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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Toplu kullanım alanlarından biri olan ve genellikle gün içinde herkesin kullandığı asansörler 

tuşlu veya dokunmatik olarak tasarlanmıştır. Bu çeşit asansörlerin istenilen kata ulaşması 

için insanların tuşlara temas etmesi zorunludur. Bir günde yüzlerce insanın dokunduğu 

tuşlara temas etmek, insanların sağlığını tehlikeye atmakta ve başta Covid-19 olmak üzere 

bizleri zararlı organizmalara karşı savunmasız bırakmaktadır.  

 

Peki istediğimiz kata hiçbir yere dokunmadan gidebilir miyiz?  

 

Temassız asansörü normal asansörlerden ayıran tek özellik, kodlanmış ultrasonik mesafe 

sensörleri olan HC-SR04 (1,3) sayesinde komut sisteminin temassız olmasıdır. Proje 

asansörün genel yapısı ve mekanizmasını değiştirmeyip, sadece tuşlardaki butonların kontrol 

sistemi ve mesafe sensörleriyle (1,3) değiştirilmesiyle günümüz asansörlerine de 

uygulanabilir yapıya sahiptir. Bu yüzden Teknofest’te kodlanmış HC-SR04 mesafe 

sensörleri ön planda olan bir çeşit maket asansör sergilenecektir. 

 

Her tuş yerinde mesafe sensörü (1,3) bulunan projenin kodlaması Arduino üzerinden 

yapılacaktır. Asansör, mesafe sensörlerinin (1,3) belirli bir mesafeyi belirli bir zaman 

diliminde okuması üzerine hareket edecektir. Belirlenen mesafe ve zamana örnek vermek 

gerekirse kullanıcı, asansöre komut vermek için, her tuş yeri veya çağırma tuşundaki mesafe 

sensörüne 1-1,5 cm aralığında 2 saniye boyunca parmağını gösterecektir. Birden fazla 

mesafe sensörü (1,3) aynı anda komut alırsa asansör hareket etmeyecektir. 

 

Oldukça basit olan ve dolayısıyla detaylandırmada zorluk çektiğimiz 

Temassız Asansörün prototipi bulunmamakla beraber tasarımının bir 

kısmı hazır alınıp bir kısmı 3D yazıcı tarafından yapılacaktır. Yandaki 

asansör maketinde gördüğünüz üzere projemizin prototipi bu şekilde 

olacak ve ana donanımlar olarak mesafe sensörleri (HC-SR04), motor ve 

Arduino içerecektir. Tasarım detayı çözüm bölümünde belirtilmiştir. 

 

Belirlenen mesafe, zaman, mesafe sensörlerinin (1,3) aynı anda birden 

fazla mesafeyi okuması gibi durumlar ve detay içeren çeşitli 

iyileştirmeler, projenin maddi destek alması sonucunda; birçok firmayla 

görüşülerek ve üst düzey testlere tabii tutularak geliştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ve 3 numarayla belirtilen, sesin bir engele çarpıp geri dönme süresine bağlı ultrasonik 

mesafe sensörü ve çalışma mantığı 
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2. Problem/Sorun: 

1- Toplu (ortak) kullanım alanlarından biri olan asansörleri gün içinde birçok kişi 

kullanmakta ve taşıyıcı konumuna düştükleri için bizleri sağlık açısından tehdit etmektedir. 

2- Enfekte olan kişilerin toplu kullanım alanlarına temas etmesi veya salgılarını ortama 

saçması, bizleri zararlı organizmalara karşı savunmasız bırakmaktadır. 

 

Asansör tuşlarına başka bir nesneyle temas etmek ve dolayısıyla birebir temastan kaçınmak 

kişisel tercihe bağlı bir çözüm olarak gözükse de; kullanılan nesnenin dezenfekte 

edilmesine veya çöpe gitmesine (tek kullanımlık ürünler, peçete) sebep olan yetersiz bir 

çözümdür. ( Maddi kayıba sebep veren bir problem) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

3. Çözüm (Tasarım) 

Bir üst bölümde bahsettiğim üzere *başka bir nesneyle temas* tam bir 

çözüm sayılmamaktadır. Bu durumda en sağlıklı çözüm, istenilen 

durumun temassız bir şekilde gerçekleşmesine zorlanmasıdır.   

