
 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON YARIŞMASI 

 

PROJE DETAY RAPORU 

 

TAKIM ADI 

RoboTexTherapy Marmara 

PROJE ADI 

Giyilebilir İyileştirici Sistemler İçin Yenilikçi Eyleyiciler ve Algılayıcılar 

BAŞVURU ID 

#63294 

KATEGORİ 

BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON 

 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Elektronikle bütünleşmiş akıllı tekstil sistemleri, ihtiyacı algılama ve ihtiyaca cevap vererek 

kullanıcının performansını arttırma kapasitesine sahiptir. Giyilebilir akıllı tekstil yapıları, medikal, 

spor ve askeri alanlar gibi birçok farklı alanda yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi noktasında 

kullanılmaktadır. Medikal anlamda genellikle sağlık durumunu izleme, teşhis-tanı ve tedavi gibi ana 

başlıklar altına alabileceğimiz giyilebilir teknolojiler farklı uygulamalar ile karşımıza çıkmaktadır. 

Bu ürünler, medikal tedavi başlığı altındaki fizik tedavide ise termoterapi ve mekanoterapi 

tedavilerinde kullanılmaktadır.  

Mekanoterapi; kemik-eklem, kas veya sinir hastalıklarının, mekanik aletler yardımıyla 

yaptırılan hareketlere dayalı bir fizik tedavi şeklidir. Mekanoterapinin amacı, vücudun tümünü veya 

belli bölgelerini ve çeşitli eklemleri dış etkilerle hareketlendirip tedavilerini gerçekleştirmektir. 

Termoterapi ise ısıyla birlikte kan akışını arttıran ve ağrı hissini azaltmak için sinirleri uyaran bir 

fizik tedavi yöntemidir[1]. Termoterapi, özellikle kas gerginliği veya spazm başta olmak üzere akut 

veya kronik ağrı semptomlarını tedavi etmek için ağrılı bölgeye uygulanan ısı tedavisidir. 

Termoterapi, kan damarlarını genişletir ve ciltteki kan akışını artırır. Yüzeysel kasları gevşetir, kas 

spazmını ve eklem sertliğini azaltır [2].  

Mekanoterapi ve Termoterapi, Romatoid Artrit (RA) ve Karpal Tünel Sendromu gibi 

rahatsızlıklarda kullanılan fizik tedavi yöntemlerinden ikisidir. RA, en sık karşılaşılan iltihaplı 

(inflamatuvar) romatizmal hastalıktır (Şekil 1.1.). El-el bileği ve ayak-ayak bileği gibi küçük 

eklemler başta olmak üzere, diz, dirsek, omuz ve kalçanın yansıra birçok eklem iki taraflı (simetrik) 

etkilenebilmektedir [3]. Karpal Tünel (KT) sendromu median sinir üzerine yapılan baskıdan 

kaynaklanır (Şekil 1.1). Median sinir, bilek üzerinde kollardan avuç içine açılan ve karpal tünel adı 

verilen bir geçitten ellere uzanır. Bu sinir küçük parmak hariç olmak üzere diğer bütün parmakların 

avuç içi tarafına his vermekten sorumludur. Hissetmenin yanı sıra baş parmağın çevresindeki 

kasların hareket etmesi için gerekli sinir sinyallerini sağlar. Romatoid artrit kişilerin bileklerinde 

bulunan tendonların etrafındaki astarı etkileyebilir ve bu da medyan sinirlere doğrudan baskı 

yaparak karpal tünel sendromu gelişmesi riskini artırabilir [4].  

 

Şekil 1.1. Romatoid Artrit ve Karpal Tünel Hastalarının El Görselleri (REPINSKI, 2019) 

RA ve KT rahatsızlıklarına uygulanan mekanoterapi ve termoterapi fizik tedavi 

yöntemlerinden yola çıkılarak bu projede, giyilebilir biyomedikal cihazlarda kullanılmak üzere 

ısıtıcı, membran ve sensör üretilecektir. Bütün bu yapılar büyük ölçüde tekstil tabanlı, yıkanabilir, 

katlanabilir olacaktır. Gümüş kaplamalı poliamid iplik (GKPİ) nakış entegrasyon tekniği ile dokuma 

kumaş üzerine entegre edilerek ısıtan tekstil yapısı oluşturulmuştur. Membran içine hapsedilmiş 



3 

 

düşük kaynama noktalı sıcaklıkla aktive olan eyleyiciler tasarlanmıştır.  

