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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Güneş takip sistemleri güneş panellerini, güneşten gelen radyasyonu en iyi şekilde alacak 

diklikte tutmaya çalışarak elde edilecek enerjiyi maksimum hale getirmeyi hedeflerler.[1] 

Proje fikrimiz de LoRa teknolojisini kullanarak güneş panellerinin uzaktan kontrolü ve takibi 

yapılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda güneşten alınan enerjiyi maksimum hale getirme 

fikrinden de yola çıkılarak güneş panellerinin çift eksenli takip sistemiyle enerji verimliliğini 

ve panellerin kullanım ömrünü arttırmak hedeflenmiştir.  

Proje kullanıcı ve panel olmak üzere iki sistemden oluşmaktadır ve LoRa teknolojisi panel ve 

kullanıcı arasındaki veri alışverişini sağlamak için kullanılmıştır. Bu veriler kullanılarak 

kullanıcıya panelin durumunu; pil akım, voltaj, sıcaklık parametrelerini uzaktan izleme imkanı 

sağlanmıştır. 

Panel sistem tasarımı panellerin iki eksenli hareketini destekleyecek bir biçimde 3D CAD 

programlarından biri olan SolidWorks programında tasarlanmıştır ve tasarımın prototipi 

gerçekleştirilmiştir. Tasarımda sistemin denge de durmasını sağlayacak gerekli tasarım 

bileşenleri kullanılmıştır. Motorlar, sensörler ve kabloların montajı prototip üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Çift eksenli hareketi sağlayacak motorlardan biri yatay eksen hareketini 

sağlamak için alt tablaya, diğeri dikey eksen hareketini sağlayacak şekilde üst tabla üzerinde 

bulunan direğe monte edilmiştir. Yatay eksendeki motorun sabit durabilmesi için motor mili 

tablaya ortalanarak motor kaplini motora yerleştirilmiş ve üst tabla için dengeli bir platform 

oluşturulmuştur. Dikey eksendeki motorun dönüş hareketini sağlayabilmesi için motor ucuna 

yerleştirilen mil rulmanlar içinden geçirilerek güneş panelinin konulacağı üst tablanın montajı 

tamamlanmıştır.  

Sistemleri kontrol etmek için mikrodenetleyici olarak ARM tabanlı STM32F407VG ve 

STM32F103C8T6 seçilmiştir. STMicroelectronics firmasının sunduğu STM32CubeMX 

programında kullanılan mikroişlemciler seçilerek gerekli pin atamaları ve yapılandırma ayarları 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ayarlar ARM Keil derleyicisine atanıp yazılım oluşturulmuştur. 

Keil derleyicisi üzerinden sistemin kontrolü ve analizi gerçekleştirilmiştir.  

LoRa modülleri arasındaki bilgi alışverişi modüllerin bağlı oldukları mikrodenetleyiciler ile 

kontrol edilmiştir. Modüllerden alınan bilgilerin mikrodenetleyiciler tarafından işlenmesi 

sağlanarak Panel sisteminin ve Kullanıcı sisteminin görevlerini yerine getirmesi sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 1: Sistemin Genel İşleyişi 
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2. Problem/Sorun 

 

Güneş panelleri, farklı faktörlerin performansı etkileyebileceği hassas nesnelerdir: (i) çevresel 

faktörler, (ii) kurulum faktörleri ve (iii) üretim faktörleri. Bu faktörler, bir güneş panelinin ön 

camında doğrudan görülebilen ve daha düşük verimle sonuçlanacak çatlaklara neden olabilir. 

[2] Çevresel faktörlerden olan dolunun oluşturduğu tahribat Şekil de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Panelde Çevresel Etkenlerden Dolayı Oluşan Çatlaklar 

 

Paneli olumsuz etkileyebilecek çevresel faktörler için rüzgara karşı koruma [3] ve panelin yatay 

konumlandırılması [4] gibi önlemler alınmış fakat dolu gibi yıkıcı etkisi olabilecek durumlarda 

panel korunamamaktadır. Çünkü panel dikey eksende 60 dereceye kadar dikey hareket açısıyla 

kısıtlıdır. Projemizdeki sistemde ise panelin tam çevrimi yapılmaktadır. 

