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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

COVID-19 hastalığı şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2 sebebiyle oluşan,ilk kez
Çin'in Wuhan eyaletinde insanlarda solunum yolu rahatsızlıkları çıkması sonucu çeşitli
araştırmalar yapılarak tanısı konulan küresel pandemiye yol açan ölümcül bir virüstür. En
yaygın görülen semptomlar öksürük, ateş ve nefes darlığıdır. Covid-19 solunum yoluyla ya
da virüslü bölgelere temasta bulunduktan sonra ağız, yüz, göz, burun gibi organlarımıza
dokunma yoluyla bulaşır. Uzmanların görüşlerine göre yayılma hızını azaltmak için maske
takmak, eldiven-dezenfektan kullanmak, elleri sık sık yıkamak ve olabildiğince kendimizi
insanlardan izole etmek gibi yöntemlere dikkatle uyulması gerekmektedir.
Robofaj ise bu noktada Covid-19’a karşı en büyük dostumuz olmaktadır. Robofaj’ın oluşum

amacı hijyenik ortamlar oluşturmak ve olası bir vaka durumunu tespit edebilmektir. Sağlık
robotumuz, maske takımı konusunda uyarı yapar, güncel ateşinizi ölçer ve kaydeder buna ek
olarak dezenfektan hizmeti verir.Ayrıca kişisel veri tabanı oluşturarak robokarta sahip
bireylere adı ile hitap edebilmekte ve Türkçe, İngilizce, Almanca olmak üzere 3 ayrı dilde
konuşabilmektedir. Robofajın tasarımı bakteriyofaj adlı virüsten ilham alınarak Solidworks ve
Fusion 360 adlı katı modelleme programları ile tasarlanmış ve bazı parçalarında atık
malzemeler kullanarak geri dönüşüme dikkat çekilmek istenmiştir. Yazılım alanında ise veri
tabanını oluşturmak için Sqlite,vaka sayılarına erişmek için Sağlık Bakanlığı’nın sitesi,web
server için apache , kod yazımında eclipse ve görüntü işleme için opencv kullanılmıştır.
Dezenfektan sistemimizde ise Arduino Uno kullanılmıştır. Robofaj 2021 yılında katıldığımız
2204-A TÜBİTAK Lise Araştırmaları Yarışması’nda Karadeniz bölge 2.si olmuştur.

2. Problem/Sorun:

Covid-19 Dünya’nın seyrini değiştiren bir hastalıktır. 1 milyondan fazla ölüme sebep olan
hastalığın kesin olarak bilinen çözümlerden biri hijyenimize dikkat etmemiz gerektiğidir.
Buna rağmen hala toplum içinde maske takmayan ya da dezenfektan kullanmayan çok fazla
kişi bulunmaktadır. Ayrıca her alanda yeterli dezenfektan bulunmadığı için yanımızda
taşımamız gerekmektedir. Robofaj’ın oluşumu ise bu noktada güncel olarak yaşadığımız
sorunlara çözüm olmaktadır. Robofaj’ı yapmamızdaki başlıca nedenlerden bir tanesi toplum
içerisinde hijyene verilen önemin artmasını sağlamaktır.Sağlık Robotumuz kendimizin
ürettiği temassız dezenfektan sistemi sayesinde covid-19 hastalığını kapma oranını düşürmeyi
hedeflemektedir.Bunun yanı sıra robotumuz maske kontrolü yaparak maskesi takılı olmayan
kişilerin fotoğraflarını çekip gerekli uyarıyı vererek riskin en aza indiği ortamlar oluşturmayı
amaçlamaktadır. Robotumuz yaptığı denetimler sonucunda gerekli uyarıları ses, ışık, yazı
ile verecek ve kullanıcıyı doğru bir şekilde yönlendirecektir. Böylece Robofaj’ın sunacağı
hizmetler hijyenik bir alan oluşturacaktır. 