Geçen seneki projemize ek olarak bu sene GKPİ katmanlar arasına konulmuş dielektrik 

malzeme ile de kapasitif basınç sensörleri tasarlanmıştır. Bu yapıların uygulama alanı olarak RA ve 

KT rahatsızlıkları için mekanoterapi ve termoterapi uygulayan eldiven tasarımı yapılmıştır. 

Geliştirecek eldiven üzerinde bulunan ısıtma elemanları ile tekstil tabanlı şişebilen eyleyici sistem, 

ele hem mekanoterapi hem de termoterapi uygulayacaktır. Isı panelleri taşınabilir şarj aleti 

yardımıyla belirlenen sıcaklığa (yaklaşık 39-45°C) kadar ısıtılacak ve tekstil tabanlı eyleyiciler bu 

sıcaklıkla birlikte şişmeye başlayacaktır. Eldivenin soğuması ile eyleyici sönecektir. Böylelikle 

eldiven ele mekanoterapi uygulayacak ve RA/KT hastalarının ağrılarının azalmasına yardımcı 

olacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Romatoid Artrit ve Karpal Tünel sendromu gibi rahatsızlıklarında oluşan ağrılarının 

giderilmesi için ağrı olan bölgeye ısı uygulama (termoterapi tedavisi) uzun süredir devam eden bir 

tedavidir. Termoterapi, kan akışını arttırır ve ağrı hissini azaltmak için sinirleri uyarır. Saatlerce ve 

hatta günlerce düşük seviyeli ısı tedavisinin, bir dizi kas-iskelet sistemi rahatsızlığı için etkili bir 

çözüm yolu olabileceği düşünülmektedir [5]. Bununla birlikte, ısı paketleri ve sargılara dayanan 

mevcut yaklaşımlar ağır ve hacimlidir. Uzun süreli kullanıma uygun değildir ve kullanıcı dostu 

değildir[6].  

 

 
Şekil 2.1. Karpal Tünel Sendromu Ultrason-Termoterapi Uygulaması[7] 

 

Mekanoterapi, vücudun hasar görmüş yerlerini düzeltmek veya sorunlu bölgeyi iyileştirmek 

için rehabilite etmeye veya geliştirmeye yönelik olan dokuya mekanik bir uyaran sağlayan, herhangi 

bir uyarıcının terapötik kullanımını tanımlayan bir fizik tedavi yöntemidir. Mekanoterapi dışarıdan 

bir baskıyla dokuyu uyarmaya yönelik bir tedavi şekli olduğu için, bu tedavi şeklinde basıncın 

miktarı önemlidir[1].  

𝑃 =
𝑚𝑔

𝐴
 

Bu denklemde P basıncı (kPa), m dokuya baskı uyguladıkça anlık olarak ölçülen kuvvet 

kütlesini (gr), g yerçekimi ivmesini (m/s²) ve A ise kuvvetin uygulandığı baskı alanını (m²) temsil 

etmektedir. 
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Şekil 2.2. Felç sonrasında rehabilitasyon amaçlı üretilen pnömatik eldiven[8] 

Mekanoterapi, sıklıkla pnömatik kompres cihazlarının kullanıldığı bilinen bir tedavi 

yöntemidir. Şekil 2.2.’deki çalışmada ise felç sonrası hastanın fiziksel tedavisi için kullanılması 

amaçlanarak, poliüretandan da faydalanılan, kablo karmaşası yaşanabilecek pnömatik bir eldiven 

üretilmiştir[8]. Ancak bu pnömatik sistemlerin otobüs kapılarındaki pnömatik sistemlerle aynıdır ve 

bu tür uygulamaların ağır olması, normal yaşamda hareket halinde kullanılmaması, tedavi sırasında 

hastaneye veya yatağa bağlı kalınması gibi birçok dezavantajı olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 2.3. Bacak Bölgesine Mekanoterapi Tedavisi[9] 

 RA ve KT rahatsızlıkları için uygulanan termoterapi ve mekanoterapi tedavileri ayrı ayrı 

olarak hastanelerde uygulanmaktadır. Aynı anda hem termoterapi hem de mekanoterapi uygulaması 

söz konusu değildir. Bu durum da hasta için zaman kaybına neden olmaktadır. Hem RA hem de KT 

rahatsızlıkları için termoterapi ve mekanoterapi tedavileri bir arada uygulayabilecek, hafif, yatak 

bağlılığı olmayan ve ekstra bir zaman kaybına neden olmayacak giyilebilir teknolojilere ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Literatürde hem RA hem de KT ile ilgili hastalığın durumuna göre çeşitli tedavi yöntemleri 

kullanılmaktadır. Termoterapi ve Mekanoterapi de bu hastalıklarda kullanılan tedavi 

yöntemlerindendir. Ancak Bölüm 2’de de belirtildiği gibi bu tedavi yöntemleri zaman gerektiren ve 

ağır tedavilerdir. Bu tedavilerin ayrı ayrı uygulanması da hastalar için oldukça zor olmaktadır (Şekil 