 

Paneller izlenirken kablolu bağlantı kullanıldığında, kabloların montajının ve kabloların uzun 

süre bakımının yapılmasının maliyetinin yüksek olması gibi sorunlar yaşanmaktadır.[5] 

Kablosuz haberleşme sistemleri ile bu soruna çözüm üretilmiştir fakat projemizde 

kullandığımız LoRa teknolojisi diğer çözümlerden daha avantajlıdır. LPWAN protokolü ile 8-10 

km mesafelere kadar veri iletimi yapılabilmektedir. Bununla beraber LPWAN protokolünün en önemli 

getirisi batarya ve düşük enerji tüketimi ile çalışabiliyor olmasıdır. Bu sayede özellikle kırsal alanlar ya 

da IoT sensör bakım/onarım işleminin çok sık yapılabilmesinin pek mümkün olmadığı uygulamalar için 

oldukça uygundur. [6] 

 

 Araştırma sonuçları, çift eksenli izlemenin tek ve sabit güneş sistemlerinden yeterince iyi 

olduğunu açıkça göstermektedir.[7] 

 

FV hücrelerin yüksek sıcaklıkta verimlerinin yüksek olduğu düşüncesi yanlıştır. FV panellerin çıkış 

gücü ile panel sıcaklığı ters orantılıdır. Panel sıcaklığı artıkça FV panel gücü azalır. Bu sorun için 

soğutma sistemleri oluşturulmuştur. Fakat sıcaklık anlık takip edilmemektedir. Projemizde kullanıcı 

sıcaklık değişimlerini anlık görmektedir. Bu yüzden kritik sıcaklıklarda paneli gölgeye 

çevirebilmektedir.[8] 
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3. Çözüm  

 

Güneş panellerinden yeterli verim alınamaması durumu için çift eksenli güneş takip sistemiyle 

her iki eksen içinde 0-360 derece dönüş yetisi sağlanmıştır. Güneş takip sisteminin ışığı 

algılaması için fotorezistörler panelin dört kenarına yerleştirilmiştir.  

 

Panelin olumsuz hava şartlarından etkilenmesi, panelde fiziksel zararların oluşması durumu için 

kullanıcının kötü hava şartlarında fotovoltaik panel yüzeyinin zarar görmesini engelleyebilmesi 

için panel yüzeyi terslenecek şekilde sistem konumlandırılmıştır. Bu şekilde panelin ömrü 

artacaktır. Bu konumlandırma komutu bilgisi kullanıcı tarafından lora teknolojisi ile iletilmiştir. 

Hem panel sisteminde hem de kullanıcı tarafındaki sistemde LoRa modülleri kullanılmıştır.  

 

Panel çıkışındaki akım ve voltaj değerlerinin anlık olarak takip edilememesi ve bunun uzaktan 

bir sistem ile denetlenememesi durumu için panel kısmında bulunan denetleyiciden alınan 

voltaj akım bilgileri LoRa modulü ile kullanıcı tarafındaki LoRa modülene iletilir. Kullanıcı 

tarafındaki lora modül aldığı bilgiyi denetleyiciye aktarır ve denetleyicide bilgiler işlenir. 

Kullanıcı sistemindeki WiFi modülü aracılıyla voltaj, akım ve sıcaklık bilgisi bir websitesi 

arayüzü olan Thinpspeak (IoT analytics) ortamında görülebilmektedir. Thingspeak MATLAB 

altyapısı ile verileri analiz eder ve görselleştirir. Veriler istenilen aralıklarla grafik şeklinde 

kullanıcıya gösterilir. Bu verilerin davranışına bağlı olarak sistemin verimi de analiz edilmiş 

olur. Analizler sonucu verimi artırmak amacı ile iyileştirmeler yapılabilir. Aynı zamanda panel 

konum bilgisine de ulaşılabilir. 

 

Prototipin elektronik tasarım kısmında iki adet step motor ile panelin çift eksenli hareketi 

sağlanmıştır. Step motorların sürülmesi için motor sürücü kullanılmıştır. Panelin dört kenarında 

bulunan fotorezistörler ile aydınlık seviyesi belirlenmiştir. Güneş paneli çıkışına panelin voltaj 

ve akım ölçümü için voltaj-akım sensör mödülü yerleştirilmiştir. Panelden alınan enerjinin li-

on pilde depolanması için Li-on pil şarj devresi kullanılmıştır. Sistemde kullanılan 

mikrodenetleyici, modül ve sensörlere uygun beslemenin sağlanabilmesi için sistem girişinde 

iki regülatör kullanılmıştır. Regülatörler ayarlanılarak 3.3v ve 5v çıkış elde edilmiştir. Panel 

tarafındaki sistemin derlenmiş şekli aşağıdaki şekildeki gibidir. 
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Şekil 3: Panel Sistemi 

 

 

Kullanıcı tarafında ise mikrodenetleyici, LoRa modül ve WiFi modülü kullanılmıştır. 

