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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kas zayıflığı ya da organ eksikliği nedeniyle hareket sorunu yaşayan 

dezavantajlı insanlar için protezlerin oldukça önemli rolleri vardır. Bu alanda pek çok 

protez bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı olan mekanik protezler, denge, 

düşme, doğal esnekliğin olmaması gibi nedenlerle çeşitli sorunlar oluşturmaktadır. 

Bunun yanında üretilen robotik el gibi teknolojik çözümlerde ise hareket, 

denetleyiciyle kontrol edilen servo motorlarla sağlanmaktadır. Bu sistemlerde 

hareket kararsız ve titrek olmakta, sürtünme nedeniyle ısınma sorunlarıyla 

karşılaşılmakta, ayrıca elektrik enerji tüketimi fazla olduğundan şarj sorunları 

bulunmaktadır. Tüm bunlar insanın tutma ve yürüme gibi girişimlerinde dengeli ve 

doğal olmayan hareketlere neden olmaktadır. Diğer taraftan hareket sistemlerinin 

yapay kaslarla çözümü üzerinde üniversiteler düzeyinde araştırmalar yapılmaktadır. 

Bu alanda olta misinasıyla yapay kas geliştirilmesine bazı üniversitelerde 

başlanmıştır (Elektrikport. 2021). 

Alternatif bir çözüm olarak yeni bir materyalle bir kas hareket sistemi 

geliştirdik. Esnek silikona (jel) demir tozu karıştırarak manyetik kuvvetlerin etkisiyle 

hareket edebilen yeni bir materyal ürettik. Montaj aşamasında bu materyal kauçuk 

kanallara doldurularak bir eldivenin parmakları üzerine yerleştirildi (Şekil 1). 

Eldivenin parmak uçlarına üzerine bir nesne getirildiğinde algılayabilmesi için 4 adet 

10mm. ldr sensörü takıldı. Arduino Uno denetleyici kartıyla 4 kanal röle üzerinden 

kontrol edilen elektromıknatıslar, kauçuk kanalların başlangıç kısmına yerleştirildi.  

Böylelikle röle sayesinde 11.1v harici pilden gelen güçle elektromıknatıstaki 

manyetik etkiyle kauçuk kanalda gerilme olmakta ve kas hareket etmektedir. Bu 

şekilde parmak hareketini gerçekleştirebilen bir hareket sistemini oluşturduk. Parmak 

uçlarına bir nesne yaklaştırıldığında, ldr sensörler bunu algılamakta ve sadece 

algılayan parmaklar öne doğru hareket etmektedir. Yazılım aşamasında Arduino 

kullanıldı. Yazılımda sistemdeki 4 ldr sensörünün önüne gelen engelin ışığın 

şiddetini değiştirmesi ilkesiyle engelin varlığını tespiti ve bu koşullara bağlı röleyle 

elektromıknatıslara güç verilmesi sağlandı. Yaptığımız test çalışmasıyla sistem test 

edildi. Bir nesne yaklaştırıldığında kas hareket sisteminden nesneye doğru tutma 

hareketine benzer parmakların hareket ettiği görüldü. 

Çalışmamızla insan kasının yapısına ve işleyişine benzer özellikleri 

olan robotik kontrollü yeni bir kas hareket sistemine çalışılmıştır. Günümüzde halen 

kullanılan esnek olmayan mekanik protezlere ve robotik mekanik çözümlere 

alternatif olmaktadır. Ayrıca bu yeni kas sistemi, insansı robotların kas sistemlerinde 

de kullanılabilecektir. Çalışmanın kas zayıflığı yaşayan dezavantajlı insanlar ve 

insansı robotlara katkı sağlayacağına inanıyoruz.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 1. Geliştirilen Biyokas Kas Hareket Sistemi. 
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2. Problem/Sorun: 

Kas zayıflığı, bir veya daha fazla kasta kuvvetin azalmasıdır (Fizirem). 

Günümüzde kas güçsüzlüğü ya da organ eksikliği nedeniyle hareket sorunu yaşayan 

dezavantajlı insanlar için pek çok protez çeşidi üretilmiştir. Bunlardan biri mekanik 

protezlerdir. Mekanik protezler esnek olmayan yapısıyla çoğu zaman soket 

uyumsuzluğu, düşme, denge ve uyum sorunlarına neden olmaktadırlar. Genellikle bu 

protezden başka alternatif olmadığı için günümüze kadar kullanılmıştır (Şekil 2).  

