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TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI
PROJE DETAY RAPORU

PROJE KATEGORİSİ: Engelli Dostu
PROJE ADI: Görme Engelliler için Şapka
TAKIM ADI: Mini Maker Kids Jr.
Danuışman Adı: Ayça Aydın
Başvuru ID: #64392
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul
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İçindekiler
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Amacımız görme engelli insanların hareket kabiliyetlerini kısıtlayan ve vücutlarında
tamamen bir bütün hale gelmiş olan bastonları hayatlarından çıkarmak. Normal insanlar gibi
hayatlarına devam etmelerini sağlamak.
Görme engelli insanlarımızı hayata kazandırmak, onlara farklı bir insanmış gibi bakma
algısını bir nebzede olsa azaltmak istiyoruz. Bu amaçla aksesuar olarak düşündüğümüz şapka
projesini üretmek istedik. Bu şapka sayesinde görme engelli insanlar, dışarı çıktıklarında ya
da herhangi bir ortamda baston, köpek vb. yardımcı nesne ya da canlılara ihtiyaç duymadan
yaşamlarına devam edebilecekler. Yaşamlarını çok daha refah, huzurlu, tedirgin olmadan
geçirebilecekler.
Mini Maker Kids takımı olarak 2019-2020 katıldığımız VEX Robotik turnuvasında , VEX
robotik parçaları ile görme engelliler için yaptığımız cihaz ile STEM Research Project
Award ödülünü almanın gururunu da sizinle paylaşmak isteriz.

2. Problem/Sorun:
Görme engelli insanların yaşamlarını iyileştirmek için daha iyi bir çözüm geliştirmek ve
uygulamak için bu projeyi yapmaya karar verdik. Hayatlarına devam etmeleri için sürekli
yardımcı bir nesne, hayvanlar ya da kişiye ihtiyaç duymaktadırlar. Baston olmadan
önlerindeki engelleri göremiyorlar, ya da onlara eşlik eden biri olmadan engelleri anlamaları
maalesef zor olmaktadır. Aynı zamanda toplumda bu insanların dikkat çekmelerini de, başka
insanların acıma duygularını da en aza indirmeyi düşünüyoruz. Görme engelli insanlar için
üzülüyoruz, neden onlar için bir şeyler yapmıyoruz?
Bizler görme engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak için sensörlü ve titreşimli şapka
üretmeye karar verdik. Bu şapka sayesinde rahatlıkla dışarıda, evde, alışveriş merkezinde
kolaylıkla gezebilecekler. Aynı zamanda güzel bir aksesuar olacağını da düşünüyoruz.

3. Çözüm
Görme Engelliler şapkası, ultrasonik sensörler, arduino, mikro titreşim motorlarından oluşur.
Ultrasonik mesafe sensörleri sayesinde herhangi bir nesne ya da canlı algılandığında tittreşim
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motorları devreye girer ve kullanıcıyı uyarır. Çalışması oldukça basittir, iki mesafe aralığı
oluşturularak kodlanmıştır. En küçüğü 10cm ile 40cm ve daha büyük olan 40cm ile 80cm
arasındaki mesafeleri algılayabilecek şekilde programlanmıştır. Bir nesne daha uzaktaysa
kullanıcı yumuşak bir titreşim hisseder, eğer nesne yakındaysa daha sert bir titreşim hisseder.
Bu sayede kullanıcı nesnenin çok yakında ya da çok uzakta olduğunu hissedebilirler.

Titreşim motoru 1
adet sensörün
arkasında olacak.

