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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Bitkilerin; hastalıklar, zararlılar, saldırılar gibi karşılaştıkları çeşitli durumlarda farklı 

sinyaller yayıyor oldukları bilimsel araştırmalarca desteklenmektedir (Dempsey & Klessig, 

1992). Bu sinyaller kimi zaman tozlaşma için gerekli böcekleri çekmek, kimi zaman 

saldırılardan korunmak maksadıyla zararlıları uzaklaştırmak için yayılır. Hastalık durumunda 

ise savunma reaksiyonları, hastalığa karşı gösterilen direnç veya hastalıktan kaynaklanan stres 

nedeniyle bitkinin mevcut frekansında farklılıklar meydana gelmektedir (Karban,2015). Bu 

farklılıkların incelenmesi, henüz herhangi bir semptom görülmemiş olsa dahi, bitkilerdeki 

hastalıkların erken teşhisini mümkün kılmaktadır. Zirai hastalık ve zararlılarda gerekli 

önlemlerin alınabilmesi ve tedavi imkanı bulabilmek için erken tespit büyük önem arz 

etmektedir. Bu amaçla tasarlanan cihaz, yapılan kontrollü deneylerde görünür bölgelerde, 

toprak üstünde henüz semptom göstermemiş kök çürüklüğüne sahip şeker pancarı ve Tutta 

zararlısından etkilenmiş domatesin erken aşamalarda tespitini yapmayı başarmıştır. Raporun 

ikinci kısmında bu hastalık ve zararlıdan kaynaklanan problemler, üçüncü kısımda tasarlanan 

cihazın bileşenleri ve protatip görselleri, elektrotların bitkiye en uygun şekilde takılabilmesi 

için özel olarak tasarlanan elektrot başlığının üç boyutlu çizimleri ve çözüm algoritması, 

dördücü kısımda elektronik devre şematiği, kullanılan elektrotlar ve kontrollü deneylerin 

sonuçlarının istatistiksel olarak incelenip doğruluğunun ispatlanması, beşinci kısımda projenin 

inovatif ve özgün yönleri, altıncı kısımda projenin uygulanabilirliği kapsamında 

ticarileştirilebilme potansiyeli, yedinci bölümde maliyet ve zaman planlaması analizi, sekizinci 

bölümde kullanıcılar, dokuzuncu bölümde riskler detaylı olarak açıklanmıştır. 

 

2. Problem / Sorun 

Zirai hastalık ve zararlılar tarım alanında sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasında yer almaları 

hem de yüksek maliyetli zayiata sebebiyet vermeleri nedeniyle tarım alanındaki önemli ve 

yıkıcı problemler arasında yer almaktadır. Bu problemlerle karşılaşılana kadar harcanan emek, 

zaman, tarımsal alan, su, elektrik, yakıt gibi kaynaklar ürün kullanılamaz duruma geldiği için 

israf olmakta; sonraki safhalarda ise bu hastalık ve zararlıların diğer ürünlere de bulaşmasını 

önlemek amacıyla yapılan ilaçlama ve ayıklama çalışmaları ilave bir maliyeti beraberinde 

getirmektedir. (Toros Tarım, 18 Mart 2022) Bu yüzden erken tanı hayati önem taşır. Üreticiliği 

yapılan ürünlerin belirli yetiştirme evrelerinde yakalanacağı hastalıklar bellidir ve çiftçi bu 

hastalıkları erken fark edebilmek için ürünlerini sürekli denetlemesi gerekmektedir. Mevcut 

yöntemler çerçevesinde bir çok hastalık, bitkiye yeterince yayılıp semptom göstermeye 

başladıktan sonra ancak tespit edilebilmektedir. Halbuki tespit edildikten sonra ise hastalık 

fazlasıyla ilerlemiş, telafi edilemez hasarlara yol açmış ve diğer mahsullere de yayılmış bir 

aşamaya ulaşmaktadır. Bazı böcek ve zararlılarda ise gözle görülemeyecek durumda olanların 

erken tespiti zor ve maliyetli olduğundan, tamamen veya kısmi olarak yayılıp büyük hasarlar 

verdikten sonra tespit edilebilmektedir. 

