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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Bu proje, günümüzde olan robot ellerden farklı kontrol şekilleri bulunan bir robot el projesidir. Peki, bu farkı kontrol
şekilleri neler mi: İlk olarak Flex Sensör, Kas sinyalleri (EMG) ve son olarak Beyin dalgalar (EEG) ile olmak üzere 3
kontrol şeklimiz mevcuttur. Kısaca açıklama gerekirse bir eldivenin üzerine yerleştireceğimiz 5 adet flex sensör ile
eldiveni giyen kişi eli ile yaptığı tüm hareketlerini yapılacak robot el taklit edebilecektir.
Kas sinyali (EMG) ise kontrol eden kişinin kolunun pazı tarafına yerleştireceğimiz kas sensörü (Myoware Kas
Sensörü) herhangi bir kas hareketinde bulunan verileri mikroişlemcimize (Arduino) aktarıp yazdığımız yazılım sayesinde
mikroişlemcimiz tarafından analiz edilecek ve robot elimizin dirsek hareketini sağlayacaktır.
Son olarak Beyin Dalgaları (EEG) ile yapılan kontrolde kontrol eden kişinin kafasına yerleştireceğimiz EEG Sensör
(Mindwave Mobile 2) beyindeki sinyalleri okuyarak Mikroişlemcimize Aktarır ve yazdığımız yazılım sayesinde aktarılan
sinyalleri mikroişlemcimiz analiz ederek robot elimizin tüm parmaklarını kontrol edebilecektir. Bu şekilde 3 farkı şekilde
kontrol yapılabilecektir.
Bu Projeyi kullanabileceğimiz en önemli alan kolunu kaybeden kişiler olacaktır. İlk olarak kolunu kaybeden kişi
için en iyi kontrol hangisi olduğu belirlenip son düzenlemeleri yapılarak o kontrol tipi kullanılabilir. Biraz daha
geliştirmelerde bulunularak fiziksel gücün fazla olduğu yerlerde mesela ayaklarda, bacaklarda, sırtta kullanılabilecektir.
Böylece işlemler daha sağlıklı, güvenilir ve yüksek performansta gerçekleştirilecektir.

1.1.Projenin Konusu
Bu çalışmada robot elin ayrı ayrı 3 farklı şekilde kontrol edilmesi. Bunlar: giyilebilir flex sensörlü eldiven ile el
taklidi, kola takılan kas sensörü(EMG Sensörü) ile dirsek hareketi ve son olarak. Kontrol eden kişinin kafasına takılan
EEG Sensörü sayesinde beyin dalgalarını okuyarak tüm parmakların hareketini sağlamak.

1.2.Projenin Amacı
Bu projede iki amacımız var. Bunlardan biri herhangi bir uzvunu bir kazadan veya doğuştan kaybeden kişilerin
daha iyi yaşam sürmesi. Bir diğer amacımız ise günümüzde pek fazla kullanılmayan kontrol şekillerini öne çekmek şuan
sadece düşünerek kontrol edebildiğimiz projeleri çok az neredeyse yok veya kas kontrolü çok nadir kullanılan kontrol
yöntemleri, biz bu kontrol şekillerin daha fazla kullanımasın amaçladığımız için bu projeyi hayata geçirmeye karar
verdik.

1.3.Projenin Tasarımı
1.3.1 Projenin Mekanik Tasarımı

Şekil 1: Elin Görünümü

Şekil 3: Robot Elin Ön Kısmı:

Şekil 2: Demonte Bilek Mekanizması

Şekil 4: Parmak Hareketi İçin Ön kola
Yerleştirilmiş Servo Motorlar
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Şekil 5: Dirsek Eklem Kısmı

Şekil 6: Dirsek Hareketi için Pazı Kısmına
Yerleştirilen Servo Motor

Şekil 7: Robot Elin Tamamlanmış Görünümü

Şekil 8: Robot El Standı

1.3.2. Mekanik Tasarımda Kullanılacak Olan Malzemeler
 Pla Filament: Pla Filament kullanmamızın sebebi sert bir yapıya sahip, esnek ve hafif ama kırılgandır.
İşlenmesi Kolay. Kullandığımız alan ise Kolun tamamı Pla Filament ile basılmıştır.
 MG996r Servo Motor: Bu Servo motoru seçmemizin sebebi düşük güçte bile durma momenti 9,4
kg/cm’ye kadar çıkabiliyor Kullandığımız alan ise Her bir ayrı parmak için kontrolünü sağlamak.
 Hitec HS-805BB Servo Motor: Bu Servo Motoru kullanma Sebebimiz Fiyatına Göre Yüksek Performans
Vermesi. Kullandığımız Alan ise Dirsek hareketi Sağlayabilmek.

