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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Akıllı Baret projemiz; madenlerde yüksek risk altında çalışan bireylerin çalışma

koşullarını iyileştirmek amacıyla tasarlanmıştır. İnşaat ve madenlerde çalışan bireylerin
çalıştıkları ortamdaki olumsuz koşulları engellemek ve en aza indirmek için kullanılan standart
baretlere sensör ekleyerek daha kullanışlı, daha korumacı bir cihaza dönüştürmeyi hedefledik.
Akıllı Barette bulunan gaz sensörü, ortamdaki gaz miktarının çalışanların sağlığını etkilememesi
için sürekli ölçümler yapar ve belirli bir seviyenin üzerinde ise kişiye sesli uyarı verir. Mesafe
sensörü, çalışanın kafasının 1.5 metre yüksekliğinden daha yakın nesneleri tespit ettiğinde sesli
bir şekilde ikaz verip çalışanın kafasını koruması için önlem alması için uyarmaktadır. Kafasına
darbe alma potansiyeli olan mesafede bir nesne olması durumunda çalışanı uyarır ve çalışanın
kafasına darbe almasını engeller. Projede Arduino akıllı kartları aracılığıyla sensörlerin
kodlanması hedeflenmektedir.Arduinoda kullanılan sensörler arduino programlama aracılığıyla
uygun şekilde kodlanacaktır. Sensörlerden alınan verilere göre ikaz durumu belirlenip
kullanıcıya sesli uyarı vermesi için buzzer elektronik devre parçası kullanılacaktır.

2. Problem Durumunun Tanımlanması:
Madenlerde metan gazı birikmesinden dolayı çok sayıda zehirlenme vakaları

yaşanmaktadır. Bu yüzden maden çalışanları yüksek risk koşulları altında çalışmaktadırlar.
Çalışanların bulundukları alanın gaz seviyesini bilerek buna göre hareket etmeleri bu
zehirlenmelerin önüne geçilmesinde yardımcı olabilir. Akıllı baret projemizde bu risk faktörünün
farkında olunması ve çalışanların bu duruma göre önlem almalarına destek olmak
amaçlanmaktadır. Akıllı baret projesinde çalışan bireylerin kullandıkları standart baretlere gaz
sensörü (MQ-4) takılarak ortamın gaz miktarı sürekli olarak ölçülmesi hedeflenmektedir.

Piyasada bulunan akıllı baretler çoğunlukla işverenin çalışanları kontrol etmesi amacıyla
üretilmiştir. örneğin barete gps sensörü koyarak çalışanın hangi saatlerde nerede bulunduğunu
tespit etmeye çalışmışlardır. Bizim projemizde öncelikli olarak çalışma alanının içinde bulunan
bireylerin can güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Çalışanların bulundukları ortam
hakkında bilgi edinmelerini ve bu kurallara uygun önlemleri alarak çalışmaya başlamasını
sağlamaktadır.

3. Çözüm
Ülkemizde 4857 numaralı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunun 77.maddesi ve 6331

numaralı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunun 19.maddesi gereği iş verenler ve iş kurumları
çalışanların sağlığını korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu madde
kapsamında madenler gibi ağır şartlarda çalışan işçiler için bulundukları ortamın güvenliği
sağlanmalıdır ve çalışanlar hangi koşullar altında çalıştıklarını bilmelidirler. Bundan dolayı
madenlerde çalışan insanların yaralanmalarını ve zehirli gazlardan etkilenmelerini azaltmak
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amacıyla projeyi geliştirdik. Daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak hem çalışanlar
hem de işverenler için önemli bir konudur. Çalışma ortamında bulunurken farkında olunmayan
gaz seviyesinin otomatik olarak ölçülmesi ve bu durumda daha güvenli bir şekilde çalışmaya
devam edilmesi konusunu öncelikli olarak ele aldık. Ayrıca kafaya darbe almasını önlemek için
mesafe sensörüyle yukarıdan gelebiecek nesnelerin farkına varılmasını amaçladık. bu sayede
vücudumuzun en önemli parçası olan kafanın ani darbelerden korunmasını amaçladık.
Hazırlayacağımız Akıllı baret projesinde kullanılacak devre elemanlarının şemaları aşağıda
verilen resimlerde gösterilmiştir.

