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Dünya üzerindeki arı 
kolonileri çöktükçe 

mühendisler bir gün 
çiçeklerin tozlaşmasını 

sağlayacak uçan robotlar 
geliştirmeye çalışıyorlar. 

Fakat, bu makine 
yığınları gerçekten 
böceklerin yerini 

doldurabilecek mi?

N edir bu uçuşup duran? Yeşil 
otlar üzerinde uçuşur, saydam 

kanatlarını o kadar hızlı çırpar ki tam 
olarak kaç kanadı olduğunu söyleye-
bilmek çok zordur. Otların üzerinde 
havada durur, öne ve arkaya fırlar, 
sonra yukarı atılıp akrobasi şovlarını 

aratmayan, etkileyici bir 360 derece 
salto yapar.Vızıldayarak etrafta do-
laşır, sineklikten kaçıp kurtulan sinir 
bozucu bir sineğe korkunç derecede 
benzer davranır.

Uçan makine, böcek boyutlarında 

olmakla beraber bir onstan daha 
hafiftir ve tamamen insan yapı-
mıdır. Bu DelFly adlı minyatür ro-
bot Hollanda’daki Delft Teknoloji 
Üniversitesi’nin Mikro Hava Araçları 
Laboratuvarı’ndaki bir mühendis 
takımı tarafından yapılmıştır.Bu mü-

Doktora sonrası araştırmacısı Matej Karasek 
DelFly Ninmble'ı ellerinde tutarken. 

Delft Teknoloji Üniversitesi
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hendislerin aklında robotun kullanı-
labileceği çeşitli pratik uygulamalar 
vardır. Örneğin, bu robotlar mükem-
melleştiğinde, seraların etrafında 
uçuşup hastalıkları kameralarıyla  
tespit edebilir.

Ayrıca, bu robotlar, çeşitli donanım-
larla teçhizatlandırılarak,çok daha 
hayati ve böceklere özgü bir görev 
olan ekinlerin tozlaşmasınısağlaya-
bilir. Bu fikir, televizyon dizisi olan 
Black Mirror’dan fırlamış gibi du-
rabilir, ama robotik polen taşıyıcısı 
fikri diziden daha öncesine dayan-
maktadır. 2000’lerin ortalarından 
beri,koloni çöküşü bozukluğu adı 
verilen salgın, arı kovanlarının büyük 
kısmını dünya çapında yok etmekte-
dir. Bilim insanları bu arı dramının 
sebepleri üzerine detaylıca düşün-
düler. Bunlar, zirai ilaçlar, yaşam 

alanı kaybı, sınırlı çeşitteki tarımsal 
ürünlerden kaynaklı beslenme ye-
tersizliği, Varroa Yıkıcısı isimli parazit 
ve diğer zararlı böcekler veya bu fak-
törlerin birleşimi olabilir.

Sebebi ne olursa olsun, bilim bin 
yıldır ekinlerimizin ürün vermesine 
yardım eden bu küçük yaratıkların 
sorununa net bir çözüm sunama-
dı. Amerikan Tarım Bakanlığı’nın 
verilerine göre, arılar yaklaşık ola-
rak, çiçekli bitkilerin %80’ini ve sert 
kabuklu yemişlerin, meyvelerin ve 
insanların yediği sebzelerin %75’ini 
tozlaştırmaktadır. Diğer ülkeler de 
yiyecek üretiminde sağlıklı arılara 
benzer şekilde bağımlıdır.

Bilim insanları koloni çöküşü bozuk-
luğunun sebebini saptamaya çalışıp 
tedavisini bulmak için yarışırken mü-

hendisler de bir gün gerçek arıları 
mekanik olanlarla destekleyip des-
tekleyemeyeceğimizi merak etmek-
teler.

Bu basit bir görev değil. Arılar çok 
yönlü yaratıklar, usta uçucular ve yo-
rulmak bilmeyen polen toplayıcılar 
olmakla beraber karmaşık davranış-
ları ve kovan hiyeraşileriyle bilinir. Arı 
türleri ani ve hızlı rüzgarlarda uçma, 
çiçekleri tespit etme ve gövdelerin-
deki ve bacaklarındaki ince tüylerle 
polenleri toplama becerilerinin mü-
kemmelleşmesi için milyonlarca yıl-
lık evrim sürecinden geçmiştir.

