzakla hazneyi birleştiren 
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kısımdır. (a) bölgesinden içeri düşen böcek sıradaki bölge olan (b) bölgesine gelir. Bu 

bölgede böcek türünü ayırt etme ve sayma işlemleri yapılır. Henüz tasarım bitmediği 

için bu bölgedeki mekanizmalar ve sensörler tasarıma dahil edilememiştir. Türüne 

karar böcek yararlı bir tür ise (c)  ağzından dışarı çıkan kanala yönlendirilir. Eğer 

tespit edilen böcek zararlı ise direk olarak (d)  ağzına yönlendirilir. Buradan (e) 

bölgesine düşer. Burası zararlı böceklerin tutulduğu haznedir. Böylece giren böcek bir 

daha çıkamaz.  

 
Şekil 3: Tuzak Tasarımı 

 

Kullanılacak yazılım dilleri ve platformları: 

• SolidWorks, AutoDesk Inventor: Katı modelleme ve tasarım 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde kullanılan feromon tuzakları geleneksel olduğu için dijitalleştirme ile gelen 

her türlü fayda yenilikçi bir yaklaşım olacaktır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir; 

• Hedef olmayan böcek türlerinin tespiti: Şekil 1'de ki grafikten 

görülebileceği gibi tuzaklar sadece hedeflenenler türler tarafından değil, hedef 

olmayan türler tarafından da ziyaret edilmektedir. Böylece maksimum verim 

sağlanır. Heaven’s Door, türler arasındaki farkları ayırabileceği için sistem 

içerisinde istenmeyen tür sayısı sıfıra yakın olacaktır. 

• Veri iletimi ve görselleştirilmesi: Tuzaklarımız bir Coğrafi Konumlandırma 

Sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Coğrafi koordinat böcek sayısına 

verilerine ek olarak iletilir. Bu sayede, sayılan böceklerin pratikte olduğu gibi 

uygun olmayan ancak ulaşılması daha kolay bir yerden (örneğin yol 

kenarından) değil, doğru yerden geldiğinden emin olabilirsiniz. Koordinatlar 

ile birlikte, sıcaklık ve nem sensörlerinin kayıtlarından elde edilen ortalama 

değerler, korelasyonu sağlama için iletilir ve karar vermeye yardımcı olmak 

için destekleyici kanıt olarak kullanılabilir. Sıcaklık ve nem de kaydedilir ve 
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iletilir, çünkü bu böceklerin yaşam döngüsü ve üreme düzenleriyle yakından 

ilişkilidir. Elektronik devre, böcek tür kimliğini ve sayılarını dahili olarak 

saklar ve sayıları Global Mobil İletişim Sistemi (GSM) şebekesini kullanarak 

önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesine göre iletir. 

• Bilgisayar kontrollü tespit: Böcekleri elle sayarken oluşacak hatalar tüm 

veriler üzerinde kötü etki yaratmaktadır. Bir bölgedeki böcek sayısının yanlış 

sayılması büyük bir etken olmamakla birlikte hatalar üst üste binerek gideceği 

için çok çabuk şekilde büyümektedir. Heaven’s Door kendi üzerindeki 

yüksek çözünürlükteki sensörler ve mikrodenetleyiciler yardımıyla böcekleri 

her zaman aynı verimlilik ile sınıflandırmaktadır. Bu geleneksel yollarda 

ortaya çıkan hatalardan kaçınmayı sağlar. 

• Canlı veri akışı: Sistem anlık olarak böceklerin sayısını türlerine göre takip 

ettiği için bir zaman aralığında oluşan değişim daha açık ve net bir şekilde 

izlenebilmekte ve takip edilebilmektedir. 