Bir diğer çözüm olarak geliştirilen pnömatik kaslar ise daha çok robotik 

amaçlı üretilmiş ve genellikle destekleyici eleman olarak kullanılmaktadır. Ancak bu 

çözüm de doğal yapı içermeyen mekanik bir yapıdadır (Şekil 3). Günümüzde ise 

robotik teknolojilerden yararlanarak yararlanılarak geliştirilmiş bazı çalışmalar söz 

konusudur. Ancak bu çalışmalarda eldivene monte edilmiş servo motorlar yardımıyla robot 

elin kontrolü gerçekleşmektedir  (Özkan, Sinan ve ark. 2017). Robotik el kısmen çözüm 

olmakla birlikte hareketler mekanik, titrek ve tepkileri hızlıdır. Elektrik tüketimleri 

nedeniyle şarjlı pil değişimi sık olmaktadır. Ayrıca sürtünme nedeniyle ısınma 

sorunları da vardır (Şekil 4).   

Konu ile ilgili sorunlar şöyle sıralanabilir; 

1) Güncel protezler doğal kas işlevlerine yakın esneklikte değildir. 

2) Mekanik harekete bağlı olarak kararsız ve titrek hareket olabilmektedir. 

3) Dezavantajlı insanlar düşme ve uyum sorunu yaşamaktadırlar. 

4) Elektrik ve ısınma sorunları olabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil 2. Mekanik Protez (Proklinik 2019) Şekil 3. Pnömatik Kas(Ulaş, Hasan Basri. 

2018) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

             Şekil 4. Robotik El ve Servo Motor Bağlantıları (Taşgiran, Mücahit ve ark.2016). 
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3. Çözüm  

Belirtilen sorununun çözümüne yönelik yurtdışında bazı üniversitelerde fiber 

temelli yapay kas çalışmaları yapılmaktadır. Bir kısım üniversitelerde ise olta 

misinasından yapay kas üretilmesine çalışılmaktadır (Elektrikport  2021). Getirilecek 

çözümde kas hareketinin doğal ve dengeli olması; hareketin kararsız ve titrek 

olmaması, ısınma sorunun olmaması, elektrik tüketiminin az olması gerekmektedir. 

Dezavantajlı insanlar, doğal çözümleri benimseyerek daha kısa zamanda uyum 

sağlayabileceklerdir. Ayrıca geliştirilecek sistemin geleceğin teknolojisi olan insansı 

(humanoid) sistemlerde de kullanılabilecek potansiyelde olması gerekmektedir. 

Bu verilerden hareketle takım olarak alternatif bir çözüm olmak üzere 

manyetik esnek silikon lifler kullanan bir sistem tasarladık. Esnek lifler, jel 

şeklindeki silikona demir tozu karıştırılarak elde edilmektedir. Bu materyalin çok 

esnek bir malzeme olan kauçuk kanal içerisine konulmasından sonra, röleyle hareket 

ettirilen bir elektromıknatısın oluşturduğu manyetik kuvvet etkisiyle kanal içindeki 

esnek silikon lifler belirli noktalardan bükülmekte ve kas hareketi söz konusu 

olmaktadır (Şekil 5-6). Bu sayede ısınma sorunu olmayan, insan kasına çok benzer 

şekilde sessiz, esnek ve dengeli hareket edebilen bir sistem ortaya çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 5. Kas Sistemi Robotik Kontrol. 

          

 

 

 

 

 

 

      Şekil 6. Kas Sisteminin Parmak Hareketinde Uygulanması (Nesneye Karşılaştığında). 

 

İnsanın kaslarının anatomik yapısı incelendiğinde de benzer lif yapılarıyla 

eklemlerin hareket ettiğini görmekteyiz. Birçok kas lifinin miyofiberden oluştuğu 

bildirilmiştir (Şekil 7). Çalışmamızda ise esnek silikon içerisine demir tozları 

homojen karıştırılarak manyetik kas doku elde edilmektedir. Parmak altlarına gelecek 

şekilde bu doku kauçuk kanallara konularak bir eldivenin parmak yüzeyine 

tutturulmaktadır. Avucun üst kısmına yerleştirilen elektromıknatıslar denetleyiciden 

gelen komutlarla parmak bükülmektedir. Bu şekilde doğal işleyişe benzer sessiz, 

esnek, titrek olmayan, dengeli ve doğal bir çözüm ortaya çıkmaktadır.  