Kullanıcının kritik koşullarda paneli kontrol edebilmesi için buton bulunmaktadır. Modüllerin 

ve denetleyicinin güçleri regülatör çıkışlarından alınmıştır. Sistem aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Kullanıcı Sistemi 

 

Mekanik tasarım kısmında ise tahta malzeme tercih edilmiştir. Tahta malzeme tercih 

edilmesinin sebebi metal parçalara göre şekillendirme ve erişim kolaylığı sağlamasıdır. Tahta 

malzeme belirlenen ölçülerde CNC tezgahta şekillendirilmiştir. Sistemin dengede durabilmesi 

için yatay hareketi yöneten motor için yuva oluşturulmuştur ve motor mili merkeze tayin 

edilmiştir. Bu motorun milindeki hareketin sisteme iletilebilmesi için araya konulan motor 
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kaplini torna tezgahında üretilmiştir. Motor kaplininin şekildeki alt tablaya monte edilmesiyle 

üst bölme için bir platform oluşturulmuştur. Bu platforma iki direk monte edilerek güneş 

panelinin dengede durması sağlanmıştır. Güneş panelinin rahat çevrim yapabilmesi için 

direklere rulman yerleştirilmiştir. Rulmanlardan geçen şafta güneş paneli monte edilmiştir.  

 

 
 

Şekil 6: Mekanik Prototipi 
 

 
 

Şekil 7: Mekanik SolidWorks Çizimi 
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4. Yöntem 

 

Önerilen çözümü hayata geçirirken LoRa teknolojisi kullanılmıştır. LoRa, uzun menzilli bir 

iletişim bağlantısı oluşturmada kullanılan fiziksel katman veya kablosuz 

modülasyondur. Bilinen kablosuz iletişim teknolojilerinin çoğu, düşük güçte iletişim elde 

etmek için fiziksel katmanda frekans kaydırmalı anahtarlama (FSK) modülasyonu kullanır. LoRa ise 

hem düşük güç hem de uzun menzilli iletişim sağlayabilen Chirp Spread Spectrum Modulation 

(CSS) tekniğini kullanır. [9] 

 

 LoRa teknolojisi uygulanırken EBYTE Lora SX1278 modül kullanılmıştır. Modül ile seri 

haberleşme yöntemiyle veri alışverişi yapılmıştır. Bahsi geçen bu modülün farklı menziller için 

kullanılan çeşitleri bulunmaktadır. Prototipte kullanılan modül 5 km menzili desteklemektedir. 

Bu mesafe açık alan içindir.  Modülün beslemesi önem arz etmektedir aksi takdirde kararsız 

çalıştığı gözlemlenmiştir. Modül 2.3-5.2 V arası gerilim değerlerinde çalışmaktadır. Harici 

olarak beslenilen mikrodenetleyiciden alınan 3.3 V ile beslenmiştir. Modül farklı modlar 

kullanılarak isteğe göre düzenlenebilmektedir.[10] Mod atama işlemi ister modül üzerinde 

bulunan M0 M1 pinlerinin GND ve VCC ye atanma durumlarına göre ayarlanılabilir ister 

yazılım üzerinden mod ayarları gerçekleştirilebilir. Proje de M0 ve M1 pinleri GND ye atanarak 

normal modda çalıştırılmıştır. 

 

Kullanıcının sisteme uzaktan erişimini sağlamak üzere WiFi modülü olan ESP8266 

kullanılmıştır. LoRa ağındaki bilgiler mikrodenetleyiciye aktarılıp ilgili parametreler WiFi 

modülüne iletilmektedir. Bu şekilde kullanıcıya verileri uzaktan izleme imkanı sağlanmaktadır. 

