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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Yoğun olmayan binaların girişlerinde ateş ölçümü sırasında  güvenlik görevlilerinin 

insanlara yakın temasını önlemek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Güvenlik görevlileri 

kendilerini riske atarak ateş ölçümü yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ateş ölçerimizle hiçbir 

insan müdahalesi olmadan otomatik olarak insanların ateşi ölçülmektedir. Giren kişi sayısının 

çok yoğun  olduğu alanlarda  zaten yüksek maliyetli termal kameralı sistemler bulunmaktadır.  

 Yaptığımız proje ile alın yüz ve boyun bölgesinden ateş ölçümünü  kişinin boyuna 

göre kendini ayarlayarak otomatik  yapmaktadır.  

 Ateş ölçüm devremizde sensör başlangıçta yukarıda beklemektedir. (Resim – 1)    Bir 

kişi ateş ölçüm devremize  yaklaştığında öncelikle uygun mesafade olup olmadığını denetler. 

Mesafe ölçüm yapmak için uygunsa kişinin boyunu algılar. Ateş ölçer sensörünün  konumunu 

alın hizasına getirerek ölçüme başlar. (Resim – 2)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resim – 1          Resim – 2  
    

  Sensör aşağı doğru hareket ettirilerek yüz ve boyun bölglerinin ateş değerleri de 

ölçülür. Ölçülen değerler içerisindeki en yüksek değer monitörde görüntülenir. Alın yüz ve 

boyun bölgelerinin ölçülmesi ile uzun saçlı veya bereli kişilerin ateşinin ölçülmesinde 

problem yaşanmamış olmaktadır. 

  Ölçüm sonucunu normal ateş, hafif ateş ve yüksek ateş olarak üç kısımda 

değerlendirir.  37 derecenin altındaki ateşi normal, 37-38 derece  arasını hafif ateş ve 38 

derece üstünü yüksek ateş olarak kabul eder.  

 Normal ateş ve hafif ateş ölçümünde yeşil renkli led ışık verir ve turnike sistemi 

açılarak ziyaretçinin içeri girilmesine izin verilir. (Resim – 3)    Yüksek ateş durumunda 

kırmızı renkli led ışık verir ve siren çalarak görevlileri bilgilendirir. (Resim – 4)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resim – 3          Resim – 4    
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 Monitörde okunan ateş değerleri bluetooth bağlantısı ile görevli kişilerin tablet veya 

telefonlarına gönderilerek ekranda görüntülenir.  Normal ateş ve hafif ateş ölçümünde ekran 

yeşil renklidir. Yüksek ateş durumunda ekran kırmızı renklidir ve flaş yaparak uyarı 

vermektedir.  (Resim – 3)  ve  (Resim – 4)     

 

 

 Projemizde MLX90614-DCI uzun 

mesafeli ateş ölçer sensörü kullanılmıştır.  

 Sensörün yukarı aşağı hareketi step 

motorla sağlanmıştır.  

 Ayrıca kızıl ötesi engel sensörleri ile gelen 

kişi ve boyu algılanmaktadır.  

 Arduino Nano ile sistem kumanda 

edilmektedir. 

 Aynı zamanda bluetooh bağlantısı ile 

mobil cihazlara gerekli veriler gönderilmektedir. 

Sonuçlar cep telefonu veya tabletten takip 

edilebilmektedir. (Resim – 5)     

 

  (Resim – 5)     

 

 

2. Problem/Sorun: 

 Pandemi döneminde bina girişlerinde içeri girmek isteyen ziyaretçilerin 

ateşlerinin ölçülmesi zorunlu hale getirildi. Giren kişi sayısının çok yoğun  olduğu 

alanlarda yüksek maliyetli termal kameralı sistemler zaten kullanılmaktadır. Termal kameralı 

sistemler tabi ki daha pratik ve hızlıdır ancak her girişe konulması maliyetlerinin çok yüksek 

olmasından dolayı mümkün değildir. (Resim – 6)   

 

 

  

 

 

       Resim – 6 Termal kamera ile ateç ölçme 

 

 Girişlerin yoğun olmadığı noktalarda güvenlik görevlileri manuel temassız ateş ölçer 

kullanarak ziyaretçiye yaklaşarak alın bölgesinden ateşini ölçmektedir. Ateş ölçümü 

yapılırken zorunlu olarak uyulması gereken sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. (Resim - 7)   

Yakın mesafede covid-19 virüsü karşı tarafa rahatlıkla geçerek diğer kişinin de 

hastalanmasına neden olmaktadır. Görevliler kendilerini riske atarak ateş ölçümü yapmak 

zorunda kalıyorlar. (Resim – 8)   
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 Resim – 7  Sosyal mesafe      Resim – 8  Bina girişlerinde ateş ölçümü 

 

 Bu projeyi yapmaktaki amacımız düşük maliyetli tam otomatik ve sonuçları 

yorumlayabilen bir ateş ölçer yapmaktır.  