3. Çözüm

Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında da hijyen denetimi hayatlarımızda büyük öneme
sahip olacaktır. Hijyen denetimini sağlarsak hayatımızın içerisinde bizi etkileyecek virüsler ve
bakteriler daha az yer alacaktır. Buna çözüm olarak özellikle kapalı alanlarda denetimi
sağlayacak figürlere ihtiyaç duyulmakta ve Robofaj bu ihtiyacı karşılamaktadır.. Robotumuz
COVID-19’un yayılma oranını azaltmak ve pandemi sonrasında da bulunduğu ortamın
hijyenik olması için toplum içerisinde maske ve dezenfektan kullanımı, vücut sıcaklığı
ölçümü ile ilgili alanlarda denetim yapmaktadır. Kişiye özel kart sistemi sayesinde kişisel veri
tabanı oluşturma ve bu verilerin analizini yapıp kullanıcının sağlık durumu hakkında yorum
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yaparak kullanıcıyı uyarmaktadır. Robofaj’ı piyasada bulunan diğer robotlardan ayıran en
büyük özelliği bu dört işlevi aynı bünyede bulunduran tek robot olmasıdır. Robofaj, toplum
içerisinde daha geniş kitlelere hitap edebilmek için çoklu dil özelliğine sahiptir ve
İngilizce,Almanca,Türkçe olmak üzere 3 dilde hizmet verebilmektedir. Robofaj maske
takmayan kişilerin fotoğraflarını çekerek sisteme kaydetmektedir. Buna ek olarak üretim
maliyeti piyasadaki robotlardan çok daha düşüktür. Ayrıca projemizde bazı parçalar(bölümler)
için atık malzemeler kullanılmıştır, kendi tasarladığımız parçalar ise 3D yazıcıdan ve CNC
makinesinden çıkartılmıştır. Böylece robotumuz olabilecek en az maliyette üretilmiştir. 

Dezenfekten Hizmeti Kart Okuyucu Sistemi

Maske Kontrolü Ateş Kontrolü

4. Yöntem

Bu çalışmada tasarım geliştirme süreci izlenmiştir. Robofaj hijyen denetimi yapmak amacıyla
üretilmiş fonksiyonel bir robottur. Tasarımında “Bakteriyofaj” adlı virüsten esinlenilmiştir.
Projemiz geliştirilirken Google Akademi, Bilim ve Teknik Dergisi, Dünya Sağlık Örgütü ve
Dergi Park’ın arşivlerinde bulunan makalelerden araştırma yapılmıştır. Yaptığımız
araştırmalar doğrultusunda Covid-19’a karşı alınabilecek en büyük önlemin hijyen olduğu
ortaya çıkmıştır. Araştırmalarımızın ardından tasarım, üretim ve test aşamalarına geçiş
yapılmıştır. Projemiz Tasarım, İmalat,Yazılım ve Elektronik ana başlıktan oluşmaktadır.
 
Tasarım
Robofaj’ın tasarım aşamasında “Bakteriyofaj” adlı virüsten esinlenilmiştir. Bunun sebebi
insansı bir robot üretmek yerine konu başlığımız olan virüslere yönelik dikkat çekici,
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yenilikçi ve özgün bir tasarım oluşturmak istenmesidir. Bunun yanında geri dönüşüme dikkat
çekmek amacıyla baş bölümünde damacana tercih edilmiştir. Damacana şişesinin içerisinde
Raspberry ve arduino sistemi bulunmaktadır. Ayrıca baş bölümüzde LCD ekranımız
bulunmaktadır. Robofaj’ın gövde bölümünde sağ ve sol olmak üzere iki tane demir boru ve
ortasında bir tane koruge boru, dezenfektan sistemimiz için tasarladığımız dezenfektanın
içinde bulunduğu kutu, kart okuyucu ve dijital kameramız bulunmaktadır. Sağ ve sol
kollarından birinde dezenfektan hizmeti diğerinden de ateş ölçümü yapılmaktadır.
Robotumuzun tasarımında Solidworks ve Fusion 360 adlı 3 boyutlu tasarım programları
kullanılmıştır. Tasarlanan parçalar ise 3d yazıcı ve CNC makinesi ile çıkartılmış ve Tablo 2’de
gösterilmiştir. Robofaj’ın bacak bölümünde ise dengede durabilmesi için her biri 120 derece
açıyla olmak üzere toplamda 3 demir bacak şeklinde tasarlanmış ve birleştirilmiştir.