• Bölgesel ortam verisi erişimi: Heaven’s Door, üzerinde sadece böcek 

türlerini ayırmak için değil ayrıca ortam koşullarını ölçebilecek sensörler 

bulundurur. Böylece tuzak olarak kullanılabilmesinin yanında, ortamdaki 

sıcaklık, nem, basınç vb. değerleri kullanıcı istediği anda toplayabilir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Tespit edilen gerçek problemlere karşı geliştirdiğimiz yenilikçi ve uygulanabilir 

çözümler, uygun maliyet ve bu ek maliyetin getirdiği faydalar düşünüldüğünde, sektörde 

yer alan büyük bir açığı kapatacaktır. Böcek alanında uzman danışman hocamızın ve 

orman müdürlüklerinin biyolojik mücadele sonucunda karşılaştığı ihtiyaçlar 

düşünüldüğünde Heaven’s Door için ciddi bir market payı doğacaktır. 

Prototip aşamasından kullanılan malzeme ve tasarımlar piyasada yaygın olarak mevcut 

olan ürünler ile gerçekleştirilecektir. Prototiplerin orman bölgelerinde üniversitemizin ve 

orman müdürlüklerinin desteği ile saha denemeleri ve bunların sonucunda yapılacak 

optimizasyonlar sonucunda üretime hazır hale gelmesi hedeflenmektedir.  

Prototipin üretime geçmesi sürecinde malzeme tedarik ve üretim tekniklerinin, diğer 

projelere göre kısmen kolay ve ulaşılabilir olmasından ötürü üretim aşamasına geçiş en 

hızlı şekilde olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün adı Adet Ortalama Fiyat (₺) 

Raspberry Pi 4 [9] 1 300-450 

Filament [10] 1,5 kg 120-150 

Sıcaklık, basınç v.b. çeşitli -- 75-100 
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sensörler [11] 

GSM/GPRS Modülü [12] 1 100-200 

Eyleyiciler (Motorlar) [13]  -- 50-100 

Mikrodenetleyiciler [14] -- 25-100 

Powerbank [15] 1 100-150 

Güneş Paneli [16] 1 100-150 

PCB [17] -- 50-80 

Diğer elektronik elemanlar 

[18] 
-- 400-500 

Ekstra harcamalar ( 

Bozulmalar, aksaklıklar vb.)  
-- 200-250 

  TOPLAM: 1520-2230 ₺ 

Şekil 4: Ürün ve Maliyet Listesi 

Yukarıdaki tabloda projenin prototipi aşamasında kullanılacak ürünler, ürünlerin adetleri ve 

fiyatları görülebilir. Toplam maliyetin 1520 ile 2230 lira arasında tutması hedeflenmektedir.  

  

Görev Harcamalar Tanım Tarih 

 

Tasarım 

 

 

-- 

Detay raporu 

sonuçları öncesi 

tasarımsal yapının 

ana hatlarının 

oluşturulması 

 

20.06.2020-07.07.2020 

 

Tasarım-Üretim 

 

● Baskı malzemeleri 

● Donanımlar 

● Sensörler 

Rapor sonucuna göre 

tasarımın 

tamamlanıp üretime 

hazır hale getirilmesi 

 

07.07.2020-21.07.2020 

 

Üretim - Test 

 

● Baskı malzemeleri 

● PCB 

● Güç birimleri 

 

Üretim ve üretilen 

parçaların test 

edilmesi 

 

21.07.2020-07.08.2020 

 Ekstra harcamalar   



10 

 

Parçaların 

birleştirilmesi, Test 

ve Optimizasyon 

Tüm parçalar 

üretildikten sonra 

gerçek ortam 

testlerinin başlaması 

 

07.08.2020-07.09.2020 

 

Sunum 

 

-- 

 

Teknofest sunum ve 

hazırlık işlemlerinin 

tamamlanması 

 

 

07.09.2020 - 22.09.2020 

Şekil 5: İş Planı 

 

Sektördeki diğer şirketler; 

• Doktar [5]: Kamera ile böcek takibi yapan dijital feromon tuzakları 

üretmektedir. Doktar Dijital Feromon Tuzağının [6]  fiyatı 4.500 ₺ dir. 