3.1.).  
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Şekil 3.1. Kas kasılmalarını ve eklem bozukluğunu düzelten mekanoterapi cihazı [10] 

 

Tüm bu problemlerden yola çıkarak hem termoterapi hem de mekanoterapi uygulayan bir 

eldiven RA ve KT hastalarının tedavisi için geliştirilmiştir (Şekil 3.4.). 

 
Şekil 3.2. Eldiven içindeki eyleyicilerin yerleşimi 

 

 Eldivende iletken tekstil yapıları ve bu iletken yapılardan özel sıvı ve membran ile geliştirilen 

eyleyiciler kullanılmıştır (Şekil 3.2 ve Şekil 3.3. ). Eyleyiciler içinde bulunan düşük kaynama noktalı 

kimyasal sıvı ile eldiven şişme/sönme hareketi yaparak ele mekanoterapi uygulayarak masaj 

yapacaktır. Aynı zamanda eldiven, iletken yapıların ısınmasıyla birlikte ele termoterapi uygulaması 

yapılacaktır. 

                       
Şekil 3.3. Tekstil Tabanlı Şişebilen Eyleyici Sistem Son Hali ve Benzetimi 

 

Geliştirilen eldiven, hafif ve kullanıcı dostu bir eldivendir. Hastalar, iki ayrı tedavi yöntemini 

aynı eldiven üzerinde ağrılarını azaltmak için kullanabileceklerdir. Ayrıca bu eldiven atel görevi 

görmektedir ve elleri düz tutmaktadır (Şekil 3.4.).  
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Şekil 3.4. Termoterapi ve Mekanoterapi Eldiveni 

4. Yöntem 

Çalışmada birden fazla birbirlerinden farklı teknikler kullanılmıştır. Bu sebepten dolayı alt 

basamaklara ayrılmış, aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir. 

 

4.1. İletken Malzemenin Kumaşa Entegrasyonu 

Isıtma fonksiyonlu tekstil yüzeylerinin elde edilmesi için ısıtma elemanının çeşitli yöntemler 

ile tekstil yapılarına entegre edilmesi gerekmektedir. Literatürde en bilinen yöntemler nakış 

teknolojisi, dokuma teknolojisi, örme teknolojisi ve baskı teknolojisidir. Elektro-iletken 

malzemeden üretilmiş iplikler kumaşa nakış teknolojisi ile işlenebilir, iletken iplik dokuma 

teknolojisi ile dokunup kumaş haline getirilebilir veya örme teknolojisi ile örme kumaş haline 

getirilebilir. İletken malzemeden üretilen veya iletken malzeme ile kaplanan kumaşlar lazer kesim 

ile istenilen şekillerde kesilip, kumaşa entegre edilebilir. İletken mürekkepler kullanılarak baskı 

teknolojisi ile kumaşa veya istenilen başka yüzeye iletken malzeme entegre edilebilir.  

Bu çalışmada, Statex marka 235dtex inceliğe sahip, doğrusal direnci 100 Ω/cm olan gümüş 

kaplamalı naylon iplik nakış teknolojisi (Şekil 4.2.) için Statex marka doğrusal direnci 3,3 Ω/cm 

olan gümüş kaplamalı örme kumaş ise hem lazer kesim (Şekil 4.3.) hem de bıçak kesim (Şekil 4.4.) 

teknikleri için kullanılmıştır.  

Farklı tekniklerle üretilen numunelere ait performans değerleri (elektriksel direnç, güç, 

akım) ve bu tekniklerin 4 dakika içinde, farklı güç değerlerindeki sıcaklık değerleri Tablo-1’de 

verilmiştir. Hem üretim metodolojisinin hem de elektriksel performansın en iyi olduğu yöntem lazer 

kesim teknolojisi olduğu görülmüştür. Bıçak kesim tekniği literatürde kullanılmayan bir teknik. 