Tasarım Üretim

1. İmalat
Robofaj’ın damacana kullanılmıştır. Fakat damacanımızın estetik görünmesi ve farklı boylara
sahip olan kitlelere uygun olması için yarısı kesilmiştir. Metalik gri sprey boya ile
renklendirilmiştir.Ardından 800x480 çözünürlükte olan LCD ekranımız (7 inç) eklenmiştir.
Buna ek olarak 3 boyutlu yazıcıdan ekran yuvası üretilmiştir.

Robotumuzun gövdesinde ise koruge boru kullanılmıştır. Koruge borunun içinde Robofaj’ın
iskeletini oluşturmak için demir boru kullanılmıştır. İskelete destek vermek için 3 boyutlu
yazıcıdan bir sabitleyici çıkartılmış ve demir profile monte edilmiştir. Borumuzun içine
dezenfektan sisteminin içinde bulunduğu bir kutu tasarlanıp 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılmıştır.
Robotumuza güç kaynağı sağlaması için priz konulmuştur.

Robofaj’ın gövdesini ve baş kısmını, robotun iskeletini oluşturan demir boru bağlamaktadır.
Demir borunun sağ ve sol bölümlerine kol işlevi gören demir borular monte edilmiştir ve
Resim 1’de gösterilmiştir .Bu boruların uç kısımlarına dezenfektan sisteminin parçası olan
mesafe ve dijital kızılötesi sıcaklık sensör kutuları tasarlanmış ve 3 boyutlu yazıcıdan
çıkartılmıştır. Resim 2’de gösterilmiştir. Orta bölümünde ise Microsoft lifecam hd 3000 ve
kart okuyucu bulunmaktadır. Ayrıca kart okuyucuya özel bir kutu tasarlanmış ve 3 boyutlu
yazıcıdan çıkartılmıştır.
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Resim 1: Robofaj’ın kolları Resim 2: Sensör kutuları

Robotumuzun bacak bölümünde 120 derece açıyla 3 bacak bulunmaktadır. Bacak olarak
demir borular kullanılmıştır. Borularımızı uygun ölçülere kesim işlemi ve borularımızın
birleştirilerek birer bacak oluşturmak için kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu bacaklarımıza
3 boyutlu tasarım programı ile sabitleyici bir disk(taban) tasarlanmıştır. Ayrıca bacaklarımızda
bulunan sivri yüzeylere olabilecek herhangi bir kazayı engellemek ve robotumuzun
güvenliğini arttırmak adına koruyucu diskler tasarlanmış ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılmıştır.

Yazılım ve Elektronik

Elektronik devrede, güncel olarak piyasadaki görüntü işlemede kullanılan single-board
bilgisayarlara kıyasla daha ekonomik olan Raspberry PI 4 kullanılmıştır. Ayrıca dezenfektan
hizmetinin sağlanması için RaspberryPi’den bağımsız olarak Arduino UNO’dan
yararlanılmıştır. Yazılım kısmında programlama dili olarak Java ve Python kullanılmıştır.
Robotumuzun özellikleri: Maske denetimi, vücut sıcaklığı ölçümü, dezenfektan
hizmeti,kişisel kart sistemi,çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce ve Almanca),lokal web
sunucusu

Elektronik:

Robotumuzda elektronik işleyişin sağlanmasına yönelik devre planı, elektronik devre
simülasyon programı olan Fritzing kullanılarak hazırlanmıştır. (http://fritzing.org/home/).
Robotumuzun devre planı Resim 3’de gösterilmiştir. Elektronik devre elemanlarımız Maliyet
Tablosu içerisinde belirtilmiştir.

Resim 3: Elektronik devre planı

Yazılım:

Yazılım kısmı, robotumuzun mekanik ve elektronik kısmı ile eş zamanlı olarak geliştirilmiştir.
Programlama dili olarak Java ve Python, geliştirme ortamı olarak ise Eclipse yazılımı
kullanılmıştır. Modern bir arayüz oluşturmak için JavaFX yazılım platformu kullanılmıştır.
Yazılımda temel olarak görüntü işleme kısmında OpenCV kütüphanesinden
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yararlanılmıştır.Robotumuzun toplam kod satırı 733’tür ve tüm kodlar rapor sayfa
sınırlamasından dolayı rapora yazılamamıştır ancak
https://github.com/yigitturkoglu/taurusrobofaj adresinden tüm kodlar herkese açıktır.