 



 

4 
 

    
Görsel 1: Kök çürüklüğü muayene    

edilmek için topraktan sökülen pancar                                                       

 
Görsel 2: Tutta tarafından hastalandırılmış 

domates yaprağı 

 

Endüstriyel ürünlere hammadde olmaları ve tüketim miktarının fazla olması nedeniyle 

domates ve şeker pancarı incelenmiştir (Seral ve ark., 2008), (Avan ve ark.,2019). Projede 

odaklanılan sorunlar özel olarak domateste Tutta zararlısı ve şeker pancarında kök çürüklüğü 

hastalığıdır. Şeffaf Tutta larvaları gözle görülemeyecek derecede küçük olduğundan ilk 

aşamada tespit edilmesi oldukça zahmetli bir zararlıdır. Mevcut şartlarda yalnızca domatese 

hasar verip yayılan tuttaların domateste oluşturduğu bozulma ve çürümelerden yola çıkarak 

tespit edilmesi mümkündür. Umut vaad edici mikro düzeyde görüntü işleme teknolojileri dahi 

erken safhalarda tespit için yeterli değildir yaprak üzerindeki şeffaf tutta larvaları ve domates 

meyvesinin içindeki zararlılar görüntü işleme ve yapay zekanın baş edemeyeceği derece doğal 

şekilde kamufle olmuşlardır. Ayrıca bu teknolojiler oldukça maliyetlidir. Şeker pancarında kök 

çürüklüğünün ise, pancarı söküp köklerinin incelenmesi dışında bir erken tespiti yoktur. 

Çürüklük gövdeye ve yapraklara ilerledikten sonra, yaprakta oluşan renk ve şekil 

değişikliklerinden yola çıkarak tespitte bulunmak mümkündür ancak bu safhadan sonra 

çürüklüğü tedavi etmek mümkün değildir (Carling ve ark., 1992), (Mohammadi ve ark., 2003). 

3. Çözüm 

Bir önceki kısımda bahsedilmiş olan hastalık ve zararlıların erken tespit edilememe 

sorununun çözümü için bitkideki elektriksel sinyallerin değişiminden mevcut ve potansiyel 

hastalıkların tespitini sağlayan bir cihaz tasarlanmıştır. Sağlıklı ve hasta bitkilerin erken ve ileri 

aşamalarında toplanan verilerle oluşturulan kütüphane vasıtasıyla, anlık olarak ölçümü yapılan 

bitkinin potansiyel farkının veri tabanındaki değerlerle kıyaslaması yapılıp varsa hastalığı ve 

hangi evrede olduğu tespit edilecektir.  

Bu bağlamda tasarlanan cihazın temel bileşenleri: 3D baskı dış koruma kabı, Arduino Uno R3 

ve PCB Komponentleri (Potansiyostat), Jumper ve Elektrotlardan oluşur.  

Arduino/Ürün gücünü bilgisayarın usb portundan alabilecek şekilde tasarlanmış olup, usb 

portundan yeterli güç çekilememesi durumunda “9V Pil Barrel Dönüştürücü Kablo” da 

kullanılabilir. Cihazın bu sayede taşınabilirliğinden ödün vermemiş olup, tarlada veya arazide 

yalnızca bir bilgisayar yardımıyla ölçüm yapılabilmektedir. 

Ürünün dış görünüşü için 3 boyutlu model çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 
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Görsel 3: Dış Koruma Alt    

Parçası İç Görünüm   

 
 

Görsel 4: Dış Koruma Üst 

Parçası Dıştan Görünüm  

 
 

Görsel 5: Dış Koruma 

Orta Parça 

Görsel 3’de yer alan parçanın boyu 8,7 cm, eni 7,5 cm ve yüksekliği 6 cm, Görsel 4’de 

yer alan parçanın boyu 8,7 cm, eni 6 cm ve yüksekliği 6 cm ve son olarak Arduino Uno ve PCB 

kartı birbirinden ayıran orta parçanın boyu 8,7 cm, eni 7,5 cm ve yüksekliği 0,6 cm olarak 

tasarlanmıştır.  