Bıçak kesimi için daha önceden metal bıçaklar tasarlanıp üretiliyor. İstenilen her şeklin hemen 

yapılamayacağı bıçak kesim tekniği bu dezavantajı nedeniyle seçilmemiştir.  

 

Tablo-1: Entegrasyon Tekniklerinin Elektriksel Performans Karşılaştırması 

Metot 
Alan 

(cm²) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 

Süre  

(dk) 

Direnç 

(Ω) 

Akım 

(A) 

Güç 

(W) 

Nakış 25 37,9 4 27,36 0,20 1,10 

Lazer Kesim 25 38,5 4 43,43 0,17 1,14 

Bıçak Kesim 25 34 4 53,26 0,16 1,05 

Nakış 25 30,2 4 27,36 0,11 0,31 

Lazer Kesim 25 29,6 4 43,43 0,08 0,30 

Bıçak Kesim 25 28,2 4 53,26 0,09 0,31 

Nakış 25 34,1 4 27,36 0,16 0,69 

Lazer Kesim 25 34,1 4 43,43 0,13 0,73 

Bıçak Kesim 25 31,1 4 53,26 0,13 0,65 
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    Şekil 4.1. Bıçak Kesim Numunesi                 Şekil 4.2. Nakış Numunesi                      Şekil 4.3. Lazer Kesim Numunesi 

 

4.2 İletken Malzemenin Membran ile Kaplanması ve Kimyasal Enjeksiyonu 

 

4.2.1 Membran Seçimi ve İletken Malzemenin Membran ile Kaplanması 

Membran seçimi yapılırken Poliüretan (PU), Termoplastik Elastomer (TPE), Biaksial 

Polipropilen (BOPP), Cast (gerdirilmemiş) Polipropilen (CPP), PET/PE (Polietilen 

teraftalat/Polietilen) ve Polipropilen/Polietilen (PA/PE) malzemelerden üretilmiş filmler 

kullanılmıştır. Bu filmlerden beklentimiz sıvı ve gaz fazlarında herhangi bir sızıntıya ve geçirgenliğe 

müsaade etmeyen malzemelerden üretilmiş filmler olmasıdır. Tablo-2’de verilen özelliklere göre en 

iyi gaz geçirgenlik ve su buharı geçirgenliğine sahip malzeme Poliamid/Polietilen olduğundan 

dolayı, membran olarak PA/PE filmi bu çalışmada kullanılacaktır. PA/PE membran, Poliamid ve 

Polietilen karışımı bir malzemeden üretilmiş olup 70 mikron kalınlığa sahiptir ve 135°C-150°C 

derece ısıyla 2-2,5dk sürede yapışma özelliğine sahiptir. 

Tablo-2: Membran Malzemelerinin Özellikleri

 
*(OGO: Oksijen Gazı Geçirgenliği; SBGO: Sıvı Buharı Geçirgenliği) 

İletken malzemenin üzeri, seçilen PA/PE membran ile araları boşluk olacak şekilde 

kaplanmıştır. PA/PE mebran, iletken malzemenin kenarlarındaki boşluğa dört tarafı kapalı kalacak 

şekilde ısı ile yapıştırılmıştır (Şekil 4.4.). 

                                  
Şekil 4.4. PA/PE mebran ile kaplanmış iletken ısı paneli 

 

4.2.2. Kimyasal Sıvı Seçimi 

 

Kimyasal seçimi için aranılan sıvının özelliklerinden biri kimyasalın düşük kaynama 

PA/PE Mebran 



8 

 

noktasına sahip olmasıdır. Madde 4.2.1.’de iletken malzemenin üzerine yapıştırılan membranın 

arasına düşük kaynama noktasına sahip kimyasal sıvı enjekte edilecektir. Eldivenin ısıtılması 

gereken sıcaklık (39-45) °C’de olduğundan dolayı bu sıcaklığa yakın sıcaklıkta, kimyasal sıvının 

gaz fazına geçmesi gerekmektedir. Düşük kaynama noktası ile ısıtılan iletken paneller vesilesi ile 

kimyasal sıvı kaynayacaktır. Bu kimyasal sıvı fazından gaz fazına geçerek membranın şişmesini 

(Şekil 3.3.), ısı azalması ile gaz fazından sıvı fazına geçerek membranı sönmesini (Şekil 3.3.) 

sağlayacaktır. Ayrıca kimyasalın yanmayan, toksik olmayan yapıda olması gerekmektedir.  