1.3.3. Üretim Yöntemi
Tüm parçaların 3D yazıcı ile üretmek istedik nedeni ise baskıyı
çıkardıktan sonra bir hata olsa bile düzeltilebilirdi. Kullandığımız hammadde
Pla Filament İşlenmesi Kolay, Yüksek Sıcaklığa ihtiyaç duymaz. Soğuyunca
çatlama kırılma yapmaz. Sağlamdır, hafif, esnek ama kırılgandır. Yaklaşık
olarak bu projenin mekaniği 80-100 parça civarı hepsini 3D yazıcıdan
basıldıktan sonra birleştirilip tek parça haline getiriyoruz.

Şekil 9: Zaxe Marka Örnek 3D Yazıcı
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1.3.4. Projenin Elektronik (PCB) Kart Tasarımları
Elektronik kartları tasarlarken önceliğimiz alandan ve ekstra malzemeden tasarruf olmuştur. Aynı zaman
tamamen basitleştirilmiş ve anlaşılır bir görüneme sahip. Üzerinde bağlantılar hakkında bilgiler verilmektedir.
Çizdiğimiz ve ürettiğimiz kartlar tamamen kendimize özgü tasarımlardır. Çizimde kullandığımız program ise
EasyEDA’dır. Çizdiğimiz birkaç kart aşağıdaki şekillerdir.

Şekil 10: Örnek PCB Kart Tasarım Ön
Yüz

Şekil 11: Örnek PCB Kart Tasarımı
Arka Yüz

1.3.5. Kullanılan Yazılım

Kullandığımız yazılım Java, C++ ve C’den oluşmuş bir
mikrodenetleyici. Kullandığımız yazılım Tamamen bize özgüdür.
Kullandığımız mikrodenetleyici Arduino ’dur. Arduino yazılımı bir
geliştirme ortamı (IDE), Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin
ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde
yazılmıştır. Ve AVR-GCC ve AVR Libc. İle derlenmiştir. Örnek
Arduino (IDE) Yanda Verilmiştir.

Şekil 12: Örnek Arduino (IDE) Programı

2. Problem/Sorun
Sorun iki madde altında incelenebilir:


Bunlardan ilki Günümüzde herhangi bir kazadan veya doğuştan uzvunu kaybetmesi. Günümüzde ne
kadarda geliştirilmiş protezler olsa da yetersiz olduğunu düşünmekteyim ve düşünülmekte. Şuan
günümüzde ne kadar gelişmiş protezler olsa da dezavantajları, eksikleri var. Şuan yapacağımız projede
kesin sonuç sağlamasa da hayatlarını daha iyi yaşam kalitesi sunacağına inanıyoruz.



Bir diğer sorun ise eski kontrol şekilleri kullanılması Şuan günümüzde çok az kişi biliyor düşünce
gücüyle herhangi bir dijital aletin kontrolü. Örnek vermek gerekirse akıllı ev sistemleri düşünün telefonla,
bilgisayarla, sesle kontrol ediliyor onun yerine beyinle kontrol edildiğini düşünün çok güzel olmazıydı. Bu
sebeplen bu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
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3. Çözüm
Çözüme ait 3B Tasarım Çizimleri Şekil [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] de görebilirsiniz. Çözüm iki madde altında
inceleyebiliriz:


Çözüm Aslında kişiye bağlı daha doğrusu engel kısmı nereden başlıyor veya kişin engeli durumuna
göre en iyi çalışma şekli örneğin kişi hala kol kaslarını kullanabiliyorsa tercihimiz kas kontrolü veya kişi
kasları tembelleşmiş ise o zaman beyin dalgaları ile kontrol etmeyi öneririz. Şuan ki Birçok Protez ellere göre
yapım fiyatı gayet uygun. Estetik görünümü de gayet iyi durumda.