İnsanlar Doğa Ana’nın bu derece 
karmaşık ve güzel arısının yerini ala-
bilecek bir şey yapmaya cüret etmeli 
mi? Yoksa, bu temelinden kusurlu bir 
fikir mi?

 DelFly Nimble mylar kanatlarını 
hareketsiz uçuşunu sürdürmek için 

kullanır.

Henri Werij, Delft Teknoloji Üniversitesi
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Tüm bu soruların cevabı en az arıla-
rın kendisi kadar karmaşık. Robot bi-
limi grupları bu konuda birbirleriyle 
çeşitli yönlerden mücadele etmekte.

Hırsımız Hiç de Az Değil

Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Gu-
ido C.H.E. de Croon ve meslektaşları 
DelFly’ın neye dönüşeceği üzerine 
çalışmaya başladıklarında mekanik 
bir polen taşıyıcı yapmayı düşün-
müyorlardı. Bunun yerine, kamera 
taşıyabilen hareketli kanatlı bir dron 
yapmakla ilgileniyorlardı.

2005 yılında 11 öğrenci tarafından 
bitirme projesi olarak yapılan ilk 
DelFly  böceğe benziyordu, ama 
Karbon Dönemi(günümüzden 
300 milyon yıl öncesi) yusufcu-
ğu ölçeğindeydi. Son derece hafif 
malzemelerden(karbon fiber iskele-
tin üzerine gerilmiş mylar kaplama) 
yapılmıştı. 21 gram(AA pilden biraz 
daha hafif ) ağırlığında olup 50 san-
timetre kanat açıklığına sahipti. Bir 
süre sonra Delft takımı daha fazla 
şey öğrendikçe dron minyatürize 
edildi. DelFly II öncekinin yarısı ka-
dar kanat açıklığına sahipti, havada 
durabiliyor, ileri ve geri uçabiliyor 
ve havada 15 dakika kalabiliyordu. 
DelFly Micro ise 3 gram ağırlığa ve 
10 santimetre kanat açıklığına kadar 
küçültülebilmişti. Guinnes Rekorlar 
Kitabı, DelFly Micro’yu ‘’dünyanın ka-
mera donanımlı en küçük hava aracı’’ 
olarak kayıtlarına geçirdi.

Bu ölçüler bile arılara göre hala de-
vasa demek. Bir işçi arı ortalama 130 
miligram ağırlığında olup 1 santi-
metreden daha kısa kanat açıklığına 
sahiptir.

Dronlar kütle kaybettikçe, mühen-
disler onlara kabiliyet ekledi. 2013 
DelFly Explorer stereovizyon kamera 

ve engel algılamaya yarayan donanı-
mı sayesinde otonom gezinme özel-
liğini kazandı. Bu, ağırlığı birkaç gra-
mı geçmemesi gereken bir sistem 
için çok büyük bir başarıdır. Sürücü-
süz arabalar engel algılama algorit-
malarını beslemek için çevrelerinin 
üç boyutlu haritalarını çıkarıyor, ama 
bu iş için sensörler, işlemciler ve ha-
fıza kullanıyor. Bu donanımların en 
hafifleri bile son derece hafif olan 
robotların taşıyabilmesi için çok ağır 
olacaktır.

Bu yüzden, takım avlanan yusuf-
cuklardan ilham alarak çok farklı 
görme algoritmaları geliştirdi. De 
Croon; ‘’Eğer biyologlara yusufcuk-
ların nasıl sinek yakaladıklarını so-
rarsanız, güncel hipotez, avlarına 
yaklaşıp giderek büyütürken onları 
aynı pozisyonda(görüş alanı içinde) 
tuttuklarıdır.’’ diyor. ‘’Bu durumda, 
isterseniz sineğin hızını ve yönünü 
hesaplayıp işinizi oldukça karmaşık 
hale getirebilir ya da yusufcukların-
kiyle aynı türde basit bir zeka kulla-
nabilirsiniz.’’ diye de ekliyor.

‘’Biz de bunu yaptık. Ya bunu robo-
ta programlayacaktık ya da robotun 
kendi kendine öğrenmesini sağlaya-
caktık.’’

Dron çarpışmalardan kaçınmayı öğ-
rendi, fakat uçuşlarda yeterince sa-
bit duramıyordu. Bir odanın içinde 
uçarken bile klimanın yarattığı hava 
akımından etkilenip etrafasavrulabi-
liyordu. Böyle ani hava akımlarından 
sonra toparlanabilmesi için daha çe-
vik olması gerekiyordu. Bu noktada, 
takım bazı geleneksel uçan makine 
konseptlerini terk ettiklerini fark etti 
ve böceklerin bunu nasıl bu kadar iyi 
yaptığına yeniden baktı.