Toplamda cihazın boyu 8.7cm, eni 7.5 cm ve yüksekliği 12,6 cm olması hedeflenmiştir. 

PlantWave’in bu sayede sıradan bir potansiyostat cihazından çok daha fonksiyonel ve kompakt 

yapıda olduğu sonucuna varılabilir. 

PlantWave’in şematik bağlantıları aşağıda Görsel 6’da verilmiştir: 

  

Görsel 6: PlantWave Devre Şematik Bağlantıları 

Görsel 6’daki şema bağlantıları göz önüne alındığında bir adet LMC6484IMX/NOPB 

adlı Op-Amp entegresine bağlı farklı direnç ve kondansatörler yoluyla Arduino’nun 

mikrokontrolcünde sinyal gönderimi-alımı sağlamak amaçlanmıştır. Görsel 6’daki şema 

bağlantılarında görüldüğü üzere WE (çalışma/working elektrot) CE (karşıt/counter elektrot ve 

RE (referans elektrot) adlı üç farklı çıkış mevcuttur. Bu çıkışlar referans elektrotların 

kullanımında gerekli olup, ortam koşullarından diğer elektrotlara göre daha az etkilenmesinin 

yanı sıra potansiyel farkın hücrede daha az hata payıyla ölçülmesine katkı sağlamaktadır. Bu 

referans elektrotların bitkinin gerekse gövde, gerekse dallar ve yapraklarda kullanılabilmesi 

adına bir elektrot başlığı tasarımı Fusion 360 programı kullanılarak yapılmıştır. Bu başlık 

tasarımı Görsel 7’de yer almaktadır: 
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Görsel 7: Elektrot Başlığı Yandan Görünüş 

              

Görsel 7: Elektrot Başlığı Yandan Görünüş 

Görsel 7 ve Görsel 8’de yer alan bu elektrot tasarımında üstten alta doğru sırayla WE, CE ve 

RE elektrotları yer almaktadır. Bu elektrotun boyutları ise eni 0.5 cm, boyu 1 cm ve genişliği 1 

cm olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

elektrotlar arası mesafe 0.2 cm olarak ayarlanmıştır. Elektrot kesiti ise normal bir jumper kablo 

ile aynı kesitte olup 0.22cm çaplı olarak planlanmıştır. Bu aralık ve elektrot boyutları 

kullanılacak bitkinin büyüklüğüne ve uygulanacak alana göre farklı büyüklükte başlıklar 

tasarlanarak bu sorunun çözülmesi ön görülmüştür.  

Sensörlerden alınacak verilerin işlenmesi sonrasında bilgisayarda kullanılacak olan yazılımlar 

taranmış olup, Arduino Uno’ya bağlı olan potansiyostat devresinin sorunsuz çalışması için 

LabView adlı yazılım kullanılmıştır. Bu yazılımla birlikte gelen bir konfigrasyon dosyası 

yardımıyla verilerin bilgisayarda görüntülenmesi sağlanacaktır. 

Algoritma 

Ölçüm yapılacak olan bitkilerin seçilmesiyle, bir potansiyostat devresi kurulmuştur ve 

detayları çözüm bölümünde yer almaktadır. Elektrot seçimiyle birlikte bitkilerin gövdesine, 

dallarına ve yapraklarına yerleştirilecek olan elektrotlardan gelen parametrelerin ilgili 

potansiyostat devresinde yapılan karşılaştırmalar sonucunda Arduino UNO bir sinyal işleme 

görevi görmektedir. Bu işlenen sinyaller Arduino UNO’nun bilgisayara USB kablo yoluyla 

bağlanması ve LabView adlı programda verilerin potansiyel fark grafiği olarak ekranda 

görülmesiyle son bulmaktadır. Bu grafikler vasıtasıyla bilgilerin yorumlanması ve potansiyel 

farktan yola çıkarak hastalık tespitinde yardımcı bir araç olması öngörülmektedir.  

