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AR-GE BÜLTENİ

Makinenin kanatları üzerindeki sıvı
aktarım kanallarını ve nozül
açıklıklarını kendi dizaynımıza göre
yeniden oluşturduk.

Yandaki resimde de görebileceğiniz
gibi normal ilaçlama sistemlerine
oranla daha geniş aralıklı (70cm)
nozül konumlandırması yaptık.

Saha testleri için hazırladığımız
prototipimizi hali hazırda pazarda
bulunan ilaçlama makineleri üzerine
inşa ettik. 

Tedarik ettiğimiz pülverizatörü kendi
geliştirmelerimiz doğrultusunda
yeniden dizayn edip montajladık.
Bu kapsamda sıvı sistemi başta
olmak üzere yapısal değişikliklere
gittik.

B R I D G E S O F T



Araziye çıkınca bir çok farklı
öngöremediğimiz sorunlar ile
karşılaştık. 
Bunların başında sistemin traktörden
stabil ve güvenli seviyelerde enerji
alabilmesi geldi. Bu sorun bizi biraz
takvimimizin gerisine attı fakat
başarıyla çözüm üretip diğer konulara
yöneldik. Eylül sonuna kadar ilk
testlerimizi bitirmeyi planlıyoruz.

Prototipimizin dizayn ve montaj
çalışmaları bitince, içinde
bulunduğumuz Gebze Teknik
Üniversitesi kampüsündeki Tarım
Bakanlığı birimlerinin tahsis ettiği
traktör ile araziye çıktık.

Akıllı püskürtme yönetimi için
solenoid vanalar ile yelpaze (flat)
nozülleri tek bir kompakt ünite
haline getirip sıvı sistemine entegre
ettik.



SAHA HAZIRLIĞI VE VERİ
SETİ ÇALIŞMALARI
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Ardından sahaya 70 cm aralıkla mısır
ekildi ve sulama başlatıldı.

Şirketimizin içinde bulunduğu Gebze
Teknik Üniversitesi kampüsündeki
Tarım Bakanlığı birimlerinin tahsis
ettiği arazi mısır ekimi için hazırlandı.
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Oluşturduğumuz veri seti ile derin
öğrenme modellerimizi eğittik.

Eğitim sonuçları ve saha yansımaları
beklediğimizden daha iyi çıktı. 
Yandaki fotoğraf, sistemin tanıma
sırasındaki karar mekanizmasını
göstermektedir.

Veri setimizi günlük 300 fotoğraf ve
her fotoğraf için ortalama 40
bounding box ile oluşturduk.

10 günün ardından mısırlar toprak
üstüne çıkmaya başladı.

Mısırların yanısıra yabani otlarda baş
göstemeye başladı.

Bu süreçte bizde veri setimiz için
fotoğraflamaya başladık.



Modelimiz, mısır bitkisinde en çok
problem yaratan ve insanlar için
mısırdan ayırt edilmesi çok güç olan
kanyaş bitkisini başarıyla tanımıştır.
Ayrıca ince yapraklı ve kalın yapraklı
farklı çeşitlerin bir arada bolca
görüldüğü sahada ayrım
yapmaksızın zararlı ot kategorisine
almıştır

Bu sayfada aynı modelin farklı
toprak tipleri ve ot yoğunlukları
altındaki tanıma kapasitelerini
inceleyebilirsiniz.

Açı ve ışık değişimleri de yine bu
örneklerde gözlenebilir.



PAZAR VE MÜŞTERİ
GÖRÜŞMELERİ
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Bu fuarlarda mevcut ilaçlama
makineleri üreticileri ile tanışıp ortak
üretim senaryoları ve pazar üzerine
görüşmeler yaptık.

Ar-ge ve saha çalışmalarımızın yanı
sıra, bu 3 aylık süreçte tarım fuarlarına
ve müşteri görüşmelerine de önem
verdik.

Tekirdağ, İzmir, Eskişehir, Konya ve
Edirne tarım fuarlarına katılım
gösterdik.
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Bu süreçte toplamda 80'e yakın 100
dönüm üzeri arazisi olan üretici ile
görüştük.
Görüşmelerde, hali hazırda 20-25 adet
kanatlı pülverizatörü ve 1000 dönüm üzeri
arazisi olan çiftçilerin büyük çoğunluğu
ürün çeşidinde değişikliğe gitmemizi
önerdi. Öneriler komple yeni bir
makinenin yanında mevcut makinelerin
üzerine de takılabilir bir ekipmanın
olmasıydı. Ürünümüzü bu şekilde ek bir
ekipman olarak sunabilmek için
çalışmalara başladık.

Tekirdağ ve Konya'daki katıldığımız fuarlar
da bir çok mısır ve patates üreticisi ile
tanışıp ürünümüzü tanıtma fırsatımız oldu.
Müşteriler ile olan görüşmeler çok pozitif
geçiyor. Hatta ürünün verim oranlarını
duyunca hemen sipariş ve fiyat konuşmaya
başlıyoruz. Tabi ürünümüz daha hazır
olmadığından ilgi gösteren müşterilere
tahmini piyasaya çıkış tarihlerimizi belirtip
iletişim bilgilerini alıyoruz.
Ayrıca görüşme yaptığımız çiftçiler
çoğunlukla deneme yapmak için
arazilerine bizi davet ediyorlar


