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1. Proje Özeti
Sağlıklı bir at genellikle ayakta uyur ya da kısa sürelerle yatar. Fakat kolik sancısı olan
atlar uzun süre yatar, karınlarına bakar ve anksiyete gösterirler. Çoğu zaman bu
tepkiler geç fark edilir, atların ahırlarında kamera olsa bile kameraya her an
bakılmadığı için tam çözüm sunmaz. Projemizin amacı; atların kolik belirti içeren
tepkilerini fark ederek kablosuz internet bağlantısı yoluyla cep telefonuna uyarı
bildirimi gönderecek bir robotik sistem tasarlamak ve sisteme bağlı olarak çalışan bir
cep telefonu uygulaması geliştirmektir. Proje sürecinde mühendislik tasarım süreci
yöntemini kullandık, problemi belirledikten sonra çalışma takvimi oluşturduk. İş
bölümü yaptık ve malzemeleri temin ederek elektronik devreyi kurduk. Devremizle
birlikte çalışacak cep telefonu uygulamasını “Blynk” yazılımını kullanarak oluşturduk.
Devremizi çalıştıracak kodları “Blynk Example Browser” sisteminden aldık, Arduino
IDE programında ihtiyaçlarımıza göre düzenledik ve mikroişlemcimize yükledik.
Ardından prototipimizi test ettik. Tinkercad yazılımını kullanarak elektronik devrenin
içine konulacağı kutuyu tasarladık ve 3D yazıcı ile ürettik. Ön Değerlendirme aşaması
sonra hakem değerlendirmeleri ile bize verilen geri dönütleri göz önüne alarak mevcut
durum değerlendirmesi yaptık. Değerlendirmelerimiz sonucunda sisteme sensör
ekleyerek karar verme sistemini geliştirdik. Böylece sistemi, atların ayakta mı yoksa
yatıyor mu olduğunu daha doğru şekilde değerlendirecek hale getirdik.
2. Problem/Sorun
Tarihin ilk çağlarından beri yaşadığımız gezegeni birlikte paylaştığımız, günlük
hayatımızda değişik açılardan faydalandığımız ve onlarla birlikte yaşamı paylaştığımız
hayvan dostlarımızın da çeşitli hastalıkları vardır. Atlar için bu hastalıklardan en
yaygın ve tehlikeli olanlarından biri sindirim sistemi problemine bağlı hazımsızlık ve
gaz oluşumudur. Bu durum kolik olarak da tanımlanır [1]. Atların anatomik yapısı
gereği kalp ile sindirim sistemi birbirine çok yakındır, dolayısıyla kolik durumun
erken teşhis edilememesi ve atın tedavi edilmemesi sindirim sistemi içinde biriken
gazın kalbin çalışma düzenini bozması ve ölümle sonuçlanabilecek vakaların
yaşanmasına neden olur [2]. Bu durum atlarda sık görülen bir durumdur. Sağlıklı bir at
genellikle ayakta uyur ya da kısa sürelerle yatar. Fakat kolik sancısı olan atlar uzun
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süre yatar, karınları şişer, karınlarının şiş kısmına bakar, iştahsız olurlar ve anksiyete
gösterirler [1]. Çoğu zaman bu tepkiler geç fark edilir, atların ahırlarında kamera olsa
bile her an bakılmadığı için tam çözüm sunmaz.
3. Çözüm
Bu probleme çözüm bulmak için ahırda at yattığı zaman cep telefonuna bildirim
gönderecek internete bağlı olarak çalışan bir sistem tasarımı yapmaya karar verdik.
Projemizin amacı; atların kolik belirti içeren tepkilerini fark ederek kablosuz internet
yoluyla cep telefonuna uyarı bildirimi gönderecek bir robotik sistem tasarlamak ve
sisteme bağlı çalışan bir telefon uygulaması geliştirmektir. Projemiz at yetiştiricileri
ve at sahiplerinin yanında büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapılan tesislerde de
kullanılabilir. Tasarladığımız sistem, giriş, değerlendirme ve bildirim olmak üzere üç
bölümden meydana gelmektedir. Sisteme ait 3B teknik resim şeklindeki prototip
aşağıdaki gibidir.

