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Özetçe 
Radyo Frekans ile Tanmlama (RFID) teknolojisi, radyo 
frekans kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanma 
yöntemidir. Günümüzde RFID teknolojisi personel kontrolü, 
ürün ve hayvan takibi gibi alanlarda toplumsal yaşam 
kolaylaştrmak ve daha etkin hale getirmek amacyla günlük 
hayatmzda yer etmiştir. Ayn zamanda bir diğer kullanm 
alan olan RFID konum belirleme, hasta ve personel takibi 
konusunda uygulanabilir çözümler sunmaktadr. Hastanelerde 
özellikle hastalarn düzenli olarak personel tarafndan 
takibinin yaplmas hayati önem arz etmektedir. Bu 
çalşmada, özel tedavi odalar için personellere ait RFID ile 
bileklik veya kartlar ile personel takiplerinin yapldğ kontrol 
sistemi oluşturulmaya çalşlmştr. Çalşmann sonunda pasif 
(pilsiz) etiket kullanldğnda meydana gelen problemler 
gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler--- RFID, konum takibi, hasta ve personel 
takibi, pasif RFID 
 

Abstract 
RFID (Radio Frequency Identification) is a technique which 
is used to identify object singular and automatically. 
Nowadays, RFID technology is actively used in different 
areas such as personal, products and animals tracking to 
increase the efficiency in production and the quality of daily 
life. On the other hand, localization is another area wherein 
RFID is used and this provides applicable solution to staff 
tracking and patient treatment control. In hospitals, regular 
tracking of patients who need special care for their treatment 
s crucial. In this study, in this study, a control mechanism 
was created to track staff by using their personal RFID badges 
for special care units and the problems which has been 
encountered in passive RFID tags was shown. 
Keywords--- RFID, location tracking, patient and personnel 
tracking, passive RFID. 

1. Giriş 
Hastanelerde yaşanan büyük problemlerden birisi hastane 
kaynakl enfeksiyondur[1]. Öyle ki; Amerika Birleşik 
Devletleri’nin doğum ve ölüm istatistiklerine göre 2001 
ylnda, hastane kaynakl enfeksiyonlarn neden olduğu ölüm 
saylar incelendiğinde önde gelen ilk on neden arasna 
girmektedir[2]. Ayrca yoğun bakm ünitesi, yank üniteleri ve 
yeni doğan üniteleri hastalarnn tedavi takibindeki zorluklar 
ve personellerin hijyene karş dikkatsizliği de hastane kaynakl 
enfeksiyon riskini büyük oranda artrmaktadr. Yüksek 
güvenlik gerektiren hastalarda, sorumlu personellerin belirli 
saat aralklarnda ilgili hastalarn durumlarn kontrol etmeleri 
gerekmektedir. Bu kontrollerin aksatlmamas hastann kritik 
durumdaki tedavisi açsndan önem arz etmektedir. 

Günümüzde kontroller Yatakl Tedavi Kurumlar İşletme 
Yönetmeliği’ne göre hasta dosyalar, tbbi müşahede muayene 
kâğd ile derece kâğd ve hasta tabelas (ilaç ve iaşe tabelas) 
olmak üzere üç esas ksmdan ibarettir. Müşahede-muayene 
ve derece kâğdna hastalarn kurumda saptanan bütün 
müşahedeleri ve yaplan bütün muayeneleri (klinik, fizik, 
şimik, bakteriyolojik) sonuç ve bulgularla, tedavi ve günlük 
değişiklikler yazlr. Hasta tabelasna da, hastalara içerden ve 
dşardan verilen, kullanlan ve uygulanan bütün ilaçlar ve 
tedbirlerle, gündelik iaşe maddeleri yazlr[3]. Bu şekilde 
yaplan tedavi takip işlemi zorunludur ama personelin 
inisiyatifi dolaysyla da insani hatalara açk olmas 
bakmndan yeterli değildir. Özellikle enfeksiyon riski 
bulunan bölümler olabilecek hatalarn telafi edilebileceği 
bölümler değildir. Bu yüzden hasta takibi, kâğt üzerinde form 
şeklindeki takip mekanizmas yerine direkt olarak ilgili 
personelin odaya girdiğinde bir sistem tarafndan kendisinin 
tannmas sayesinde çok daha verimli bir şekilde yaplabilir. 
Bu çalşmada personel takibinin pasif RFID ile yapldğ bir 
sistem kurulmuştur ve insan vücudunun pasif RFID’nin sinyal 
etkisi incelenmiştir. 

