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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Bu projede hastane, okul, ev gibi kurumlarda çoklu kullanımı söz konusu olan iki ayrı 

aydınlatma hattı üzerindeki lambaların, üç farklı yöndeki el hareketleriyle temassız olarak 

kontrolüne imkan verecek düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli bir sensör geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Geliştirilecek olan sensor soldan sağa, sağdan sola ve aşağıdan yukarı 

olan el hareketlerini tesbit edecektir. Soldan sağa el hareketi ile birinci hattaki lamba veya 

lambaların açılıp kapanması, sağdan sola el hareketi ile ikinci hattaki lamba veya 

lambaların açılıp kapanması, aşağıdan yukarı el hareketi ile iki hat üzerindeki lambaların 

açılıp kapanması sağlanacaktır. Bu sistemin çoklu kullanımı söz konusu olan başka 

elektrikli aletlere de monte edilebileceği düşünülmektedir. 

2. Problem/Sorun: 

Hareket tanıma bazlı temassız giriş cihazlarının geliştirilmesi, kişisel ve kamu kullanımı 

için hijyenik bir etkileşim sunduğundan, günümüzde ortaya çıkmakta olan bir araştırma 

alanıdır. Günümüzde el hareketleri ile uzaktan kontrol, birçok sistemde cihazlarla 

etkileşimde bulunmak ve kontrol etmek amacıyla farklı şekillerde kullanılmaktadır. El 

hareketlerinin tanınmasında daha çok maliyeti yüksek bilgisayar ve kamera içeren 

sistemler kullanılmaktadır. Gerek sağlık sektöründe gerekse günlük hayatta kullandığımız 

aydınlatma sistemlerinin, elektrikli araç ve gereçlerin el hareketleri ile temassız olarak 

kontrol edilmesi kişisel kullanım ve kamu kullanımı için hijyenik, hızlı ve güvenli bir 

etkileşim sağlamaktadır. Kapalı mekan aydınlatma sistemlerini kontrol etmek için 

kullanılan elektrik anahtarları çoğunlukla ellerin fiziksel teması ile çalışmaktadır. 

Hastanelerde hasta odalarında ve koridorlarda, okullarda sınıflarda ve koridorlarda ve 

buna benzer kurumlarda ve mekanlarda bulunan bu aydınlatma anahtarları ile çok sayıda 

insan fiziksel etkileşimde bulunmaktadır. Yoğun kullanımı olan bu anahtarların 

kirlenmesi ve hijyenik açıdan olumsuz durumların oluşması kaçınılmaz olmaktadır ve 

günümüzde artan salgın hastalıkların bulaşıcılığı en çok temas yolu gerçekleştiğinden bu 

durum bu anlamda risk oluşturmaktadır. Bu aydınlatma sistemlerinin temassız etkileşim 

ile kontrol edilmesinin bireysel veya toplu kullanım için hijyen ve temizlik açısından 

önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Şekil 2.1’de toplu kullanımı söz konusu olan 

ve buna bağlı olarak üzerlerinde yoğun kirlenme oluşan  aydınlatma kontrol anahtarları 

görülmektedir. 

  
Şekil 2.1. Toplu kullanımı söz konusu olan aydınlatma anahtarları 
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Aydınlatma sistemlerinde genel olarak aç kapa fonksiyonu olan el teması ile çalışan 

anahtarlar kullanılmaktadır. Temassız kontrol edilen aydınlatma sistemlerinde de varlık, 

hareket, kızılötesi kumanda sinyali algılayıcılar kullanılmaktadır (Alsat, 2011). Apartman 

boşlukları veya içerisinde uzun süreli olarak bireylerin bulunmadığı mekanlardaki 

aydınlatma sistemlerinde varlık algılayıcı sensörler kullanılmaktadır. Bu sensörler de 

temassız etkileşimle çalışmaktadır, fakat bireylerin uzun süreli bulundukları ortamlarda bu 

sistemlerin kullanılması makul olmamaktadır. 

Lambaların el hareketi ile temassız kontrolü sağlayan cihazlarda bulunmaktadır (Anonim, 

2021). Fakat bu gibi cihazlar da tekli aydınlatma sistemi kontrolünde kullanılmaktadır, 

çoklu iki ayrı hat üzerindeki lambaların kontrolünü gerçekleştiremiyecekleri görülmüştür. 

Farklı cihazlarda ve sistemlerde temassız etkileşim için kullanılan ve bilgisayar ve kamera 

içeren sistemlerin de maliyeti yüksek olmaktadır. Geliştireceğimiz maliyeti yüksek 

olmayan, çevresel koşullardan etkilenmeyen sensör ile içerisinde uzun süreli bulunulan 

mekanlardaki iki ayrı hat üzerindeki aydınlatma sistemlerininin açma kapama 

fonksiyonlarını temassız el hareketi ile sağlayacağız. 

