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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Bu proje ile hedef kitlemize (jeologlar, öğrenciler, bilim insanları, arama
kurtarma ekipleri) düşük maliyetli kolay bir şekilde üretilebilen, yüksek geliştirme ve
kapasiteli ,açık kaynaklı, radyasyonu ölçüp kaydedecek radyasyon ve konum bilgisini
anlık olarak paylaşacak, ölçümlerin, üniversiteleri araştırma ve kuluçka merkezleri gibi
radyasyonla uğraşılan yerlerde herhangi bir afet, kaza olayında durum
değerlendirmesinin insansız bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan robot yapılacaktır.
Projedeki amaç; radyolojik/nükleer tehditler ve tehlikelere karşı kullanılabilecek
robotik araçların düşük maliyetli bir keşif, ölçüm, haritalandırma robotu şeklinde
tasarlanıp açık kaynaklı bir proje olarak üretmek isteyen herkesin kullanımına
sunulmasıdır.
Projemiz; düz arazilerin radyasyonunu ölçüp kaydedebilecek, üniversiteler, araştırma
laboratuvarları gibi radyasyonla uğraşılan yerlerde bir kaza olayında durum
değerlendirmesi için yapılacak ölçümlerin insansız bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlayan robot aracın yapıldığı bir sistem olup, içerisinde yer alan Geiger-Müller Sayaç
ve GPS modülünden , radyasyon ve konum gibi verilerin MQTT protokolü ile paylaşımı
ile bilgilendirme sağlayan yazılım sistemi , istenilen ortamda bulunan ve anlık bilgi
gönderen üzerinde sensör ve modüller bulunduran robot araç , araçtan gelen bilgileri
barındıran web sunucusu , web sunucusu içerisinde araç kullanılarak gönderilen
radyasyon ve konum ile ilgili tüm bilgilerin tutulduğu veri tabanı ,araçtan gelen verileri
anlamlandıran ve işleme imkânı veren web yazılımı ve paylaşım ekranlarını
içermektedir.
Proje Ekibi:

Sıra: İsim Soyisim

Okul

Görev

Rol

1
Rüzgar ERİK

2
Emirhan FIRTINA

Sivas
Lisesi

Fen Raporlama,
Test Takım Kaptanı
Tasarım, Kodlama

Sivas
Lisesi

Fen Gereksinim Analizi
Tasarım, Kodlama
Takım Üyesi

Proje ekibimiz Sivas Fen Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulmuştur. Nesnelerin
İnterneti- Yenilikçi internet teknolojileri, 3d yazıcılar, web ve mobil projeler ile robotik
kodlama üzerine düşük maliyetli, kolay üretilebilir çözümler geliştirmek için çalışmalar
yapmaktayız.
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2. Problem/Sorun:
İyonize edici radyasyon, elektrik gibi göremediğimiz ancak etkisini
hissedebileceğimiz olaylardandır. Radyasyonun etkisi, kanser ve mutasyon gibi
sorunlara yol açabilmektedir. Radyoaktif ışınların yoğunlaştığı yerleri göremememiz
çevre ve canlılar için sorun oluşturmaktadır. Radyasyon dozu ölçümleri için GM
Sayaçları ve sintilasyon dedektörleri kullanılmaktadır, bir bölgenin radyasyon ısı
haritasını çıkarmak için bu cihazlarla manuel ölçümler yapılmakta ve haritalara
kaydedilmektedir. Bu haritalandırmalar, afet yönetiminde hangi bölgelerin tehlikeli
olduğunu tespit etmekte, normal zamanlarda ise arkaplan radyasyonunun yüksek olduğu
bölgelerin tespitinde kullanılmaktadır. Radyasyon ölçümünün tehlikeli olabilecek
bölgelerde insansız olarak yapılabilmesi için çeşitli insansız araçlar kullanılmaktadır
ancak bu robotlar yüksek fiyatlara ulaşabilmekte ve kapalı kaynak olmaları ihtiyaç
halinde üretilmelerini zorlaştırmaktadır.İnsanların radyasyon kaynaklı tehlikelere karşı
zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkan tanıyacak bir anlık haberleşme
sağlayan gelişmiş bir sistem kullanılmaması sorunuda tarafımızca düşünülmüştür.
3. Çözüm
Projemizde Arduino ve malzemelerinin dünya çapında yaygınlaşmasıysa kolay olarak
bulunabilen modül ve mikrokontrolcüler kullanılacaktır. 4 tekerlekli arazi aracı
üzerinde konumlandırılmış, GM sayaç modülü, GPS modülü, ortamsal sensörlerden
alınan veriler konum ve zaman bilgileriyle beraber robot üzerindeki SD karta kaydedilip
LoRa üzerinden kontrol merkezine gönderilecektir.
Cihazın hareketi için 3 yöntem belirlenmiştir, manuel kontrol, GPS ile belirlenen
noktalardan ölçüm alma, kare tarama. Manuel kontrol modunda cihaz uzaktan kontrol
edilecektir, GPS ile otomatik ölçüm alma modunda robotun ortamsal engellere
takılmaması için Lidar sensöründen alınan veriler kullanılacaktır. Kare tarama modunda
araştırmacılar bir birim boyutu belirleyerek n*n bir kareyi karelere bölüp her karede
ölçüm alınmasını sağlayabileceklerdir.
Yazılımsal tarafta Python , Html Css Javascript, Php ve Node Js ile kodlanacaktır,
Python’un veri bilimindeki popülerliği yapılacak çalışmalarda takım üyelerine kolaylık
sağlayacaktır. Javascript Node js ve Php dilinin web ortamında güncel teknolojiye uyum
sağlayabilen bir proje oluşturmak için tercih edilmiştir.Canlı akan verilerin gösterilmesi
için Flask, verilerin analizi için, Numpy, Matplotlib, seaborn ve Google Maps API
kullanılacaktır.
4. Yöntem
4.1 Radyasyon Ölçümü
Radyasyon dalga ya da parçacık halinede enerji yayılımıdır. Çekirdeğindeki nötron
ve proton sayılarında dengesizlik bulunan atomlar ilave enerjilerini ışıma olarak
salarlar. Salınımlar proton ve nötron sayısı dengeleninceye kadar devam eder. Ortaya
çıkan enerjiye “radyasyon”, bu sürece ise “radyoaktif parçalanma” adı verilir. (1)
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Parçacık tipi radyasyon: Belirgin bir kütle ve enerjiye sahip çok hızlı hareket eden (α
parçacıkları ışık hızının 1/10’u, β parçacıkları ışık hızının %98’i , γ parçacıkları da ışık
hızında hareket etmektedir). Alfa (α) , beta (β+, B-) ve gama (γ) ışımaları bu gruptadır.
(2)
Projemizde gaz dolu dedektör kullanılacaktır, bu tip dedektörlerde radyasyonun
oluşturduğu iyonizasyon akımı ölçülür. İçinde yüksek basınçta hava, helyum, argon gibi
bir gaz bulunduran tüp anod ve katod arasına sıkıştırılır. Zıt yüklü olan bu elektrotlar
arasında bir manyetik alan oluşturulur. İyonlaştırıcı radyasyon gaz molekülleri ile
etkileşerek gazı iyonlarına ayırır. Pozitif iyonlar katoda, negatif iyonlar anoda göç eder
ve iki zıt kutup arasında bir iyon ya da iyonizasyon akımı meydana gelir. Oluşan bu
akımın şiddeti gelen radyasyonun şiddeti ile orantılı olarak değişir. Gaz dolu
dedektörler, pozitif ve negatif elektrotlar arasındaki uygulanan gerilim farkına göre;
iyon odası, orantılı sayaç ve Geiger-Müller dedektörleri olarak üçe ayrılır (3,4,5).
Geiger-Müller Dedektörleri: Yüksek gerilim ile çalışan iyon odalarıdır. Uygulanan
yüksek gerilimden dolayı GM Ddeektörleri radyasyonun enerjisinden bağımsız bir
sinyal üretir. Parçacık tipi ve enerjisi ölçülemez, yalnızca gama ışınları sayılmak
istenirse ölçüm tüpünün önüne bir zırh yerleştirilerek beta ışınları durdurulur ve gama
ışınları ölçülür.
Doz ölçümü mikrosievert biriminde yapılacaktır, ölçülen CPM değeri kullanılan ölçüm
tüpünün çevirme katsayısı ile çarpılarak μSv/h değeri elde edilecektir.
Projemizde SBM-20 tüpünü kullanan GM Sayaç modülü kullanılacaktır.
4.2 Robot Araç
Robotik araç çeşitli arazilerde çalışabilmesi için paletli bir gövde üzerinde bulunacaktır.
Ön tarafında bulunan GM sayaç modülü radyasyon verisini alacaktır. Giriş çıkış
pinlerinin fazla olması nedeniyle Arduino Mega kullanılacak, kablosuz haberleşme
işlemi uzun mesafelerde düşük enerjiyle yapabilen LoRa üzerinden MQTT protokolü
ile gerşekleştirilecektir. GPS modülü ve isteğe bağlı olarak eklenebilecek ortamsal
sensörlerden alınan veriler SD karta kaydedilecektir.
Sistemi test etmek için 2020 Aralık ayında geliştirilen prototip Şekil 1’de verilmiştir.

