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Proje Özeti (Proje Tanımı) : 
 

Bu projede; fleks basınç sensörleri yerleştirilmiş yelek ile, haptik teknolojileri kullanılarak 

yumuşak dokuda bulunan sert doku, kist ve kitlelerin tespiti ve görüntülenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Problem Durumunun Tanımlanması : 
 

Mamografinin en iyi teşhis yöntemlerinden biri olmasının yanı sıra sık kullanıldığında 

zararları çok yüksektir ve bu yüzden haptik teknolojide araştırmalar artırılmıştır. Haptik 

tanımı: 3D dokunuş, bilgisayar yoluyla hissetme. Bu projede tactile sensör kullanılarak 

günlük ölçümlerle palpasyon mantığı ile basit bir şekilde ölçümler yapılabilir. Meme 

kanserinin teşhisinde bilinen en ilkel teknik palpasyon tekniğidir. Palpasyon tekniği kişinin 

kendi kendine yaptığı bir muayene yöntemi olduğundan dolayı yetersiz kalıyor ve kesin 

sonuçlar veremiyor. Yapılan bir çalışmada 101 gönüllü bayanda (yaşları 18-30 arasında) 

meme hacmi Grossman-Roudner meme hacmi ölçüm aygıtı kullanılarak araştırıldı. Her bir 

gönüllüye ait yaş, boy, ağırlık ve vücut ölçüleri (göğüs, bel ve basen) tespit edildi. 

Gönüllülerin ortalama yaşı 22, boyu 1,63 cm, ağırlığı 55,2 kg, göğüs, bel ve basen ölçüleri 

sırasıyla 83,9 cm, 69,4 cm ve 96,5 cm olarak bulundu. Ortalama meme hacmi 272,9 cc (sağ 

275,1 cc, sol 270,8 cc), olarak bulunurken sağ ve sol meme hacmi arasında istatistiksel 

(SPSS, Paired-samples T-test) olarak anlamlı bir farkın olmadığı görüldü. Yani sağ ve sol 

meme boyutu göz ardı edilecektir. Projemizdeki analizler 270 cc lik iki yumuşak 

doku(meme) üzerine odaklanarak yapılacaktır/yapılmıştır. 

 

Çözüm : 
 

İkinci kısımda bahsedilen problemlerden yola çıkarak hem daha zararsız, hem daha pratik 

hem de maliyet açısından yapılabilirliği mümkün bir yöntem düşünülmüştür. Sistem 

kapasitif basınç sensörlerinden oluşmaktadır. Kapasitif sensörler bilindiği üzere vücuda 

hiçbir zararlı sinyal, ışıma yapmaksızın mamografi veya ultrasonik mantık ile eşdeğer bir 

sistemdir. Aynı zamanda maliyeti daha da 

azaltmak istersek strain gauge rezistif sensörler de 

kullanılabilir. Strain gauge sensörlerde 

wheatstone köprüsü kullanılır. Bu devre 4 

dirençten oluşur ve dirençlere baskı 

uygulandığından değişen değerlerinden yola 

çıkarak sonuç alınır. 

Ultrasonun maliyetinden, mamografinin ise 

zararlı ışınlarından kaçınılarak düşünülmüş bir 

projedir. Sistem, ölçülen objedeki sertliğin 

anormalliğini, normal sertliğiyle arasındaki güç 

dağılımının arasındaki farkı ölçüyor. Net bir 

şekilde bahsedersek; Yumuşak dokunun kistsiz halinin ölçümü ile kistli yumuşak dokunun 

ölçülmesinden yola çıkarak iki farklı ölçümü kıyasla işlem yapılıyor. Temelde yapılan işlem 

Şekil 1: Prototip 3D tasarım önden görünüş 
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bir önceki cümlede belirtilmiştir fakat kıyaslanacak bir 

ölçüm yok ise bile matriksel olarak görüntünün 

sağlanmasından yola çıkarak sert doku yine de bulunabilir. 

Sinyal işleme kısmında ise DSP(Digital-signal-processing) 

devresi kullanılacaktır. Bu devrede işlenen sinyaller 

bilgisayar ortamında görüntüye çevirilecektir(MATLAB). 

 

 

 

Yöntem : 
 

Projede kullanılacak materyaller basınç pompası, manşon yelek, fleks basınç sensörleri, DSP 

devresi(Digital-signal-processing) ve ara devrelerdir. Bu materyallerle haptik teknolojisi 

oluşturulacaktır. Haptik kısaca dokunma sensörü, bilgisayar yoluyla hissetme olarak 

tanımlanabilir. Haptik birçok alanda kullanılan bir teknolojidir.  

Biyoteknoloji alanında robotik cerrahide, damar çapı ölçüm teknikleri gibi birçok alanda 

kullanılır. En basitinden dizüstü bilgisayar touchpad’lerinde kullanıldığı görülmektedir. 