Ayrıca toplu kullanımlarda fiziksel temasın olduğu eşyalar ve cihazlar ile etkileşimde 

bulunun insanların çoğu bu etkileşimlerinden sonra el hijyenini sağlamak için 

dezenfektan, sabun ve su kullanmaktadırlar. Sistemimizin kullanılması ile birlikte bu 

temizlik malzemelerinde tasarruf sağlanacağını düşünmekteyiz. 

3. Çözüm 

Geliştireceğimiz sensör, iki ayrı hatta lambaları bulunan bir aydınlatma sistemini kontrol 

eden anahtar yerine monte edilerek, bu aydınlatma sisteminin el hareketleri ile temassız 

kontrolü sağlanacaktır. Özellikle hastaneler, okullar gibi kurumlarda yoğun kullanımı söz 

konusu olan bu aydınlatma sistemlerinin temassız kontrol edilmesi, bireylere günümüzde 

önemi daha da artan hijyen ve sağlık konularında faydalı olacaktır.   

Sistemde, kızıl ötesi ışık yayıcıları ve alıcısı kullanılarak temassız etkileşim için gerekli 

olan soldan sağa, sağdan sola, aşağıdan yukarı el hareketlerinin tanınması sağlanacaktır. 

Hangi el hareketi ile hangi işlemin yapılacağı Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.  

Çizelge 3.1. Aydınlatma kontrolünde el hareketinin yönüne göre yapılacak işlemler 

El Hareketinin Yönü Yapılacak İşlem 

             Soldan Sağ    

 
Birinci hattaki lamba(lar) kapalı ise aç. 

Birinci hattaki lamba(lar) açık ise kapat. 

Sağdan Sola 

 
İkinci hattaki lamba(lar) kapalı ise aç. 

İkinci hattaki lamba(lar) açık ise kapat. 

Aşağıdan Yukarı 

 Birinci ve ikinci hattaki lamba(lar) kapalı ise aç. 

Birinci ve ikinci hattaki lamba(lar) açık ise kapat. 
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Sistemde 1 adet geliştirme kartı, 1 adet IR (Kızılötesi) Algılayıcı (TSOP), 3 adet IR LED, 

2 adet röle ve bir el hareketi tanıma algoritması kullanılacaktır. Sistemimizde en önemli 

bölümlerinden biri el hareketinin ve bu el hareketin nereden nereye olduğunun tespit 

edilmesidir. Elin varlığının tespit edilmesini IR LED’den yayılan kızılötesi ışığın elden 

yansıyıp TSOP alıcı üzerine gelip TSOP’u aktif etmesi ile sağlıyacağız (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1. Kızılötesi ışığın IR LED’den yayılıp, TSOP alıcıya engelden yansıması  

El hareketin nereden nereye olduğunun tespit edilmesi içim TSOP alıcı etrafında 3 adet IR 

LED yerleştireceğiz (Şekil 3.2). Bu IR LED’lerin farklı zaman dilimlerinde sırasıyla 

kızılötesi ışık yaymaları sağlanacaktır ve TSOP algılayıcının sırasıyla aktif olduğu zaman 

dilimlerine göre elin soldan sağa, sağdan sola veya aşağıdan yukarıya doğru hareket 

ettirildiği anlaşılacaktır. 

 
Şekil 3.2. TSOP alıcı etrafında 3 adet IR LED konumlandırılması 

4. Yöntem 

IR alıcısı TSOP ve IR yayıcıları IR LED’ler ile el hareketlerinin tespiti için “Faz Bazlı 

Hareket Algılama Algoritması” kullanılacaktır. Kızılötesi ışık tabanlı hareket tespiti 

sistemlerinde kullanılan yöntemlerden birisi faz bazlı hareket algılama yöntemidir. En az 1 

adet kızılötesi ışık algılayıcısı ve bu algılayıcının çevresinde konumlandırılmış 2 adet IR 

LED kullanılır. Geliştireceğimiz sistemde aşağıdan yukarı doğu hareketi de tespit etmek 

gerekeceği için 3 adet IR LED kullanacağız. Hareket tespiti için kullanılan IR LED’lerin, 

farklı zaman dilimlerinde sırasıyla kızılötesi ışık yaymaları sağlanır ve kızılötesi 

algılayıcının sırasıyla aktif olduğu zaman dilimlerine göre elin sağdan sola ya da soldan 

sağa doğru hareket ettirildiği anlaşılır (Cheng ve ark., 2011; Anonim, 2011).  