 

Bu noktada HC-SR04 (1,3) ve Arduino aracılığıyla yazılan if else kodları 

bu durumu üstlenmekte, tuş yerinde bulunan mesafe sensörüne 2 saniye 

boyunca parmağın uzatılmasıyla; sağlık dostu Temassız Asansör istenilen 

kata temassız bir şekilde ulaştırmaktadır.  

 

Sergilenecek asansör maketi 3 veya 4 katlı 

olacak, şasesi hazır alınacak olup geri kalan 

kısımda flament tercih edilecektir. Katlar 

arası ulaşım için motor ve makara 

kullanılacaktır. Mesafe sensörleri, motor ve 

Arduino arasındaki bağlantı Jumper 

kablolar aracılığıyla yapılacaktır. 3B 

prototipi maddi destek aldıktan sonra 

yapılacak olan asansörün kodlaması, fiziksel programlama 

platformu olan Arduino üzerinden yapılacaktır. 
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4. Yöntem (Kodlama) 

Yandaki kod satırını açıklamak 

gerekirse: 

HC-SR04’ün Trig (yayılan ses) pini 

Arduino’da 9 nolu pine, Echo pini 

(geri dönen ses) 10 nolu pine 

bağlanmıştır. 

 

 

Parantez içine yazılan 9600 değeri 

saniye başına gönderilen ve alınan bit 

(0 veya 1) anlamına gelmektedir. 

 

Eğer(if) mesafe sensörüyle engel 

arasındaki mesafe 4-5 cm arasında ise 

dijital ekranda “Asansör komut aldı” , 

else(değilse) “Asansör komut almadı” 

yazacaktır. 

 

 

Her ses dalgası gönderimi için yarım 

saniye beklenecektir.(delay) 

 

Yukarıda gördüğünüz kod satırı, HC-SR04 mesafe sensörünün; aşağıda gördüğünüz kod 

satırı ise step motor ve sürücü kartının temel kodlarıdır. Projenin olumlu olması durumunda 

tüm donanım kodları birleşerek asansörün beynini oluşturacaktır. 

 

 

Mesafe sensörünün okuduğu değer 2 saniye boyunca 4-5 cm arasında olduğunda step motor 

çalışacak ve makara yardımıyla asansör kabinini hedef kata ulaştıracaktır. 

 

 

Not: Belirlenen zaman ve mesafe duruma göre değişiklik gösterebilir. 

 

 

Bu kod ile step motorun döneceği 

adım sayısını belirledik ve step motoru 

Arduino’nun 8,9,10 ve 11 numaralı 

pinlerine bağladığımızı belirttik. 
 

Bu kodla ise motorun dönüş hızını 

ayarladık. 

 

Son kod satırıyla da step motorun önce 

bir yönde sonra da ters yönde 

dönmesini sağladık. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz toplu kullanım alanlarından biri olan asansörlerin, sağlık açısından kodlanmış 

mesafe sensörleriyle geliştirilmesiyle inovatif hale gelmiştir. Daha önce birçok sesli, 

bluetoothlü ve QR Kodlu asansör projeleri yapılmıştır.  

 

Fakat bir kısmını 3D yazıcıyla özgünce tasarladığımız Temassız Asansör, komut alma 

konusunda mesafe sensörünün işlevinin özgünleştirilmesiyle sesli, bluetooth veya QR Kodla 

komut alan asansörlere göre farklılık göstermektedir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Patent başvurusu bulunan ve özet bölümünde de bahsedilen bütün asansörlere sadece tuş 

takımının mesafe sensörleriyle değiştirilmesiyle uygulanabilir projemizin başta temasın 

en tehlikeli olduğu yerler olan hastane, AVM gibi toplu kullanım alanlarında kullanılması 

gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca ticari ürün potansiyeli olan Temassız Asansörün tanıtılması 

halinde ilerdeki süreçlerin daha da hızlandırılmasını öngörüyoruz.  