Bunun sonucu DelFly Nimble oldu. 
Uçuşları geleneksel uçaklardakine 

benzer şekilde kuyruğun üstünde-
ki ya da kanatların arkasındaki özel 
yüzeylerin eğilmesi ve sapmasıyla 
kontrol edilen seleflerinin aksine 
DelFly Nimble’da bunların ikisi de 
yoktu. Bunun yerine, hareket, bö-
ceklerden ilham alınarak hareketli iki 
çift kanatla kontrol edildi. Kuyruğun 
olmayışı DelFLy Nimble’ı daha çevik 
ve rüzgara karşı daha az savunmasız 
hale getirdi. Bu yenilik dronun sinek-
likten kaçan bir sinek kadar çabuk 
fırladıktan sonra kendini toparlayıp 
orijinal rotasına dönebilmesini sağ-
ladı.

De Croon; ‘’Eğer bir sineğe vurma-
ya kalkışırsanız savaş uçağı gibi çok 
keskin bir dönüş yaptıktan sonra 
gövdesini hızlıca uçuş rotasına dön-
dürdüğünü göreceksiniz.’’ diyor. Ar-
dından da asıl ilginç olanın sineğin 
bunu bilinçsiz bir şekilde yapması 
olduğunu ekliyor. Bunu oldukça pa-
sif olarak yapıyor, aslında hareketli 
kanatlarına özgü aerodinamik kuv-
vetlere güveniyor.

Daha da şaşırtıcı olan ise robot da 
bunu yapabiliyor, hem de bunun 
için programlanmamış olmasına 
rağmen.

De Croon bunu da; ‘’Ayrıca, kontrol 
kodunun içine koymamış olmamıza 
rağmen robot uçuş yönü hataları-
nı da düzeltiyor. Bu yeni bir etki ve 
bütün hareketli kanatlara uygulanır 
olduğunu düşünüyoruz.’’ sözleriyle 
dile getiriyor.

DelFly’ı seralara getirmek daha 
çok zaman ve emek alacak. Buna 
ek olarak, ticari polen taşımacılığı 
bunun gibi bir sürü robotun 
organize bir şekilde çalışabilmesini 
gerektirecek. Bunun için bir arı 
kovanına ihtiyaç olacak. Bu arı 
kovanının da bazı oğul davranışlarını 
öğrenmesi gerekecektir.
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Kolektif Fikirler

Robotik bir kovan yapmak, 
Harvard’ın Mühendislik ve Uygula-
malı Bilimlerbölümündeki bir robot 
bilimi takımının son on yıldır üzerin-
de çalıştığı konudur. Robert Wood, 
Gu-Yeon Wei ve Radhika Nagpal’in 
minyatür robotların Harvard kovanı 
isimli bu parlak fikrikoloni çöküşü 
bozukluğuna en azından kısmi bir 
cevap olabilir.

Wood küçük sinek benzeri bir maki-
ne yapmış, polen taşıyıcıların ölüm-
leri hakkında okuma yapmış olan 
Wei de 2009 yılında beraber arılar 
yapmayı önermişti. Üçlü, çiçek aç-
mış bitkilerin tozlaşmasını sağlamak 
amacıyla doğaya salınacak, ağırlık-
ları toplamı bir kilogramı geçmeye-
cek 1000 adet arı yapmayı düşündü. 
Ayrıca, bu arılar farklı bir program-

lamayla felaket sahalarında sağ ka-
lanları aramak ya da bir boru hattı 
boyunca gaz sızıntısının yerini tespit 
etmek amacıyla da kullanılabilirdi.

Takım, sadece mühendislik bölümle-
rindeki araştırmacılardan değil, biyo-
loglardan, bilgisayar bilimcilerinden 
ve malzeme uzmanlarından yarar-
lanarak, Ulusal Bilim Kurumu’ndan 
aldıkları fonla birkaç yılını fikirlerini 
geliştirmek üzerine geçirdi. En bü-
yük zorluk arıların beynini yapmaktı. 
Çevreyi yorumlayan sensörler, temel 
kontrol görevleri için bir elektronik 
sinir sistemi ve karar alma mekaniz-
ması için programlanabilir bir beyin 
kabuğu gibi katmanlardan oluşan 
bir beyin yapmayı hedeflediler.

