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 1. Proje Özeti
 1.1. Engelli olmak, Shakespear’i dünyanın en iyi oyunlarını yazmaktan alıkoymadı. 
Görme engelli olmak Aşık Veysel’in “Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa” gibi 
ölümsüz bir eser vermesinin önüne geçemedi. Charlie Chaplin’in yoksulluktan annesinin ayak-
kabılarıyla oluşturduğu mizansen, sessiz sinemanın ilk örneklerini oluşturmuştu. Stephen Haw-
king gibi sürekli tekerlekli sandalyede olmak zorunda kalan birinin evreni daha iyi anlamamızı 
sağlayan teoriler üretmesini ise hiç engelleyemedi. İleri düzeyde sağır olan Beethoven’ı şim-
diye kadar yapılmış en güzel müziklerin bir çoğunu bestelemekten alıkoymadı. Çünkü yok-
sunluklarımız bizi güçlü yapar. Engellilerin; yaşadıkları çevrenin erişilebilir olması, eğitime 
ve istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı teknolojik gelişimlerin olması için bağımsız bir hayat 
kurabilme becerilerini geliştirerek uzun soluklu ve sonuç odaklı projelere gereksinim vardır. 
 Braille alfabesi kullanılarak sınırlı sayıda basılan kitapları temin etmek ve bu kitapların 
boyutları nedeniyle taşımadaki zorluklar göz önüne alındığında “Engelli Bireyler İçin Okuma 
Duyargası” ile sosyo-kültürel yapı içinde engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak he-
deflenmiştir. 6 noktalı sistem Braile alfabesi temel alınarak piezoelektrik mekanik duyarga ta-
sarımı yapılmıştır. Tarayıcı (scanner) ile elde edilen dijital veri, dijital ortamda kayıtlı döküman, 
web ortamı içerikleri ya da kamera ile elde edilen dijital veriler yapay zeka destekli görüntü 
işleme teknikleriyle okunup ASCII karakter biçimine dönüştürülür (Görsel 1.1). Dönüştürülen 
metnin, 2 parmakla hissedilebilir kullanışlı Braile alfabesi elektromekanik okuma duyargasının 
kullanılarak okunması amaçlanmıştır. 

 2. Problem/Sorun: 
 2.1. Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u (Helander, 1993), ülkemiz nüfusunun yaklaşık 
%12’si (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2003) engelli bireylerden oluşmaktadır. En-
gelli bireylerin gündelik yaşam pratiklerini kolaylaştırmak için teknolojik araçların desteği ge-
reklidir.
 Braille alfabesiyle basılan materyaller, basılı diğer materyallere göre pahalıdır. Braille 
alfabesinin hissedilebilir olabilmesi için karakter boyutları görece büyüktür. Bu alfabeyle bası-
lan materyaller karakter boyutundan ötürü ağırlık ve hacim olarak fazla yer kaplar. 
 Engelli Bireyler İçin Okuma Duyargası ile yapay zeka teknolojisini kullanan, görüntü 
işleme teknikleriyle okunan ve karakter biçimine dönüştürülen herhangi bir metnin okunması 
için; taşınabilir, pratik ve kullanışlı bir aparat geliştirmek amaçlanmıştır. Başkalarından yardım 
almadan el yordamıyla bile kolayca kullanılabilecek pratik bir araç geliştirmek hedeflenmiştir. 
Literatür taramalarımızda buna benzer öncül ticari ya da akademik çalışmalar bulunmaktadır. 
Braille yazıcıları (kağıda kabarcık oluşturan) ya da 3 boyutlu yazıcılarla çözüm sağlanmaya 
çalışılmış. Bu ticari ürünlerin hiçbiri görüntü işleme yapmamakta, görece yavaş, taşınabilir 
olmayan sistemler çok yüksek bedellerle satılmaktadır.  