  

 

                                              Temassız Asansör tuş takımı 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Asansör Şasesi/Maketi: 200 TL  Mesafe Sensörü: 25*4= 100 TL    Arduino R3 Uno: 230 TL 

Motor: 160 TL   Motor Sürücü Kartı: 140 TL   Jumper Kablo ve Filament vb.: 170 TL 

TOTAL: 1000 TL               

Not: Projemizin maliyetinin 2020 yılında Komut Alan Asansör adlı benzer tür projenin 

maliyetiyle arasında 200 TL fark vardır. Bunun sebebi kolaylık olması açısından şase ve 

motorun özel temin edilmesi ve üzerinde 3D yazıcıyla değişiklikler yapılmasıdır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Günümüzde herkes asansörlerle ulaşım sağlamaktadır ve bu yüzden onları kullanma ve 

kullanma esnasında en iyi şekilde zararlı organizmalara karşı korunma hakkına sahiptir. 

 

                                     

 

 

                                     SAĞLIK BU, ŞAKAYA GELMEZ !!! 

 

 

 

 

 

 MART NİSAN            MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

1 Tartışma 

Düşünme 

Projeyi 

Geliştirme 

Projeyi 

Geliştirme 

ÖD/Sonuçların 

Açıklanması 

PDR Sonuç 

 

Açıklanması 

Geliştirme 

Testleri 

Genel 

Geliştirme 

2 ÖD/Rapor 

Hazırlığı 

Tasarım 

Fikirleri 

Tasarım 

Geliştirme 

Detaylı 

İnceleme 

Malzeme 

Temini ve 

Tasarım 

Tasarım 

Testleri 

Son 

Kontroller 

3 Takım İş 

Dağılımı 

Firmalarla 

Görüşmeler 

Firmalarla 

Görüşmeler 

Prototip 

Hazırlığı 

Prototip 

Oluşturma 

ve Kodlama 

Yazılım 

Testleri 

Teknofest 

2021 

4 Başvuru   PDR Hazırlığı Çeşitli Üst 

Düzey 

Geliştirmeler 

Genel 

Testler 

21-26 

Eylül 
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9. Riskler ve Çözümler 

r1- Projenin alacağı maddi destek limiti yetersiz olabilir. (Az) 

r2- Proje tasarımında kullanılacak malzemeler tahmin edildiği gibi kullanışlı olmayabilir.(Az) 

r3- Projede kullanılan donanımlarda bozulmalar meydana gelebilir. (Normal) 

r4- Projede kullanılan donanımlardan bazıları doğru sonuç vermeyebilir, örneğin HC-SR04 

mesafe sensörü bazı durumlarda yanlış mesafe okumaktadır. 

 

      Projemizde ciddi boyutta riskler bulunmamakta, projenin sorunsuz bir şekilde 

gerçekleşmesi öngörülmektedir. 
 

ç1- Okul idaresiyle görüşülerek sponsor bulunabilir.  

ç2- Tasarımda flament yerine daha kullanışlı malzeme tespit edilerek kullanılabilir. 

ç3- Bozulan malzemelerin yenisi temin edilebilir veya değişim yapılabilir. 

ç4- Donanımların yanlış değer okuması halinde benzer türü temin edilebilir, örneğin ultrasonik 

mesafe sensörü yerine kızılötesi uzaklık sensörü tercih edilebilir. 

 Aklınıza bilerek veya bilmeyerek birden fazla kata aynanda komut verme durumu ve 

asansörü trolleme olasılığı gelebilir. İşte bu durumda özgün beyinlerimizle yazdığımız 

kodlar, asansörün aynı anda birden fazla kata komut vermesini engellemektedir. 

 

10. Kaynaklar  

 https://www.tkelevator.com/tr-tr/blog/temassiz-asansor-devrimi.html 

 http://www.kodlakafa.com/arduino/arduino-ile-step-motor-kontrolu-nasil-yapilir/ 

 http://www.robotpark.com.tr/Mesafe-Sensoru, 

 https://www.hepsiburada.com/makers-dukkan-asansor-p-

HBV00000EOCA4?magaza=Makers%20D%C3%BCkkan&wt_gl=cpc.6809.shop.nelk.oyu

ncak-ssc&isFashion=true&gclid=EAIaIQobChMIq-

vzke688QIVgs13Ch32fQC0EAQYAiABEgIG3fD_BwE 

 https://teknofest.org/upload/b2d2da54d6ee52da73818f29a12ecebc.pdf 

 3B Tasarım www.tinkercad.com 
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