Takım, gerçek beyin mimarisini ve 
nöronal bağlantıları taklit eden, ro-
botun birçok şeyi eş zamanlı olarak 

yapmasına olanak sağlayan derin si-
nir ağı(Deep Neural Network, DNN) 
çipini kullandı. DNN çipleri ses tanı-
masıyla çalışabilir. Böylece, RobotArı 
kovanları teoride sesle kontrol edile-
bilecekti.

Bu azim ve hırs elektronik donanım 
limitlerine takıldı. Karmaşık hesaplar 
yapabilmek için yeterli kontrol ve pil 
gücü, otonom uçabilme ve diğer ro-
botlarla etkileşebilme donanımları-
na sahip 100 miligramlık bir uçan ro-
bot yapmak henüz teknolojik olarak 
mümkün değildi. Sonuç olarak, pro-
totip robot arılar kendilerine güç ve 
kontrol sağlayan kablolara bağlı kal-
dılar. Bu son durum, gerçek ekinlere 
polen taşıma ayarlarında birbirine 
dolanmış ve karışmış bir sürü kablo 
demekti.

Böylelikle, araştırmacılar tütün gü-

Gu-Yeon Wei, Robert Wood ve Justin 
Werfel robot arıları yaptıkları Harvard 
Laboratuvarındayken.Harvard 
Üniversitesi Wyss Enstitüsü

Jim Harrison, Harvard Üniversitesi
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vesinden ilham alarak biraz daha 
büyük bir robot yaptılar. Bu robot 3 
gram ağırlığındaydı, ama tam oto-
nomdu.

Harvard Mikrorobot Bilimi 
Laboratuarı’ndan Michele Rosen bu 
yeni robot hakkında; ‘’Birçok prensi-
bi robot arılardan alıyordu, ama güç 
ve kontrolü robota yerleşik yapabil-
mek için biraz daha büyük bir plat-
form üzerine yaptık.’’ diyor. Güve ro-
botu tamamen otonom, ama kovan 
hala yapım aşamasında.

Çarpışma Polen Taşıyıcısı

Uçuyor olması arı yapmak için ye-
terli değil. Ekolojik olarak uygun bir 
yer edinebilmesi için robot arının 
çiçeklerden polen toplayıp başka 
çiçeklere taşıması gerekir. Biyolojik 
arılar gövdelerindeki ve bacakla-
rındaki ince ve sık tüylerle polen-
leri tutar. Peki, robot arıların da bu 
tüylere sahip olmaları gerekir mi? 

Tsukuba/Japonya’daki Ulusal Geliş-
miş Endüstriyel Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde mühendis olan Ei-
jiro Miyako basit bir polen taşıyıcı-
sının nasıl olacağını görmek istedi. 
Dört pervaneli robot bir helikoptere 
at kılları yapıştırdıktan sonra çiçek-
ten çiçeğe polenleri taşıyabilmesi 
için yeterince yapışkan olacak şe-
kilde özel olarak hazırlanmış iyonik 
bir jelle kılları kapladı. Tüylü dronlar 
pembe Japon zambaklarına kon-
duklarında gerçekten de polenleri 
toplayıp başka çiçeklere taşıyabildi.

Çiçekçiğe nazikçe yaklaşan ger-
çek arıların aksine Miyako’nun 
arıları çarpışmaya benzer inişler 
yapıyordu,ama denemelerinin 
%53’ünde başarılı şekilde polenle-
ri toplayıp, %37’sinde ise çiçekle-
rin tozlaşmasını sağlayabiliyordu. 
Böylelikle, başarı yüzdeleri artarken 
dronlar bu işi yapabildiklerini kanıt-
ladı.

Chem dergisinde yayımlanan ça-
lışmada takım şunları yazdı; ‘’Böyle 
maddesel olarak tasarlanmış yapay 
polen taşıyıcılar, bal arısı populas-
yonlarındaki azalmanın tersine dön-
mesine yardım edebilecek yüksek 
performanslı robot teknolojilerinin 
gelişmesine öncülük etmelidir.’’