Görsel 1.1: Tasarlanan sistemin şeması

Okunacak Materyal
(web ortamı, kayıtlı dijital veri, taranmış mater-

yal veya kamera ile elde edilen veriler)

Yapay Zeka 
Karakter Tanıma

(Tesseract yazılımı)

Piezoelektrik 
Duyarga
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 2.2. Braille karakterlerinin boyut gereksinimleri ve baskı maliyetlerinin yüksekliği ne-
deniyle Braille kitaplarının edinim bedelleri yüksektir. Bu faktörler, görme engelli bireylerin 
Braille alfabesinde bulunmayan literatürün çoğuna erişimini kısıtlar. Taşınabilir ve kolay ula-
şılabilir “Engelli Bireyler İçin Okuma Duyargası” tasarımı ile güvenilir ve düşük işletme mali-
yetli bu sistem uygulanabilir. 
 3. Çözüm  
 3.1. Görme engelli bireylerin, tasarımını gerçekleştirdiğimiz duyarga ile 6 adet yaylı 
selenoid aktuatorleri harekete geçirerek Braille alfabesiyle oluşturulmuş metin ve belgeleri oku-
malarına olanak tanıyan taşınabilir bir Braille cihazı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Selenoid aktu-
atorlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi (elektromekanik selenoid aktuatörlerin karkas ve montaj 
aparatları 3D printerda, bobin sarımı ise elde yapılmıştır) için prototip hazırlanmıştır. Prototipin 
tasarımında tümüyle el yapımı ve yerli ürün kullanımı göz önünde bulundurulmuştur. 

 Ticari olarak piyasaya sunulan 3V, 5V ve 12V’luk 
seçenekleri olan selenoid aktüatörler mevcuttur. An-
cak bunların başparmak altında hissedilecek duyar-
lılığa ve büyüklüklere sahip olmadığı görülmüştür.  
İstenen boyuttaki ticari ürünlerin pekçoğu ters yönde 
hareket sağlamaktadır. Bu selenoid aktüatörler üze-
rinde denemeler ve tasarım için ilk testler yapılmış-
tır. 

 Taşınabilir mobil bir sistem düşünüldüğü için tasarlanan sistemin batarya ile çalışabi-
lirliği ve enerji sarfiyatı önemlidir. Bu amaç doğrultusunda selenoid aktüatörlerin tasarımı ve 
üretiminin takım tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. Torna işçiliği için meslek lisesi maki-
ne bölümünden, karkas ve sarım için ise elektrik bölümünden destek alınarak yapılması uygun 
görülmüştür.

Görsel 3.1: Selenoid aktuatörlere ait karkas ve gövde montaj aparatları 3D tasarımı

Görsel 3.2: 5 mm çapında selenoid aktüatör

2 3



 Görsel yada
dijital veri

Tesseract yazılımına 
  

  

  

  

olarak GPIO’ya 
gönder  

Karakterleri S/B dönüştür
ASCII Karşılıklarını bul

   4. Yöntem 
 4.1. Okuma duyargası için yazılım ve donanım olmak üzere 2 
aşamalı çalışma yapılması planlanmıştır. Tarayıcı (scanner) ile elde 
edilen dijital veri, dijital ortamda kayıtlı döküman, web ortamı içerik-
leri ya da kamera ile elde edilen dijital veriler Raspbery Pi’ye yüklenir. 
Tesseract yazılımı gömülü Raspbery Pi’de görüntüden ASCII çözüm-
lemesi yapılıp sırasıyla diziye kaydedilir. Dizi içindeki veriler gömülü 
yazılımla ASCII karakterler 6 noktalı Braile kod sistemine dönüştürüle-
rek başka bir diziye kaydedilir. Braille kod kayıtlı dizi içerigi sıralı ola-
rak GPIO’ya bağlı olan selenoid aktuatörlerde Braille paterni oluşturur. 

 
 4.2. Okuma duyargasının el ergonomisine uygun, hissedilir hızlı tepki verebilme nitelik-
lerini karşılaması için özel tasarım gerektirmektedir. 
 Okuma duyargasında y düzleminde hissedilir bir hareket elde etmek için selenoidler 
tercih edilmiştir. Selenoidler kullanılarak elektrik enejisi doğrusal harekete dönüştürülür. 
 Bir solenoid, uzun, sıkıca sarılmış bir bobindir. Elektrik dev-
relerinin temel ögesi olan bobinden oluşur. Bobinler, üzerlerinden ge-
çen akım ile orantılı manyetik bir alan oluştururlar. Bu manyetik alan 
sağ el kuralı ile açıklanan itme ve çekme hareketi meydana getirir. 
Bobinler L ile simgelenir. Birimi Henri’dir ve “H” ile simgelenir. Bo-
binler akımdaki bir değişikliğe direnir. Bir bobinden geçen akımdaki 
bir değişiklik, kendiliğinden indüklenen bir potansiyel farkla sonuç-
lanır. Endüktans L, gerilim ile akımın değişim oranı arasındaki oranı 
(4.1) belirler.
 V = - L * ɖí/ɖʈ    (4.1) 

Görsel 4.1: Selenoid aktuatörlere ait karkas ve gövde montaj aparatları 3D render
Görsel 4.2: Yazılım sistemini 

gösteren akış diagramı

Görsel 4.3: Sağ el kuralı
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 Selenoidi oluşturan değişkenler arasında (4.2) bağıntısı vardır.
      Sarım sayısı N,
      Bobin tel uzunluğu l,
      A kesitinin alanı.
 Solenoidin endüktansı denklem (4.2) ile hesaplanır.

