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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sporcuların dikey yönlü sıçrama yeteneği başta futbol, basketbol, voleybol ve hentbol gibi 

takım sporları olmak üzere pek çok spor dalında önemli bir performans göstergesidir (1, 5). 

Dikey sıçrama, bireyin bacak kaslarının ürettiği güç ile ilgilidir ve spora yeni başlayan genç 

bireylerden elit seviyedeki yetişkin sporculara kadar her düzeyden sporcu için önemli bir 

atletik yetenek testidir. Bireyin sıçrayabileceği yükseklik düzeyine olan ilgi 1920'li yıllarda 

başlamıştır (4). Sargent tarafından uygulanan basit yöntem uzun yıllar boyunca sıçrama 

yüksekliği ölçümünde kullanılmıştır. Günümüzde teknolojik imkanların artması ile birlikte 

sıçrama yüksekliğini ölçebilmek için pek çok cihaz geliştirilmiştir. Bu cihazlardan kuvvet 

platformu ve 3 boyutlu hareket analizi sistemi spor bilimciler tarafından dikey sıçrama 

yüksekliği ölçülmesinde altın standart sistemler olarak kabul edilmektedir (2, 3). Bunların 

dışında sıçrama matları, optik algılayıcı sistemler, mobil yazılımlar ve atalet sensörü tabanlı 

cihazlar da sıçrama yüksekliği ölçümünde kullanılmaktadır. Altın standart sistemler de dahil 

olmak üzere sıçrama yüksekliği ölçümünde kullanılan tüm cihaz ve sistemler yüksek 

maliyet, kullanım için belirli bir uzmanlık ve ön eğitim gereksinimi, taşınabilirlik, ölçüm 

geçerlik ve güvenirliği gibi kullanıcı açısından bazı olumsuzluklar barındırmaktadır. Bu 

proje, dikey sıçrama yüksekliği ölçümünde mevcut cihazların avantaj ve dezavantajlarından 

yola çıkarak her düzeyden sporcu ve sedanter bireyin düşük maliyetle sahip olabileceği, 

pratik kullanım özelliğine sahip, taşınabilir bir cihaz geliştirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca 

geliştirdiğimiz cihaz, altın standart sistemlerden olan kuvvet platformunun ölçüm geçerlilik 

ve güvenirliliğine sahip bir cihazdır. Yaptığımız ölçümler, cihazımızın ülkemiz dışında 

üretilen benzer cihazlara oranla kuvvet platformundan elde edilen verilere daha yakın veriler 

elde ettiğini göstermiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Dikey sıçrama testi, sporcu antrenmanlarında, performans testlerinde ve sporcuların yetenek 

seçiminde kullanılan, sporcunun bacak gücünü ölçmeye yarayan basit yorucu olmayan aynı 

zamanda da tüm dünyada kabul görmüş anaerobik bir testtir. Dikey sıçrama testinde 

ilgilenilen birincil parametre sıçrama yüksekliğidir. Sıçrama yüksekliğini ölçmeye yönelik 

ilk girişim D.A. Sargent (1921) tarafından gerçekleştirilmiştir. Sargent’in yöntemine göre; 

bireyin ayakları zeminle temas halindeyken duvarda erişebildiği en yüksek nokta ile sıçrama 

ile erişebildiği en yüksek nokta arasındaki mesafe sıçrama yüksekliğini verir. Sargent 

yöntemi minimum ekipman gereksinimi ile hala kullanılmasına rağmen ölçüm geçerliliği ile 

ilgili sorunlar barındırır. Bireyin, sıçramanın en tepe noktasında duvara dokunabilmesi 

zordur, aynı zamanda omuz pozisyonu sıçrama yüksekliğini etkilemektedir. Teknolojik 

gelişmeler spor tekniklerinin analizinin ve ölçümlerin daha hassas yapılmasına imkân 

tanımıştır. Kuvvet platformları 1960’ların sonuna doğru spor bilimleri alanında kullanılmaya 