İlgili algoritmanın şema grafiği Görsel 9’da gösterilmektedir: 
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Görsel 9: PlantWave Çalışma Algoritması Şematiği 

 

4. Yöntem 

4.1 Elektronik Devre Şematik 

Elektroanaliz ve elektrokimyasal enerji dönüşümü için gerekli olan akım, voltaj ve zaman 

çözünürlüğünü sağlamak için potansiyostat’ın mevcut uyumluluğu ve frekans aralıklarını 

iyileştirmek için Arduino UNO’ya bağlanacak elektronik bir devre tasarlanmıştır. Cihaz, bir 

Arduino Uno devre kartına ve kullanıcı tarafından üretilen bir potansiyostat devre kartına 

dayanmaktadır. Bu devrenin şematiği ve açıklaması Görsel 10’da yer almaktadır: 

 
Görsel 10: Potansiyostat Devre Şematiği – A) Integral Alıcı Op-Amp, B) Transempedans 

Op-Amp (Akım-Gerilim Dönüşümü), C) Elektrokimyasal Hücre ve Elektrokimyasal Hücre 

Potansiyel Kontrol Op-Amp D) Yükseltici Op-Amp 

 



 

8 
 

Bu devrede kullanılan LMC6484IMX/NOPB (Texas Instrument) gibi çoğu yükseltici Op-

Amp, 5V güç kaynaklarıyla çalışır. Bu yüzden devreye 5V güç verilmiştir.  

Arduino Uno kartlarında gerçek bir dijital-analog dönüştürücü (DAC) bulunmadığından, 

çevrimsel voltametri deneyi, yani PWM tarafından üretilen kare dalga için PWM'ye ve 

potansiyel denetleyiciye yalnızca potansiyel bir ramp uygulanmalıdır. 

Bu dönüşümde, alternatif bir yol olan PWM değerlerini gerçek analog değerlere dönüştürmek 

için bir RC filtresi kullanılabilir, ancak Arduino UNO'daki PWM'nin 8 bit çözünürlüğe sahip 

olması, yalnızca 256 gizli potansiyel değer üretmesi bir dezavantajdır. Bu, özellikle ekipmanın 

maksimum ve minimum potansiyel limitinden daha azıyla ölçüm yapılıyorsa, zayıf 

tanımlanmış voltamogramlara neden olabilir.  

Görsel 10 (D)'da görülen toplama Op-Amp yükselticisi bu limitleri verir. Çözünürlük 

sorununun yanı sıra, çoğu Arduino kartı, 400 Hz ila 960 Hz arasında değişen düşük frekanslı 

PWM sinyaline sahiptir ve bu da RC filtresi için yüksek bir zaman sabiti ile sonuçlanır. Bu 

frekanslar, kartın dahili saatindeki bir tamsayı bölücü tarafından belirlenir, yani bölücü değeri 

değiştirilerek frekansın değiştirilebileceği, amaçlanan gerilim/potansiyel fark ölçümü için çok 

daha uygun olan 3,1 kHz'e kadar frekansların elde edilebileceği anlamına gelir. Bu sayede bu 

sorunun çözüldüğü anlamına gelmektedir. 

Son olarak  

Görsel 10’de görülen devrenin bağlantılarının hazırlanması ve kolay uygulanabilmesi için 

PCB kart devresi tasarlanmıştır. Bu hazırlanan PCB kart şematiği Görsel 11’de yer almaktadır: 

 
Görsel 11: Potansiyostat PCB Şematiği 

 

4.2 Devre Elektrotları 

Devrede dış çevreden etkileri en aza indirgeyecek şekilde referans elektrot seçimi yapılmış 

olup, bu devrenin örnek kullanım şematiği aşağıdaki grafikte verilmiştir: 
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Görsel 12: Referans Elektrot Kullanım Şematiği 

Görsel 12 ‘de görüldüğü gibi 3 farklı elektrottan farklı parametrelerde veri alınması sonucunda 

bu verilerin tasarlanan elektronik devrede yükseltme, karşılaştırma ve toplama işlemleri 

sonucunda bilgisayarda potansiyel bir fark grafiği elde edilmektedir. 