ESP8266 modülü ile mikrodenetleyici seri haberleşme kullanarak iletişim kurmaktadır. Modül 

“AT” komutları ile bilgi alışverişi sağlamaktadır. Modülün üretici firması tarafından firmware 

güncellemesi mevcuttur ve modül kullanılmadan önce bu güncelleme yapılmıştır. Sistemde 

mikrodenetleyici olarak ARM mimarisine sahip STMicroelectronics firmasının STM32F103C8 

işlemcinin bulunduğu BluePill mikrodenetleyicisi ve STM32F407VG mikrodenetleyicisi 

kullanılmıştır. Prototipte motorların, fotorezistörlerin, sıcaklık ve akım-voltaj sensörünün 

denetleyici ile kontrolü ADC (Analog Digital Converter) ile yapılmıştır ADC uygulaması ile 

sensörden alınan analog bilgi yazılım ile işlenerek dijital bilgiye dönüştürülmüştür.  
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Şekil 8: Panel Sisteminden Gönderilen Voltaj, Akım Ve Sıcaklık Bilgilerinin Debug 

Ekranında Gözlenmesi 
 

 

Şekil 9: Wifi Modülünün Seri Port Ekranında Veri Gönderiminin Testi Ve Thingspeak’de 

Verilerin Gözlenmesi 

 

Prototip tasarımında ise birkaç aşama uygulanmıştır. Sistem platformunu oluşturan ana unsurlar 

için tahta malzeme seçilmiştir. Tahta malzemeler CNC tezgahta şekillendirilmiştir. 

Yatay eksende hareketi sağlayan motorun üst tabla ile olan montajı için 3D yazıcı ile parça 

üretilmiş olup bu parça daha sonra tam oturmamıştır bu yüzden motor kaplini olması 

kararlaştırılmıştır. Motor kaplini uygun ölçülerde hazır olarak satılmaktadır fakat tedariği uzun 

süreceği için parça özel olarak torna tezgahında üretilmiştir. 

Dikey eksende hareketi sağlayan motorun panelin gerekli dönüşünü sağlayabilmesi için panel 

arkasından geçen milin her iki tarafına rulmanlar yerleştirilmiştir. 
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Şekil 10: Panel Sistem Düzeneği 

 

 

Şekil 11: Kullanıcı Sistem Düzeneği 

 

 

Şekil 12: Panel Arkasında Oluşturulan Ldr Düzeneği 
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Şekil 13: Sistem Prototipi 
 

Sistem protopinin çalışma videosu bağlantıda verilmiştir.  

https://drive.google.com/file/d/1LKF__oystGTNrGoG7Phr3YOQWAcLdnbH/view?usp=sharing 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Çalışmanızda, kodlarınızda, tasarımınızda yenilikçi bir yön varsa belirtmeniz gerekmektedir. 

Takımlar bu alanda kendi çalışmalarını nasıl bir yöntemle hazırladığını, benzer çalışmalardan 

hangi yönleri ile ayrıldığını belirtmesi istenmektedir. 

 

Çift eksenli güneş takip sistemlerinin bir çok uygulamadı mevcuttur fakat bu takip sistemlerinin 

izlenmesi ve kontrolü LoRa dışındaki farklı iletişim teknolojileri ile yapılmaktadır. Projenin 

yenilikçi yönü LoRa iletişim teknolojinin avantajlarını güneş paneli takip sistemlerine 

uygulayarak enerji verimliliğini arttırmaktır. Diğer bir yenilikçi yön ise kritik durumlarda güneş 

panellerinin korunması sağlayarak panellerin ömrünü arttırmaktır. Prototip için uygun sistem 

hareketlerini karşılayacak mekanik tasarım 3D CAD programı ile özgün olarak tasarlanmıştır. 

Projenin ileriki aşamasında sistem parçalarını oluşturan modüller yerine tasarlanmış PCB nin 

baskısı gerçekleştirilecektir. Bu yönleriye sistem  hem mekanik hemde elektronik olarak özgün 

bir tasarıma sahip olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Prototip sistemin çalışabilirliğini göstermek amacıyla yapılmıştır. Ticari bir ürüne dönüşecek 

bir sistemde endüstriyel ürünler kullanılması amaçlanmaktadır. Örneğin ticari olarak kullanılan 

step motorların kullanılması, LDR yerine fotodiyot kullanılması, kablolamanın azaltılması ve 

düzenlenmesi, prototipte kullanılan modüller yerine mikroişlemci ve elektronik elemanlar 

kullanılarak ve çevre birimleri düzenlenerek elektronik kart oluşturulumu, tahta yerine metal 

malzemelerin kullanılması ile sanayiye yönelik bir uygulama gerçekleştirilebilir. Projenin 

seçilen uygulanma alanına göre hedef menzildeki LoRa modülü tercih edilebilir. Çok geniş 

sahalar için ağ geçidi(gateway) kullanılarak lora ağı genişletilebilir. GES alanlarında, çatı üstü 

https://drive.google.com/file/d/1LKF__oystGTNrGoG7Phr3YOQWAcLdnbH/view?usp=sharing
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sistemler gibi alanlarda endüstriyel tip panel tasarımları gerçekleştirilebilir. 