Yeni kas sistemimizin, yaygın olarak dezavantajlı insanların protezlerinde ve 

insansı robotlarda kullanılabileceğini düşünüyoruz. 
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      Şekil 7. İnsan Anatomisi – Kas Kiriş Sistemi ve Geliştirilen Sistem. 

 

4. Yöntem  

Montaj ve İşleyiş: Donanım olarak 4 adet elektromıknatıs, 1 adet 4 kanal 

röle, üzerinde çalışma yapılan eldiven, 4 adet kauçuk kanal, 11.1 volt 2200 maH lipo 

pil, 4 adet her biri 1Kohm dirence lehimlenmiş 10mm. LDR sensör ve denetleyici 

kart olarak Arduino Uno kullanıldı. Jel şeklindeki esnek silikon, demir tozlarıyla 

%50 oranında karıştırıldı. Böylelikle insan dokusuna benzer esneklikte yapay bir 

doku elde edildi (Şekil 8). Özgün tasarımımız olan bu materyal (manyetik silikon 

lifler) çalışmamızda kauçuk kanalların içerisine konularak manyetik kuvvetlerin 

etkisiyle kas hareket sistemini oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şekil 8. Demir Tozu Karıştırılmış Esnek Silikon (Jel) ve Silikon Lif Yapımı. 

 

Parmak uçlarına bir nesne yaklaştırıldığında ldr sensörler bu nesneyi ışık 

şiddetindeki değişme sayesinde algılamaktadır. Bu bilgiyi okuyan denetleyici kart, 

nesneyi algılayan parmağı, röle üzerinden elektromıknatıslara güç vererek hareket 

ettirmektedir. Elektromıknatısın manyetik etkisiyle kauçuk kanalın içindeki manyetik 

silikon lifler aşağı doğru hareket etmekte ve bu etkiyle parmak öne doğru hareket 

etmektedir. Bu sayede hareket dengeli bir şekilde gerçekleşmektedir (Şekil 9). 

Sürtünme ve buna bağlı olarak ısı, ses, titrek ve dengesiz hareket olmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

     Şekil 9. Kas Hareket Sisteminin Uygulanması.    

LDR sensörler 

(parmak uçlarında) 

Kauçuk kanallar 4 kanal Röle 
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    Şekil 10. Üzerinde Çalışılan Biyokas Parçaları.  Şekil 11. Montajdan Sonra 
 

Yazılım: Yazılımda Arduino kullanıldı. LDR sensörlerin kontrolü, röle ve 

elektromıknatısların kontrolü yazılım sürecinde gerçekleştirildi. Elektromıknatıslara  

11.1 volt 2200mAh lipo pilden harici güç desteği, Arduino ile kontrol edilen bu 

röleler üzerinden sağlandı. 

Deney Sonuçları:  Tasarımımızın prototipi üretildi ve test çalışması yapıldı. 

Testte önce sistem çalıştırıldı. Bir kalem ldr ‘a yaklaştırıldığında ldr’ın nesneyi 

algılaması sonrası ilgili rölenin tetiklemesiyle parmak kaleme doğru hareket etti. Bu 

çalışmayla yapay bir doku benzerinde üretmiş olduğumuz materyalle hareketin 

sağlanabileceği görüldü. Sistem bu şekilde alternatif olarak yenilikçi bir yaklaşımla 

doğala yakın esneklikle, hareketli protez sorunlarına alternatif çözüm getirmektedir. 

Prototipte denetleyici kart olarak Arduino Uno kullanılmıştır. Ancak profesyonel 

üretimde daha küçük boyutta olan Arduino Nano kullanılması düşünülmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapay kas çalışmalarında özgün tasarımımız olan manyetik silikon liflerin 

kullanılması önemli bir yeniliktir. Ayrıca bu malzemenin ilk kez robotik teknolojilere 

entegre edilmesi de özgün ve önemli bir gelişmedir.   