Arayüz

Robotumuz kullanıcılarının daha fazla dikkatini çekmek ve onları en doğru şekilde
yönlendirmek amacıyla bir arayüze sahiptir. Arayüzümüzde robotumuzun adı, kullanıcının
vücut sıcaklığı ve görüntüsü, maske takıp takmadığına göre değişen ekran renkleri ve
kullanıcıyı adı ile hitap eden bir yazı bulunmaktadır.

Arayüzümüzün geliştirilmesinde JavaFX kütüphanesi kullanılmıştır. Arayüzdeki elementler
sürükle-bırak mantığı ile eklenilmiş ve çeşitli biçimlendirmeler yapılarak modern bir arayüz
elde edilmiştir.

Görüntü İşleme

Görüntü işleme kısmında genel olarak OpenCV kütüphanesi ve OpenCV Haar Cascade
sınıflandırıcısı kullanılmıştır.

Maske Tespiti

Maske tespiti algoritması şu şekildedir; İlk olarak kameradan görüntü karesinin alınmasıyla
başlar. Alınan görüntü karesinin içerisinde, herhangi bir insan yüzünün bulunup bulunmadığı
OpenCV Haar Cascade sınıflandırıcısı ile aranır. Eğer görüntü karesinin içerisinde herhangi
bir insan yüzü bulunuyor ise bu yüzün içerisinde tekrardan Haar Cascade sınıflandırıcısı
kullanılarak ağız olup olmadığına bakılır. Eğer insan ağzı bulunuyor ise bu kişinin maske
takmadığı anlamına gelmektedir. Eğer bir insan yüzü bulunuyor, fakat bir insan ağzı
bulunmuyor ise bu kişinin maske taktığı anlamına gelmektedir.

Ateş Kontrolü

Robotumuzda kullanılan kızılötesi (IR) sıcaklık sensörü sayesinde kullanıcının vücut sıcaklığı
temassız bir şekilde ölçülmektedir. Eğer kişi kişisel karta sahipse vücut sıcaklığı bilgisi
veritabanına yazılmakta ve kaydedilmektedir. Buna ek olarak kişinin vücut sıcaklığı verisi
günlük olarak veritabanına eklenmektedir. Kişinin ateşinin belirli standartların üzerinde
çıkması durumunda sesli çıkış verilmekte ve arayüzde bir uyarı belirmektedir.

Dezenfektan sistemi

Dezenfektan sistemimiz, Arduino UNO’ya bağlı olarak çalışmaktadır. Mesafe sensörünün
altına nesne yaklaştırıldığı zaman, Arduino röleyi tetikleyerek dezenfektan pompasını kısa
süreliğine aktif hale getirmektedir.
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Kart Okuyucu Sistemi

Kişiye özel verilen RFID kartlar, robotumuzda bulunan RFID kart okuyucu sensör sayesinde
okunmakta ve maske takıp takmama, vücut sıcaklığı ve giriş-çıkış saatleri bilgileri
kaydedilmektedir

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Piyasada bulunan diğer robotlara kıyasla aynı anda dezenfektan, maske denetimi, ateş ölçümü
ve robokartla kişisel veri tabanı oluşturma hizmeti sunmaktadır. Geniş kitlelere hitap
edebilmesi için 3 ayrı dil seçeneği barındırmaktadır. Robofaj’ın tasarımı sırasında bakteriyofaj
virüsünden esinlenilmiştir. Bu tasarım Robofaj’ı diğer robot tasarımlarından farklı ve özgün
kılmaktadır. Kişiye özel kart sistemine sahip olması, Robofaj’ı pandemi sürecinde oluşturulan
diğer robotların çoğunluğundan farklı kılmaktadır. Piyasada bulunan diğer robotlara kıyasla
atık malzemelerden yararlanıldığı için daha az maliyet oluşturmaktadır.