 

Projeye Ön Değerlendirme Raporu sürecinde Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS1)’den yola 

çıkıldı. Bu seviyede ilgilenilen konu üzerinde araştırma yapıldı. Sistem için gerekli bileşenler 

belirlenip çalışma prensipleri temel düzeyde öğrenildi. Prototip tasarımı için birkaç yöntem 

belirlendi ve denendi daha sonra en uygun olabilecek tasarım konsepti uygulanmak üzere 

onaylandı. Belirlenen malzeme ve elektronik elemanlar birleştirilerek prototip tasarımı 

geçekleştirildi. Yazılım üzerinde çalışma yaparken yazılım, analiz programlarında test edilip 

gerekli hataların düzeltilmesi ve yazılımın iyileştirilmesi sağlanarak prototip üzerinde 

uygulanabilir bir hale getirildi. Bu şekilde THS5’e kadar olan aşamalar tamamlandı. Proje 

Detay Raporu’ndan sonra erişilmesi planlanan seviyeler takvimde belirtilmiştir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Tablo 1: Yapılan Prototip Bütçesi 

 

Malzeme Adet Fiyat(Birim Fiya 

Step Motor-28 BYJ-48 

Motor Sürücü ULN2003A 

2 2x20 TL 

LDR 4 4x1,5 TL 

Rulman 2 2x5 TL 

Ahşap malzeme - - 

Motor Kaplin 1 50 TL 

STM32F407VG Discovery 1 250 TL 

STM32F103C8T6 Blue Pill 1 50 TL 

EBYTE LoRa Modül 2 2x120 TL 

ESP8266 1 1x38 TL 

SMA 3dBi Anten 2 2x15 TL 

MAX471  1 1x28 TL 

TP4056 1 1x3 TL 

18650 Li-on Pil 1 1X23 TL 

4.5V Güneş Paneli  1 1x80 TL 
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Toplam maliyet  858 TL 

 

Tablo 2: Yapılacak Prototip Bütçesi 

 

Malzeme Adet Fiyat 

Nema 17 2 2x70 TL 

Step motor sürücü A4988 2 2X20 TL 

Fotodiyot 4 4x10 TL 

Metal malzeme ve mekanik 

parçalar 

m2  2000 TL 

Stm32f10x 2 2x70 TL 

PCB üretim maliyeti   400 TL 

Güneş paneli 1 200 TL 

Voltaj akım sensörü 1 40 TL 

Lipo pil 8 200 TL 

Pil sarj devresi 1 50 TL 

Toplam maliyet  3250 TL 

 

✓ Proje sanayiye yönelik uygunlandığında örneğin bir ges sisteminde maliyet açısından 

diğer panel sistemlerine göre risklidir ancak birçok yönü ile ileriye yönelik 

düşünüldüğünde avantajlı hale gelecektir. Kurulumda oluşacak gereksinimlerin 

maliyeti ilk aşamada fazla olsa da sonraki yıllarda sisteminin veriminin artmasıyla bu 

maliyet açığı kapatılabilir. Daha verimli ve kullanışlı hale gelecek sistemin anlık 

takipleri yapılabildiği için çıktılar analiz edilip düzenlemeler gerçekleşebilir. Aynı 

zamanda panel koruma sistemi sayesinde panel ömrünün uzatılması da maliyet avantajı 

sağlayacaktır. 

 

✓ Tasarım, prototip ve test aşamalarının zamana bağlı planlanması ve hangi zamanda 

hangi malzemelerin kullanıldığı şekil de göterilmiştir. 
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Tablo 3: Tasarım prototip ve test aşamalarının zaman çizelgesi ve malzeme listesi  

 
 

 

✓ Piyasada projede prototipi gerçekleştirilen sisteme göre maliyeti daha fazla ve daha az 

olan sistemler mevcuttur. Maliyet açısından avantajlı ürünler söz konusu sorunlara çözüm 

oluşturabilecek özellik bulundurmamaktadırlar.  

 

✓ Proje takvimi basit çizimler halinde fazla karmaşık olmayan bir biçimde 

görselleştirilmelidir. 