Çalşmann ikinci ksmnda kullanlan RFID okuyucu ve 
konum belirleme çalşmalar detaylandrlmştr. Son ksmda 
ise elde edilen sonuçlar tartşlmştr. 
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2. Teknik Bilgiler 

Bu çalşmada, veri alşverişi için pasif RFID etiketler ve 
RFID okuyucudan (4 anten girişli ALIEN ALR 9900+ 
okuyucu) kullanlmştr. Sistem ISO/IEC 18000-6 
protokolünde çalşmaktadr. Kullanlan etiketler EPC Class 1 
Gen 2 protokolünde olup, RFID yalnzca okuma (read-only) 
mantğ ile çalşmaktadr. İçerdiği bilgiler kullancya özgüdür 
ve bu bilgiler okuyucu tarafndan değiştirilememektedir. 
Okuyucular ve etiketler 900 MHz - 2.4 GHz (UHF) frekans 
bandnda çalşmaya uyumlu olarak ayarlanmştr. UHF band 
daha düşük frekans aralklarna oranla daha küçük etiket ve 
anten boyu, daha fazla okuma mesafesi ve daha hzl bilgi 
okuma işlemi gibi özelliklerinden dolay daha avantajldr. 
Ayrca yüksek frekans bandna (5,8 GHz SHF) göre daha 
ekonomik ve kullanlabilirliği daha fazladr [4]. 

2.1. Radyo Frekans ile Tanmlama Sistemleri (RFID) 

Radyo Frekans Tanmlama verinin etiketlerle RFID 
okuyuculara taşnmasnda kullanlan otomatik kimliklendirme 
teknolojisine denir. Radyo frekans tanmlama (RFID) 
sistemleri radyo frekanslarn kullanarak durağan ya da 
hareket halinde bulunan canllar ve nesneleri tekil veya çoğul 
halde tanmlamakta kullanlmaktadr [5]. Temel olarak etiket 
ve okuyucu olarak adlandrlan iki yapdan oluşmaktadr. 
Etiketler de pasif, aktif ve pil destekli pasif (yar aktif) olmak 
üzere 3 grupta toplanr. 

Sistemin kablosuz haberleşmesi UHF bandna uyumlu 
antenlerle sağlanmaktadr. Etiketin türüne göre etiketin 
enerjisi de okuyucudan gönderilebilmektedir. Örneğin aktif 
etiketlerde enerji etikette bulunan pilden sağlanrken, pasif 
etiketlerde enerji okuyucudan gönderilen elektromanyetik 
dalgalar ile sağlanr. RFID sistemlerde veri iletimi farkl 
radyo frekans bantlarnda yaplabilmektedir.  

Pasif etiketler okuma mesafesi bakmndan dezavantajl 
olmasna rağmen günümüzün en büyük sorunu olan enerji 
konusunda pil bulundurmamalar bakmndan daha 
avantajldrlar. Dolaysyla aktif etiketlere göre daha uzun 
ömürlüdürler [6]. Bu nedenle çalşmamzda pasif etiket tercih 
edilmiştir. 

 
Şekil 1: Pasif RFID sistemi çalşma şemas 

2.2. Konum Belirleme Çalşmalar 

2.2.1. RSSI – Uzaklk Değişim Testleri 
 
Her anten için kendine özgü koşullar ve ortam şartlar 
nedeniyle ayr ayr RSSI ölçümü yaplmştr. Test yaplan 
ortamda birçok elektronik cihaz olduğundan antenlerin 
etiketten alnan RSSI değeri ve etiketin antenden uzaklğ 
değişimi birbirinden farkldr. Her anten için 10’ar cm 
aralklarla 3 metreye kadar RSSI ölçümü yaplmştr. Ölçüm 
sonunda değerler MATLAB ile işlenip eğri uydurma yöntemi 
(curve fitting) ile RSSI/uzaklk (mesafe) değişim denklemi 

elde edilmiştir. (RSSI değerleri RSS indikatör cinsinden 
alnmştr.)  
 
2.2.2. Üç Yanallama (Trilateration) 
 
 

 
Şekil 2: Üç yanallama 

 
Bilinmeyen bir objenin şekilde  (x,y) konumunda 

olduğunu varsaylrsa, 
 

                 (1) 
 

                     (2)  
    

                                      (3) 
 

x in değeri 1 ve 2 kullanlarak hesaplanabilir. 
 

                 (4) 
 

ve  yarçapl çemberlerin birden fazla noktada kesiştiğini 
varsaylrsa,  örnek olarak seçilen noktada ilişki  d −  <  < 
d +  olur.  4 ve 3 kullanlarak y ifadesi elde edilebilir[7]. 
 

                        (5) 
 

Hedef etiketin konumunun, 3 ayr antenden alnan RSSI 
değerlerinin üç yanallama yöntemiyle hesaplanmas 
sonucunda insan vücudunun pasif RFID sinyal gücüne etkileri 
nedeniyle yeterli başar sağlanamamştr. Ayrca hastane 
ortamnda personelin noktasal konumunun tam olarak 
bulunma zorunluluğu bulunmamaktadr. Bölgesel olarak yer 
tespiti yeterlidir. Bu nedenlerle koordinat olarak konum 
tespitinden bölgesel konum tespitine geçilmiştir.   