Şapka 3B Tasarımı 1.2

Görme Engelliler için Şapka Proje Çizimi 1.1

4. Yöntem
Görme Engelliler Şapka Projesi için üretimde 3 Boyutlu Tasarım ve yazıcı teknolojisi kullanıldı.
Şapka tasarımı sensörlerinde takılabileceği şekilde 3 boyutlu olarak tasarlandı (Şekil Şapka 3B
Tasarımı 1.2) ve yazıcıdan üretildi. Üretimde çevre dostu, geri dönüşümü mümkün olan ve sağlık
açısından zararı olmayan PLA filament kullanıldı.
Görme engelliler için üreteceğimiz şapkada , kişi baş çevresine taktıktan sonra, şapka belirli
mesafedeyken kullanıcıyı uyarmak için devreye ultrasonik sensörler ve mikro titreşim motorlarlar
devreye girecek. Bireyler çevrelerinde haraket etmeleri ve seyehat etmeleri için alternatif biz çözüm
sunan bu şapkamızız işleyişi oldukça basit. 2 mesafe aralığı oluşturuldu. En küçüğü 10 ile 40 cm ve
daha büyüğü 40 ile 80 cm arasındadır. Bir nesne daha geniş aralığa girdiğinde yumuşak bir titreşim
üretilir. Kullanıcıya doğru ilerledikçe (ve en küçük aralığa girdikçe) daha sert bir tireşim
üretilir.Nesnenin bir motordan veya diğerinden geldiği yöne bağlı olarak etkinleşitirilir. Bu
parametler kod yazılarak tanımlanmıştır. Kullanılacak olan malzemeler, Arduino, 3 Adet ultrasonik
mesafe sensörü, 3 Adet mini titreşim motoru, kablolar , devre elemeanları ve 3Boyutlu yazıcıdan
tasarlanıp, baskısı alınan dosyalar, CNC lazer kesim ile kullanacağımız ahşap, pleksi parçalar.
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Şapka üretiminden sonra ultrasonik mesafe sensörleri (3 adet) ,Arduino, titreşim motorları (3 adet )
görseldeki şekilde devre kurulum ve bağlantıları yapıldı. Şekil1.3 elektronik bağlantı şemasını ve
Şekil 1.4 de Şematik devre şeklini görebilirsiniz. Şapkanın ön, sağ ve sol tarafında ultrasonik mesafe
sensörleri yer almaktadır. Şapkanın iç kısmında yine ön sağ ve sol ultrasonik mesafe sensörlerinin
bağlantılı olduğu titreşim motorları bulunmaktadır. Bu sayede örneğin ön tarafran bir nesne, kişi ya
da canlı yaklaştığında mesafe sensörü bunu algılayarak kullanıcıyı titreşimle uyarmaktadır. Aynı
zamanda arduino ile kodlayarak titreşim moturunun sert ya da daha yumuşak titreşim uygulaması
için programladık. 10 – 40 cm ve 40 cm – 80cm aralığında uyarı verecek şekilde kodlanmıştır. Bu
sayede cisim uzakta olduğunda titreşim motoru yumuşak bir şekilde hafif tireşimler ile kullanıcıyı
uyarır. Nesne ya da cisme çok yaklaştığında titreşim motoru daha sert ve hızlı bir şekilde titreşim
uygular. Kullanıcı da cismin yakında - uzakta olduğunu bu sayede kolaylıkla anlayabilir.

Deneysel Devre Şekil 1.3

Şematik Devre Şekil 1.4
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Görme engelliler için böyle bir ürün – eşi benzeri yok. Onları belki de düşünen de yok bu
kadar. Çoğu insan yüzünü bükerek, üzülerek yanlarından geçiyor. Bizlerde Mini Maker Kids
öğrenci olarak bu bakışları da onlarından üzerinden çekmeyi hedefliyoruz. Tamamen kendi
çizim ve üretimimiz olan bir ürün olacak.
3 Boyutlu Tasarım teknolojisi kullanarak şapka çok kolay şekilde üretilebilmektedir.
Gelecekte tüm evlerde dahil 3 boyutlu yazıcılar yer alacak ve ihtiyaç halinde kolayca
üretilebilecektir.
Çevre Dostu Geri dönüşümü mümkün
olan malzemeden üretilmiştir.
Güneş
Enerjisi
kullanılarak,
yenilenebilir enerji kaynağından
sınırsız elektrik kullanımına açık
olacaktır.
Şapkanın üst tarafında takılı olan
Güneş Paneli Sayesinde Arduino ,
mesafe sensörleri, titreşim motorları
bu
sayede
çalışabilecektir.
Kullanıcının şarjı bitmesin, yarı yolda
kalmasın, zorluk yaşamasın diye şarj
edilebilir pil sayesinde de sınırsız
kullanımı sağlanacaktır. Güneşli günlerde şapka elektriğini güneş kaynağından kendi
üretecek ve aynı zamanda takılı olan pil şarj ederek de ışık olmayan kapalı ortamlarda ya da
akşamları şapkayı kullanmaya devam edebilecek. Yandaki resimde portatif şapkamızı ve
malzemelerin görselleri yer almaktadır.

Görme engelliler için piyasada genellikle konuşan cihazlar üretilmektedir. Biz tamamen bu
düşünceden farklı oalrak proje yenilikçi bir proje yapmak istedik.
Sesli olan cihazların verimli olmadığı ve yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcı kalabalık
ortamda, gürültülü ortamda sesi duymaya zorlanabilir, şarjı çok çabuk bitebilir, zorluk
yaşayabilir.
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6. Uygulanabilirlik
Projemizin üretimi çok basit, kolayca üretime geçilebilir. Maaliyet açısından çok yüksek
bütçeler çıkmamaktadır. Ürünümüzün çok kar gütmeyecek şekilde ticari olarak sunulabilir
ancak bizler görme engelliler için olan derneklere bu ürünleri ücretsiz üretebilmek, gerekli
olan bütçeyi de iş adamlarından destek alarak üretmeyi misyon ediniyoruz. Bu şekilde bir
çalışmada destek alamazsak uygun fiyatlarla ürün üretilip , piyasaya sunulabilir.

