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İçindekiler
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Projede, havza ve su
kalitesinin
arttırılması, endüstriyel
ve tehlikeli atıkların
tespiti,
sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir çevre için IOT çözümleri geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bölgemizde havzalara karışan, zararlı atıklar su kaynaklarına zarar verip, çevreyi
kirletip, insan sağlığını bozmaktadır. Aynı zamanda bölgesel su depolarının uzaktan sıvı
seviyelerinin izlenebilir olmasına ihtiyaç vardır.Yağmur suyu hattına karışan zararlı
kimyasal maddeler ve depo su seviyeleri açık kaynaklı yazımlarla, kendi geliştirdiğimiz yerli
ve milli sensör kontrol kartları ile tespit edilir. Sensörlerden elde edilen veriler bulut
bilişim sistemlerinde depolanır. Bu veriler makine öğrenmesi ile anlamlı hale getirilip, yılın
belirlenen zaman aralıklarıyla ilgili Ph durum tahmini yapabilir.
Depo seviyeleri uzaktan izlenerek, su basan pompaların kontrolü uzaktan IOT sistemleri
ile kontrol edilir. Sürdürülebilir çevre için, okulumuzun bulunduğu Manisa Organize Sanayi
Bölgesinde su kaynaklarının korunması için ekibimiz tarafından bir sistem geliştirildi.
Bölgemizde geliştirdiğimiz çözüm önerisinin başarılı sonuçlar vermesi, benzer sistemlerin
ulusal ve evrensel olarak uygulanabileceğini göstermektedir.
Tasarım
Mekanik tasarım
Projemizde belirlenen çevre sorunlarını çözebilmek için IOT veri toplama noktaları
oluşturulmuştur.Bu noktalarda veri toplayan cihazların kutu tasarımları, mekanik tasarım
ekibimiz tarafından Solidworks programında yapılmıştır. Kutu
içersinde tümleşik olarak çalışan Raspberry ve ekibimiz
tarafından geliştirilen IOT sensör kartı bulunmaktadır. Ayrıca,
veri toplama cihazının, içersine yerleştirilen fan ile çalışma
sıcaklığının yükselmesi engellenmiştir.Raspberry pinin girişçıkış soketlerine kolayca erişim sağlanabilecek şekilde kutu
tasarımı yapılmıştır.
Şekil.2: IOT veri toplama kartı kutu tasarımı
Elektronik tasarım
IOT veri toplama noktalarında, suyun PH değerleri, IOT sensör kartı ile ölçülmektedir.
Bu kartın tasarımı Proteus baskı devre tasarım programında, ekibimizce yapılmıştır.Önce ISIS
arayüzünde, şematik tasarımı yapılmış, elektronik devrenin uygun çıkışlar verdiği
gözlemlenmiş,
ARES baskı devre tasarımına
geçilmiştir.Elektronik kartın tasarımda alt ve üst yüzeyi
ground plane (yüzey gnd kaplama) işlemi yapılmıştır. Ayrıca,
sinyal yolları ile güç yollarının biribirine olan uzaklıkları
manyetik etkilerin oluşmasına engel olacak şekilde
tasarlanmıştır. Elektronik kartın, elektromanyetik gürültü
ve radyofrekans gürültü girişimlerine karşı sahada test
edilerek dayanım gösterdiği tespit edilmiştir.
Şekil.3: IOT Sensör Kartı
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Yazılım
Veri toplama yazılımı projede iki basamakta yapılmıştır.Sensör kartından gelen
verilerin okunacağı yazılım, Raspberry Pi’de yazılmıştır.İkinci basamakta, raspberrye gelen
verilerin depo edileceği veri tabanı İnfluxDB’de oluşturulmuştur.InfluxDB veri tabanında
toplanan veriler, Grafana ile görsel hale getirilmiştir.Kullanıcı adı ve şifre ile bu verilere, 7
gün24 saat internet üzerinden izlenebilen bir portal haline getirilmiştir. Cihaz verileri bulut
sistemine yazabilmesi için internet bağlantısı mobil modemlerle sağlanmıştır.