2.2.3. Sabit Hedef Etiketin RSSI Değerlerinin Referans RSSI 
Değerleriyle Karşlaştrlmas (Ortalama Fark Yöntemi) 

Konum belirleme testleri için öncelikle 3 antenin çevrelediği 
3.3 x 3 metrelik alan 9 eşit bölgeye ayrlmştr. Her bölge için 
her bir antenden 50 adet RSSI değeri ölçümü yapl testlerde 
insan etkisi olmadan sabit hedef etiket konum tespiti 
yaplmştr. 
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Şekil 3: Çalşma ortam şemas 

Hedef etiketin konumunun belirlenmesinde her bir anten 
için 9 bölgeden referans olarak alnan RSSI değerleri 
kullanlmştr. Konum belirleme aşamasnda, hedef etiketten 
her anten en az 5 okuma yapacak şekilde örnekler alnmş, bu 
örneklerin ortalamasna baklp bu ortalama değer ile önceden 
referans olarak alnan değerlerin ortalamas karşlaştrlmştr. 
Karşlaştrma yaplrken kNN (en yakn komşu) yöntemine 
benzer olarak, önceden belirlenen RSSI değerleri ve test 
aşamasnda alnan RSSI değerlerinin ortalamalar arasndaki 
farka baklmştr. 3 anten için toplam hatann minimum 
olduğu bölge, hedef etiketin konumu olarak belirlenmiştir. 
Bölge tespiti; antenin konumlandrlmasndan ve test yaplan 
ortamn içerisinde sinyali bozabilecek birçok eşyann 
olmasndan dolay bölgelerin snr noktalarnda yanlş 
sonuçlar verebilmektedir. 93 kez yaplan test sonrasnda 7 kez 
hatal bölge bulunmuştur ve 93 7 100 %92.4

93
x− =  başar oran ile 

doğru sonuç alnmştr.  
Başar orann artrmak amacyla konum tespiti yapay 

sinir ağ kullanlarak yaplmştr. Hedef etiketin konumunun 
belirlenmesinde kullanlan, her bir anten için 9 bölgeden 
referans olarak alnan RSSI değerleri, bütün antenler için her 
10 örneğin ortalamalar ile oluşturulan 5’er örnekli matrisler 
haline getirilmiştir. Her anten için olan bu matrisler 
birleştirilerek toplam 9 bölge için oluşturulan referans matrisi, 
10 tane ara katmana sahip çok katmanl sinir ağna 
uygulanarak ağ eğitme işlemi yaplmştr. Her konum 
belirleme aşamasnda, hedef etiketten her anten en az 5 
okuma yapacak şekilde örnekler alnd. Alnan bu örnekler 
eğitilen sinir ağna sokularak sinir ağndan bölge çkts 
beklendi. Sonuç olarak oluşturulan ağ ile %66,66 orannda 
başar ile konum belirleme işlemi yapld. Yapay sinir ağnda 
çkan sonuçlarn düşük olma sebebi, yapay sinir ağ 
eğitilirken seçilebilecek parametre saysnn az olmasndan 
kaynaklanmştr. Kullanlan iki yöntem karşlaştrlarak 
ortalama fark yönteminin daha başarl olduğuna karar 
verilmiştir. Kararlaştrlan fark yöntemi için hareketli hedef 
tespiti çalşmalarna geçilmiştir. 
 
2.2.4. Hareketli Hedef Etiketin RSSI Değerlerinin Referans 
RSSI Değerleriyle Karşlaştrlmas 
 
Sabit hedef konum tespiti için kullanlan sistem konum tespiti 
süresinin azaltlmas ve olas sapmalarn engellemesi amacyla 
yaplan düzeltmelerin ardndan hareketli hedef tespiti için 
uygun hale getirilmiştir. 

Hareketli hedef testleri iki aşama halinde 
gerçekleştirilmiştir. İlk aşama olarak öncelikle etiket kendisini 
taşyan kullancnn bileğine taklarak anlk konum tespiti 
yaplmştr. İkinci aşama olarak etiket kullanc tarafndan 
vücuttan uzakta serbest konumda taşnarak, insan vücudunun 
sinyaller üzerindeki etkisi en aza indirilmeye çalşlarak 
konum tespiti yaplmştr. 