4.3 Veri Analizi 

  
Görsel 13: İzole olarak yetiştirilip ölçüm alınan domates ve şeker pancarı  

    Önerilen çözümü hayata geçirmek için izole ortamlarda yetiştirilen deney gruplarında şeker 

pancarına kök çürüklüğü hastalığı, domatese laboratuvar ortamında çoğaltılmış Tutta zararlısı 

bulaştırılmıştır.  Yapılan kontrollü deneylerde incelenmek istenilen üç farklı duruma göre 

kontrol grupları oluşturulmuştur. Pancarda birinci grup sağlıklı, ikinci grup kök çürüklüğü 

olup gövdede ve yaprakta henüz semptom göstermemiş, pancarı söküp köküne bakmadan 

çürüklük olup olmadığı anlaşılamayacak düzeyde erken aşamada olan, üçüncü grup ise kök 

çürüklüğü gövdeye ve yapraklara yayılmış, gözle görülür semptomlar gösteren pancarlardan 

oluşmaktadır.  Domateste birinci grup Tutta bulaşmamış sağlıklı, ikinci grup Tutta 

bulaştırılmış ancak bulaşın erken aşamasında olup henüz semptom göstermemiş, üçüncü grup 

ise Tutta bulaşmış, yapraklarda ve gövdede büyük ölçüde yayılarak gözle görülür semptomlar 

gösteren domateslerden oluşmaktadır.
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Grafik 1: Domateste potansiyel fark 

dağılımı 

  
Grafik 2: Şeker pancarında potansiyel 

fark dağılımı 

 

Protatip olarak tasarlanan devre ile her üç gruptaki bitkilerden alınan veriler 

incelendiğinde her iki deney için de elde edilen verilerin grafiğe dökülmüş hali Grafik X de 

gösterilmiştir. Hem domates hem de şeker pancarı için hastalık ve zararlının ileri aşamalarında 

elde edilmiş potansiyel fark verilerinin erken aşamaya göre, erken aşamanın da sağlıklı 

bitkilerden elde edilmiş verilere göre daha yüksek potansiyel fark değerlerine sahip olduğu 

apaçık görülmektedir. 

Domates için 

ANOVA 

sağlıklı erken ileri  

Ortalama 42 131, 4 245, 6  

Standart sapma 7, 1957 12, 545 157, 987  

Ortalamanın 

standart hatası 2, 2755 3, 9671 4, 996 

 

     

Kaynak Kareler toplamı Serbestlik 

derecesi 

Kareler ortalaması  

Veri setleri arası 208289, 8667 2 104144, 9333 F= 681, 04854 

Veri setleri içi 4128, 8 27 152, 9185  

Toplam 212418, 6667 29   

Tablo 1: Domates için ANOVA tablosu 

 

Şeker Pancarı için 

ANOVA 

sağlıklı erken ileri  

Ortalama 16, 9 47, 3 81, 5  

Standart sapma 4, 8408 7, 2885 4, 2492  

Ortalamanın 

standart hatası 2, 2755 3, 9671 4, 996 

 

     

Kaynak Kareler toplamı Serbestlik 

derecesi 

Kareler ortalaması  

Veri setleri arası 208289, 8667 2 104144, 9333 F= 331, 19577 

Veri setleri içi 851, 5 27 31, 537  

Toplam 21241, 3667 29   

Tablo 2: Şeker pancarı için ANOVA tablosu 
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Domates ve şeker pancarı için ANOVA tablosunda her üç safha için istatistiksel 

hesaplama sonuçları verilmiştir. Domateste veri setleri arası ve veri setleri içi kareler 

ortalamasının oranı sonucu elde edilen F= 681,04854 ve şeker pancarında F= 331, 19577 

değerinin p tablosundaki karşılığı 0,001`den küçük olduğu için üç veri setinin birbirinden 

farklı olmalarının çok yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve hata oranının 