  

3. Çözüm  

 Bina girişlerinde güvenlik görevlisi tarafından ateş ölçümü yapılırken zorunlu olarak 

uyulması gereken sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Ziyaretçi ile yakın temas sağlanıyor. 

Covid 19 Virüsünün diğer kişilere bulaşmasına davetiye çıkarılıyor. 

 Yapmış olduğumuz otomatik ateş ölçer projesi ile Covid 19 virüsünün diğer kişilere 

bulaşmasının önüne geçilmiş olur. 

 Binaya girmek isteyen ziyaretçi IR sensörler ile tomatik olarak algılanmaktadır. 

 Ziyaretçinin boyu proje tarafından algılanarak ateş ölçer sensör otomatik olarak alın ve 

yüz seviyesine getirilir ve ateş ölçümü yapılır. 

 Güvenlik görevlisi ziyaretçiye hiç yaklaşmadan elindeki tablet veya cep telefonundan 

giren kişilerin ateşini görebilmektedir. 

 Otomatik olarak ölçülen vücut ısısı hem proje üzerindeki monitörden hem de tablette 

görüntülenmektedir. 

 Ölçülen sıcaklık normal değerlerde ise yeşil renkli led ışık verir turnike veya otomatik 

kapı açılarak ziyaretçiye hiç temes etmeden içeri girmesi sağlanmaktadırç 

   Ölçülen sıcaklık 38 derecenin üzerinde ise kırmızı led ışık verir siren çalar ve ziyaretçi 

içeri alınmaz. 

   

4. Yöntem 

 4.1 Temassız Ateş Ölçerler  

 Medikal alanda yaşanan gelişmeler neticesinde artık yeni nesil cihazlar kullanıcı 

hayatına girmiş durumdadır. Bu cihazlardan birisi de uzaktan ateş ölçerlerdir. Son derece 

pratik bir kullanımı olan uzaktan ateş ölçer cihazlar özellikle salgın hastalıkların yaygın 

olduğu dönemlerde daha da büyük bir önem kazanmıştır.. Bu cihazların kullanımının pratik 

olması, insanlarla temasta bulunmayı gerekli kılmaması onları daha da önemli bir hale 

getiriyor. Bu cihazları kullanmanın herhangi bir zorluğu yoktur. Hemen herkes bu ürünleri 

rahatlıkla kullanabilir. 

 Uzaktan ateş ölçer cihazları kişilerin alın kısmından ölçüm yaparak çalışır. 
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Termometre alın kısmından yayılma gösteren ısı kaynaklı olan radyasyonu belirleyerek 

bölgedeki sıcaklığın ölçümünü gerçekleştirir. 

 Bu cihazların çalışma prensibine bakıldığında ise çok karmaşık olduğu görülebilir. Her 

nesne ya da varlık kendi sıcaklığı düzeyinde kızılötesi bir enerji yayılımı gösterir. Yüzeyde 

oluşan bu sıcaklıklar da dalga boyu dağılımına ve radyant enerji türünün etkisi altında kalır.  

Uzaktan ateş ölçer cihazları tüm hesaplamaları doğru şekilde yaparak kişilerin vücut ısısı 

hakkında net bilgiler ortaya koyan cihazlardır (Altın,Demirel, 2016). 

 

 4.2 Temassız Sıcaklık Ölçümü 

 Tüm cisimler titreşen moleküllerden oluşur ve infrared radyasyon yayarlar.. Cisimlerin 

sıcaklığı ile moleküllerinin titreşimi, dolayısıyla yaydıkları IR enerji doğru orantılı olarak 

artar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Sıcak Ortamdan Yayılan IR Radyasyon            Şekil 2. İnfrared Işığın Dalga Boyu 

 

 Şekil 1.’deki gibi infrared termometreler ölçüm yüzeyine temas etmeden ölçüm 

yaparlar. IR sensörünün algıladığı, doğrulttuğu cisim yüzeyinden yayılan infrared enerjiyi 

elektrik enerjisine çevirir, ölçer, değerlendirir ve yüzey sıcaklığı olarak gösterir. 

 Şekil 2.’de ışınımların dalga boyu grafiği bulunmaktadır. Burada görünür ışık, 

elektromanyetik tayfın insan gözü tarafından saptanabilen aralığıdır. 

 Infrared termometreler; elektromanyetik spektrumun kızılötesi aralığındaki (yaklaşık 

900-14000 nanometre ya da 0,9μm – 14μm) ışınımlarını tespit ederek gözle görülmeyen bu 

ışınımları elektrik sinyali haline getiren cihazlardır. Tüm nesneler vücut(gövde) 

sıcaklıklarından dolayı az veya çok kızılötesi ışınım gerçekleştirirler. Kızılötesi ışıklar gözle 

görülememektedir. Termografi sayesinde görünmez ışınlar görünür hale getirilebilmektedir ve 

IR sensörler ile elektrik sinyaline çevrilebilmektedir. Bir cismin sıcaklığı arttıkça infrared 

ışıkta artacaktır. 