 L = µ0 *N² * A/l     (4.2)

 Havanın mutlak geçirgenliği ise µ0 = 1.25664 * 10-6 T*m/A’ dir.

 El yordamıyla herkes tarafından hissedilebilir bir hareket elde 
etmek için (4.1) ve (4.2) bağıntılarından yararlanarak bobin kesiti 
0.2mm2’lik bakır telden 320 spir sarımı gerektiği hesaplanmıştır. Tor-
na işlemleriyle 5mm çapında demir nüve kullanarak gerekli manyetik 
kuvvetin sağlanabileceğini düşünmekteyiz.

 Selenoid bobini tarafından tutma akımı ve çekilen 
gücü minimumda tutmak için PWM (darbe genişlik mo-
dülasyon) kullanılmaktır. PWM ile aktüatörün hareketli 
mekanizmasını etkinleştirmek açık kapalı konumların 
yüzde oranlarını değişim miktarıyla  bobin tarafından 
tüketilen toplam gücü azaltmanın çok etkili bir yoludur.

 
 Raspberry pi GPIO ile seleno-
id ak tüatörleri sürebilmek için gerek-
li olan gücü sağlamak ve dijital port 
çıkışlarını korumak, PWM arabirim 
devresinin kullanılması ile mümkün-
dür. Tasarlanan arabirim devresi Al-
tium programıyla hazırlanmıştır. Şe-
matik çizimi hazırlanan devrede optik 
yalıtım için 4n28 optokuplör kullanıl-
mıştır. Optokuplörde oluşturulan yalı-
tımlı sürme işareti MOSFET gate’ini 
sürmek için kullanılır. 

 PWM arabirim devresinden her bir selenoid aktüatör için 1 tane olmak üzere toplam 
6 tane kullanılmalıdır. D1 diyotu, bobin üzerinde oluşan ters EMK’nın MOSFET üzerinde yı-
kıcı etki yapmaması için kullanılmıştır. Damper diyotu olarak da isimlendirilir. Bu devre ile 
Raspberry pi ile aktüatörler arasında izolasyon sağlanmış olduğundan yüksek hızlarda bile giri-
şim ve etkileşimlerin önüne geçilmiş olur. 

Görsel 4.6: Selenoid aktüatör sürme PWM arabirim devresi 

Görsel 4.5: PWM (Darbe Genişlik Mod.) 

Görsel 4.4: Sarım için 
0,2mm2 bobin teli 

4 5



 Yazılımımızı yüklediğimiz Raspberry Pi 3 ile GPIO çıkışları, ledler kullanılarak PWM 
denemeleri ve testleri yapılmıştır. GPIO çıkışları seri dirençle ledleri sürebilecek enerjiyi ve-
rebilirler. Ancak selenoidleri sürmek için daha yüksek güç ve ters EMK nedeniyle izolasyon 
gereklidir.
 Devre İçin; 6 adet LED, 1 Adet 220Ω direnç, 7 adet Dişi-Erkek kablo, 1 adet breadboard 
kullanılmıştır.

 

 5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  
 5.1. Braille karakterlerinin boyut gereksinimleri ve baskı maliyetlerinin yüksekliği ne-
deniyle Braille kitaplarının edinim bedelleri yüksektir. Bu faktörler, görme engelli bireylerin 
Braille alfabesinde bulunmayan literatürün çoğuna erişimini kısıtlar. Taşınabilir ve kolay ula-
şılabilir “Engelli Bireyler İçin Okuma Duyargası” tasarımı ile güvenilir ve düşük işletme mali-
yetli bu sistem engelliler için çok faydalı olabilir.
 Piyasada thermoform özellikli kabarcıklı kağıda baskı yapan yada 3D baskı yöntemiyle 
yavaş ve hantal ürünler mevcuttur. Bu ürünlerin hiçbirinde yapay zeka desteği ve görüntü işleme 
teknikleri kullanılmamaktadır. Aynı zamanda literatür taramalarımızda web ortamı içeriklerini 
Braile alfabesine dönüştüren herhangi bir sistem görülmemiştir.
 6. Uygulanabilirlik  
 6.1. Taşınabilir olan bu sistemin, cep telefonlarına entegre edilerek engelli bireylerin 
web ve sosyal medya içeriklerine erişimlerine büyük katkısı olacaktır. Açık kaynak kodlu geliş-
tirilebilir bir sistemi kurmak ve sunmak insanlığa yapılacak en büyük hizmet olarak görmekte-
yiz. 