6. Uygulanabilirlik

 Robofaj aktif olarak okulumuzda kullanılmaktadır. Pandemi koşullarında okulların uzaktan
eğitim-öğretime geçiş sürecinden dolayı Robofaj, sadece okulumuz çalışanları ve okulumuza
dışarıdan gelen misafirlere hizmet vermektedir. Okulumuzda 124 çalışan bulunmakta ve
günlük ortalama 800 kişi (pandemi dışı dönem) ziyaret etmekte ve Robofaj sağlık robotumuz
tarafından hizmet almaktadır. Aynı zamanda Robofaj hastane, restaurant, cafe gibi mekanlarda
da kullanılabilmektedir. Ayrıca Robofaj temmuz ayı içerisinde Samsun’da bulunan bir özel
hastanede denenecektir

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Malzemeler Fiyat (TL) Malzemeler Fiyat (TL)

Metal Profil 400 Pla filamenti (x2) 300

Plastik boru 10 Koruge boru 100

Sprey boya (x3) 40 Lcd ekran 700

Damacana 10 Raspberry pi4 700

Hızlı yapıştırıcı 13 Dalgıç pompa 10

Voltaj regülatörü 30 RFID kart okuyucu 35

Köpük 35 Jumper kablolar 20

Arduino Uno 100 Üçlü priz 25

Hoparlör 80 Mesafe sensörü 13

Kızılötesi sensör 140 Logitech Webcam 280
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Tahmini Maliyet Tablosu

AYLAR

İş Tanımı Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart

Literatür
Taraması + + +

Tasarım + +

Montaj + +

Elektronik + +

Yazılım + +

Test + + +

Robofaj Proje Zaman Planlaması Tablosu

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 Robotumuz kamusal kullanıma açıktır. Hedef kitlemiz her yaştan insanı kapsar. Hitap
ettiğimiz kitleyi olabildiğince genişletebilmek için robotumuzun kamera açısı test edilmiş ve
elde edilen en optimum açı tercih edilmiştir. Çünkü bizim için 7’den 70’e her yaştan bireyin
Robofaj’dan yararlanmasını sağlamak önemlidir. Bunu yanı sıra mesafe sensörü ve kızılötesi
sıcaklık sensörünün yere olan uzaklıkları da elde ettiğimiz sonuçlara göre ayarlanmıştır.
Böylece hedef kitlemizin yaş aralığı genişletilmiştir. Ayrıca robotumuzun çoklu dil
seçeneklerine sahip olması hitap ettiği kişi sayısını arttırmaktadır.
 
9. Riskler

OLASILIK ETKİ MATRİSİ

Robotun maske takıp takmama durumunu algılayamaması ÇOK

Mesafe sensörünün eli algılamaması durumunda

dezenfektan vermemesi
NORMAL

Dezenfektan doldurulması sırasında haznenin su kaçırarak

elektronik devreye sıvı iletmesi
ÇOK

Robot özelinde yapılan bir tasarım parçasının imalat

aşamasında uyumlu çıkmaması
AZ

Beklenen maliyetten daha fazla bütçe oluşması AZ

Zaman planlamasında olası kaymaların ve aksaklıkların

oluşması

AZ

Projemiz kapsamında oluşabilecek risk durumları karşına önlemler alınmıştır.
Örnek 1: Robotun maske denetiminde doğru yanıtı vermemesi durumu dahilinde sistemde
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değişikliklerin hızlı bir şekilde çözümlenmesi sağlanmıştır.
Örnek 2: Mesafe sensörünün eli algılamaması durumuna karşılık yedek sensör bulunmaktadır.
Örnek 3: Dezenfektan doldurulma işleminde haznenin su akıtarak elektronik devreye zarar
vermesi durumunu engellemek amacıyla hazne yoğunluğunu arttırmak için üstüne kat
eklenerek önlem alınmıştır.
Örnek 4: Yapılan bir tasarım parçasının imalat aşamasında uyumlu çıkmaması durumunu
önlem amacıyla tasarım aşamasındayken parçalar robotun tasarımının üzerinde denenerek
kontrol edilmiştir.
Örnek 5: Beklenen maliyetten daha fazla bütçe oluşmasına karşın ürün araştırması detaylı
yapılmıştır.
Örnek 6: Zaman planlamasında olası kaymaların ve aksaklıkların oluşması durumuna karşın
planlamamızı oluştururken bu durumu göz önüne aldık ve üretimimizin planlamasını daha
geniş bir zaman dilimi içerisinde oluşturulmuştur.
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