Yapılan araştırmalar sonucunda ve Tablo 3’te belirtilen sıvılar içinden en uygun sıvıların 

Novec 7000 ve Novec 7100 kimyasallarının olduğu tespit edilmiştir. Kimyasal formülü C3F7OCH3 

(metil perfloropropil eter) olan 3M™ Novec™ 7000 sıvısının kaynama noktası 34°C. Yanıcı ve 

aşındırıcı değildir ve iyi termal stabiliteye sahiptir. Düşük sıcaklıklarda kullanışlıdır (-120°C’ye 

kadar). Sızıntı veya diğer ekipman arızası durumunda elektronik ekipmana zarar vermez. Novec 

7100 sıvısının ham maddesi Metilnonaflorobütileter (C5H3F9O) kimyasalıdır. Novec 7100 sıvısının 

önerilen çalışma sıcaklığı 50 °C olup kaynama sıcaklığı 61 °C’dir. Aerosol formülasyonlarında, 

taşıyıcı solvent ve yağlamada, çökeltme solventinde, ısı transferinde, veri merkezleri için daldırma 

ve soğutmada, hassas temizlemede ve buharla yağ almada kullanılır. 

Tablo-3:Kullanılan sıvıların kaynama noktaları 

 
Seçilen kimyasallar 60/40 oranında, Novec 7100 ve Novec 7000 olarak karıştırılarak PA/PE 

membrana enjekte edilmiştir (Şekil 4.5.). 

  
Şekil 4.5. %60 Novec 7100 ve %40 Novec 7000 karışımı 

 

4.3. Eldiven Tasarımı 

 RA ve KT hastaları ellerinde görülen ağrıların başlangıçta genellikle bilek ve avuç içi 

olduğunu söylemektedir (Şekil 4.6.). Bu bölgelerde yaşanan sinir sıkışması sebebiyle ağrı da 

artmaktadır. 
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Şekil 4.6. a) Romatoid Artrit Ağrılı Bölge[11] b) Karpal Tünel Sendromu Ağrılı Bölge[12] 

 

Geliştirilen eldiven tasarlanırken, hastaların ağrılarının yoğunlaştığı bölgelere termoterapi ve 

mekanoterapi uygulanacak şekilde iletken yapılar ve eyleyiciler yerleştirilmiştir (Şekil 4.7.).  

 

 
Şekil 4.7. Eldiven içinde İletken Yapıların ve Eyleyicinin Konumlandırılması 

 

4.4. Baskılı Devre Kartı (PCB) 

 Elektronik devre yollarının alışılagelmiş bakır plaket ve benzeri katı baskı devre kartları 

entegre etmek yerine, esnek baskı devre (Flexible PCB) olacak şekilde gümüş-altın-kurşun-bizmut 

alaşımlı bir mürekkep 3 boyutlu (3D) baskı teknolojisi ile eldiven ve diğer tekstil malzemeler üzerine 

veya bunların üzerine cırtcırtlanacak/çıtçıtlanacak esnek malzemeler üzerine basılması 

planlanmaktadır.  Kullanılacak Votera V-One ticari ürünü laboratuvarımızda mevcut olup, esnek 

baskı devre üretimi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

 
Şekil 4.8. a) Voltera 3D PCB Printer (solda) ve b) örnek sürücü baskı devre çizimi (sağda). 

4.5. Kontrol Sistemi Tasarımı 
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 Kontrol sistemleri çalışma prensiplerine göre açık döngü ve kapalı döngü sistemler olarak 

ayrılırlar. Geri beslemeli sistemlerde, bir ölçüm elemanı yardımıyla çıkış değeri algılanır ve 

hedeflenen çıkış değeri ile arasındaki fark karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada bir sapma değeri elde 

edilir. Sapma değeri yani hata sinyali, üreten kapalı devre bir sistemde, bir sistemin çıkış değerini 

istenen koşulla karşılaştırmak, hatayı azaltmak ve sistemin çıkışını istenen yanıta getirmek için 

tasarlanmış bir kontrol eylemine dönüştürmek için bir regülatör kullanılır [13].  

Bu projede de eldiven tasarlanırken kapalı döngü stratejisi baz alınarak tasarım yapılmıştır. 

Eldivene entegre edilmiş sıcaklık sensörü sayesinde ortam sıcaklığı tespit edilecek ve sıcaklık 45 

°C’nin üzerine çıkmayacaktır. 