0,001`den düşük olduğu ispatlanmış olur. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde ve dünyada, yapılan literatür taramaları ve pazar araştırmalarında 

projemize benzer bir çalışma veya ürüne rastlanmamıştır. Bitkilerden elektriksel sinyaller 

alan çeşitli çalışmalar olsa da bu sinyaller hastalık tespitinden oldukça farklı amaçlar için 

kullanılmıştır ve hastalık tespiti için birtakım çalışmalar olsa da bu çalışmalar hastalıkların 

erken aşamaları için elverişli olmamakla birlikte, maliyetli ve zahmetlidir (Khaled ve ark., 

2018). Projemiz diğer hastalık tespiti cihaz ve robotlarına göre daha küçük, taşınabilir, az 

maliyetli ve erişimi kolaydır, karmaşık bir yapısı yoktur. Türkiye'de çiftçilerin yaş 

ortalamasının 54 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, her kesimden kullanıcı cihazın 

çalışma prensiplerini kolayca anlayıp, kullanabilir. Ölçümleri kendi sisteminde bulunan 

verilerle mukayese eden bir cihaz olduğu için kırsal kesimlerde internet erişiminin 

bulunmadığı bölgelerde de sorunsuz bir şekilde çalışır. Cihaz kolaylıkla bir bitkiye takılıp 

kısa sürede ölçüm alındıktan sonra diğer bitkilerle ölçüme devam edilebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Büyük tarlalarda metrekare başına belirli sayıda periyodik ölçümler yapılarak 

tüm tarla kontrol altında tutulabilir. Özellikle gözle görülemeyen semptomlara sahip, uzman 

tarafından detaylı muayene gerektiren veya erken aşamalarda tespiti gereken hastalık ve 

zararlılarda teşhis koymaya yardımcı olacak bir cihazdır. Yalnızca toprağın altında, 

köklerinden semptom gösteren pancardaki kök çürüklüğünü yapraklarından aldığı 

sinyallerle, domateste gözle görülemeyen ve semptom göstermeyen erken aşamadaki Tutta 

zararlısını da yaparaktan aldığı sinyallerle tespit ettiğini önceki bölümde yapılan analizle 

ispatlanmıştır. Ayrıca pancarda kökten başlayan hastalık için köke yakın konumlardan alınan 

sinyallerin daha yüksek olduğu, gövdeye yaklaştıkça düştüğü ve yapraklara geldikçe daha da 

azaldığı; Tutta zararlısının yapraktan etkilemeye başladığı domateste ise yapraktaki 

sinyallerin daha yüksek olduğu, gövdeye ve köke doğru azaldığı gözlemlenmiştir ancak 

henüz ispat edilmemiştir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Cihazın tasarımı kısmen basit ve düşük maliyetli olduğu için ticarileştirmesi kolay bir 

cihazdır. Tarım büyük bir sektör olduğundan, müşteri bulmakta da sorun yaşamayacak bir 

üründür.  Cihazın ve yöntemin doğruluğu ispatlandığı için güvenilirdir. Küçük, taşınabilir, 

kullanımı kolay, internet bağlantısı gerektirmeyen bir ürün olduğu için her yerde, her 

büyüklükte arazide, her yaş ve eğitim düzeyinden kullanıcı tarafından rahatlıkla 

kullanılabilir.  Ölçüm alınacak örneklem doğru belirlenirse tüm tarla kolaylıkla kontrol altında 

tutulabilir. Şeker pancarı ekiminde iki bitki arası 20-25 cm olmalıdır, bu dekara 10.000 bitki 

demektir. Olası bir hastalığı en iyi şekilde takip etmek için tarla parsellere ayrılmalı ve bu 

parsellerden düzenli aralıklarla ölçüm alınmalıdır. Ölçümler verileri saptırma ihtimaline karşın 
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sulamadan önce ya da sulamadan 5 saat sonra alınmalıdır. Domateste Tutta yumurtalarının 4-5 

gün içinde açıldığı göz önüne alınarak 4 günde bir ölçüm alınabilir. Ölçümlerin düzenli 