 

 

Tablo 4: Proje takvimi 

 

Mayıs Sistem prototip tasarımı, elektronik kart tasarımı 

Mayıs Malzeme siparişi 

Haziran Motor ve sensörlerin test edilmesi 

Haziran Sistem prototipinin test edilmesi, Motor ve sensörlerin test 

edilmesi 
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Tablo 5: Zaman Planlamasında İş Paketleri, İş Tanımları Ve Süreçleri 

 

İŞ 

NO 

İŞ AD/TANIM KİM TARAFINDAN 

YAPILACAĞI 

İş Tanımlamaları 

1 

 

Sistem prototip 

tasarımı 

Sevgi Nur Şahbaz Panelin 3D CAD tasarımı, sistem 

algoritmasının oluşturulması 

 Elektronik kart 

tasarımı 

Ramihan Dirim 

Duygu Koç 

Sevgi Nur Şahbaz 

 

Altium Designer çizimin 

gerçekleştirilmesi 

2 Malzeme seçimi 

ve siparişi 

Ramihan Dirim 

 

Kullanılacak malzemelerin 

araştırılıp belirlenmesi ve 

siparişinin gerçekleştirilmesi 

4 Motor ve 

sensörlerin test 

edilmesi 

 

Duygu Koç 

 

Sensör değerlerinin ölçülmesi ve 

motorun dönüş hareketlerinin 

ayarlanması 

5 Sistem 

prototipinin test 

edilmesi, Motor 

ve sensörlerin test 

edilmesi 

Ramihan Dirim 

Duygu Koç 

Sevgi Nur Şahbaz 

Sistem prototipi test edilir hatalar 

varsa iyileştirmeler yapılması 

6 İletişim ağının 

düzenlenmesi 

Ramihan Dirim 

Duygu Koç 

Sevgi Nur Şahbaz 

LoRa teknolojisinin ve WiFi 

modülünün sisteme entegre 

edilmesi 

7 Sistemin 

birleştirilmesi 

Ramihan Dirim 

Duygu Koç 

Sevgi Nur Şahbaz 

Elektronik kart prototipinin 

gerçekleştirilmesi, elektronik kart 

prototipinin test edilmesi 

8 Sistem 

denemeleri 

düzeltmeleri 

Ramihan Dirim 

Duygu Koç 

Sevgi Nur Şahbaz 

Sistem iyileştirmeleri 

 

Temmuz İletişim ağının düzenlenmesi (lora-esp) 

Temmuz Sistem prototip tasarımı, elektronik kart tasarımı, Elektronik 

kart prototipinin yapılması test edilmesi 

Ağustos Sistemin birleştirilmesi 

Eylül Sistem denemeleri düzeltmeleri 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

  

Güneş panelleri GES’lerde, bireysel olarak evlerde çatı üstü kullanımında, tarım alanlarında, 

fabrikalarda vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Uzaktan takip sistemi panellerin durumunu 

anlık olarak takip ve müdahale etmek isteyen kullanıcılar için uygundur. 

Kablolu bir izleme sistemin sorun oluşturabileceği örneğin su üstü GES sistemlerinde LoRa ile 

uzaktan takip sistemi kullanıma uygun olacaktır. 

Kötü hava şartları ile çok karşılaşılan bölgelerdeki kullanıcılar projedeki kullanıcı müdahale 

sistemi sayesinde önerilen sistemi kullanılabilir. 

 

9. Riskler  

 

Tablo 6: Riskler ve Oluşabilecek Risklere Karşı Alınacak Tedbirler 

 1 

(en az 

riskli) 

2 3 4 5 

(çok 

riskli) 

 

 

ALINABİLECEK 

TEDBİRLER 

Zamanda kayma 

olması 

     Ekip üyeleri arasında görev 

dağılımı yeniden 

yapılandırılarak kayıp 

zamanın telafisi yapılır. 

Malzeme 

gereksinimlerine 

ulaşılamaması 

     Uygun işleve sahip ürünler 

araştırılır. 

Bütçenin aşılması 

 

     Aynı işleve sahip daha 

uygun maliyetli ürün 

araştırılır. 

Hata yoğunluğu  

yüksek ürün  elde 

edilmesi 

     Hatalar gözden geçirilerek 

revize edilir. 

Ürün 

performansında 

düşüklük 

     Ürün test aşamaları 

tekrarlanarak sistemin 

güncellenir. 

Tedariklerde 

yaşanan 

problemler 

     Bir sonraki aşamanın zaman 

planına geçilir. 
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