Bir Diğer Konu ise Günümüzdeki klasik kontrol şekilleri. Eski kontrol şekilleri kullanılarak limitli
bir şekilde fiziksel olaylar uzaktan ultrason veya enfraruj ile kontrol edilebilmektedir. Günümüzde çok az
kişinin sadece hayal edebildiği düşünce gücüyle herhangi bir dijital aletin kontrolü hem düşüncenin aktarımı
ve hem de cihazların bu düşünce ile hareket ettirilebilmeleri son derece yeni olup henüz bu konuda çalışmalar
yeni yeni başlamaktadır. Örnek vermek gerekirse akıllı ev sistemleri günümüzde telefonla, bilgisayarla ve
sesle kontrol edilmektedir. Bunun yerine beyin dalgalarıyla kontrol edildiğini düşünürsek bu daha verimli
olabilecektir. Bu sebepten dolayı beyin dalgalarıyla kontrol seçeneğini öne çıkarmak için beyin dalgaları
(EEG) kontrollü. Robot kol yapmak planlanmıştır.

4. Yöntem
 Adım 1: İlk başta tüm malzemelerin alımı.
 Adım 2: Gelen malzemelerden mekanik olanları ayırıp hemen 3D yazıcıdan baskıları almak. Şekil 13’ de Örnek
bir parmak şeklini görmektesiniz. 80 Civarı parça olduğundan 2 Haftalık bir 3D yazıcıdan basım süremiz olacak.
Şekil[1.2.3.4.5.6.7] de parçaları görebilirsiniz.
 Adım 3: Bir Yandan basım işlemi sürer iken elektronik devrelerin deney bordu üzerinde kurum yazılım
denemelerinde başlayacağız. Basım İşlemi Bittikten sonra asıl şimdi başlıyor diyebiliriz.
 Adım 5: İlk montajımıza başlayalım. İlk parmaklardan başlıyoruz. Bir parmağın montajı Şekil [13,14] de
verilmiştir. Tüm parmakları birleştirip avuca (Şekil 15) monte ediyoruz ama her bir parmağın tırnak kısmını
kapatmıyoruz oralara misina bağlanacağından en son montaj ediyoruz.

Şekil 13: Bir parmağın 3d yazıcı
basım görünümü

Şekil 14: Bir parmağın montaj hali

Şekil 15: Parmakların avuca
montaj görünümü

Adım 6: El kısmı bitmiş demektir. Şimdi sıra bilek kısmında Şekil 2 de görüldüğü gibi bilek kısmını montaj
ediyoruz. Bilek kısmı bittikten sonra ön kolun alt tarafını montaj ediyoruz. Şekil 3.(1.Sayfa)
 Adım 7: Şimdilik ön kolun üst kısmını kapatmadan önce alt kısıma Mg996r servo motorları yerleştirip parmakların
uç kısımlarına örgü misinayı bağlayıp kanallardan geçirerek Mg996r servo motorlara takıyoruz. Şekil 16 ve 17
görebilirsiniz. Ve misina bağlamaları bittikten sonra ön kolu kapatabiliriz.


Şekil 16: Parmak uçlarına bağlanan misinaların Şekil 17: kanallardan gelen
kanallardan servo motorlara giden görünümü misinanın servolara bağlanması

Şekil 18: Pazı Kısmının Montajı
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 Adım 8: El ve ön kol kısmı bittikten sonra Pazı kısmına geçebiliriz. Pazı kısmının montajı Şekil 18 de verilmiştir.
Pazı kısmının içine HS-805BB servo motor montaj ediyoruz. Pazı kısmı bitikten sonra ön kola montaj ediyoruz
Şekil 19 deki gibi. Ve Mekanik olarak montajımız bitmiştir.

Şekil 19: Pazının Ön kol ile Eklem Kısmı

Şekil 20: Kontrolcü eldiven(Ex)