aralıklarla yapılamaması bir risk teşkil edilebilir ancak ürünün satış aşamasında her bitki ve 

hastalık için belirlenen muayene aralıkları uzmanlar ziraat mühendisleri ve bitki 

bilimcilerimiz tarafından belirlenerek kullanıcı bilgilendirilecektir. Cihazda kullanılan bazı 

bileşenlerin yurt dışında imal edildiği ve temin sürelerinin uzun olması bir diğer risk faktörü 

olabilir. Bunun için yerli kaynaklardan alternatif malzeme araştırmaları yapılmalıdır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini bütçesi devre elemanlarını birim fiyatı ve ihtiyaç olan adet göz önünde 

bulundurulduğunda yaklaşık 684,133 TL ‘dir. 

 

Tablo 1: Proje Maliyet Planlaması 

 

Kategori Ürün Adet Birim Fiyat (₺) Fiyat (₺) 

 
 

Amplifikatör 

LMC6484IMX- 
LMC6484IM- 

LMC6484 CMOS 
Dörtlü Raydan-

Raya Giriş ve Çıkış 
İşlemsel 

Amplifikatör 

 
 
 

2 

 
 
 

33 

 
 
 

66 

 
 
 

Kondansatör 

1uF kondansatör 1 9 9 

1000pF 
kondansatör 

1 1 1 

10uF 
Kondansatör 

1 0,5 0.5 

 
 
 

 
 

Direnç 

1K Ω Direnç 2  0,2 0.4 

10K Ω Direnç 4  0,2 0.8 

4.7K Ω Direnç 1  0,2 0,2 

100K Ω Direnç 2  0,2 0,4 

220 Ω 5%1/4W 
Eksenel THT 

Direnç 

 
2  

 
0,2 

 
0,4 

68 Ω Direnç 4  0,1 0,4 

Kart Arduino Uno R3 1 330 330 

 
Araç 

PCB Baskı 1 600 600 

9V Akü Varil 
Dönüştürücü 

Kablosu 

               1 5 5 

Total                                                                                                                684,133     ₺ 
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Tablo 2: Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Özellikle toprak altı ürün (kök, yumru, vb) yetiştiren çiftçiler bu ürünlerin köklerinde 

oluşan sorunları görmeleri mümkün olmadığından, kökteki hastalıkları toprak üstündeki 

yaparaklardan tespit etmeyi mümkün kılan PlantWave cihazı hedef kullanıcılarının temelini 

oluşturmaktadır. Tutta yumurtası gibi gözle görülemeyen zararlılarla mücadele eden çiftçiler 

için de önemli bir ürün olması hedeflenmektedir. Henüz semptom göstermeye başlamamış 

hastalıkların erken tespitini mümkün kılan PlantWave bireysel ve kurumsal çiftçiler, 

kooperatifler veya hobi amaçlı tarla veya bahçe bitkileri yetiştiren kişiler için büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır. Her zaman hastalık konusunda uzmanlara ulaşılmasına gerek 

duymadan bitkilerin hastalıkları konusunda ön teşhisler konulmasına olanak verir, daha 

sonra ziraat mühendisleri, erken hastalık tespitinde ve çiftçilere kullanacakları ilaç ve gübre 

konusunda daha uygun parametreleri göz önünde bulunduracaktır. Aynı zamanda bitki bilimi 

ve ziraat alanlarında pek çok bilim insanına yeni araştırma konuları ve ölçüm metodları 

kazandırmayı hedefler. 