GM Sayaç Modülü
Şekil 1 İlk Prototip
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Şekil 2 Robot Araç IoT Sistem Akış Şeması
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Şekil 3 Robot Araç IoT Ptoje Sisteminin Şematik Görünümü

4.3 Verilerin Analizi
Verilerin toplandıktan sonra kolay analiz edilebilmesi için numpy, matplotlib, pandas,
gmaps ve seaborn kütüphaneleri kullanılacaktır. Toplanan veriler GM Modülü ve GPS
modülünü barındıran küçük bir prototiple yürüyerek toplanmıştır.
Veriler csv olarak içeri aktarılmış ve pandas dataframe oluşturulmuştur. Oluşturulan
dataframe’de bulunan CPM sütünu çevirme katsayısıyla çarpılarak μSv/h değerini
belirten doz sütunu oluşturulmuştur. Elde edilen veri setinden matplotlib, seaborn ve
gmaps yardımıyla grafikler oluşturulmuştur.

Radyasyon ısı haritlaları alınan ölçümlerin hepsine oranla en sıcak bölgenin neresi olduğunu
göstermektedir. Şekil 5’te Google Maps API kullanılarak radyasyon doz verisinin sıcaklık
haritası verilmiştir. Şekil 6’da ısı haritasını oluşturan kod verilmiştir.

Isı haritası oluşturma yöntemiyle afet anında robotun üzerine takılabilecek ek
sensörlerden de alınan verilerin ısı haritası kodda verinin alınacağı sütun değiştirilerek
oluşturulabilecektir.
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4.4 Kontrol Merkezi ve Sunucu
Sunucu ve kontrol merkezi tarafında Raspberry Pi üzerine bağlanmış LoRaWAN shield
robot ile iletişim kuracaktır ve robottan gelen verileri Prometheus’a aktaracaktır. Cyberdeck
formatında portatif bir cihaz tasarlanıp afetlerde ve araştırmalarda taşınabilirliği kolay bir
sistem tasarlanacaktır. Gelen veri akışları Grafana’da gösterilecektir, robot manuel kontrol
modunda cihaza bağlanabilecek Xbox veya PlayStation uyumlu gamepad ile kontrol
edilebilecektir. Robot belirli bir tarama programına göre hareket ettirilecekse planlanan hareket
dosyaları cihaza gönderilebilecektir.

Şekil 7 Örnek Cyberdeck (6)
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemizi PackBot ürününden düşük maliyeti, açık kaynaklı olması, küçük nükleer
kazaların afet yönetiminde kullanılabilmesi, açık bir platform olduğu için kolay temin
edilebilen malzemelerden üretilebilmesidir.Tasarladığımız robotun “Radiation
MeasurementsUsing a Wireless Robot”, makalesinde tasarlanan robottan farkları,
haritalandırma işlemlerini GPS ile kolaylaştırması, modern veri analiz yöntemleri ile anlık
olarak değişen gösterimler oluşturması, araştırmacılar tarafından seçilen koordinatlardan
otomatik olarak gidip ölçüm alabilmesidir.
Elde edilen tüm sonuçların uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen limit değerler ile
karşılaştırılması bu sonuçlara göre, hem radyolojik zarar indeksleri açısından hem de doz
parametreleri açısından hiç bir zarar teşkil etmediği sonucuna varılabilir olması projemizin
özgün ve yenilikçi yönüne katkı sağlamaktadır.
6. Uygulanabilirlik
Radyasyon varlığının duyu organları ile anlaşılması mümkün olmadığından radyasyon
ölçümü için çeşitli ölçüm aletleri kullanılmaktadır. Bu aletler ölçüm yapıp sınır değerler
üzerinden uyarı ve bilgi vermektedir.
Yapılan başka bir çalışmada Yazarlar Fukuşima Nükleer felaketinde “PackBot” adlı
robotların kazası sonrası direkt sıcaklık, direkt radyasyon, patlayıcı gazlar, zehirli gazlar
gibi zararlı etmenlerin ölçülmesinde kullanıldığını belirtilmiştir (7).
Ancak robotların 120.000 dolarlık fiyatları olduğu ve çok özelleştirilmiş cihazlar
olduğundan başka kullanım alanlarının olmadığını ve yüksek fiyatından ötürü ekonomik
olarak dezavantajlı ülkelerde kullanımının mümkün olmadığını belirtilmiştir. Özellikle
bu tip pahalı robotların sadece yüksek radyasyon bulunan bölgeler için ekonomik
olduğu, düşük radyasyon bulunan bölgelerde bu tip robotların gereksiz olduğunu
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belirtilmiştir. Ayrıca yazarlar üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar,
hastaneler gibi rasyasyonla çalışma yapılan yerlerde kendi yaptıkları robotların olası bir
kaza anında ölçüm ve risk belirleme için kullanılabileceğini belirtmişlerdir (8)
Jeologlarca uygun olduğu düşünülen düz arazilerde, aracımızın araziye daha uygun hale
getirilmiş bir versiyonu (GPS eklenmiş, uygun tekerlek takılmış) arazideki
anormalliklerin 3d haritalandırılmasında yardımcı olabilir.Projemiz düşük maliyeti ve
kolayca üretilebilmesiyle dünyanın her yerinde; liselerde, üniversitelerde, sanayilerde,
bilim insanları için kolayca sağlanabilecektir. Tüm bu özelliklerinden dolay radyasyon
ölçümü ve paylaşımı yapan bot araç sanayinin herhangi bir dalında üretilip kullanılabilir
nitelikte ve sanayiye uygulanabilir ve afetlerde kullanılabilir yapıdadır.
Ülkemizde afet yönetimi kapsamında yapılan diğer bir önemli çalışma da Radyasyon
Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA)’nın hayata geçirilmiştir Ancak yine de ortaya çıkacak
radyoaktif serpintinin uzun süreli etkilerininin engellenmediği görülmektedir.Bu
anlamda riskli bölgelerin acil olarak belirlenmesi ve zarar azaltıcı önlemlerin alınması
zorunluluğu ve 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunun 83.maddesinin 6.fıkrasına görede
projemiz sanayiye uygulanabilir yapıdadır.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projenin iş-zaman planı Şekil 8’de verilmiştir.
AYLAR