Haptik teknoloji birçok sensör tipinden elde edilebilir(kapasitif, endüktif). Örnekleyecek 

olursak haptik ile sert ve yumuşak dokuların yoğunluğunu bir renk skalasına koyarsak; metal 

kırmızı, oyun hamurunu mavi olarak örnek verebiliriz. Projemizde de yumuşak dokuda 

rastlanan kisti kırmızı, kalan yumuşak dokuları mavi olarak görüntülemek hedefindeyiz. Bu 

görüntüleme işlemini ise ARM işlemci kullanarak DSP devresi oluşturarak yapacağız. Yelek 

pedine şeritler halinde dizilen basınç sensörleri yardımıyla ölçüm alınacaktır. Bu ölçüm şu 

şekilde alınır: 

Hava pompasıyla meme boyutuna göre ayarlanabilen maşonlu yelek basınç sensörleri 

yardımıyla istenen psi veya Mmhg değerinde şişirilir. 

 
                 Şekil 3: Sensörler kırmızı ok şeklinde içeriye doğru basınç uygular 

 Ortalama meme hacmi 270 cc olarak değerlendirilmiştir. 270 cc’lik bir yumuşak doku için 

ortalama 3.4 psi’lık veya 180 mmhg’lik bir basınç kuvveti görüntüleme için yeterli olacaktır. 

Şekil 2: Arkadan görünüş 
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                Şekil 4: Von Mises Stres testi verileri 

CAD programında yaptığımız testlerde değerler gözükmektedir. Daha sonra sıkışan doku 

kapasitif veya rezistif basınç sensörleriyle yaptığımız haptik teknoloji yardımı ile DSP 

devresine gider. DSP devresi, A/D converter devresi ile beraber kullanılacaktır. Sensörlerden 

alınan analog sinyal, dijital veriye çevirilecektir. Burada seçici kart entegresi kullanılacaktır 

Her kartında genellikle 32 adet analog seçici (analog switch) bulunmaktadır. Veri toplama 

sisteminin kapasitesine göre bu kartlar birbirlerine bağlanarak kapasite 2000 noktaya kadar 

ulaşabilmektedir. Uygulamaya göre gerek görülürse bu seçici kartların önüne izolatörler 

bağlamak da mümkündür. Seçici kart entegresi birden fazla sensörden alınan veriyi tek bir 

yerde havuz yapmak için kullanılacaktır. Analogtan dijitale çevirilen veri DSP devresinde 

ARM işlemci kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılıp matriksel olarak görüntü eldesi 

sağlanacaktır. MATLAB görüntü işleme kütüphanesi kullanılarak veriler işlenecektir. 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü : 
 

Bilindiği üzere yumuşak dokuda ölçüm teknikleri vardır. Bunlara mamografi ve ultrason 

örneklerini verebiliriz. Ultrasonun zararsız olması iyi bir avantajdır fakat portatiflik ve 

maliyet kısmında geri kalmaktadır. Mamografide ise yüksek hassasiyetli sonuçlar elde 

edilmesine rağmen kullanılan x ışını zararlı olduğu için sürekli bir ölçüm sağlayamayız. 

Palpasyon tekniğini mekaniğe çevirerek hem daha hızlı hem de zararsız ölçümler yapmak 

amacımızdır. Her gün ve her saat kullanılabilirlik hedeflenmiştir. Proje tansiyon aleti 

manşonundan ve biyomedikal sektörde kullanılan haptik teknolojiden ilham alınarak 

tasarlanmıştır.  
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                Şekil 5: Önden ve yandan malzemeler ile görünüş 

Yukarıdaki bölümlerde de bahsettiğim gibi kullanılacak entegrelerin en önemlisi olan DSP 

devresi ve bu devreden alınan veriyi matriksel olarak görüntüye çevirmek için kullanılacak 

yazılımlar önem teşkil etmektedir. Bu saydıklarım maliyet açısından da bize fayda 

sağlamaktadır. Wheatstone köprüsü ile yapılan basınç sensörü dirençlerin birbirne baskısıyla 

değişen değerlerin veri olarak işlenip değerlendirilmesi ile sağlanacaktır. Aslında alınan veri 

değişen direncin verisidir. Direnç değişimi basınç ile özdeşleştirilerek kalibrasyon yapılır ve 

veri sağlanır. Wheatstone köprüleri ne kadar çoğaltılırsa o kadar hassasiyet artacaktır. 

Kapasitif sensörler ise yine aynı mantıkla çalışmaktadır. Kapasitif yük, bir sistemin bir yükü 

depolama yeteneği olan kapasitans ilkesine göre çalışır. Kapasitör birbirine paralel iki düz 

plakadan oluşur. Plakalara uygulanan bir akım olacaktır ve yük sabit olduğunda plakalar 

arasında depolanır. Depolanan yük miktarı yani kapasitans, plakalar arasındaki boşluğun ne 

kadar büyük olduğuna bağlıdır. Kapasitif yük ne kadar azalırsa basınç o kadar çoktur olarak 

yorumlanır. 