Şekil.4: Grafana arayüz tasarımı

Şekil.5: Raspberry programlama işlem basamakları
Montaj
Montaj üç basamaktan oluşur. İlk montaj basamağında, raspberry piye uygun olarak
tasarlanan, sensör kartı montajı yapılmıştır. Sensör kartı üzerinde, izlenecek sensör bağlantısı
yapılır. İkinci olarak raspberry pi, kutu tasarımına monte edilmiştir.Saha bağlantısı yapılmadan
önce, laboratuvar ortamında test işlemi yapılır. Son olarak, sahada sensör verilerinin
toplanacağı noktaya IOT veri toplama ünitesi bağlantısı yapılır.
2. Problem/Sorun:

Şekil.6: İş akış diyagramı
Bölgemizde bulunan su kaynaklarının korunabilmesi için, mevcut su kaynaklarının IOT
ile dijital bir sistem üzerinen izlenebilmesi, su kaynaklarının durumlarının gelecekte tespit
edilebilir olması amaçlanmaktadır. Bölgemizde, yağmur suyu hattı, su artıma tesisine
uğramadan direk olarak bölge havzalarına ulaşmaktadır. Fabrika sınırlarında bulunan zararlı
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atıklar yağmur suyu hattına karışmakta, yağmur suyu hattından ilerleyerek havzalarımızında su
kalitesini bozmaktadır. Gelişen teknoloji ile ülkemizde su kaynaklarının izlenebilir hale gelmesi
IOT sistemleri ile mümkündür. Bizler ekip olarak geliştirdiğimiz elektronik kart ve yazılımlar
ile ülkemizin farklı noktalarında kurulacak IOT takip noktaları ile havzalalarımızın su kalitesini
düşük maliyetli takip edilebilir bir ekosistem oluşturabilriz.
Projede çözüm getireceğimiz diğer sorun ise bölgeseldir.Projemizin farklı problemlere
çözümler getirebilecek şekilde evrilebilmesi,bölgesel sorunlara çözüm getirebilmesini
sağlamaktadır. Bölgemizde su kaynaklarının bulunduğu 4 depoda taşmalar meydana
gelmektedir. Bu taşmaların engellenebilmesi için bölgemiz çalışanlarından oluşan, araçlı
ekipler günün belirli saatlerinde bu depoları ziyaret etmektedir.Depo seviyeleri incelenip,
depolara su basan pompalar elle ile kontrol edilmektedir. Bunun sonucunda iş yükü, zaman ve
maliyet kaybı olmaktadır.
3. Çözüm
Projede, yağmur su hattı Ph seviyesi ve depo sıvı seviye kontrolü Raspberry Pi
kullanılarak, geliştirdiğimiz analog sensör kartı ile anlık olarak uzaktan izlenebilir hale
getirilmiştir. Tesislerden gelen yağmur suyu hattının PH seviyesi, belirlenen seviyenin dışına
çıkarsa cep telefonuna uyarı mesajı gönderen bir sistem geliştirilmiştir. Böylece zararlı
kimyasalların yağmur sularına karışması hakkında fabrika bilgilendirme sistemi kurulmuştur.