Şekil 21: Eldiven Verici

 Adım 9: Şimdi Kontrol elemanlarını yapalım ilk olarak eldivenden başlayalım herhangi bir eldiven üzerine ilk
flex sensörlerimizi sonrasında kendi tasarladığımız eldiven verici kartını yerleştirelim daha sonrasında kablo
bağlantılarını yapalım şekil 20 deki gibi. Bağlantılar bittikten sonra mikro denetleyiciye yazdığımız yazılımı
aktarabiliriz. Ve en sonunda performans için ufak bir kalibrasyon lazım zorunlu değildir. Tasarladığımız kart
üzerinde kablo bağlantıları hakkında bilgi verilmektedir. Aynı zamanda bağlandılar hakkında devre şemaları da
vardır. Şekil 21.
 Adım 10: Sıra geldi ikinci kontrol yani Kas (EMG) Kontrolüne. Yapmamız gereken Myoware Emg sensörünü
kendi tasarladığımız kart ile bağlantılarını yapmak. Ve emg vericisi için yazdığımız yazılımı aktarmamız
gerekmekte. Herhangi bir kalibrasyon gerekmemekte.
 Adım 11: Son kontrol elamanı olan beyin dalgaları(EEG) pek bir şey yapmamıza gerek yok kullandığımız
Sensörün içinde bluetooth özelliği olduğundan dolayı herhangi bir bilgisayar kullandığımız sensör Mindwave
Mobile 2 ile bağlayıp Mac adresini öğrenmemiz gerek sonrasında bağlantıyı kesebiliriz.
 Adım 12: Adım 9.10.11 de 3 kontrol elemanı nasıl birer verici ise bunların alıcısı da olmak zorunda eldivenin
alıcısından başlayalım yapmamız gereken çok basit tasarladığımız karta Mg996r Servo motorların bağlantısını
yapım içine yazılımını aktarmalıyız. Herhangi bir kalibrasyona gerek yoktur ama performans için ekstra
kalibrasyon yapılabilir.

Şekil 22: Myoware Emg Sensör

Şekil 23:EEG Sensör
Şekil 24: Eldiven Alıcısı
Mindwave Mobile 2
 Adım 13: Şimdi sıra Emg Sensörün alıcısına yapmamız gereken elektronik kartımıza HS-805BB Servo motorun
bağlantısını yapıp sonrasında yazdığımız yazılımı içinde aktarmalıyız.
 Adım14: Son olarak EEG Sensörün alıcısına geldik burada yapmamız gereken alıcı kartımıza mg996r servo
motorları bağlamalıyı ve sonrasında yazdığımız yazılımı içine aktarmalıyız.

Şekil 25:EEG Alıcısı

Şekil 26: EMG Alıcısı

8

4.1.Blok Diyagram
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5. Yenilikçi (İnavotif) Yönü
Benzer projeler tabi ki var. Ama piyasada satılan ürünün kesinlikle yoktur. Bizim projemizin diğerlerinden
ayıran özellik ise kontrol şekleridir. Hem el taklidi, hem kas, hem de beyin dalgaları ile yapılan bir proje yoktur.
Tüm kontrolcüler kablosuz çalışmakta uzaktan kontrol edilebilir. Bir diğer benzer projelerden ayıran özellik ise
tasarımıdır gerek olsun eşya tutabilme gerek olsun taşıyabilme ihtiyacını karşılayabilir. Tamamen kendi
tasarladığımız PCB kartları kullanmaktayız. Ve yazılımıda tamamen bize aittir. PCB kartları tasarlarken benzer
kartlardan farkımız önceliğimiz alandan ve ekstra malzemeden tasarruf olmuştur. Ve tamamen anlaşılır basit
görünümüne sahiptir. Bir diğer konu ise Mekanik Bölümün yüzde 80’i kendi el yapımı, kendimiz üretiyoruz.
Bizim projemizin diğer projelerden ayıran en büyük özelliği yenilikçi ve özgün bir tasarım olmasıdır.
Tasarımı kadar işlevselliği de önemlidir. Bu doğrultuda herhangi bir kazadan veya doğuştan uzvunu kaybeden bir
insan ihtiyaçlarını karşılaması için uzvunun eksikliğini hissettirmeyecek bir biyonik robot el tasarımı yapılacaktır.
Tasarımda günlük hayatta ihtiyaç duyacağımız ve yapacağımız işlemlere herhangi bir engel olmayacak kullanışlı
bir tasarım olması için özen gösterildi. Biyonik Kolumuzun en büyük özelliği Düşünce Kontrolü ile kontrol
edilmesi için kafaya dışardan takılan elektrotlar sayesinde kişi robot eli kontrol edebilecektir. Aynı zamanda
koldaki Kas Değişimlerine göre de Kontrol edilebiliyor olacaktır. Kola yerleştirdiğimiz elektrotlar sayesinde
koldaki kas değişim hareketleri algılanacak ve robot elin kontrolü sağlanacaktır. Son olaraktan flex sensor
kullanarak sahip olduğumuz uzvumuzun hareketlerinin aynısını yapabilecek yenilikçi bir tasarımla giyilebilir
eldiven sayesinde el hareketleri taklit edilebilecektir. Bu özellikler sayesinde kullanıcının ihtiyacına göre
tasarımlar oluşturulacak ve uzvunu kaybeden insan ihtiyaçlarını en rahat şekilde karşılayabilmesi için çözümler
üretilecektir.
Projemizin ilk önceliği insan hayatına engelsiz yaşam sunmak olup insanların kaybettiği uzvunun
yokluğunu hissettirmemektir. İşlevsel bir tasarım ile giyilebilir özellikli olacak cihaz insan hayatına kolayca
problemsiz entegre olabilecektir. Bu doğrultuda giyilebilir teknolojiler sayesinde tüketicin kullanımına hitap
edilecek ve aynı zamanda teknolojiye hitap edilerek kullanıcın psikolojisi ve morali yüksek tutulacaktır. Özgün
bir şekilde toplum içinde özgüven eksikliğini hissettirmeden kullanıcının özgüvenini arttırarak kullanmasını
sağlayacaktır.