başlamıştır. O yıllardan bu yana performans laboratuvarlarının vazgeçilmez elemanı olarak 

farklı sportif ölçümlerde kullanılan kuvvet platformları dikey sıçrama testlerinde de 

kullanılmakta ve spor bilimciler tarafından sıçrama yüksekliğinin hesaplanmasında altın 

standart olarak kabul edilmektedir. Kuvvet platformları geçerli ve güvenilir sonuçlar 

vermesine rağmen kullanım alanı laboratuvar ile sınırlıdır ve maliyeti oldukça yüksek 
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ekipmanlardır. Dikey sıçrama yüksekliğini hesaplamada kullanılan bir diğer altın standart 

sistem 3 boyutlu (3B) hareket analizi sistemleridir. 3B hareket analizi sistemleri bireyin 

vücuduna yerleştirilen yansıtıcı işaretçilerin yüksek hızlı kameralar ile algılanarak bireyin 

hareketlerinin bilgisayar ortamına aktarılmasına imkân tanır. Bilgisayar ortamına aktarılan 

görüntüler sayısallaştırılarak bireyin hareketinin kinetik ve kinematik analizi yapılır. Bu 

sistemin maliyeti oldukça yüksektir ve sistemi kullanabilmek belirli bir uzmanlık gerektirir. 

Ayrıca sistem laboratuvar ortamlarında kullanım için uygundur. Kuvvet platformuna 

alternatif olarak geliştirilen sıçrama matları dikey sıçrama testlerinde oldukça yaygın olarak 

kullanılır. Kuvvet platformlarının taşınabilirlik ve yüksek maliyet sorunlarına bir nebze 

olsun çözüm olmuştur. Bununla birlikte maliyet açısından amatör spor kulüpleri ve sporcular 

için hala erişilebilir değildir. Ayrıca sıçrama matları ile ilgili bir diğer eleştiri kullanıma 

bağlı olarak ilerleyen yıllarda ölçüm hassasiyetinde azalma olduğudur. Optik algılayıcılı 

sistemler alıcı ve verici iki barın zemine yerleştirilmesi ve bireyin bu iki bar arasında yaptığı 

sıçramada iki bar arasındaki sinyal alışverişinin kesilmesi mantığına dayalı olarak dikey 

sıçrama yüksekliğini ölçen sistemlerdir. Taşınabilirlik açısından sıçrama matlarına göre daha 

avantajlı olan bu sistemin dezavantajı yerleştirildiği zeminin düz olması gerekliliğidir. Çim 

saha veya engebeli zeminlerde kullanıma uygun değildir. Son yıllarda sıkça duyduğumuz 

giyilebilir teknolojiler spor bilimleri alanında da kullanılmaya başlamıştır. Atalet sensörü 

tabanlı bazı giyilebilir cihazlar dikey sıçrama yüksekliğini ölçmek için kullanılmaktadır. 

Oldukça küçük yapıları sayesinde kolay taşınabilirlik, düşük maliyeti ve mobil cihazlarla 

kablosuz iletişim kurarak kullanıcı açısından pratik kullanım özelliklerine sahiptir. Atalet 

sensör tabanlı cihazlar ile ilgili sorun ise ölçülen sıçrama yüksekliği değerlerinin altın 

standart sistemler ile ölçülen değerlere nispeten uzak olmasıdır. Piyasada ticari ürün olarak 

yer alan atalet sensör tabanlı Myotest (Myotest SA, Sion, İsviçre) cihazı ile yapılan 

çalışmada Myotest cihazı kuvvet platformuna göre sıçrama yüksekliğini ortalama 3 cm hata 

ile ölçmüştür (6). Benzer bir çalışmada Mauch ve arkadaşları (2017) kuvvet platformu ile 

ortalama 4 cm fark bulmuşlardır. McMaster ve arkadaşlarının (2020) atalet sensör tabanlı 