Benzer ürünlerde sürtünmeye dayalı ısınma, denge, düşme, kararsız hareket 

gibi sorunlar bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz sistemimiz ise doğal esnekliğe yakın bir 

çözüm getirmiştir. Projemizde gerçekleşen kas hareketleri, servo motorlarla kontrol 

edilen mekanik sistemlerde görülen kararsız, titrek hareket sorununu 

yaşamamaktadır. Sistemimiz robotik teknolojiyle çalışmasına rağmen insan 

anatomisinde bulunan miyofiberler gibi doğal çalışmaktadır. Yerel ve millidir. 

Elektronik parçalar hariç diğer tüm malzemeler yerli imkânlarla yapılmıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 Ürün prototipi üretilmiş ve ilk testleri yapılmıştır. Yeni kas hareket 

sistemimizi özellikle hastanelerin, diğer özel sağlık kuruluşlarının ve kas hareket 

sisteminde sorun yaşayan insanların talep edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 

kolaylıkla ticari ürüne dönüşeceğine inanmaktayız.   

 Ürünü yaygınlaştırmak için Sağlık Bakanlığı ile görüşerek hastanelerde 

belirli sayılarda pilot uygulamalarla tanınırlığının artmasını planlıyoruz. Bu 

sayede seri üretim aşamasına geçilebilecektir. Sanal medyada ve web sayfasında 

da tanıtımlar yapmayı düşünüyoruz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemizin bütçesi, 336 TL’dir. Seri üretimde malzemeler toplu 

alınabileceğinden maliyetin 300 TL’ye düşebileceğini düşünüyoruz. Projemize 

doğrudan benzeyen bir ürün olmadığı için diğer ürünlerle maliyet karşılaştırması 

yapılamamıştır. Projemizin montajı tamamlanmış ve testleri yapılmıştır. 

  

 Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı 

(TL) 

Tutarı 

(TL) 

1 Arduino Uno Kit 1 110 110 

2 Ldr 4 1 4 

3 1 Kohm direnç 4 0,25 1 

3 Esnek Silikon Jel 1 10 10 

4 Kauçuk kanal  4 0,25 1 

5 Pil kutusu 1 5 5 

6 Klemens  2 3 6 

7 11.1v Lipo Pil 2200maH 

 

1 124 124 

8 Eldiven 1 3 3 

9 5v 4 kanal röle 1 20 20 

10 Elektromıknatıs  4 9 36 

11 6p4c kablo 4 4 16 

Toplam 336  

              Tablo 1. Tahmini Bütçe 

  

  Şubat Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  

TASARIM                                         

Bilimsel Araştırma 

ve Genel tasarım 
                                        

İş akış tasarımı                                         

Model tasarımı                                         

ÜRETİM                                         

Malzemelerin 

belirlenmesi 
                                        

Malzemelerin 

alınması 
                                        

Arduino Yazılım 

Geliştirme 
                                        

Prototip Üretimi                                         

TEST                                         

Sensörler ve diğer 

birimlerin 

fonksiyon testleri 

                                        

Hareket Testleri                                         

      Tablo 2. Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz protez ihtiyacı olan dezavantajlı insanlardır. Ayrıca 

insansı robotlarda da kullanılabilecektir. Bu konuda Teknoloji Bakanlığı’nın  

çalışmalarımızla ilgileneceğini düşünüyoruz. 

Kol, parmak, bilek, diz ve ayak bileği gibi bölgelerde kas zayıflığı 

nedeniyle hareket sorunu (tam veya yarı) yaşayan insanlarda dizlik veya bileklik 

üzerine montajı yapılarak etkili bir şekilde kullanılabilecektir. 

9. Riskler 

  Tablo 3. Olasılık ve Etki matrisi (5*5). 

    OLASILIKxETKİ 

(Risk Derecesi) 

ETKİ 

Çok 

düşük 
Düşük Orta Yüksek 

Çok 

yüksek 

1 2 3 4 5 

OLASILIK 

Çok düşük 1 1 2 3 4 5 

Düşük 2 2 4 6 8 10 

Orta 3 3 6 9 12 15 

Yüksek 4 4 8 12 16 20 

Çok Yüksek 5 5 10 15 20 25 

    Tablo 4. Risk Derecesi.  
    (Çok düşük (beyaz), Düşük (yeşil), Orta (sarı), Yüksek (kırmızı), Çok Yüksek (Koyu Kırmızı).   
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bulundurulması. 

Hastanın adaptasyonu kullanımda 
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