6. Uygulanabilirlik
Tabi ki ticari ürüne dönüştürebiliriz ama bir iki kişi olacak bir iş değil ilk başta destekleyici arayışına girip,
bir ekip tarafından ticaret ürününe dönüştürebilir. Risklerine gelecek olursak teknolojinin sürekli ilerlemesi
sebebiyle sürekli güncelleme gereken bir tasarım.

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
Bu projede konu doğuştan veya herhangi bir kazadan dolayı kolunu kaybetmiş insanları kapsamaktadır.
Bunlardan ilki günümüzde herhangi bir kazadan dolayı uzvunu kaybetmesi durumudur. Günümüzde ne kadar
geliştirilmiş protezler olsa da bunlar genel olarak yetersiz kalmakta ve hareketlerde sınırlı oldukları
düşünülmektedir. Şu an günümüzde ne kadar gelişmiş protezler varsa da dezavantajları ve eksikleri
bulunmaktadır. Yapacağımız projede kesin sonuç sağlamasa da engelli insanların hayatlarında daha iyi yaşam
kalitesi sunulacağına inanıyoruz. Her engel durumuna göre çözüm olarak cihazlar üretilebilecektir. Çözüm kişiye
bağlı olarak engel kısmı nereden başlıyor ve nerede bitiyor gibi durumları tespit edilecek ve en iyi çalışma şekli
belirlenecektir. Örneğin kişi hala daha kol kaslarını kullanabiliyorsa tercihimiz kas kontrolü veya kişinin kasları
kullanılamaz durumda ise o zaman beyin dalgaları ile kontrol sağlamayı önerebileceğiz.
Günümüzde herhangi bir kazadan veya doğuştan uzvunu kaybetmesi. Ve gündelik hayatlarında yaşamış
olduğu zorluklar.
Otonom Kontrol üreticileri için geliştirilebilir kontrol şekilleri.
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8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
8.1.Tahmini Maliyet
Malzeme Listesi
Adı

Adet

Kullanım Gerekçesi

Bedeli (TL)

Örnek Ürün Linki

Esun Filament PLA Gri 1.75 mm 1Kg

1

Projenin Gövde ve Mekanik Kısmında
Kullanılacak

157 ₺

https://www.hobidevre.com/3D/flamentcesitleri/pla-filament-cesitleri/Esun-1075-mm-kirmizi-pla-plus-filament

Esun 1.75 mm PLA Filament Kırmızı
1Kg

1

Projenin Gövde ve Mekanik Kısmında
Kullanılacak

157 ₺

https://www.hobidevre.com/3D/flamentcesitleri/pla-filament-cesitleri/Esun-1075-mm-kirmizi-pla-plus-filament

Esun PLA Filament 1.75mm Siyah 1 Kg

1

Projenin Gövde ve Mekanik Kısmında
Kullanılacak

157 ₺

https://www.hobidevre.com/3D/flamentcesitleri/pla-filament-cesitleri/Esun-1075-mm-siyah-pla-plus-filament