Push Band 2.0 (Push 2.0 Strength Inc., Toronto, Kanada) cihazı ile kuvvet platformunu 

karşılaştırdıkları çalışmada Push Band 2.0 cihazının sıçrama yüksekliğini ortalama 6 cm hata 

ile ölçtüğünü tespit etmişlerdir. Sporda dikey sıçrama testleri dolayısıyla sıçrama yüksekliği 

performans için önemli bir göstergedir. Ölçüm için pek çok cihaz ve sistem geliştirilmiştir 

fakat mevcut cihazlar sporcular açısından bazı dezavantajlar barındırmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Bu proje kapsamında dikey sıçrama yüksekliği ölçümü yapabilen giyilebilir bir elektronik 

cihaz ile cihazın idare edilmesini sağlayan ve geri bildirimlerini kullanıcıya gösteren bir 

mobil yazılım geliştirilmiştir. Cihazımızı geliştirirken, dikey sıçrama yüksekliği ölçümünde 

kullanılan mevcut cihaz ve sistemlerin avantajlı yönlerinden faydalanmaya dezavantajlı 

yönlerine ise çözüm üretmeye çalıştık. Geliştirdiğimiz cihaz, sıçramanın algılanması 

görevini bir atalet sensörü (imu) ile gerçekleştirir. Projede atalet sensörü kullanmamız 

maliyetin düşürülmesine, cihazın boyutunun küçük olmasına ve dolayısıyla taşınabilir 

olmasına katkı sağlamıştır. Resim 1’de sistemin çalışma prensibi gösterilmiştir. 

Geliştirdiğimiz cihaz bireyin ayak bileğine elastik bir cırt bant ile bağlanır. Birey dikey 
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sıçramayı gerçekleştirdiğinde cihaz havada kalma süresini ölçerek bu veriyi bu çalışma 

kapsamında geliştirdiğimiz mobil yazılıma gönderir (havada kalma süresine ek olarak 

sıçrama sırasında tekniğin icra edilme kalitesi bilgisi de gönderilir). Mobil yazılım havada 

kalma süresini matematiksel bir formül ile sıçrama yüksekliği bilgisine çevirir. Her bir 

sıçrama bilgisi mobil cihaz ekranında kullanıcıya sunulur.  

 

 
           Resim 1 Sistemin çalışma prensibi. Geliştirdiğimiz cihaz (solda) ve mobil yazılım ekran görüntüsü (sağda). 

 

4. Yöntem 

Çalışmaya geniş bir literatür taraması ile başlandı. Literatür taramasında elde edilen bilgiler 

ışığında geliştirilmesi planlanan cihazın şu özellikleri taşıması hedeflendi: düşük maliyet, 

taşınabilir, pratik kullanım, yüksek ölçüm geçerliliği. Geliştirilen ilk prototiplerde 

mikrodenetleyici elemanı olarak Atmel firmasına ait Atmega88, hareketi algılamak amacıyla 

Invensense firmasına ait MPU6050 ve kablosuz haberleşme için Texas Instruments (Ti) 

firmasının cc2541 çipini barındıran JDY-08 ble 4.0 modülü kullanıldı. Prototipin devre kartı 

çizimi http://easyeda.com online devre kartı çizim uygulamasında gerçekleştirilmiştir. Devre 

kartı, çıktının bakır plaket üzerine toner transfer yöntemiyle geçirilerek tuzruhu + perhidrol 

karışımında eritilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Kablosuz haberleşme amacıyla cihaz 

üzerinde kullanılan JDY-08 modülünün barındırdığı cc2541 çipinin system on chip (soc) 

özelliği taşıması ve pinlere erişilebilir olması prototip üzerinde ekstra mikrodenetleyici 

elemanı kullanımına gerek olmadığı fikrini doğurmuş ve devreyi daha sade hale getirmek ve 

maliyeti düşürmek adına Atmega88 mikrodenetleyici sistemden çıkarılmıştır.  