Sistemimizde 3 farklı yön tespit edileceği için sol, sağ ve alt IR LED’ler sırasıyla T1, T2 

ve T3 anlarında aktif edilecek ve bu zaman dilimlerinde TSOP’un aktif olma durumuna 

göre 3 farklı el harketi yönü tespit edilecektir. Faz bazlı hareket algılama yöntemini esas 

alarak geliştirdiğimiz 3 farklı el hareketi yönünü tespit etmeyi sağlayan algoritmanın akış 

şeması Şekil 3.3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.3. Hareket tespit algoritmasına ait döngünün akış şeması 

Sensörün el harektlerini tesbit etmesini sağlayan yazılım, geliştirilen algoritmaya göre 

kodlanarak Arduino Nano geliştirme kartına yüklenmiştir. 1 adet geliştirme kartı, 1 adet IR 

(Kızılötesi) Algılayıcı (TSOP), 3 adet IR LED ve transistor, direnç gibi diğer elektronik 

malzemeler kullanılarak devre tahtası üzerinde sensör devresinin prototipi kurulmuştur ve bu 

devrede belirlenen el hareketleri yapılarak sistemin çalışması test edilmiştir. Yapılan 

denemeler sonucunda devredeki 2 hat üzerindeki (soldaki 2 led 1.hat, sağdaki 2 led 2.hat 

üzerindedir) 4 adet kırmızı mantar ledin (aydınlatma ortamındaki lambaları temsil eden 

ledler) yanma durumları gözlemlenmiştir. Soldan sağa, sağdan sola ve aşağıdan yukarıya 

doğru yapılan el hareketleri ile bu ledlerin yanıp sönmesi Çizelge 3.1’de belirtilen işlemlere 

göre başarıyla gerçekleştirildiği görülmüştür (Şekil 3.4) (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.4. Soldan sağa ve sağdan sola doğru yapılan el hareketlerinin denenmesi

 

Şekil 3.5. Aşağıdan yukarıya doğru yapılan el hareketlerinin denenmesi 
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Devre tahtası üzerinde kurulan devredeki kızılötesi ışık yayan IR LED’lerin ışık yalıtımı 

yüksek hassasiyetli yapıldığında sistemin daha kararlı çalıştığı görülmüştür. 

Geliştirdiğimiz bu sensörün baskı devresi hazırlanarak elektronik elemanların fiziksel 

bağlantısı yapılacaktır ve 2 hat üzerinde bulunan lambaların kontrolü için anahtarlama 

elemanlarından röleler kullanılacaktır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde 3 farklı yöndeki el harektlerinin tespiti yapılmaktadır ve bu bize 2 ayrı hat 

üzerindeki lambların kontrolünü yapmamızı sağlamaktadır. Projemiz bu yönüyle 

aydınlatma kontrollerinde kullanılan temassız etkileşim sağlayan sistemlerden 

ayrılmaktadır.  

Sistemimizde elden yansıyacak IR ışınlarını algılayacak olan TSOP IR alıcısı 38 KHZ 

frekansındaki IR ışınları algıladığı için geliştirdimiz yazılm ile IR LED’ler 38 KHZ 

frekans üzerinden belirlenen bir anahtar değeri (şifre gibi düşünülebilir) periyodik olarak 

yayarak, sistemin gün ışığı ve diğer bozucu girişlerden (TV kumandaları gibi) oluşacak 

gürültülerden en az etkilenmesi sağlanmıştır.  8 msn süren T1, T2, T3 zaman dilimlerinde 

sırasıyla SOL IR LED, SAĞ IR LED ve ALT IR LED’in her bir msn’de aktif olması veya 

aktif olmaması sağlanmıştır. 

Toplu veya bireysel kullanımı olan cihazların temassız el hareketi ile kontrol edilmesi için 

geliştireceğimiz sensör üç adet led ışık kaynağı ve TSOP sensörü kullanılmasıyla 

özgündür. Elektronik devrenin tasarımında kullanılacak elemanlar ve bileşenlerin 

seçiminde ekonomik olmasına dikkat edilmiştir. 

Geliştirilecek sistemin tasarımının ve kullanılacak olan yazılımın tarafımızca 

hazırlanmasının, projemizin milli ve yerli özelliklerini ortaya çıkaran unsurlar olduğunu 

düşünüyoruz. 