Resim1: Arduino kartında buzzer ve HC-SR04 sensörü devresininin gösterimi
Resim 1’ de kurulan devrede mesafe sensörü ve buzzer elemanları arduino kartına
bağlanmıştır. Bu devrenin amacı; mesafe sensörü 1 metreden daha yakında bir cisim
algıladığında buzzerdan ses çıkmasını ve kullanıcıyı uyarmasıdır. bu devrede istenirse
mesafenin aralığı daha geniş veya daha dar olarak ayarlanabilir. Buzerdan çıkan
sinyallerin süresi de değiştirilebilir.
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Resim 2: MQ-4 gaz sensörü devresi
Resim 2’de verilen devrede gaz sensörünün kurulum şeması gösterilmiştir. Bu şemada
yer alan sensör ortamdaki gaz miktarını sürekli olarak ölçmektedir. Bu ölçümler
sonucunda belirli seviyenin üzerinde bir gaz miktarı tespit edilirse hemen buzzerdan
sesli uyarı verilmektedir. Verilen sesli uyarıda kullanıcının ortamı hızlı bir şekilde terk
etmesi veya gaz maskesi kullanması için bildirim verilmektedir. Uyarılar sayesinde
çalışanlar gerekli önlemleri almak için zaman kazanmaktadırlar. Önlemler alındıktan
sonra can kayabının veya sağlıklarını bozacak durumların önüne geçilmesini
hedeflemekteyiz. Örnek prototip resimlerimiz şu şekildedir.

Resim3: Akıllı baretin iç kısmı                    Resim4: Akıllı baretin dış görünümü
Resim 3’te hazırladığımız prototipin iç kısmında kurulan arduino devresi görünmektedir.
burada kullandığımız arduino uno modelini yer kaplaması nedeniyle bir sonraki
versiyonda arduino nano ile değiştirmeyi planlıyoruz.
Resim 4’de bakıldığında akıllı baretin dış kısmının görüntüsü bulunmaktadır. Burada
kullanılan sensörlerin yerleri ve montajları bulunmaktadır.
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4. Yöntem

Prototip oluştururken analiz kısmından sonra malzemeleri bir araya getirmeye çalıştık.
Projede kullanılacak malzemeler :

Arduino: Giriş-Çıkış (I/O) kartı ve geliştirme ortamından oluşan bir
fiziksel programlama platformudur. Arduino tek başına çalışan
interaktif nesneler geliştirmek için kullanılabilir. Arduinonun açık
kaynak kodlu olup geliştirilebilir olması projede kullanılması için
önemli bir özelliktir. Arduino kartları bir Atmel AVR
mikrodenetleyici, programlama ve diğer devrelere bağlantı için
gerekli yan elemanlardan oluşur. Her kartta en azından bir 5 voltluk
lineer regülatör ve bir 16 MHz kristal osilator (bazılarında seramik
rezonatör) bulunur. Mikrodenetleyiciye önceden bir bootloader
programı yazılı olduğundan programlama için harici bir
programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz.Arduino, mikrokontrolcü kartları
ve yazılım paketinden oluşan bir programlama platformudur.

Mq-4 Gaz Sensörü: Sensör 300 ppm – 10000 ppm değerleri
aralığında ortamdaki gaz miktarını algılar. 10.000ppm – 300ppm
aralığında gaz kaçağı algılamak için uygundur. MQ-4 gaz sensörünün
yapısında kalay oksit (Sn02) bulunmaktadır. Kalay oksidin havadaki
iletkenliği azdır fakat metani karbonmonoksit, karbondioksit ve
propan gazları ile etkileşime girdiğinde oranına göre iletkenlik
durumu değişim gösterir.

Hc-Sr04 Ultrasonik Sensör: Sonar (Sound Navigation and Ranging )
iletişim kullanarak karşısındaki nesneye olan mesafeyi hesaplayan bir
kaynaktır. Sonar dediğimiz sistem ses dalgalarını kullanarak cismin
uzaklığının hesaplanmasına yardımcı olur. Hc-sr04 sensörü 5v
elektrik akımı ile çalışmaktadır. En verimli ölçüm yaptığı mesafe
2-200 cm arasındadır.