 

  
Resim 2 Prototipin son hali. Resim 3 CC-Debugger kod yükleme ve debug aracı. 
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Resim 2’de geliştirilen en son prototip görülmektedir. Devre kartı çiziminin ardından kart 

basımı https://jlcpcb.com üzerinden gerçekleştirilmiştir. Cihaz üzerindeki JDY-08 modülü 

hem bluetooth 4.0 haberleşme özelliği hem de cihazın idaresinden sorumlu mikrodenetleyici 

elemanı olarak görev yapmaktadır. Cihazın doğrusal ve rotasyonel hareketleri algılaması 

MPU6050 çipi yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Cihaz 3.7V 85 mAh kapasitesinde batarya 

ile beslenmekte, batarya gerilimi MCP 1700 regülatörü ile 3 volta düşürülmektedir. 

Bataryanın şarj seviyesi kontrol edilmekte ve mobil yazılımda kullanıcıya bildirilmektedir. 

Azalan bataryanın şarj edilmesi için devrede TP4056 hazır lipo şarj modülü kullanılmıştır. 

Cihazın gömülü yazılımı C programlama dili ile Ti firmasının ‘Ble Stack’ kütüphanesinden 

faydalanılarak geliştirilmiştir. Geliştirme ortamı olarak ‘IAR Embedded Workbench’ 

yazılımı kullanılmıştır. Cihaz yazılımı mikrodenetleyicinin MPU6050 ile haberleşmesini 

(I2C protokolü ile), batarya seviye kontrolünü, dikey sıçramanın algılanarak havada kalma 

süresinin ölçülmesi işlevlerini ve mobil yazılıma gerekli ölçüm bilgilerinin gönderilmesi 

görevlerini gerçekleştirir. IAR geliştirme ortamında yazılıp derlenen kod CC2541 

mikrodenetleyicisine Ti firması tarafından üretilen CC-Debugger aracı ile yüklenmiştir.         

Sistemin diğer ayağını geliştirilen cihaz ile kablosuz haberleşmeyi sağlayacak mobil yazılım 

oluşturmaktadır. Mobil yazılım Qt5 kütüphanesinden faydalanılarak Cpp programlama dili 

ile geliştirilmiştir. Yazılımın arayüzü Qml işaretleme dili kullanılarak oluşturulmuştur. Qt 

Creator geliştirme ortamında yazılan kodlar Android, Windows ve Linux işletim sistemleri 

için ayrı ayrı derlenerek çalıştırılabilmektedir. Mobil yazılım sıçrama ile ilgili farklı test 

protokolleri, kablosuz bağlantı ayarları özelliklerine sahip olup teste katılan sporcular 

(Kişiler) ve geçmiş test verileri (Kayıtlar) bölümlerinin geliştirilmesine devam edilmektedir. 

Cihaz prototipinin geliştirilmesinin ardından cihazın dikey sıçrama yüksekliği ölçüm 

doğruluğunu görmek için kuvvet platformu ile eş zamanlı olarak testler gerçekleştirildi. 

Cihazın testlerine Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 

gönüllü 10 öğrenci katıldı. Öğrencilerin tercihlerine göre sağ veya sol ayak bileklerine 

geliştirdiğimiz cihaz bağlandı ve kuvvet platformu (Bertec, FP4060-10, Columbus, ABD) 

üzerinde 10’ar adet dikey sıçrama gerçekleştirdi. Toplamda 100 adet kuvvet platformundan 

gelen havada kalma süresi verisi ve 100 adet cihazımızdan elde edilen havada kalma süresi 

verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. İki cihaz arasında çok yüksek korelasyon (r = 

0.984, Pearson korelasyon katsayısı) bulundu. İki cihazdan elde edilen veriler arasındaki 

farkın büyüklüğü için Cohen d değeri 0.06 (fark çok küçük) olarak hesaplandı. Bland-