Kullanılacak kontrol yöntemini seçmek için öncelikle sistemin her bir elemanı (ısıtıcı, 

aktüatör ve sensör) ve tüm sistem için ayrı ayrı sistem tanılama (system identification) 

yöntemlerinden kara kutu (black box) yöntemi uygulanmış ve sistemin matematiksel modelleri 

durum uzayı ve transfer fonksiyonu olarak belirlenmiştir. 

Sistem tanılama ile sistem dinamiğinin belirlenmesinde ısıtıcının giriş işareti güç (Watt), 

çıkış işareti sıcaklık (°C); aktüatörümüzün girişi sıcaklık (°C), çıkışı kuvvet (gr), kapasitif basınç 

sensörümüzün girişi kuvvet (gr) ve çıkışı kapasitans (sığa, uF) alınarak, ve bu kapasitans değerleri 

de hassas tartıdan alınan gram cinsinden alınıp ilgili sığa değerleriyle eşleştirilerek (mapping) 

MATLAB System Identification Toolbox yardımıyla EK-2’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlara 

göre bütün elemanların ve genel sistemin durum uzayı matrislerine bakılarak, hepsinin kararlı ve 

kontrol edilebilir olduğu hesaplanmıştır.  

Bulunan transfer fonksiyonuna göre bir kontrolör tasarlanmış, ve sistemin PI2D2 (iki kere 

integral ve türev alınmasını gerektiren bir PID kontrolör) şeklinde ifade edilebilecek bir yöntemle 

kontrol edilebileceği sonucuna varılmıştır. Ancak hem bu durumun çok fazla işlem kabiliyeti 

gerektireceği, hem de ikinci dereceden türevli kontrolörün sistemi kuvvetle muhtemel 

kararsızlaştıracağı, uygun filtrenin tasarlanmasının da yine işlem kabiliyetini bakımından 

kullanılacak mikro kontrolörü zorlayacağı göz önüne alınarak hesaplanan parametreler kontrol 

edilmiş, ve hesaplanan birinci ve ikinci derece integral (Ki, Ki
2) ve ikinci derece türev (Kd

2) 

parametrelerinin çok küçük olduğu ve transfer fonksiyonundaki ilgili yüksek dereceli terimlerin 

ihmal edilebileceği varsayımı yapılarak PD kontrolörün denenmesine karar verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.9. Hazırlanan sistem tanılama düzeneği 

Raporumuza ait Ek-1 bölümünde çalışmamızda kullanılan mikrodenetleyici C kodunun ana 

Timer bloğu ve proje GitHub adresi verilmiştir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu projede kullanılan teknikler birçok yeniliği beraberinde getirmektedir. Eldivenin 

çalışmasında geri besleme sistemi kullanılmıştır. Eldivene entegre edilmiş sıcaklık sensörü 

sayesinde ortam sıcaklığı tespit edilecek ve sıcaklık 45 °C’nin üzerine çıkmayacaktır. Literatürde 

kontrol sisteminin bulunduğu termoterapi uygulaması bulunan giyilebilir teknolojiler bulunmaktadır 

ancak bu sistemlerde bitmiş ürün sadece tek bir probleme odaklanmıştır. Bu projedeki eldiven birden 

fazla fonksiyonu bir arada bulundurmaktadır. Eldiven hem mekanoterapi hem de termoterapi 

uygulayacak aynı zamanda atel görevi görmektedir. 

Çalışmada kendi takım üyelerimiz tarafından üretilen kapasitif sensör (Şekil XX) 

kullanılacaktır ve bu sensör uygulanan basıncı algılayıp kontrollü mekanoterapi uygulanacaktır. 

Literatürde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Şekil 4.10. Örnek Kapasitif Sensör 

Geliştirilen tekstil tabanlı şişebilen eyleyici sistem, kullanılan malzemeler sayesinde hafiftir 

ve bu durum kullanıcılara kolaylık sağlaması dışında az enerji tüketerek sistemin çalışmasını 

sağlamaktadır. Tekstil tabanlı olması sebebiyle sistem hafif olması dışında yıkanabilme özelliğine 

sahiptir.  

Birden fazla fonksiyona sahip olması sebebiyle farklı uygulama alanlarında bu sistemler 

kullanılabilecektir. Ayrıca geliştirilen sistemin ticarileşmesi ile seri üretime geçilecektir. Çalışmanın 

disiplinler arası çalışma olması sebebiyle tek bir bilim dalına değil, birden fazla bilim dalına rehber 

ve bu alanlardaki araştırmacılara yön verecek akademik bir çalışma olacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

 Çalışmanın uygulanabilirlik durumu ile ilgili yapılacaklar aşağıdaki maddeler altında 

özetlenmiştir. 