Görsel 4.7: Raspberry Pi3 ledler ile deneme devresi 

Görsel 4.8: Ledler ile Braille karakterlerinin bazıları
D C H B :

5



   7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  
 7.1. Okuma duyargası için Raspbbery Pi 3 ile denemeler yapılmış, yapay zeka için işlem 
gücünün düşük olduğu görülmüştür. Raspbbery Pi 4 kullanarak sistemin daha etkin çalışması 
sağlanabilir.

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ

FAALİYETLER ŞUBAT 
2021

MART 
2021

NİSAN 
2021

MAYIS 
2021

HAZİRAN 
2021

TEMMUZ 
2021

AĞUSTOS 
2021

EYLÜL 
2021

Tasarım ve fizibilite 
çalışması
Teknik çizimler ve 
simülasyonlar
Materyal araştırma 
ve hazırlama
3D baskı ve lazer 
kesim işlemleri
Mekanik aksam
elektrik-elektronik 
donanım, tasarım ve 
montajı
Yazılım ve test
Yazılım, son kontro-
ler ve test 

ADET MALZEME VE İŞÇİLİK MALİYET

1 Adet Raspberry Pi 4 8GB - Model 4B 900.34 TL
1 Adet Raspberry Pi 4 Kamera 411.58 TL
6 Parça Selenoid Aktüatör 3D Baskı 300 TL
6 Parça Selenoid Aktüatör Çekirdek Torna İşçilik ve Malzeme 500 TL
1 Adet 11.1V 3S1P 2200 mAh (30C) Li-Polymer Pil 360.14 TL
1 Adet 5V-3A Güç Besleme Devresi 45 TL
6 Adet Aktüatör Mosfet Sürücü Devresi Komponent Alımı 300 TL

1 Adet 7.0 Inch Nextion HMI Dokunmatik TFT Lcd Ekran - 
16MB Dahili Hafıza 1017,54 TL

1 Adet Sistem Bileşenlerini içeren Case (Kutu) 108 TL
1 Adet Deneyap Elektronik Gelistirme Seti 195 TL

28 Parça M3 Distans, Vida, Somun, Civata, Jumper, Breadboard, 
Led, Switch 62,50 TL

1 Adet PCB imalatı 10X10cm 425 TL

1 Adet BMS ve şarj devresi 205 TL

TOPLAM (KDV DAHİL) 4830,10 TL
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Tablo 7.1: Gerekli malzeme listesi

Tablo 7.2: Proje zaman planlaması



 8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
 8.1. Görme ve duyma engellilerin gereksinim duyabileceği taşınabilir, pratik ve güveni-
lir bir okuma aparatının yerli ve millî ürün prensibi ile prototipini yapmak, testlerini gerçekleş-
tirerek bu alandaki açığı kapatmak istiyoruz.
 Projenin hedef kitlesi görme ve işitme engelliler olarak belirlenmiş olup onların hayatı-
nı kolaylaştırarak akademik ve günlük ihtiyaçlarını rahat bir şekilde kimseye ihtiyaç duymadan 
yapabilmeleri hedeflenmiştir.
 9. Riskler  
 9.1. Taşınabilir düşünülen bu sistem, cep telefonlarına entegre edilerek engelli bireylerin 
web ve sosyal medya içeriklerine erişimlerinin de sağlanması nihai hedefimizdir. Ancak çok 
farklı normlarda oluşturulan web ve sosyal medya içeriklerinin sisteme girdi oluşturabilecek ara 
norm oluşturmak zorlu bir süreçtir. Pek çoğu bu norma getirilemeyebilir. Bu problemin çözümü 
için profesyonel yardıma ihtiyacımız olacaktır.
 Çevrenin engelliler için erişilebilir olması, engellilerin eğitime ve istihdama katılımını 
kolaylaştırıcı teknolojik gelişimler için çalışmayı bir insanlık görevi olarak görmekteyiz.
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