 Sıcaklık ölçüm uygulamalarına bağlı olarak sensör obje arası mesafe ve spot çapı 

belirlenmelidir.  Bu noktada uygun optik lens seçimleri devreye girer. Uzun mesafede küçük 

bir alan, yakın mesafeden geniş ya da küçük bir alan ölçülecek şekilde lens seçimi yapılabilir. 

 4.3 MLX90614-DCI Ateş Ölçer Sensörü 

 MLX90614 sensörü IR sıcaklık probu bir optik sistem, fotoelektrik dedektör, 

amplifikatör, sinyal işleme ve çıkış modülünden oluşur. Optik sistem, kızılötesi radyasyonu 

görüş alanında toplar ve kızılötesi radyasyon enerjisi, fotoelektrik dedektör üzerinde 

birleştiğinde ilgili elektrik sinyallerine dönüştürülür. Amplifikatör ve sinyal işleme devresi 
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tarafından işlendikten sonra, sinyal bir sıcaklık değerine dönüştürülür. 

  

 MLX90614 kendi kendini kalibre eder 

ve sinyal işleme çipine entegre edilmiş düşük 

gürültülü bir amplifikatöre sahiptir. Çipin 

kendisi 17 bitlik bir ADC ve DSP cihazıdır, 

doğru ve güvenilir sonuçlar verir. 

MLX90614-DCI, küçük görüş alanı nedeniyle 

(FOV = 5 °), tespit mesafesinin daha uzun 

olabileceği uygulamalar için  uygundur. 

 

Şekil 3. MLX90614-DCI Temassız Ateş Ölçer Sensörü 

 

4.4 Arduino Nano 

Sistemi kumanda etmesi için Arduino Nano mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Arduino 

Nano temelde Arduino Uno ile aynı özelliklere sahip fakat ebat olarak çok daha küçük olan 

bir modeldir. Arduino Uno gibi ATmega328 mikrodenetlecisini kullanır. Uno ile olan 

benzerlikleri sayesinde Uno için yazılmış herhangi bir yazılımı Nano ile istediğiniz gibi 

kullanabilirsiniz 

 

 

 

 

Şekil 4. Arduino Nano 

 

4.5  A4988 Motor Sürücü 

 Step motorumuzu hareket ettirmek için A4988 motor sürücü entegresi kullanılmıştır. 

A4988, açık devre 16 bacaklı bir step motor sürücü kartıdır. Faz başına 2 amper destekleyen 

bir karttır. Potansiyometre ile birlikte kullanıldığında motora yön kontrolü yapabilme imkanı 

verir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. A4988 Motor Sürücü 

 

 

 4.6 Nema 17 HS4401 Step Motor  

 Gıda paketleme, Tıbbi cihazlar, Cnc tezgahları, 3D yazıcılar, Robotlar, Hareket 

konumlandırma gibi bir çok farklı alanda kullanılabilir. 
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Şekil 6. Nema 17 HS4401 Step Motor 

 

 4.7 Nextion HMI 4.3 Inch Dokunmatik TFT Lcd Ekran - 4MB Dahili Hafıza 

  

 Nextion, insan ve proses, makina, 

uygulama ya da cihaz arasında kontrol ve 

görselleştirme arabirimi olarak görev yapan 

Human Machine Interface (HMI) 

çözümüdür(Şekil 7).Bu ürün donanım kısmında 

 bir dizi TFT kartı ve yazılım kısmında ise - 

Nextion editoründen oluşmaktadır. Nextion 

TFT kartı iletişim için tek bir seri port kullanır. 

Böylelikle kablolamayla uğraşmak zorunda 

kalınmaz      Şekil 7. Nextion Dokunmatik Ekran 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 

 Termo Robot otomatik ateş ölçen  projemiz, 

a. Ateş ölçen sensör kısmı kişinin boyuna göre kendini ayarlayarak hiçbir müdahale 

olmadan yakın temas kurulmadan ateş ölçümü yapmaktadır.  

b. Yüksek ateş durumunda görevlileri sesli ve görsel sistemlerle uyarmaktadır.  

c. Tablet veya cep telefonuna sonuçları ve uyarıları göndermektedir.  

d. Ateşin normal olduğu durumlarda turnike veya otomatik kapıları açabilmektedir. 

 Giren kişi sayısının çok yoğun  olduğu alanlarda yüksek maliyetli termal kameralı 

sistemler zaten kullanılmaktadır. Termal kameralı sistemler tabi ki daha pratik ve hızlıdır 

ancak her girişe konulması maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı mümkün değildir. 