Şekil 1: Sisteme Ait 3B Teknik Resim

Tasarımımız, giriş, değerlendirme ve bildirim sistemlerinden oluşmaktadır. Giriş
sistemi; ultrasonik sensör ve kızılötesi sensörden oluşmaktadır. Değerlendirme sistemi
mikro-işlemciden oluşmaktadır. Bildirim sistemi ise mikro-işlemci üzerinde bulunan
wi-fi modülü ile sistemle birlikte çalışan telefon uygulamasından oluşmaktadır.
Basitçe sistemin çalışma prensibi aşağıdaki akış şemasındaki gibidir.

Şekil 2: Sistemin Çalışma Prensibi
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4. Yöntem
Proje sürecinde mühendislik tasarım süreci yöntemini kullanmayı tercih ettik. Ön
Değerlendirme aşaması sonra hakem değerlendirmeleri sonrası gönderilen hakem
formunu inceledik, eksik yerlerimizi tespit ettik ve bize verilen geri dönütleri göz
önüne alarak mevcut durum değerlendirmesi yaptık. Mevcut durum değerlendirmesi
sonucu, sisteme sensör ekleyerek karar verme sistemini geliştirmeye karar verdik.
Böylece sistemi, atların ayakta mı yoksa yatıyor mu olduğunu daha doğru şekilde
değerlendirerek daha doğru bilgi ve daha sağlıklı bildirim vermesini sağmaya çalıştık.
Problemi belirledikten sonra çalışma takvimi (Tablo-2) oluşturduk. İş bölümü yaptık
ve malzemeleri belirledik.
Projemizde kullandığımız malzemeler; NodeMCU V3 LoLin ESP8266 Geliştirme
Kartı-CP2102, HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü, Sharp Kızılötesi Sensör
(GP2Y0A02YK0F), Jumper Kablo, Mini Breadboard, 5V Android Şarj Aleti, Micro
USB Type Şarj Kablosu, Arduino IDE Yazılımı, Blynk Uygulaması, Şerit Metre, 3D
Yazıcı, 3D yazıcı filamenti ve tel kafestir. Elektronik devreyi kurarken Nodemcu WiFi tabanlı mikro-işlemci ile kurulmuş devre şemaları ile ilgili internet araştırması
yaptık [4]. Kullanacağımız devre şemasına karar verdik (Şekil-3). Malzemeleri temin
ettikten sonra, araştırmamız ile elde ettiğimiz bilgilerden faydalanarak elektronik
devreyi kurduk (Şekil-4).

Şekil 3: Devre Şeması

Şekil 4: Ultrasonik Sensör ve Mikro-İşlemci

Şerit metre kullanarak atlarımızın yaşadığı ahırın yüksekliğini 3,5 metre olarak ölçtük.
Atımızın ayakta iken yüksekliğini kafası ile birlikte yaklaşık 2,20 metre, yatarken ise
yüksekliğinin kafası ile birlikte 1,50 metre olarak ölçtük. Yani atımızın yatarkenki hali
ile ayaktaki hali arasında yaklaşık 0,70 metrelik bir fark vardır. Tasarım sürecinde,
devreyi tamamlamamızın ardından kodları yazdık. Kodları yazarken bu 0,70 metrelik
farkı çıkış noktası olarak aldık. Ahırın tavanındaki 4m menzilli ultrasonik sensörü 30
dakikada bir ahır yüksekliğini ölçecek şekilde programladık (Şekil-5). Güncel
sistemde devreye kızılötesi sensör de eklendiği için kodlarda güncelleme yapılarak
karar verme mekanizması geliştirilecektir.
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Şekil 5: Ultrasonik Sensör ve Mikro-işlemciden Oluşan Sistemi Çalıştıran Kodlar

Güncel sistemin kurulması ve kodlarının yazılması sonucu ürünün çalışma
algoritmasının Şekil-6’da gösterildiği gibi olması planlanmaktadır.