● Robotik-Medikal alanlarda konferanslara katılım sağlanacak ve buralarda ürün tanıtılacak. 

İlgi çekmesi durumunda ticari üretimi yapılabilecektir. 

● Tekstil bazlı malzemelerin sıcaklık, basınç ve elektriksel miktarlarının ölçümü için yeni 

sensör teknolojileri geliştirilecektir; ayrıca farklı kontrol ve sinyal işleme yöntemleri 

denenecek ve deneysel sonuçlar gelecekteki araştırmalar için yararlı olabilir. 

● Patent ve faydalı ürün uygulamaları da çalışmanın başarısına bağlı olarak dikkate alınmıştır. 

● TÜBİTAK 1512 Teknoloji Girişimi uygulaması da öngörülmektedir. 

● Çalışma ve ürün için bir web sitesi ve bir blog oluşturulması planlanmaktadır. 

● Lise öğrencilerine, özellikle yumuşak robotik konusunda geleceğin bilim insanı olmalarını 

teşvik edecek eğitim programları planlanmaktadır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projedeki maliyet kalemleri ve toplam maliyet Tablo-4’te verilmiştir. Proje zaman planı ise Tablo-

5’te sunulmuştur. 

Tablo-4:Proje Maliyet Tablosu 

 
Tablo-5: Proje Zaman Planı 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Romatoid Artrit 16 yaşından büyük bireylerde görülebilir ancak 30-50 yaş arasında görülme 

sıklığı daha fazla olduğu belirtilmiştir. Yaş ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığı eşit olsa da 

kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla Romatoid Artrit görülmektedir [14]. Karpal Tünel 

rahatsızlığı her on kişiden birinde görüldüğü tahmin edilmektedir [15]. Aynı zamanda kadınlar, 

erkeklere göre üç kat daha fazla risk altında. Karpal Tünel sendromu riski yaşa bağlı olarak da 

artmaktadır. Genellikle 40-70 yaş arasında Karpal Tünel rahatsızlığı daha fazla görülmektedir. Aşırı 

aktif hipofiz bezi, hipotiroidizm, romatoid artrit, diyabet veya diğer nörolojik bozukluklar gibi belirli 

durumlara sahip olmak da Karpal Tünel riskini arttırdığı görülmüştür[16].  

Kişinin mesleğine göre de Karpal Tünel sendromu riski değişmektedir. Ulusal Nörolojik 

Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, üretim, dikiş, bitirme, temizlik ve et, kümes hayvanları veya balık 

paketlemede montaj hattı çalışması yapanların, bilgisayar kullanan birine göre üç kat daha fazla risk 

altında olduğunu belirtmiştir [17]. 
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Bu projenin çıktısı olan ve öncelikli olarak Romatoid Artrit ve Karpal Tünel rahatsızlığında 

kullanılacak masaj eldiveni, yukarıda risk grubunda bulunan hastalara hitap edecektir. Ayrıca bu 

eldiven kimyasal bir tedavi olmadığından dolayı ağrı azaltma amaçlı farklı kas - iskelet, sinir sistemi 

rahatsızlıkları yaşayan hastaların tedavilerinde de kullanabilir. 

 

9. Riskler 

Projede olabilecek riskler aşağıdaki maddeler altında toplanmıştır. 

● Tekstil yapıları rijit yapılardan çok daha karmaşık olduğundan, klasik kontrol yöntemleri 

çalışma için yetersiz olabilir. 

● Arduino kartları CPU hızı ve bellek açısından yetersiz olabilir. 

● PCB ile üretilen devrelerin mürekkeplerinin kalıcı olmaması zamanla deforme olmaları gibi 

durumlar ortaya çıkabilir. 

Oluşabilecek risklere göre projenin B planı aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir. 

● Adaptif kontrol tekniği ve diğer benzer modern kontrol yöntemleri incelenecektir. 

● Arduino uyumluluğunun projenin profesyonellik ve tekrarlanabilirliği için önemli olması 

sebebiyle eğer CPU hızı ve bellek yetersizlikleri yaşanırsa, ARM tabanlı STM32 Nucleo 

kartlar veya Arduino uyumlu Intel mimarisine sahip diğer MCU kartlar gibi daha iyi belleğe 

sahip daha hızlı mikro denetleyiciler kullanılabilir. 