Pasif etiket kullancnn bileğine taklarak hareketsiz 
etiket konum tespitinde yaplan işlemler ayn şekilde 
tekrarland. Etiketten sistemdeki 3 anten vastasyla RSSI 
değerleri alnarak referans değerlerle karşlaştrld ve anlk 
olarak konum takibi yaplmştr. Yaplan testler sonucunda 
hareketsiz etiket tespitinde elde edilen başar oran insan 
vücudunun sinyal gücü üzerindeki etkisi nedeniyle büyük 
oranda düşmüştür.  

Bilekte başar orannn büyük oranda düşmesi nedeniyle 
alternatif olarak etiket insan vücudunun sinyal üzerindeki 
etkisini azaltmak amacyla kullancdan daha uzakta tutularak 
hareketli etiket takibi tekrarlanmştr. Yaplan testler 
sonucunda bileklik şeklindeki hedef etiket testlerine rağmen 
yaklaşk %40 başar sağlanmasna rağmen sistemin genel 
hedef takip başars, düzenli bir takip sisteminde uygulanacak 
seviyede olmadğ için pasif RFID konum belirleme 
sisteminin insan takibi üzerinde verimsiz olduğu sonucuna 
varlmştr. 
 
2.3 Yansmasz (İzole) Ortamda İnsan Vücudunun Sinyal 
Gücüne Etkisi 

Sistemin insan takibinde verimsiz olmasnn tespit edilmesi 
sonucunda, insan etkisinin analiz edilmesi için izole ortamda 
için sinyal gücü karşlaştrlmalar yaplmştr. Analiz 
işlemlerinde 9dbi kazanca sahip iki adet anten, Alien ALR-
9900+ okuyucu ve GW-INSTEK GSP-830 spektrum 
analizörü kullanlmştr.  İşlemler belirli uzaklkta 
konumlanmş anten ve etiketler arasnda hiç engel yok iken, 
insan bileği girdiğinde ve insan vücudu var iken 
uygulanmştr. Spektrum analizörü ve okuyucu üzerinden eş 
zamanl olarak sinyal gücü parametreleri olarak dBm 
cinsinden güç ve RSSI değerleri karşlaştrlmştr. İşlemler 
sabit uzaklkta (1.2m) gerçekleştirilmiş olup ortalama RSSI 
değerleri ve çkş güçlerinin insan etkisiyle değişimi tabloda 
verilmiştir. 

Şekil 4: Yansmasz (İzole) ortam. 
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3. Sonuçlar  
Personel takibi hastane içinde sistematik bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur. Yetkisi olmayan 
kişilerin kendileri için yasak olduğu bölümlere girmeye 
çalşmalar hasta sağlğ açsndan ve enfeksiyon yaylmas 
açsndan olumsuz bir etki doğuracaktr. Ayn zamanda 
yüksek öncelikli hastalarn periyodik olarak takip edilmesi ve 
personelin el hijyen uyumluluğu kontrol altnda yaplmas 
gereken durumlarn başnda gelmektedir. Ayrca, yüksek 
öncelikli hastalarn periyodik kontrollerinin el ile yazl 
formatnda yapldğ bir sistemin kaytlarnn elektronik 
olarak tutulabilmesi ve aksaklk durumunda annda 
uyarmlarn yaplabilmesi bu tarz önem arz eden yerlerde 
gözle görülür bir iyileştirme getirecektir. Bu amaçla hastane 
içerisinde konum belirlemek için pasif RFID kullanlarak bir 
personel takip sistemi kurulmuştur. 

Sistem, yaplan konum belirleme çalşmalarnn haricinde 
izole ortamda test edilmiştir. Yansmasz ortamda okuma 
esnasndaki okuyucu ara yüzünden ve spektrum 
analizöründen alnan değerler karşlaştrldğnda UHF 
bandnda etiket ve okuyucu anten arasnda insan bileği ve 
vücudu bulunduğunda sinyal güç değerlerindeki yaşanan 
önemli orandaki değişimler, insan takibini engellemektedir. 

Sonuç olarak pasif RFID teknolojisinin sabit hedef 
tespitinde ksmen başarl olduğu fakat insan takibinde UHF 
bandnda insan vücudunun pasif RFID sistemine olumsuz 
etkileri nedeniyle başar oran düşmüştür ve yukarda 
belirtilen bir kontrol ve takip sistemi için yetersiz kaldğ 
tespit edilmiştir. Projenin klinik ortamda gerçeklenmesi için 
gerek donanmsal gerekse konum belirleme algoritmas 
açsndan yaplacak geliştirmelerle başar orannn 
iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Tablo 1: Ortalama RSSI değerleri ve sinyal çkş güçleri 
karşlaştrmas. 

  

Boş 
Ortam 

İnsan Eli 
Olan 

Ortam 

İnsan Vücudu 
Olan Ortam 

Ortalama 
RSSI 

Değeri 
11254 2583 0 

Sinyal 
Çkş Gücü 

(dBm) 
-10,4 -16,1 -21,7 