Hc-05 Bluetooth Serial Modül Kartı

3

Kontrol Kompenentler (Verici) ile Robot El
(Alıcı) Arasında Kablosuz Bağlantı İçin
Kullanılacak

90 ₺

https://www.direnc.net/hc05-arduinobluetooth-modul

NeuroSky Mobil Beyin Dalga Algılayıcı
2

1

Düşünce Kontrolü için Beyin Dalgalarını
Ölçen Sensör

1420 ₺

https://www.robitshop.com/urun/neuros
ky-mobil-beyin-dalga-algilayici-2

Arduino Nano Klon

5

Yazılım İle İstenilen İşi Yerine Getiren
Mikrodenetleyici

165 ₺

https://www.rhino3dprinter.com/urun/ar
duino-nano-v3-0-ch340g

MG-996R Servo Motor

5

Parmakları Hareketini Sağlayan Servo Motor

200 ₺

https://www.roboshop.com.tr/mg995servo-motor-180-derece

nRF24L01+ PA Wireless Modül

2

Kontrol Kompenentler (Verici) ile Robot El
(Alıcı) Arasında Kablosuz Bağlantı İçin
Kullanılacak

60 ₺

https://www.robotistan.com/nrf24l01pa-lna-sma-anten-24ghz-kablosuzhaberlesme-modulu

NRF24L01 Adaptör Modülü

2

Kablosuz Haberleşmede Parazitleri Yok
Etmeye Yarayan Eleman

12 ₺

https://www.direnc.net/8-pin-nrf24l01wireless-modul-adaptoru

Jumper Kablo Erkek-Erkek

2

Elektronik Komponentlerin Bağlantısı için
kullanılır

15 ₺

https://www.robitshop.com/urun/jumper
-kablo-40-pin-ayrilabilen-erkekerkek150-mm

Jumper Kablo Dişi-Erkek

2

Elektronik Komponentlerin Bağlantısı için
kullanılır

15 ₺

https://www.robitshop.com/urun/jumper
-kablo-40-pin-ayrilabilen-erkekerkek150-mm

MyoWare Kas Sensörü

1

Kas Kontrolü İçin Kaslarda Değişimleri
Algılayan Emg Sensörü

410 ₺

https://www.robotsepeti.com/myowaremuscle-sensor

Dirsek Hareketini için Kullanılan Servo Motor

1000 ₺

https://urun.n11.com/diger/hitec-hs805bb-servo-motor-P380155300

Hitec HS-805BB Servo Motor

1
+ Yedek

Lotus Pro 8 Örgü İp Misina

1

Parmak Hareketi için kullanılır. Tendom
Görevi.

125 TL

https://www.hepsiburada.com/lotus-pro8-orgu-pe-ip-misina-yesil-0-24mm-300mt-pHBV00000P0X1L?magaza=KaranBal%
C4%B1kc%C4%B1l%C4%B1k

4.5 inch Flex Sensör

3 Adet

El Taklidi İçin Kullanılan Sensörler

516 ₺

https://www.robotzade.com/45-FlexSensor,PR-432.html

2.2 inch Flex Sensör

2 Adet

El Taklidi İçin Kullanılan Sensörler

200 ₺

https://www.robotzade.com/22-FlexSensor,PR-1459.html

PCB Bakır plaket

10

PCB Kart Üretimi İçin

131 ₺

https://ozdisan.com/Product/Detail/6068
50/BAKIR-PLAKET-10X20-FR4

Perhidrol (Hidrojen Peroksit)

1

PCB Kart Üretimi İçin

75 ₺

https://www.hepsiburada.com/hepakhidrojen-peroksit-30-perhidrol-1-lt-pHBV00000HJ3NH?magaza=AEstore11

Tuz ruhu

2

PCB Kart Üretimi İçin

30 ₺

https://kimyasepetim.com/hidroklorikasit-tuz-ruhu-HCl

Toplam Fiyat

4.935 ₺
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8.2.Tahmini Zaman Çizelgesi
İş
Paketi
No

Haftalar

İş Paketi
Adı
1

01
02

2

3

X

X

4

5

6

7

8

9

10

X

Gerekli Malzemelerin Tedarik Edilmesi
3D Yazıcından Çıkması Gereken
Parçaları Basım İşlemine Başlanması ve
Kısmi Olarak Montajı

X

03

Elektronik Devreleri Breadboard ( Deney
Tahtası) Üzerine Kurup Yazılım
Denenmeleri ve Eksiklerin Giderilmesi.