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Problemin
✓
Belirlenmesi
Literatür
Taraması
Verilerin
Toplanması
ve Analizi
Projenin
Hazırlanması
Ve
Test
Edilmesi
PDR
Hazırlanması

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Şekil 8 Proje İş-Zaman Planı
Projemizin tahmini bütçesi 2500₺ olarak hesaplanmıştır. Oldukça minimal bir tasarım
yapılmaya çalışılıp en az maliyetle proje gerçekleştirmek hedeflenmiştir.
Proje için 1 Adet RPI 3, 1 Adet Geiger Sayaç Modülü, 2 Adet LoRa modülü, 1 Adet GPS
Modülü, 1 Adet Arduino Mega, 1 Adet Motor Sürücü Shield, 3 Adet MQ sensör, 1 Adet 7 İnç
Lcd Ekran, Robot İçin Uygun Şase ve Bataryalar kullanılacaktır.
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizin hedef kitlesi jeologlar, bilim insanları, arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere
bu konuda araştırma yapmak ve afet faaliyetlerine yardım etmek isteyen herkestir. 2021 yılında
Dünya’da 443 aktif nükleer enerji santrali bulunmaktadır (9), yeni mühendislik teknolojileriyle
beraber kaza riski azalmış olsa da riskin tamamen sıfırlanması mümkün değildir. Projemizin
hedef kitlesi hem afet yönetimiyle ilgilenen görevliler hem de bilim insanlarıdır.
9. Riskler
SWOT Analizi
Sıra:

Risk Açıklaması

Risk Yönetimi (B Planı)

Olasılık

1

İnternet
olmaması

2

Gelen
verilerin Veriler veri tabanına kaydedilerek kullanıcıya Düşük
kullanıcıya
iletilememe durumunda veri tabanından verilerin Risk
sunulmaması
tekrar çekilmesi

3

IoT Cihazının Çekim LoRaWAN’ın açık alanlarda çekim mesafesi 10 Düşük
Alanında Olmaması
KM olarak belirtilmiştir. RF spektrumunda Risk
yüksek bir enterferans olmadığı sürece benzer bir
mesafe beklenmektedir.

4

Sensörler, veya IoT Cihaz modüler olarak tasarlanacaktır sorun Düşük
cihaz çalışmaması
çıkaran
parçalar
yedekleriyle
sahada Risk
değiştirilebilir.

erişiminin Proje yerel olarak veri toplamaktadır, internet Düşükerişimi
olmaması
durumunda
Gmaps Orta Risk
çalışmayacaktır ancak kaydedilen verilerle erişim
bulunan bir yerde kontrol sağlanabilir.
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