Şekil 6: Sistemin Çalışma Algoritma

Sistem tasarımının ardından Tinkercad kullanarak sistemi oluşturan elektronik
devrenin koyulacağı kutuyu tasarladık, 3D yazıcı ile ürettik (Şekil-7).
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Şekil 7: Devre Kutusunun 3B Teknik Çizimi

Devre kutusunun basılması ve elektronik devrenin kutu içerisine yerleştirilmesi ile
oluşturulan tasarım Şekil-8’daki gibidir.

Şekil 8: Sistemin Mikro-İşlemci, Ultrasonik Sensör ve Wifi Modülü Kısmının Tamamlanmış Hali (Prototip)

Cep telefonu uygulamasını Blynk Uygulamasını kullanarak tasarladık. Uygulama tasarımı
sürecinde önce “Blynk” uygulamasına giriş için üyelik aldık. Sisteme girdik yeni proje
oluşturduk. Projemiz için Auth Token (Kimlik Numarası) oluşturduk. Sistemi çalıştıran
kodları ise Arduino IDE yazılımı kullanarak yazdık. Kodları yazma sürecinde “Blynk
Example Browser” platformunda [5] bulunan örnek kodları inceledik ve o kodlardan bize
ygun olanı indirdik ve Arduino IDE kullanrak kodlar üzerinde amacımıza uygun
değişiklikler yaparak kendi kodlarımızı oluşturduk. Bu süreçte mikro-işlemcinin
bağlanacağı internet ağının adını (SSID) ve parolasını kodun uygun bölümüne yazdık.
Böylece tasarımımızın internete bağlanarak oluşturacağımız uygulamaya giriş yapmasını
sağladık. Cep telefonu uygulaması için “Notification” yani bildirim arayüzünü kullandık.
Arayüz ayarlarından bildirim arayüzünü mikro-işlemci içine yüklediğimiz kodlarda yazan
değer ile eşleştirdik böylece tasarladığımız uygulama ile kuruduğumuz ve kodladığımız
devreyi eşleştirdik. Prototipi yapılandırma aşamasını böylece tamamladık.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Araştırmalarımız sonucu daha önce bu tarz bir cihaz tasarlanmadığını ya da kolik
hastalığının önüne geçmek için bir girişimde bulunulmadığını fark ettik. Hastalığı
önleyici düzeyde bazı vitaminlerin veya kimyasal maddelerin bulunduğunu fakat
elektronik bir ürünün olmadığını gözlemledik. Her ne kadar ahırlara kamera
yerleştirmek bir çözüm olarak görünse de her an kameraya da bakmak mümkün
olmadığı için kullanışlılık açısından tek başına dezavantajlı bir çözüm olur.
Araştırmalarımızı “Google” arama motoru, yerli ve yabancı (bilinen) alış-veriş siteleri,
Türk Patent Kurumu Patent Arama Motoru [3] kullanarak yaptık. Bilindiği gibi
kültürümüzde çok büyük yer tutan; atasözlerimizde, hikâyelerimizde ve
efsanelerimizde birçok yerde geçen at dostlarımızın hastalığının teşhisine çözüm
bulmak için kendi fikrimizi geliştirdik.
6. Uygulanabilirlik
Sistemimizin giriş, değerlendirme ve bildirim bölümlerini oluşturan mikro-işlemci,
ultrasonik sensör ve wifi modülünün tek kutu halinde tasarlanması planlanmaktadır.
Kızıl ötesi sensörün ise ayrı bir modül olarak tasarlanması planlanmaktadır. Çünkü
kızılötesi sensörün ahırın belirlenen bir yerine monte edilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle istenen yere yerleştirilebilmesi için bağımsız olması gerekmektedir. Sistemin
uygulanmış halinin planını gösteren çizim Şekil-9’deki gibidir. Şekilde de gösterildiği
gibi ultrasonik sensör tavan ile zemin arasındaki mesafeyi anlık olarak ölçecektir.
Kızılötesi sensör ise yatay olarak mesafe ölçümü yapacaktır. Ultrasonik sensörün
ölçtüğü mesafe 30 dakika boyunca belirlenen eşik değerden fazla olursa ve/veya
kızılötesi sensör tarafından ölçülen mesafe 30 dakika boyunca eşik değerden az olursa
karar verme mekanizması atın yatıyor olabileceğini değerlendirecektir. Bunun üzerine
bildirim sistemi wifi modülü ile bağlı bulunduğu telefon uygulamasına “Dikkat at
yatmış olabilir!” bildirimi gönderecektir.