X

X

X

04

Deneylerin ve Eksiklerin Giderilmesinin
Sonunda Bilgisayar Üzerinde PCB Kart
Çizimleri.

X

X

X

05

Bilgisayar Üzerinde Çizilen PCB
Kartların Üretilmesi

X

X

06

Üretilen PCB Kartların Kısmi Olarak
Montajını yapılan robot elin üzerine
montaj edilerek robot elin bitirilmesi

07

(Verici 1 ) Eldiven için üretilen PCB
kartını Eldiven Üzerine Monte Ederek
Yazılımın yüklenmesi

X

08

( Verici 2 ) EMG Verici İçin üretilen
Alıcı PCB Kartını çalıştırma

X

09

Son Deneme Yapılır, Eksiklikler ve
Hatalar Giderilerek Proje Tamamlanır.

X

X

X

X

9. Proje Ekibi

Mentör
Ekrem
Süzen
Elektrik Elektronik Mühendisi
Dr. Öğretim Üyesi

Ramazan
Yasin KAYA
Takım Kaptanı

Elektrik Teknolojisi Öğrencisi

Ahmet
Kerem
Kutlu
Mekatronik Öğrencisi
Takım Üyesi

Tunahan
Yılmaz

İbrahim
Aktaş

Mekatronik Öğrencisi

Mekatronik Öğrencisi

Takım Üyesi

Takım Üyesi

11

12

12

10. Riskler Planlaması
Sıra

Riskin
oluşacağı
birim

Risk

1

Asıl Sonuca Ulaşamama

Ekip

2

Gecikme Riski

Zaman

3

3D Yazıcının
Arızalanması

Mekanik

4

Geleceğin etkisiyle sürekli
çıkan teknolojik
gelişmelerden geri kalma
riski

5

Servo Motorların
Yanması

Risk
Derecesi

Çözüm
Beklenen performansı ya da asıl sonuca
ulaşamasak ise yardım alabileceğimiz bu
konuda
daha
bilgili
öğretmenlerimiz
profesörlerimiz var. Ar-Ge Süreci Başlaması.
Her Kötü problemin ortaya çıkabileceği
senaryolar yazılmıştır. Her türlü aksilikte bir
çözüm yollu oluşturduk en kötü ihtimalle
çalışma saatlerini esneterek projeyi bitirebiliriz
Robotik Bilgimiz sayesinde 3D Yazıcıyı
onarabilir, Eğer Onaramasak bile yedek 3D
yazıcımız ile devam edebiliriz.

Geleceğin etkisiyle sürekli çıkan teknolojik
Proje
gelişmelerden geri kalma riskine karşı önlemimiz
Teknolojisi ise projemiz açık kaynaklı ve geliştirilebilir
durumda yani sürekli güncelleme yapılabilir.

Elektronik

Servo Motorun Yanması sonucu
Onarılabiliyorsa onarabiliriz. Eğer
Onarılmayacak Durumda ise Parçaların
Yanması ihtimaline karşılanması durumunda
yedek parçalar için ayırdığımız bütçe
kullanılması.

5

5

2

4

2

11. Kaynaklar
 http://inmoov.fr/
 https://learn.sparkfun.com/tutorials/hackers-in-residence---hacking-mindwave-mobile/all
 https://learn.sparkfun.com/tutorials/myoware-muscle-sensor-kit/all
 https://learn.sparkfun.com/tutorials/flex-sensor-hookup-guide/all
 https://etkilesimliogrenme.com/hc05-at-komutlari
 https://learn.sparkfun.com/
 https://www.arduino.cc/
 https://www.researchgate.net/publication/290012755_An_Investigation_of_University_Stu
dents'_Attention_Levels_in_Real_Classroom_Settings_with_NeuroSky's_MindWave_Mob
ile_EEG_Device
 https://jag.journalagent.com/pajes/pdfs/PAJES-78910-RESEARCH_ARTICLE-ERAT.pdf
12. Ek Görseller

Şekil 27: Biyonik Robot El

Şekil 28: Biyonik Robot Elin
Kas (EMG) İle kontrolü

Şekil 29: Biyonik Robot Elin
Düşünce (EEG) ile Kontrolü

Şekil 30: El Taklidi Yapmayı
Sağlayan Eldiven