Buzzer: Verilen voltaja göre farklı ses sinyalleri sağlayan bir cihazdır.
Maliyetleri az ve kullanım kolaylığı sağladığı için pek çok alanda
kullanılmaktadır. Buzzer çeşitli sinyaller alarak bunları sese
dönüştürür.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Giri%C5%9F/%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fiziksel_programlama
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atmel
https://tr.wikipedia.org/wiki/AVR
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mikrodenetleyici
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lineer_reg%C3%BClat%C3%B6r
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristal_osilator&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seramik_rezonat%C3%B6r&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seramik_rezonat%C3%B6r&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bootloader
https://www.robotistan.com/metan-gaz-cng-sensor-karti-mq-4
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Prototip hazırlarken arduino uno kartını, buzzer , mesafe sensörü ve gaz sensörlerini uygun
bağlantıları kullanarak birleştirdik. Sensörlerin aralıklarını belirlemek için arduino ide
programında kodlamları yaptık. Kodlamalarda mesafe sensörü için 1 metreden daha kısa
mesafede bir nesne algılandığında buzzerın ses çıkarmasını, nesne algılanmadığında buzzerın
kapalı konumda olmasını ayarladık. Gaz sensörü için ortamın gaz miktarının sürekli olarak
ölçülmesi ve ölçülen değerin 400ppm üzerinde ise buzzera sinyal gönderilerek ses çıkarması için
gerekli kodlar yazıldı. Kodlar yazıldıktan sonra devreyi test etmek için önce mesafe sensörüne
belirli uzaklıklardan nesneleri yaklaştırıp uzaklaştırdık. Nesneler belirlenen aralığın dışındayken
buzzerın kapalı olduğu ancak 1 metre eşiğinden daha yakın olduğunda sesli uyarı verdiğini
gözlemledik. Gaz sensörünün çalışmasını kontrol etmek için kolay ulaşılabilir olan çakmak
gazını kullandık. Çakmak gazının belirlenen değerin üzerinde algılandığı durumlarda buzzerın
gerekli uyarıları yaptığını belirledik. sensörlerin doğru çalıştığından emin olduktan sonra akıllı
baret üzerine nasıl montaj yapılacağını tartıştık. Mesafe sensörünün yukarıdan gelecek darbeleri
önlemesini sağlamak için sensörü baretin üst kısmına yerleştirmeye karar verdik. Gaz sensörün
girilen ortamı hemen algılayabilmesi için baretin ön kısmında bulunmasını kararlaştırdık.
sensörlerin konumlandırılmasına karar verildikten sonra uygun düzenlemeler yaparak
sensörlerin montajı yapıldı. Montaj yapıldıktan sonra tekrar sensörlerin doğru çalışıp çalışmadığı
test edildi. Kablo bağlantıları tekrar kontrol edilip olumsuz bir durumun olmadığı gözlendi.
Prototipe ait görsel yukarıda resim 3 ve resim 4 te gösterilmiştir.(yineleme olmaması için buraya
resimleri  tekrar eklemedik)

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Klasik baretlerden farkı gaz (mq-4) ve mesafe(hc-sr04) sensörü olması. Bu sensörlerin

ölçtüğü değerin kritik olması durumunda buzzer ile sesli uyarı vermesi. Proje fikri, tasarımı ve
kodları kendimize aittir. Eklenen sensörler ve devre kartlarını bir araya getirdik.

Piyasada bulunan akıllı baretlerde daha çok gps özelliği kullanılarak çalışanların hangi
saatlerde hangi konumda oldukları tespit edilmektedir. Bu durum sadece işverenler için bilgi
sağlarken çalışanlar için rahatsız edici olabilmektedir. Kendi projemizde çalışan bireyleri
hedefleyerek kendilerini daha güvende hissedecekleri bir cihaz üretmeye çalıştık. Bu amaçla
kullandığımız sensörler çalışanı uyarmak ve kendisini daha güvende hissetmesini sağlamak için
seçilmiştir.

 

6. Uygulanabilirlik
 Hazırladığımız proje sensörlerin biraz daha küçültülüp barette ağırlık yapmayacak şekilde
tasarlanması durumunda ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Sahada ulaşılması hedeflenen
kullanıcılarla ön uygulama yaparak ürünün test aşaması yapılabilir. Test aşamasından sonra elde
edilen veriler ışığında gerekli düzeltmelerle piyasaya sürülebilir. Projenin hayata geçirilmesinde
mevcut bir risk belirlenememiştir. Tam tersine ürün geliştirilerek ortamda bulunan risklerin
azaltılması sağlanabilir.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projenin hayata geçirilmesi için gerekli malzeme listesi ve güncel maliyeti tablo 1’de
verilmiştir.

Malzeme Adet Fiyat

Baret 1 adet 50

Arduino Nano 1 adet 163,30

MQ-4 gaz sensörü 1 adet 34,79

HC-SR04 mesafe sensörü 1 adet 24,16

Jumper Kablo(dişi-erkek ) 40 adet 17.97

9V Pil 1 adet 31,69

Buzzer 1 adet 7,73

Toplam: 329,64 tl
 Tablo 1: Malzeme ve fiyat bilgisi
 Not: Malzemeler mayıs ayı fiyat bilgisi
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Akıllı baretimizi madenlerde çalışanlar, inşaat alanında çalışanlar, gaz yoğunluğunun
olabileceği fabrikalar ve bu tarz işletmelerde çalışan bireyler kullanabilirler.
 

9. Riskler

Akıllı Baret projemizin hayata geçirilmesi sürecinde herhangi bir risk unsuru
bulunmamaktadır.
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