Altman uyum sınırları %95 ihtimalle ölçümlerde iki cihaz arasındaki farkın -5.1 milisaniye 

ile 6.9 milisaniye aralığında olacağını gösterdi. Elde ettiğimiz veriler ve istatistik analizler 

geliştirdiğimiz cihazdan elde edilen verilerin kuvvet platformundan elde edilen verilere çok 

yakın olduğunu gösterdi. Cihazımız ile benzer özellik taşıyan diğer cihazların kuvvet 

platformu ile aralarındaki fark 30 milisaniyenin (~3 cm) üzerindeyken bizim cihazımız 10 

milisaniyenin (~1 cm) altında farkla ölçüm yapmayı başarmıştır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız testlerde sıçramanın şiddeti ile birlikte verilerdeki en keskin değişimlerin ayak 

bölgesinde gerçekleştiğini gördük. Bu sebeple cihazımız benzerlerinden farklı olarak bel 

bölgesinde değil bireyin ayak ve ayak bileği bölgesinde konumlandırılmıştır. Cihazımız 
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yerleşim yeri itibariyle piyasadaki benzerlerinden farklıdır. Geliştirdiğimiz sıçrama algılama 

algoritması ile sadece bireyin havada kalma süresi değil dikey sıçrama tekniğini düzgün bir 

şekilde yapıp yapmadığı bilgisi vermesi de cihazımızı benzerlerinden ayıran diğer bir 

özelliktir. Cihazımızı yine benzerlerinden farklı kılan diğer bir özellik ise ölçüm hassasiyeti 

ve doğruluğudur. Elde edilen ölçüm sonuçlarının Altın standart sistem olan kuvvet 

platformu ile olan yakınlığı benzerlerinin çok ötesindedir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Spor bilimlerinde yaygın sorunlarımızdan birisi kısa zaman diliminde çok sayıda sporcuya 

performans testinin uygulanmasıdır. Cihazımızın sunduğu kullanım kolaylığı ile birlikte 

sporculara hızlı bir şekilde ölçüm yapabildiğimizi gördük. Cihazın taşınabilir yapısı 

ölümlerin sahada veya laboratuvarda kolaylıkla yapılmasına imkân tanımaktadır. Cihazımız 

birkaç küçük işlem ile son kullanıcı için hazır hale gelebilecek durumdadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Cihazı geliştirme aşamasında gerekli elektronik bileşenler yurtiçi ve yurtdışı elektronik ürün 

tedariki yapan firmalardan temin edilmiştir. Tek bir cihazın maliyeti 215 TL’nin altındadır. 

 

Elektronik bileşen adı Ortalama maliyet 

JDY-08 BLE modülü 35-50 TL 

MPU6050 imu sensör 25-35 TL 

TP4056 lipo şarj modülü 12-20 TL 

3.7V 85mAh lipo batarya 30-45 TL 

MCP 1700 3V regülatör 15-20 TL 

Çeşitli devre elemanları (direnç, kapasitör…) 5-15 TL 

Devre kartı  7-10 TL 

Dış kasa, elastik cırt 10-20 TL 

Toplam 139-215 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Cihazımız; her düzeyden bireysel veya takım sporcularına, sağlıklı yaşam için sportif 

aktiviteler gerçekleştiren bireylere, okullarda öğrencilerinin performans düzeyini ölçmek 

isteyen beden eğitimi ve spor öğretmenlerine hitap etmektedir. Ayrıca cihazımız sadece 

yurtiçi değil yurtdışındaki bireylere de hitap etmektedir. 

 

9. Riskler 

Projede gördüğümüz risk, cihazı geliştirirken kullandığımız bazı elektronik bileşenlerin 

tedarikinde yaşayabileceğimiz problemlerdir. MPU6050 Invensense firması tarafından 
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üretimi durdurulmuş bir bileşendir ve ilerleyen dönemlerde tedarik sıkıntısına karşı alternatif 

bir IMU belirlenmelidir.  
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