● PCB için alternatif mürekkepler belirlenmiştir ve kullanım ömrü uzun olan mürekkepler test 

edilerek kullanılacaktır. 
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 EK – 1 MİKRODENETLEYİCİ C KODU (ARDUINO) 

 

Proje GitHub adresi: https://github.com/mehmetfatihcelebi/RoboTexTherapy-Marmara 

EK – 2 SİSTEM TANILAMA SONUÇLARI 

sys_heater = 

    -0.01716 s^5 + 0.05836 s^4 + 0.00313 s^3 + 0.0006834 s^2 + 1.539e-05 s + 1.147e-06 

https://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=125083
https://www.emedicinehealth.com/rheumatoid_arthritis/article_em.htm
https://www.mdbonedocs.com/what-triggers-carpal-tunnel/
http://www.electrical4u.com/control-system-closed-loop-open-loop-control-system/
http://www.sports-health.com/sports-injuries/hand-and-wrist-injuries/causes-and-risk-factors-carpal-tunnel-syndrome
http://www.sports-health.com/sports-injuries/hand-and-wrist-injuries/causes-and-risk-factors-carpal-tunnel-syndrome
https://github.com/mehmetfatihcelebi/RoboTexTherapy-Marmara
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  -------------------------------------------------------------------------------------- 

  s^6 + 0.5469 s^5 + 0.0545 s^4 + 0.004657 s^3 + 0.0001986 s^2 + 4.635e-06 s + 2.903e-08 

Continuous-time transfer function.  

sys_actuator = 

     0.1231 s^5 + 0.05189 s^4 + 0.004447 s^3 + 0.0002643 s^2 + 9.76e-06 s + 3.184e-08 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

  s^6 + 0.1339 s^5 + 0.01209 s^4 + 0.000725 s^3 + 2.55e-05 s^2 + 6.855e-07 s + 1.982e-09 

Continuous-time transfer function.  

sys_overall = 

                                  2.123e-05 

  -------------------------------------------------------------------------- 

  s^5 + 0.05387 s^4 + 0.005244 s^3 + 0.0001287 s^2 + 4.788e-06 s + 3.574e-08 

Continuous-time transfer function. 

sys_scale = 

    -0.003954 s^4 + 0.0004834 s^3 - 3.84e-05 s^2 + 1.26e-06 s + 1.334e-08 

  -------------------------------------------------------------------------- 

  s^5 + 0.04271 s^4 + 0.005857 s^3 + 0.0001123 s^2 + 5.369e-06 s + 1.438e-08 

Continuous-time transfer function. 

A_heater = 

   -0.5469   -0.0545   -0.0047   -0.0002   -0.0000   -0.0000 

    1.0000         0         0         0         0         0 

         0    1.0000         0         0         0         0 

         0         0    1.0000         0         0         0 

         0         0         0    1.0000         0         0 

         0         0         0         0    1.0000         0 

B_heater = 

     1 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

C_heater = 

   -0.0172    0.0584    0.0031    0.0007    0.0000    0.0000 

D_heater = 

     0 

A_actuator = 

   -0.1339   -0.0121   -0.0007   -0.0000   -0.0000   -0.0000 
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    1.0000         0         0         0         0         0 

         0    1.0000         0         0         0         0 

         0         0    1.0000         0         0         0 

         0         0         0    1.0000         0         0 

         0         0         0         0    1.0000         0 

B_actuator = 

     1 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

C_actuator = 

    0.1231    0.0519    0.0044    0.0003    0.0000    0.0000 

D_actuator = 

     0 

A_overall = 

   -0.0539   -0.0052   -0.0001   -0.0000   -0.0000 

    1.0000         0         0         0         0 

         0    1.0000         0         0         0 

         0         0    1.0000         0         0 

         0         0         0    1.0000         0 

B_overall = 

     1 

     0 

     0 

     0 

     0 

C_overall = 

   1.0e-04 * 

         0         0         0         0    0.2123 

D_overall = 

     0 

A_scale = 

   -0.0427   -0.0059   -0.0001   -0.0000   -0.0000 

    1.0000         0         0         0         0 

         0    1.0000         0         0         0 

         0         0    1.0000         0         0 
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         0         0         0    1.0000         0 

B_scale = 

     1 

     0 

     0 

     0 

     0 

C_scale = 

   -0.0040    0.0005   -0.0000    0.0000    0.0000 

D_scale = 

     0 

ans = 

    'Heater is stable' 

ans = 

    'Actuator is stable' 

ans = 

    'Scale is stable' 

ans = 

    'Overall is stable' 