 

9. Riskler 

 

Ölçüm alınan elektrotlarda sorun çıkması ihtimaline karşın paket içeriğinde yedek 

elektrotların bulunması ve elektrotların kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilebilir 

şekilde üretilmesi önlemi alınabilir. İlaçlama, sulama, gübreleme sonrasında ölçümlerde 

sapmalar yaşanması ihtimaline karşın kullanıcılar hangi şartlar altında doğru ölçümler 

yapabilecekleri konusunda; satış esnasındaki görüşmelerde ve kullanım kılavuzundaki 

talimatlarla bilgilendirilmelidir. Kullanıcılar tarafından kalibrasyonun doğru bir şekilde 

 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür 
Taraması 

  

Bitki Fidelerinin 
Yetiştirilmesi  

   

Bitkinin Enfekte 
Olması ve 

Olgunlaşma 

   

Devre Tasarımı    

Malzeme Siparişi 
ve Temini 

   

Cihazın Montajı    

Verilerin Devre 
Yardımı ile 
Toplanması 

  

Verilerin 
Anlamlandırılması 

  

Cihazın Test 
Edilmesi 
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yapılamaması ve verilerin hatalı çıkması ihtimaline karşın, ürünle birlikte bir kalibrasyon 

kitinin de pakete dahil edilmesi önlemi alınabilir. Büyük arazilerin kontrolünün zor yapılması 

ihtimaline karşın, kullanıcıların ekecekleri ürüne ve korunmak istedikleri hastalık ve 

zararlılara göre belirli periyodik zamanlarda ve parsel başına belirlenen aralıklarda ölçüm 

yapılması önerilir. Veri kütüphanesi dışındaki hastalıkların algılanamaması ihtimaline karşın, 

belirlenen aralığın dışında algılanan sinyallerde uyarı verilecek, kullanıcıların bu uyarıları 

dikkate tanımlanamamış olan hastalık hakkında uzman kişilere danışması beklenecektir. 

Çözüm olarak veri kütüphanemiz Ar-Ge çalışanlarımız tarafından düzenli olarak 

güncellenecek, tespit edilebilen hastalık ve zararlı sayısı arttırılacak ve veriler denetlenecektir. 

Yurt dışından temin edilecek parçalarda tedarikçi ile iletişim sorunları, siparişlerin geç gelmesi 

veya teslim edilmemesi ihtimaline karşın yurtiçinden yerli kaynaklardan alternatif 

malzemelerin temini araştırılacaktır. Veri kütüphanesi oluştururken ve cihazın test 

aşamalarında kontrol deneyi için yetiştirilen bitkilerin planlanmayan bir şekilde çalışma 

alanımızın dışında bir hastalığa yakalanması ihtimaline karşın izole ortamlar sağlanmıştır ve 

yedek bitkiler yetiştirilmiştir. Ölçüm alınırken bitkinin zarar görme ihtimaline karşın 

milimetrik düzeyde ince uçlu elektrotlar kullanılmıştır. Kullanım esnasında cihazın herhangi 

bir şekilde zarar görmesi ihtimaline karşın, devre koruma parçası geliştirilmiştir ve garanti 

belgesinde, kullanıcıdan kaynaklanmayan hasarlarla ilgili ayrıntıların belirtilmesi 

planlanmıştır. 

 

Tablo 3: Etki - Olasılık Matrisi 

 Çok 
Düşük 

 
 

Düşük 
 

 
 

Orta 

 
 

Büyük 

Çok 
Büyük 

Küçük 1 5  9 7 

Orta  8 3   

Büyük  4    6 

Çok Büyük    2  
 

Riskler 

1) Ölçüm aldığımız elektrotlarda sorun çıkması 

2) İlaçlama, sulama, gübreleme sonrasında alınan verilerde sapma yaşanması 

3)Doğru kalibrasyonun yapılmaması 

4) Büyük arazilerde çiftçinin ölçüm almakta zorlanması 

5) Cihaz belirlenen hastalık türlerini tespit edebileceği için veri kütüphanesi dışındaki 

hastalıkları algılayamama durumu 

Olasılık 

Etki 
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6) Tedarikçiyle iletişim kuramamaktan kaynaklı devre malzemesinin geç gelmesi veya hiç 

temin edilememesi 

7) Kontrol deneyi için yetiştirilen bitkilerin planlanmayan bir şekilde belirlediğimiz iki 

hastalıktan farklı bir hastalığa yakalanması 

8) Ölçüm alırken bitkilerin zarar görmesi 

9) Çiftçinin elindeki devrenin zarar görmesi 
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