Ürünümüz üretilip, satılabilecek şekilde piyasa ya sunulabilir. Bizler bunu üretip, ticari
olarak düşünmüyoruz. Amacımız üretime geçip, görme engelli insanların bizler gibi rahat,
korkusuz yaşam devam edebilmeleri sağlamak.
Projemizin ileride Microsoft’un üretmiş olduğu Seeing AI uygulaması ile şapkamızı Akıllı
bir şapka yapmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Görme Engelli insanlar bu yazılım sayesinde
çevresinde bulunan nesne, canlı, kişiyi yapay zeka sayesinde görmese de sesli olarak
anlayabilecek.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz Görme Engelli insanlar içindir.
9. Riskler
*Risk yönetim tablosu
No
1

2
3

En önemli Riskler
Şapkanın sürekli takılacağı
için baş çevresini zamanla
rahatsız edebilir.
Şarj seviyesi hakkında bilgi

Risk Yönetimi B Planı
Yumuşak dokulu elyaf, sünger gibi cisimler ile
baş çevresine koruyucu katman yapmak.
Şarj seviyesini gösterebilecek bir cihaz ile
geliştirmek.
Silikon vb. ürünle kabloların kopmasını önlemek.

Titreşimmotorları
kabloları çok ince olduğu
için kopma olabilir.
Tablo 1.1 Risk Yönetim Tablosu

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler

-Güneş Pili yeterli elektriği sağlayamaya bilir.
-İstenilen mesafe algılanmazsa, karşısına çıkabilecek engeller anlaşılamabilir. Mesafenin test
edilmesi gerekiyor.
-3 Boyutlu yazıcı teknolojisi olacağı için üretim biraz yavaş olabilir, birkaç 3d printer ile üretim
yapılabilir.
Tarih
20 – 30 Temmuz

2-30 Ağustos

1-20 Eylül

Planlanan İşler
*3 Boyutlu Tasarım programı ile Ürün
Tasarımı yapılması
*Ürün Kodlarının yazılması
*Kullanılacak malzemelerin kontrolünün
yapılması, arızalı olup olmadığı test
edilmesi.
*Tasarımı yapılan ürünün 3D printer ile
üretilmesi.
*Elektronik
cihaz
bağlantılarının
yapılması.
*Cihaza kodların yüklenmesi ve sts
edilmesi.
*Cihaz Montajı yapılarak , kullanıma hazır
hale getirilmesi, test edilmesi.
Teknofest için son hazırlıkların yapılması,
hediyelik, afiş vb. çalışmalar.
Tablo 1.2 Zaman Planlaması
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10. Proje Ekibi

Okul
Durumu

Adı Soyadı

Projedeki Görevi

Projeyle ilgili tecrübesi
Proje Fikri, Sunum, anlatım, proje
geliştirme, hayta geçirme

Umut Kocael

İlkokul

Takım Kaptanı

Arda Alicikoğlu
Ezgi Karabıyık
Irmak Su Yıldız
Mert Timurtaş

İlkokul
Ortaokul
İlkokul
İlkokul

Takım Kaptanı
Yardımcısı
Tasarım Sorumlusu
Tasarım Geliştirme
Kodlama Sorumlusu

Mirza Eren

İlkokul

Tasarım üretim
sonrası destek

Mahir Uğur Aslan İlkokul

Geri Dönüşüm Proje
araştırma
Proje sunumu ve
araştırmacı

Mustafa Işık

Takım Mühendisi

Ali Azizzade

İlkokul

İlkokul

Proje Fikri, Sunum, anlatım, proje
geliştirme, hayta geçirme
3 Boyutlu Tasarım ve Yazılım
3 Boyutlu tasarım geliştirme
Kodlama Sorumlusu
3D pirnt sonrası şapka üzerindeki
gereki düzeltmei kaplama
işlemlerinin yapılması.
Güneş Pili, Filament kullanımı
hakkında proje geliştirici
Sunum ve Araştırma
Ürün Üretimi ve Piyasaya
sunulması

Tablo 1.3 Proje Ekibi

11. Kaynaklar


https://minimakerkids.com/



https://www.canva.com/ ( Görsel Tasarım, tablo hazırlanması)



https://github.com/



https://www.healthline.com/health/eye-health/what-do-blind-peoplesee#misconceptions