• DTN [7]:  Kamera ile böcek takibi yapan dijital feromon tuzakları 

üretmektedir. Ürün fiyatı bulunamamıştır. 

• Trapview [8]:  Kamera ile böcek takibi yapan dijital feromon tuzakları 

üretmektedir. Ürün fiyatı bulunamamıştır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

• Orman Bölgeleri: Orman bölgelerinde, zararlı ve yararlı böcekler arasındaki 

dengeyi korumak için kullanılır. Genel hedef kitlesi; orman mühendisleri, orman 

teknikerleri ve şeflerdir.  

• Tarım Sektörü: Meyve, sebze yetiştiriciliği vb. alanlarda gıda üretimi 

gerçekleştiren sektörlerler de kullanılır. Genel hedef kitlesi; çiftçiler, kooperatifler 

gibi tarımsal üretime katkı sağlayan üretici kişiler ve firmalardır. 

 

9. Riskler 

Her projede olduğu gibi Heaven’s Door içinde birtakım risklerden bahsetmek 

mümkündür. Heaven’s Door’un ana mantığı bölgeden veri toplaması ve aktarmasıdır. Bu 

sebepten ötürü aşağıda verilen unsurlar, Heaven’s Door’un sağlıklı bir şekilde görevini yerine 

getirmesine engeldir. Bu unsurlar; 

 

● Hırsızlık: Hırsızlık, dijital feromon tuzaklarının sıkıntı olmamakla birlikte 

geleneksel feromon tuzakları içinde büyük bir sıkıntıdır.  

● GSM Sinyali Kesintisi: Verilerin saklanması önemli olmakla birlikte projede 

saklanan verilere ihtiyaç duyulduğunda ulaşmak çok kritiktir. Bundan ötürü 

sağlıklı çalışan GSM sinyaline ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer çalışma yürütülen 

bölgede sinyal yok ise veriler anlık olamayacaktır. Bu sorunun önüne geçmek 



11 

 

için GSM sinyalinin olmadığı bölgelere bir dizi Radyo dalgaları ile haberleşme 

sağlayacak sistemler kurulacaktır. Sinyal olmayan bölgeden istenen veriler 

öncelikle bu radyo dalgaları aracılığıyla, sinyal olan bir bölgeye taşınarak 

GSM modülü üzerinden iletimi sağlanacaktır. Bu çözümde bir miktar gecikme 

olacaktır ancak veri akışı devam edeceğinden ötürü büyük bir sıkıntı ile 

karşılaşılmayacağı öngörülmektedir. 

● Donanım Arızaları ve Veri Kaybı: Sensörler ve diğer elektronik parçaların 

performansı, bulundukları ortamın sıcaklık, nem vb. etkenlerden 

etkilenmektedir. Yüksek sıcaklıkta devrelerde oluşacak bir yanma veya düşük 

sıcaklıklarda görevini sürdüremeyen sensörler cihaza büyük veri kaybı olarak 

geri dönecektir. 

● Hava Koşulları: Yağmur, güneş, rüzgar gibi faktörlerin cihazda yer alan 

sensörlerin doğru çalışmasına veya zarar vermesine neden olabilir. Elektronik 

aksamların özel korumalı pano içerisinde muhafaza edilmesi bu problemi 

önleyecektir. 

● Afetler: Heyelan, yangın vb. afetlerin cihaza zarar vermesi. 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Ramazan Burak KORKMAZ 

  

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Ramazan Burak 

 KORKMAZ 

Tasarımcı ve Donanım 

Sorumlusu 

Bursa Teknik 

Üniversitesi 

- Nesnelerin 

interneti 

- Katı modelleme 

ve analiz 

- Devre 

tasarımları 

Hasan ALİŞAN 
Elektronik ve Yazılım 

Sorumlusu 

Bursa Teknik 

Üniversitesi 

- Nesne tespiti 

- Sinyal işleme 

- Programlama 

Cahide TOSUN Araştırmacı 
Bursa Teknik 

Üniversitesi 
 

Şekil 6: Takım Kadrosu 
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