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Yarışma Çağrısı

Bu yarışma çağrısı, tarımsal alanda, Endüstri 4.0 kapsamında ve yeni teknolojik gelişmelerin eski tarımsal

alışkanlıklarla harmanlanması sonucunda ortaya çıkartılacak yenilikçi bir fikri ödüllendirmeyi

amaçlamaktadır. Yarışma Farmer 4.0 projesi tarafından desteklenmektedir.

 

Dördüncü sanayi devriminden doğan Endüstri 4.0, tamamen otomasyona dayalı ve birbiriyle ilişkili

endüstriyel üretim sistemi ve sürecidir. Günümüz dijital teknolojilerinde dört gelişme alanı vardır. Bu

yarışma aracılığıyla bu alanlara pozitif katkı sağlamayı hedefliyoruz. Birinci alan; verilerin kullanımı, işlem

gücü ve ilişkilendirilmesi ile ilgilidir. Detaylı olarak düşündüğümüzde, büyük verilerin işlenmesi, açık kaynak

verileri, nesnelerin interneti, bulut depolama işlem gücü ve makineden makineye bilginin merkezileşmesi ve

korunması için bilginin işlenmesi anlamına gelir. İkinci alan; analitiktir. Veriler toplandıktan sonra anlamlı

değerler elde edilmesidir. Günümüzde, toplanan verilerin sadece küçük bir yüzdesi şirketler tarafından

verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak şirketler bunun yerine “makine öğrenmesini” kullanarak daha

fazla avantaj elde edebilirler. Örneğin, öğrenen ve geliştiren makineler yeni verileri yavaş yavaş toplayarak

analiz eder ve verilerden "öğrenerek" performansını arttırır. Üçüncü alan; dokunsaldır. Aslında bu

arabirimlerin ve arttırılmış gerçeklik araçlarının genelleşmesiyle ilgili olan ve insan ile makine arasındaki

etkileşimdir. Dördüncü ve son alan; dijitalden gerçeğe geçişte eklemeli üretim, 3 boyutlu baskı, robotik,

haberleşme, makineden makineye etkileşimler ve yeni teknolojilerin hedeflenen şekilde enerji depolaması

ve kullanmasıyla ilgilidir. Bu alan maliyetleri rasyonelleştirip performansı optimize etmeyi amaçlar.

 

Bu teknolojik gelişmelerin merkezinde yer alan Farmer 4.0 projesi, Endüstri 4.0 metodolojisinin tarım

sektöründe ülkemiz ve Avrupa düzeyinde bütünleşmesi üzerinde çalışmaktadır. 

 

Yenilikçi tarım alanında yeni tasarlanmış aletler veya eskiden beri kullanılan ancak günümüz şartlarına göre

güncellenmiş/revize edilmiş enstrümanlar/aletler bizim aradığımız yeni fikirlerdir. Hiç daha önce

kullanılmayan bir şey tasarlayabileceğimiz gibi, günümüzde faydalı olabilecek geçmişin tarımsal

aletlerinden de ilham alabiliriz.  Ayrıca yarışmaya katılmak isteyen kişilerin uzun vadede aşağıdaki amaçlara

ulaşmaları hedeflenmektedir.

- Çevresel Sürdürülebilirlik (Örneğin; atık sulama suyunun azaltılması ve kirletici emisyonlar)

- Ekonomik Sürdürülebilirlik (Örneğin; iş sürecinin optimizasyonu ve israf edilen gübre gibi işlemlerin en aza

indirilmesi)

- Üretim Verimliliği

- Zaman Verimliliği

- Güvenlik (Örneğin; işteki risklerin azaltılması)

-Esneklik sadece ovalarda değil, dağlık ve tepelik alanlar, dik yamaçlar gibi zorlu tarım arazilerinde de

uygulandığında olumlu sonuç vermesi ve tekrardan uygulanabilirliği anlamına gelir.

 

Öncelikle yeni bir proje fikri üreten kişinin bunu mutlaka 3 boyutlu yazıcıda tasarlaması ve basması

gerekmektedir. Ancak, yenilikçi fakat daha önce var olanı tamamlayıcı nitelikte ve ekonomik olarak daha

sürdürülebilir fikirler de yarışmaya dahil olacaktır. Burada amaç, çiftçinin yeni bir makine almak zorunda

kalmadan ihtiyaçlarını en ekonomik ve en verimli bir şekilde karşılamasıdır.

 

ÖDÜL:   Yarışamada başarılı olan fikrin sahibi İtalya, Torino’da gerçekleşecek son toplantıya katılma hakkı

kazanacaktır.