Şekil.7: Çözüm şeması
Proje kapsamında 500 ton kapasiteli, 4 adet su deposunun su seviyesinin, uzaktan
izlenebilmesi için sensör kontrol kartları ve açık kaynak kodlu yazılımlar geliştirilmiştir.
Depolara su basan pompaların kontrolleri bu izleme sistemi ile yapılabilmektedir. Depolarda
olası su taşkınları engellenerek, gereksiz su israfı bu sistem ile önlenmektedir. Uzaktan
izlenebilen sistemin geliştirilmesiyle pompa müdahale ekiplerinin gün içerisinde yaptıkları
kontrol gezilerinin sayısı da azaltılmıştır. Bu sayede, ekiplerin iş yükü azalmış, zaman ve
maliyet verimliliği artmıştır. Araçların yakıt kullanımı azalarak, çevreye saldıkları karbon
gazları oranı %95 oranında azaltılmıştır.
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Şekil.8: Veri tabanı iş akış ağı
4. Yöntem
Elektronik Kart Tasarımı: Raspberry Pi
kartında, MCP3008 ADC analog sinyaller
okunur.Raspberry pin bağlantısı Proteus
programında,
ISIS
arayüzünde
tamamlanır.Prototip
olarak
devrenin
çalıştırılıp, uygun çıkışlar elde edildikten
sonra Proteus Ares baskı devre tasarlama
programında baskı devre tasarımı
yapılır.Elektronik kart, yerli üretim yapan
firmalarda üretir.
Şekil.9:Sensör kartı şematiği
SMD lehimleme ve kart montajı :Kart üretimi yapıldıktan
sonra, Smd elektronik komponentler ile lehimleme işlemi
yapılır.
IOT sensör kartının
Rapberry
Pi
ile
elektronik
analizinin
yapılması:Sensör kartının
sahada
çalışırken
parazitlerden etkilenmemesi için elektronik tasarımda dikkat
edilen noktaların sonuçları osilaskop ile değerlendirilir.Pinler
arası mesafe, ground plane uygulaması, ile sensör sinyal çıkışı
parazitlerinin engellendiği tespit edilmiştir
Şekil.10: Osilaskop ile devre analizi aşamaları
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3B Yazıcı ile kutu üretimi: Okulumuzda bulunan Zortrax M300
markalı yazıcı ile, Solidworks programında tasarladığımız, saha
çalışmalarında elektrik panolarına kolayca monte edilmesini sağlayacak
kutu tasarımı yapıldı. Üretimde yazıya uygun olarak, ABS filament
kullanıldı.
Veri tabanının oluşturulması: Raspberry Pi üzerinden okunan sensör
verileri, İnfluxDB veri tabanına yüklenir.Cihaz sayısı arttıkça veri tabanında
her cihaz için bir bölüm oluşturulur. Veri tabanında biriken bu veriler büyük
veri yapılarını oluşturur.

Şekil.11:3B yazıcı ile kutu tasarım aşaması
Verilerin Görselleştirilmesi: Grafa arayüzü ile büyük veri tabanında biriken
verilerin anlamlı hale getirilmesi sağlanır.Sensörlerden gelen verilerin sınırları belirlenip,
görsel materyallerle anlamlı hale getirilir.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Nesnelerin interneti, akıllı cihazların birbiriyle haberleşmesidir.Bu haberleşme ve veri
toplama süreçlerinin sonucunda büyük veri yapıları oluşur.Projede bir çok sanayi kuruluşunun
endüstri 4.0 çalışmalarında yer alan IOT uygulamalarını, çevresel sorunların çözümünde
kullandık. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak için ülkemizde ve dünyada bir çok kuruluş dijital
dönüşüm atölyelerinde nesnelerin interneti uygulamaları yapmaktadır.Bu uygulamalar firmalar
tarafından yüksek maliyetli mühendislik çözümleri olarak sunulur.Ekip olarak maaliyeti, piyasa
koşullarına göre çok uygun olan bir sistem geliştirdik. Maliyetin düşük olmasının sebebi,
sorunlara çözüm getirilirken mühendislik uygulamalarının ekibimizce yapılması ve hazır paket
ürünlerinin kullanılmamasıdır.
6. Uygulanabilirlik
Projemizin pilot uygulamasını yapıp, başarılı sonuçlar elde etmiş bulunmaktayız. MOSB
bulunan bir fabrikanın yağmur suyu çıkışına bağlanılan pH sensörü verilerini uzaktan veri
izleme ve takip işlemleri yapılmaktadır. Ürünün 1 aydır aktif halde, sorunsuz çalışıyor olması
ürünün piyasada ticari bir ürüne dönüştürülebilir olduğunu gösterir. Ancak, proje sürekli olarak
dinamik takip gerektiren bir sistem olduğu için ilgili kişiler tarafından takip ve bakımının
yapılması gereklidir.Uygulamada karşımıza çıkan risk ise Raspberry Pi cihazının çalıştığı
noktalara göre manyetik sorunlarla karşılaşabilmesidir.Projemizin mevcut çalışma noktasında
parazitlenme meydana gelmemiştir.Ancak farklı çalışma noktalarında manyetik parazitlenme
ile karşılaşılması risk faktörü oluşturmaktadır.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projenin, bir noktadan Ph değerlerini alıp bulut veri sistemine kaydetmesi için gerekli
donanım maaliyeti 1219 TL’dir. Projede esnek mühendislik çözümleri sunulduğu için veri
toplama noktaları arttıkça donanım maaliyeti artacaktır. Yazılım maaliyeti ise açık kaynaklı
yazılımlarla geliştirildiği için ücretsizdir.Yalnızca aylık 10 TL Apn hattı ücreti ilgili sağlayıcıya
ödenmektedir.Ancak piyasa araştırması yapıldığında, benzer işlerin otomasyon firmaları
tarafından oldukça yüksek maliyetlere yapıldığı tespit edilmiştir. Otomasyon firmalarında
benzer veri toplama işlemleri PLC’ler ile yapıldığında, maaliyet 200.000 TL civarındadır.
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Bütçe Kalemleri