Şekil 9: Sistemin Uygulama Planı
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Tahmini maliyeti hesaplamak için proje yaparken kullanılan malzemelerin miktarlarını
ve fiyatlarını gösteren tablo (Tablo-1) aşağıdaki gibidir. Arduino IDE Yazılımı ve 3D
Yazıcı satın alınmayacağı için tabloya ilave edilmemiştir.
Malzeme Adı
NodeMCU V3 LoLin ESP8266 Geliştirme Kartı - CP2102
HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
Sharp Kızılötesi Sensör (GP2Y0A02YK0F)
Mini Breadboard
5V Android Şarj Aleti
Blynk Uygulaması
Jumper Kablo (Dişi-Dişi/Dişi-Erkek)
Şerit Metre
3D yazıcı filamenti
Bakır tesisat kablosu
Topraklı fiş (dişi ve erkek)
Tel kafes

Miktarı
Fiyatı
2 adet
95,90 TL
2 adet
36,00 TL
2 adet
161,08 TL
1 adet
4,63 TL
1 adet
29,90 TL
1 adet
20,99 TL
2 adet
11,68 TL
1 adet
16,37 TL
1 adet
122,00 TL
5 metre
22,5 TL
1 adet
13,98 TL
1 adet
100 TL
TOPLAM 612,53 TL

Tablo 1: Malzeme ve Maliyet Tablosu

Projenin maliyetini düşürebilmek için internette farklı alış-veriş siteleri karşılaştırılmış
ve fiyat olarak en uygun olan sitelerden fiyat alınmıştır. Projenin belirli bir plan
çerçevesinde verimli ve sistemli şekilde yürümesi için hazırlanan zaman planlaması
Tablo-2’de gösterildiği gibidir.
Yapılacak İş

Zaman

Hakem değerlendirme formunu inceleme
Elde edilen dönütler ışığında mevcut durum değerlendirmesi yapma
Mevcut durum değerlendirmesi sonucu yapılacak güncellemeleri belirleme
Proje detay raporunu yazma ve gönderme
Ürünü tasarlama
Ürünü test etme
Test sonuçları doğrultusunda ürünü yeniden tasarlama
Ürüne son halini verme ve yeniden test etme
Teknofest sergisine ve yarışmasına katılma

Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
Temmuz
Temmuz
Ağustos
Ağustos
Eylül

Tablo 2: Proje İş Takvimi

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
Hedef kitlemiz at yetiştiricileri, at çiftliği sahipleri ve at sahipleridir. Özellikle cins
atlar ve yarış atları oldukça değerli hayvanlardır. Bu hayvanların sağlık durumlarının
takibi için sahipleri çeşitli önlemler almakta ve masraftan kaçınmamaktadır. Böyle bir
durumda ürünümüz düşük maliyetli teknolojik bir önlem olacaktır. Ürünümüzün ticari
ürüne dönüştürülmesi halinde talep görmesi beklenmektedir. Ayrıca sadece atın
yatması değil sahibinin veya bakıcısının kontrolü dışında ahırından çıkması halinde de
sistem bildirim gönderecektir. Bu nedenle olası bir atın ahırdan kaçması ya da hırsızlık
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gibi durumlarda da ürün bildirim gönderecek yani aynı zamanda bir güvenlik sistemi
gibi çalışacaktır.
9. Riskler