 

Uygulanabilirlik :  

 

Proje hem maliyet, hem de fabrikasyon bir şekilde yapılabileceğinden yüksek bir ticari ürüne 

dönüştürülebilir. Palpasyon tekniği her sabah her kadın tarafından yapılması gereken bir 

tekniktir fakat insan eli ile ölçüm yüzde yüz bir sonuç veremez. Bu projede sonuç yüzdesinin 

artırılması mekanik bir şekilde hedeflenmiştir. Çok küçük veya büyük ebatlar için 

uygulanabilirliği risk teşkil etmektedir fakat geliştirmeye açıktır. 

 

Her gün yapılan palpasyon tekniğinin yüksek hassasiyetle yapılması amaçlanmıştır. Ticari 

olarak düşünüldüğünde altı ayda bir çektirilmesi gereken mamografi görüntüsünün zararlı 

ışınımlarından kaçınmak için bu sürenin uzatılması hedeflenmiştir. İleriki zamanlarda 

ölçülen verileri bulut sisteminde her gün kaydedip doktorumuza rapor olarak iletmek 

hedeflenmiştir. Her gün kaydedilen verinin yorumlanması hem doktor için hem de iş 

gücünün azaltılması açısından bir artıdır.  

 

Haptik yeleğin bir muayanede olması, mahremiyet isteyen hastalar için de bir artıdır. 

Mamografiden önce veya sonra kullanılması hem maliyeti azaltır, hem de kullanıcıya ve 

doktora ön fikir verebilir. 

 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması : 
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Proje maliyeti en aza indirilmeye çalışılmıştır. Eğer çok yüksek bir hassasiyet istenirse 

kapasitif basınç sensörleri uygundur fakat palpasyonda dahi elle müdahaleye rağmen yüksek 

hassasiyete ihtiyaç duyulmadığından rezistif wheatstone köprüsü ile yapılan fleks basınç 

sensörleri kullanılabilir.  

Malzeme listesi yapmak gerekirse ihtiyacımız olan malzemeler: 

-Air pump:40-80 TL 

-Manşonlu Yelek:100 TL 

-Arm işlemci, DSP devresi, seçici kart, diğer entegreler: 700 TL 

-Sensörler:100 TL 

Projenin tasarım ve analiz kısmı tamamlanmıştır. 270 cc’lik doku baz alınarak analiz 

yapılmıştır. 180 mmHg veya 3.4 psi lık basınç uygulanmıştır. Manşonlu Yelek bir tekstil 

firmasıyla anlaşılarak yaptırılacaktır. DSP devresi A/D converter devre ise yapım 

aşamasındadır. Hali hazırda MATLAB görüntü işleme kütüphanesiyle yazılım çalışmaları 

devam etmektedir. 

Tasarım ve analiz kısmı grup üyeleri tarafından yapılmıştır. Manşonlu yelek satın alınmıştır. 

DSP devresi için entegreler haziran ayı içinde satın alınıp yapımına başlanacaktır. Son olarak 

yazılımı tamamlanıp testlere başlanacaktır. 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) :  

Problemin hedef kitlesi meme kanserinden müzdarip olan herkestir. Bu kişi bir erkekte 

olabilir. Günümüzde artık rahim kanseriyle alakalı şikayetlerde bile mamografi görüntüsü 

istenmektedir. Dünyanın en yaygın kanser türü olan meme kanseri hastaları projenin hedef 

kitlesidir. 

 

Riskler : 

Projede kullanılacak olan sensör tipleri yukarıda bahsettiğimiz gibi iki çeşittir. Biri rezistif 

diğeri ise kapasitiftir. Maliyeti daha düşük olan rezistif basınç sensörü ilk aşamada 

kullanılacaktır. Verim alınamadığı taktirde kapasitif basınç sensörüne geçilecektir ki 

aralarındaki fiyat farkı çok büyük bir problem teşkil etmemektedir. 

 

Yazılımsal hatalardan da kaçınmak önem teşkil etmektedir. 

 

Bir B planı yapacak olursak ki bu projeyi tümüyle değiştirecektir. Şöyle ki piezo elektrik ve 

transducer kullanılarak ultrasonik bir görüntü hedeflenmektedir. B planın maliyeti fazla olup 

yapılabilirliği daha mümkündür. 
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                   Olasılık     

Etki 

Düşük Orta Yüksek 

Düşük Malzeme tedariği X Hassas ölçüm 

Orta Çalışılan dokunun 

yapısı, boyutu 

Kalibrasyon X 

Yüksek Projenin hayata 

geçirilememesi 

Test aşamaları Kodlamada hatalar 
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