Birim Fiyatı

Adet

TOPLAM

DONANIMLAR
1.Raspberry Pi 3

418,68 TL

1

418,68 TL

2. Raspberry Pi 3 Siyah Güç Adaptörü

49,39 TL

1

49,39 TL

50 TL

1

50 TL

4.Filament

109,00 TL

1

109,00 TL

5. Ph Sensörü

514,14 TL

1

514,14 TL

28,51 TL

1

28,51 TL

40 TL

1

40 TL

10 TL (aylık)

1

10 TL

3.Elektronik Malzemeler

6.MCP3208
Dönüştürücü

Analog-Dijital

ÜRETİM MAALİYETLERİ
1.Elektronik Kart Üretim Maliyeti
YAZILIM MAALİYETLERİ
1. APN Hattı

1219,72 TL

TOPLAM
Tablo.1:Maliyet tablosu
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projede bölgesel çevre sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. Manisa Organize
Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada projenin pilot uygulaması yapılmıştır. Fabrika yağmur
suyu hattı çıkışına bağlanan Ph sensörü ile havzalarımıza karışan, suyun Ph seviyesini bozan
zaman aralıkları belirlenmiştir.
Ayrıca yine bölgemizde bulanan su depoları IOT çözümlerle izlenebilir hale
getirilmiştir. Uygulamamızın başarılı sonuçlar vermesi, benzer farklı bölgesel sorunları da
çözebileceğini göstermektedir. Projenin çözdüğü sorunlar tüm insanlığı yakından ilgilendiren
su kaynaklarımızın korunmasını amaçlanmaktadır.
9. Riskler
İŞ-ZAMAN-YÖNETİM ÇİZELGESİ (İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri)
İP İŞ PAKETİ ADI
NO

1
2
3
4
5

Mikrodenetleyici ve Sensör seçimi
Iot Veri Toplama Kartı tasarımı
Iot Veri Toplama Kartı üretimi ve montajı
Veri Toplama Kartı Kutu tasarımı
Veri Toplama Kartı Kutu üretimi

SORUMLULAR
M. Büşra BAYIR
Emrullah Şengönül
Emrullah Şengönül

İlyas Battal
İlyas Battal

AYLAR
2 3 4 5 6 7
x
x
x x
x
x x
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Veri tabanı oluşturma
Melike Umutlu
Verilerin görselleştirilmesi
Melike Umutlu
Kullanıcı panelinin oluşturulması
Melike Umutlu
Saha Uygulamaları
Ekip Üyeleri
Tablo.2:İş-Zaman-Yönetim Çizelgesi
BAŞARI ÖÇÜTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ

6
7
8
9

İP İş Paketi Hedefi
NO

Proje
En Önemli
Başarısındaki Risk(Ler)
Önemi (%)

1

Ph Sensörü verilerinin
bulut veri sistemine doğru
şekilde taşınması

%35

2

IOT veri toplama kartının
çalıştırılması

%25

3

Veri toplama kartına uygun
kutu tasarımı üretimi
Veri tabanına IOT
verilerinin yazılması
Verilerin görselleştirilmesi

%15

4
5

%20
%5

Sensör verilerinin
mikrodenetleyicide
yeterli çözünürlükte
okunamaması
Sensör kartından çıkış
alınamaması
Kutu tasarımının kart
ile uyumsuz olması
Veri tabanına yazılan
verilerin bozulması
Sensör verilerinin
görsel panelde
izlenememesi

x
x x x
x
x x

B PLANI

Mikrodenetleyici
yeniden seçilir.

Kullanılan ADC
dönüştürücü
değiştirilir.
Kutu tasarımı
düzenlenir.
Veri tabanı
değiştirilir.
Görselleştirme
arayüzü yeniden
seçilir.

Tablo.3:Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetim Tablosu

Tablo.4:İş paketlerine göre olasılık ve etki matrisi
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