Projenin olası risklerini tespit etmek için ürünün ön prototipini hazırladık ve test ettik
(Şekil-10). Testlerimizde prototip başarı ile çalıştı ve testlerimiz sonucu hem yeniden
tasarım süreci için veriler topladık hem de olası riskleri tespit etmeye çalıştık.
Test sürecimiz şu şekildedir: Ultrasonik sensörle ölçülen mesafe 2m’den fazla olursa
(Tavan 3,5m–At 1,5m=2m) sistem atın yattığını otomatik olarak algılayacak ve hasta
olma ihtimalini uyarmak için kullanıcının telefonuna bildirim gelecek. Prototipi test
ettik Fakat farklı bir ahırda (daha geniş) denediğimizde; atın ultrasonik sensörün görüş
alanından çıktığı bölgelerde (özellikle) köşelerde sistemin başarı oranının düştüğünü
gözlemledik. Bu nedenle sistemin bu haliyle en fazla 3x3 (9 m2) ahırlarda verimli
olduğunu gözlemledik. Testler sonucu elde ettiğimiz verilere göre ve hakem
değerlendirmelerine göre ürünün güncel prototipinde daha önceki başlıklarda
belirttiğimiz değişiklikleri yapmayı planlıyoruz. Mesafe eşik değerin üzerine çıktığı
zaman telefonumuza gelen mesaj Şekil-11’de görüldüğü gibidir.

Şekil-11: Test Süreci (Telefona Gelen Mesaj)

Şekil 10: Ürün Test Aşaması

Yaptığımız testler bizlere aşağıdaki risklerin gerçekleşme ihtimali olduğunu gösterdi:
 Risk-1: Elektronik devre kurulumu ya da testi sırasında elektronik devre
elemanlarının arızalanabilmesi riski.
 Önlem-1: Bu riski en aza indirmek için elektronik devre kurulumu öncesi devre
şeması çizimi yapılacak ve danışman öğretmenimizin yanı sıra okulumuz
bilgisayar öğretmenine de kontrol ettirilecektir. Ayrıca arızalanabilme riski yüksek
olan devre elemanlarından iki adet satın alınacaktır.
 Risk-2: Malzeme fiyatlarının beklenmedik artışı.
 Önlem-2: Böyle bir riskin olabileceği takımımız tarafından proje ile ilgili bilgi
vermek için okul müdürümüze yapılan ziyarette anlatılmıştır. Bu riskin
gerçekleşmesi halinde aradaki farkın okul tarafından karşılanması sözü alınmıştır.
 Risk-3: Tasarım ve test süreci okulların tatil olduğu yaz aylarına denk gelmektedir.
 Önlem-3: Zaman planlamasına uyulması, verimli ve disiplinli şekilde çalışılması
için takımımız yaz zamanı belirlenen gün ve saatte olmak üzere haftada 4 saat ders
yapmaya karar vermiştir. Bu durum okul müdürlüğüne de bildirilmiştir. Projenin
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hakem değerlendirmesini geçmesi durumunda ders yapılması konusunda onay
alınmıştır.
Risk-4: Ahırların ebatlarına bağlı olarak tasarımın çalışma performansının
değişebilmesi riski.
Önlem-4: Prototipleme sürecinde seçilen sensörlerin algı mesafesi ve yazılan
kodlarla tasarımın görüş mesafesinin mümkün olduğunca geniş tutulmasına
çalışılmıştır. Güncel ürünün tasarımı sürecinde de buna dikkat edilecektir. Ayrıca
test sürecinde büyüklükleri farklı olan ahırlarda ürünler test edilecek ve elde edilen
veriler doğrultusunda ürünün görüş mesafesi arttırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca
elde edilen verilerle ürünün maksimum ve minimum görüş mesafesi tespit edilerek
standart oluşturulmaya çalışılacaktır.
Risk-5: Atın kızılötesi sensöre zarar verebilmesi.
Önlem-5: Atın kızılötesi sensöre zarar verebilmesinin önlenmesi için kızılötesi
sensör için sensörün içine oturacağı kutu tasarlayacağız ve kutuyu tel kafes içine
alacağız.
Risk-6: Ultrasonik sensörün görüş mesafesinin ahırı tek başına algılamaya
yetmemesi sonucu hatalı bilgi verilebilmesi riski.
Önlem-6: Bu riski engelleyebilmek için sisteme kızılötesi sensör ekledik ve algı
mesafesini genişlettik. Ayrıca sensör çeşidi arttığı için dış koşullardan etkilenme
riski de azaldı.
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