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Bluetooth Tabanlı Yakın Alan Takip ve Uyarı Cihazı Tasarımı 
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Özet
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların yaşam tarzları değişmiş, bireyler çoğunlukla toplu yerlerde ve kalabalık 
içinde alışveriş yapmaya veya gezmeye, kalabalık içinde zaman geçirmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, günümüzde 
çocukların kaybolması/kaçırılması gibi durumlara sıkça rastlanılmaktadır. Bu çalışmada, halka açık ve kalabalık 
ortamlarda ve özellikle çocukların ebeveynlerinin yanından uzaklaşması veya kaçırılması gibi durumlara engel 
olabilecek, bunun yanında evcil hayvanların veya valiz, çanta gibi kişisel eşyaların kaybolmasını önleyebilecek menzili 
ayarlanabilir, küçük boyutlu bir yakın alan takip ve uyarı cihazı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada verici ve 
alıcı olmak üzere üzerinde Bluetooth ile haberleşme özelliğine sahip iki farklı ünite tasarlanmıştır. Alıcı ünite verici 
üniteden, iki ünite arasındaki sinyalin kalitesini ölçmek için kullanılan RSSI (Received Signal Strength Indication) 
bilgisini almaktadır. RSSI bilgisi dBm cinsinden elde edildiğinden, bu verinin metre cinsinden bir uzaklık ifadesine 
dönüştürülmesi için öncelikle çok sayıda ölçüm alınmış ve bir RSSI-mesafe denklemi oluşturulmuştur. Alınan 
RSSI bilgisi ve oluşturulan denklem kullanılarak iki ünite arasındaki mesafe bilgisi elde edilmiş olup bu mesafe 
bilgisi tasarlanan bir kayan ortalama filtresinden (moving average filter) geçirilmiştir. Bu sayede iki ünite arasındaki 
mesafe ölçümlerinde Bluetooth menzili içerisinde yaklaşık olarak %90 oranında doğruluğa ulaşılmıştır. Ayrıca, 3 
boyutlu yazıcı kullanılarak verici ve alıcı ünite için kap tasarımı yapılmış ve prototip elde edilmiştir. Alıcı ünite 
tasarımında ergonomiklik ve kullanım kolaylığı göz önüne alınarak kol saati şeklinde tasarım yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalar sonucunda, RSSI bilgisinin mesafe ölçümünde kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmanın, sadece 
iki ünite arasındaki mesafe ölçümlerinde değil kablosuz algılayıcı ağları olarak adlandırılan ve birçok ünitenin 
belli bir alana dağıldığı uygulamalarda, tüm üniteler arasındaki uzaklığın hesaplanmasında da faydalı olabileceği 
düşünülmektedir.
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