6. Uygulanabilirlik 

Geliştireceğimiz sistemin, bir mekanın içindeki 2 ayrı hattaki aydınlatma lambalarının 

kontrolünde kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Sensör arayüzü, aydınlatma anahtarlarının 

yerine yerleştirilip lambaların kontrolü buradan yapılabilecektir. Sensörün iç mekanda 

kullanımının 3D modellemesi Şekil 6.1’de gösterilmiştir. Bu prototip üzerindeki sensörün 

yerinde değişiklik yapılabilecektir. Sistemimiz düşük güç tüketimi, maliyetinin ekonomik 

olması ve sağladığı faydalar itibariyle ticarileşmesi mümkün görülmektedir. 

 
Şekil 6.1. Sensörün iç mekanda kullanımının 3D modellemesi 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullanılacak malzemler ve fiyatları Çizelge 7.1’de gösterilmiştir. 

      Çizelge 7.1. Kullanılacak elektronik malzemelerin fiyatları 

KULLANILACAK MALZEME ADET ADET FİYATI TOPLAM FİYAT 

LTE-4208 IR LED 3 1,29 TL 3,87 TL 

TSOP38238 IR ALICISI 1 7,97 TL 7,97 TL 

ARDUNİO NANO V3.0 1 47,39 TL 47,39 TL 

220 Ω DİRENÇ 5 0,03 TL 0,15 TL 

4,7 KΩ DİRENÇ 5 0,03 TL 0,15 TL 

BC337 TRANSİSTÖR 5 0,26 TL 1,3 TL 

JZC-22FY 12 V RÖLE 2 5 TL 10 TL 

BASKI DEVRE PLAKASI 1 20 TL 20 TL 

12V ADAPTÖR 1 30 TL 30 TL 

LAMBA 4 10 TL 40 TL 

  TOPLAM 160,83 TL 

 

Projemizde yapılacak çalışmalar ve tarihleri Çizelge 7.2’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 7.2. Proje takvimi 

       

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizin ulaşacağı hedef kitle sağlık ile alakalı alanlar başta olmak üzere toplu yaşamın 

ve çoklu kullanımı söz konusu olan mekan aydınlatmalarının bulunduğu kurumlardaki 

bireylerdir. Temassız sağlıklı, hijyenik kullanıcı etkileşimlerinin salgın hastalıkların 

bulaşıcılığının azalmasına katkısı olacağını düşünüyoruz. 

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH 

Sistemin baskı devresinin tasarımı 05.07.2021-11.07.2021 

Baskı devreye elektronik malzemelerin lehimlenmesi 12.07.2021-18.07.2021 

Sensörün dış kutusunun tasarlanması ve montajı 19.07.2021-25.07.2021 

Aydınlatılacak mekanın lamba devresiyle beraber prototipinin 

yapılması 
26.07.2021-01.08.2021 

Sensörün lambalara bağlantısının yapılması 02.08.2021-08.08.2021 

Denemelerin yapılması 09.08.2021-21.08.2021 
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9. Riskler 

OLASILIK x ETKİ 

MATRİSİ 

ETKİ 

Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Çok Düşük 

5 4 3 2 1 

O
L

A
S

IL
IK

 Çok Yüksek 5 25 20 15 10 5 

Yüksek 4 20 16 12 8 4 

Orta 3 15 12 9 6 3 

Düşük 2 10 8 6 4 2 

Çok Düşük 1 5 4 3 2 1 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar (riskler) şunlar olabilir: 

Risk Kodu Risk Olasılığı Etkisi Risk Skoru 

1 Baskı devrenin hatalı tasarlanması 3 5 15 

2 Baskı devrenin hatalı üretilmesi 2 5 10 

3 
Elektronik malzemelerin hatalı 

montajı 
3 5 15 

4 Geliştirme kartının arızalanması 3 2 6 

5 Geliştirilen yazılımın silinmesi 2 3 6 

6 Sensörün lambalara hatalı montajı 2 3 6 

7 Malzeme temininde sorun yaşanması 3 4 12 

8 Belirtilen bütçenin aşılması 2 2 4 

9 
Çalışmaların proje takvminde 

belirtilen zamanında yapılamaması 
2 2 4 

Oluşabilecek risklere karşı alınabilecek tedbirler: 

Risk Kodu Alınabilecek Tebirler 

1 
Yapılan baskı devre tasarımının kontrolünü yapılması. Simülasyon 

programında devrenin test edilmesi. 

2 Yedek baskı plaka temin edilmesi. 

3 Montaj için baskı devreye malzeme yerleşim planın çıktısının alınması. 

4 Yedek geliştirme kartı temin edilmesi. 

5 Geliştirilen yazılımın yedeğinin alınması. 

6 Sensör montajın kontrolünün yapılması. 

7 Malzeme temini için alternatif firmaların tespit edilmesi. 

8 En iyi fiyat araştırmasının yapılması. 

9 Ek çalışmaların yapılması. 
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