Miyako böyle dronların daha fazla 
çalışmayla çiçekten çiçeğe yönlerini 
belirleyebileceklerine inanıyor. Bu 
düşüncesini de ; ‘’Robot polen taşı-
yıcılarının küresel konumlanma sis-
temlerini ve yapay zekayı kullanarak 
tozlaşma rotalarını öğrenecek şekil-
de eğitilebileceklerine inanıyoruz.’’ 
sözleriyle ifade ediyor.

Öyle bile olsa, yapay arıların uçuş-
larını herkes saygıyla selamlamıyor. 
Science of the Total Environment 
dergisinde yayımlanan 2018 tarihli 
bir makale robot polen taşıyıcıları-
nın kullanımıyla alakalı birden faz-
la sorunu ortaya koydu. Makaleye 
göre,ticari bir önem arz edebilecek 
seviyede üretilip doğaya yayılmala-
rı, yüksek enerji, karbon ve malze-
me ayak iziyle sonuçlanacak. Eski ve 
bozuk olanların kırsal kesimde çöp 
olmaları çevre kirliliğinin bir kaynağı 
haline gelebilecek.

Bal arılarını robot arılarla değiştir-
menin, mühendislik problemlerine 
ek olarak ekolojik ve sosyolojik dal-
lanmaları da olacak. Gezegenimiz-
de birçoğunun kendine özgü polen 
taşıyıcısı olan 350,000 tür çiçek açan 
bitki var. Eğer insan yapımı arılar 
sadece ticari ekinlere yoğunlaşırsa 
diğer bitkilerin sayıları azalacak.  Bu 
da bizi tüm ekosistemdeki biyolojik 
çeşitliliğin ciddi şekilde azaldığı bir 
duruma götürecek. İnsan yapımı arı-
lar ucuz olmayacağı için dünyadaki 
2 milyar düşük gelirli çiftçinin bunu 
satın almaya gücü yetmeyecek. Bu 

Harvard takımı robot arıyı başarılı bir şekilde 
100 miligrama kadar küçülttü. Ama, dron, harici 
bir güç kaynağına bağlı olmadan çalışamayacak 
kadar küçüktü.

Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü
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Sanatçının Japonya Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilmiş dronun 

bir zambağı tozlaştırmaya hazırlanma anı yorumu

Eijiro Miyako, Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi

durum taşra ekonomilerini tama-
men baş aşağı edecek.

Robot arılar projelerinde çalışan 
mühendisler bile yaşayan arıları me-
kanik olanlarla değiştirmenin kolo-
ni çöküşü bozukluğunu çözmenin 
doğru yolu olmadığı konusunda 
hemfikir.

De Croon bu konuda; ‘’İnsanlık doğal 
polen taşıyıcılarını korumayı dene-
melidir.’’ diyor. Ama, ’’Projenin sera 
uygulamaları üzerinde bir süredir 
çalışıyoruz.’’ diyerek de robot arıların 
seralarda ve kapalı hidroponik çift-
liklerde yine de yararlı olabilecekle-
rini sözlerine ekliyor.

Daha da ilginci, insan yapımı arılar 
değerlerini farklı yollarla da gös-
terebilirler. Örneğin, bazı hareketli 
kanatlı dronlar, tıpkı DelFly’ın pasif 
aerodinamik kanat çırpma etkisiyle 
yaptığı gibi, yaratıcılarını arıların kar-
maşık davranışları konusunda dü-
şünmeye itiyor.

Bu noktada De Croon başka bir soru-
ya kafa yordu. Kendi mekanik arıla-
rının bir yüzeye iniş yaptıkları sırada 
hafifçe yukarı ve aşağı salındıklarını 
farketti. Daha dikkatli bakınca yaşa-
yan arıların da aynı davranışı sergile-
diklerini gözlemledi.

Bunu da; ‘’Hareketlerinde tıpkı benim 
dronlarımın yaptığı küçük sarsıntıla-
rı gördüm.’’ sözleriyle dile getiriyor. 
Biyologların bu davranış hakkında 
henüz dikkat çekici bir açıklamaları 
yok. Böylelikle, insan yapımı arılar 
doğadaki vahşi benzerleri hakkında 
daha çok şey öğrenebilmemiz için 
robotik bir vekalet sunabilir.

De Croon; ‘’Biyoloji hakkında bir şey-
ler keşfetmek için robotları kullana-
bilirsiniz.’’ diyor. Sonuç olarak, arıla-
rın iç çalışmaları hakkında daha fazla 
şey bilmek onları daha iyi korumak 
hakkında bize yardımcı olabilir.