 Amacımız düşük maliyetli tam otomatik ve sonuçları yorumlayabilen bir ateş ölçer 

yapmaktır. Ancak girişlerin yoğun olmadığı noktalarda güvenlik görevlileri kendilerini riske 

atarak ateş ölçümü yapmak zorunda kalmaktadırlar.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 Pandemi döneminde ihtiyaç duyulan cihazları üretecek milli teknolojiye sahip olmanın 

ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.  

 Projemizde kullandığımız MLX ateş ölçen sensörü yurt dışından temin edilmektedir 

ve ülkemizde de satılmaktadır. Projenin diğer  tüm bileşenleri yerli ve milli ürünlerden 

oluşmaktadır. Her meslek lisesinde ve elektromekanik bir atelyede imal edilebilir.  
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 Projenin yazılım ve kodlamasını bizzat kendimiz gerçekleştirdik.  

 Projemiz tüm resmi özel kurum ve kuruluşların kapı girişinde ziyaretçilerin ateşinin 

ölçülmesinde kullanılacaktır. Seri üretim ile imal edilerek ülke içine ve yurt dışına rahatlıkla 

satılabilir. Pazarlama sıkıntısı olmaz. 

 Projenin uygulamasında ve imalatında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmaz. Her 

meslek lisesinde ve elektromekanik bir atelyede imal edilebilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projenin tasarım, üretim ve test süreçleri aşağıda belirtilen zaman planlaması 

doğrultusunda yapıldı. 

Aylar 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Mart  Nisan 

Literatür Taraması X X      

  Ateş ölçüm yöntemlerinin test 

edilmesi       
 X      

Uygun IR sıcaklık sensörlerinin 

belirlenmesi 
X X X     

Kullanılan malzemeleri alınması   X X    

Elektronik Devre Tasarımı ve Yapımı   X X    

Proje Maketi Yapımı   X X X   

Projenin Denenmesi ve Programın 

hatalarının düzeltilmesi 
   X X X X 

Ön değerlendirme Raporunun hazırlan.    X X   

Proje detay raporunu yazılması      X X 

 Projenizin tahmini maliyeti  1475 TL dir.  projede kullanılacak malzemeler ve fiyatları 

aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

KULLANILAN MALZEMELER FİYATI 

Arduino Nano  30 TL 

MLX 90614-DCI 450 TL 

4.1 inc Dokunmatik Ekran 350TL 

RZ60S Kızılötesi engel sensörü (2 adet) 100 TL 

Güç Devresi  30 TL 

HC-06 Bluetooth Modülü 30 TL 

Nema 17 HS4401 Step Motor 65 TL 

A4988 Motor Sürücü 20 TL 

Şerit Ledler 50 TL 

Step motor bağlantı aparatları 

mil,kaplin,rulman..vb 

200TL 

Gövdenin Yapımı(Dolap) 150TL 

Toplam 1475 TL 
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 Giren kişi sayısının çok yoğun  olduğu alanlarda yüksek maliyetli termal kameralı 

sistemler bulunmaktadır. Girişlerin yoğun olmadığı yerlerde ise güvenlik görevlisi riskli bir 

durum olan manuel olarak ateş ölçümü yapmaktadır. 

  Bizim tasarladığımız proje ise düşük maliyetli tam otomatik ve sonuçları 

yorumlayabilen bir ateş ölçerdir. 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz girişlerin yoğun olmadığı tüm kamu kurumları ile özel sektör işletmelerinde 

bina girişlerinde kullanılabilir. Gelen ziyaretçilerin ateşi otomatik olarak ölçülebilicektir.  

 Bina girişlerinde ateş ölçümünü yapan görevlilerin, insanlara yakın temasını 

engelleyerek hastalık bulaşma riskinden korumuş olacağız.  

 Ateşi ölçülen kişilerinde ölçüm yapan görevlilerle yakın temas etmesini 

engellediğimizden onları da korumuş olacağız. 

 

9. Riskler 

 Ateş ölçümü sırasında özellikle kışın soguk bir alandan gelen kişinin ateşinin 

normalden düşük çıkabildigini gördük.  

 Soguk alandan gelenlerin  birkaç dakika bekletildikten sonra ateşlerinin  ölçmesinin 

daha dogru olacagını gördük.  

 Bu ölçüm hatası, termal kamera ve elle yapılan ölçümler içinde aynı şekilde bir hataya 

sebep olmaktadır. 

 Projenin maliyeti oldukça düşük olması, yerli ve milli parçaların birleştirilmesi ile 

yapılması, yazılım ve kodlamanın kendimize ait olmasından  dolayı hiçbir sıkıntı yaşanmadan 

çok kısa sürede imal edilebilir 
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