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İçindekiler
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Toplum yaşantısında bedensel engeliler ulaşım zorlukları çekerek başkalarına muhtaç
kalmaktadırlar. Bedensel engellilerin ulaşım zorluklarını azaltarak tek başlarına hareketlerini
kolaylaştırmak, onları sosyal yaşama kazandırmak amaçlanmıştır. Ulaşım zorlukları içerisinde
onları en çok zorlayan kamu girişlerinde bulunan rampalardır. Bu amaç doğrultusunda
tekerlekli sandalyelerin tekerlekleri ve rampa arasında bir manyetik alan oluşturmak
hedeflenmiştir. Havasız teker içerisine belirli aralıklarla sıralı şekilde elektromıknatıslar
yerleştirilecek ve elektromıknatıslar güçlerini birbirlerine devrederek çalışacaktır bu sayede
tekerlek dönme hareketini gerçekleştirecektir. Rampa harcı içinde bulunan demir tozu ve
elektromıknatıslar sayesinde engelli birey güç harcamadan rampayı çıkabilecektir.
2. Problem/Sorun:
Ülkemizde 897 bin bedensel engelli birey bulunmaktadır. Bu bireyler günlük
yaşantılarında bedensel noksanlıkları yüzünden çoğu işlerini kendi başlarına
yapamamaktadırlar. Bu yüzden yaşantılarında başka insanların yardımlarına gereksinim
duymaktadırlar ve toplumsal yaşamda zorluk çekmektedirler. Hareket kabiliyetlerini
kısıtlayan alanlardan biri ulaşımdır. Ulaşımda en çok zorlanan bedensel engelli bireyler,
tekerlekli sandalye kullananlardır. Kamu alanlarına girişlerde bulunan rampalar tekerlekli
sandalye kullanan bireylerin zorluk yaşamalarına sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara
göre %8 eğime sahip olan rampalardan ancak yardım ile çıkabilmekteyken %12 eğime sahip
rampalar onlar için tehlike arz etmektedir. Bu rampaları kullanan bireyler rampalardan kayma
durumuyla karşılaşabilmektedirler. Bu durum rampa eğimleri azaltılarak çözülebilmektedir
fakat çoğu kamu alanları girişinde yeterli alan bulunmadığından bu çözüm
uygulanamamaktadır. Akülü tekerlekli sandalyeler rampalardan kuvvet gerektirmeden inip
çıkabilmektedirler ama bu sandalyelerin maliyeti fazla olduğu için birçok birey buna bütçe
ayıramamaktadır. Bu soruna daha az maliyetli, alan kısıtlaması olmayan ve bireylerin tek
başına hareketlerini kolaylaştıran bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır.
3. Çözüm
Hareket yeteneği kısıtlanmış bireylerin başkalarına ihtiyaç duymaması için rampaların
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Rampaları iyileştirmek ve tekerlekli sandalye kullanan
bireylerin ihtiyaçlarını karşılaşması için manyetik kuvvetten yardım alınması amaçlandı.
Manyetik kuvvet tekerlekli sandalyenin tekerleği ve rampa arasında oluşturuldu. Bu sayede
tekerlek rampaya yapışarak dönme hareketini gerçekleştirecek ve engelli bireyin gücünü
kullanmadan çıkmasını sağlayacaktır.
Proje prototipinde sıvı poliüretan, atık demir tozları, neodyum mıknatıslar ve minyatür
tekerler kullanılmıştır.
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Ek1- Rampa prototip fotoğrafı.

4. Yöntem
Manyetik kuvveti tekerlek ve rampa arasında oluşturulması tasarlandı. Yöntem iki
kısımdan oluşmaktadır: Rampa kaplaması ve Tekerlek iç düzeni.
4.1 Tekerlek İç Düzeni
Tekerleğin iç düzeninde manyetik kuvvet oluşturulması için elektromıknatıs
kullanıldı. Tekerlekli sandalyelerde havasız tekerlekler kullanıldığı için elektromıknatısları ve
düzeneği monte etmekte sorun yaşanmadı. Her bir tekerlek içine 9 tane elektromıknatıs eşit
aralıklarla yerleştirildi. Elektromıknatıs kullanılmasının amacı: Sıralı şekilde yerleştirilmiş
olan elektromıknatıslara başlangıç gücü verildiğinde bu gücü sıralı bir şekilde birbirlerine
aktararak dönme hareketini gerçekleştirebilmeleridir. Başlangıç gücünü jel aküden
almaktadırlar. Jel aküyü seçmemizdeki en önemli faktörler; hava koşullarından
etkilenmemesi, darbeye dayanıklı, uzun ömürlü olması, bakıma ihtiyaç duymaması, kendini
deşarj edebilmesi, kullanım kapasitesinin normal aküye göre %30 fazla olmasıdır.
4.2 Rampa Kaplaması
Var olan rampalardan yararlanmak ve maliyeti düşürmek için manyetik kuvvet
oluşturulurken rampalara kaplama uygulaması yapılmasına karar verildi. Bu kaplamada
elektromıknatıs ile arasında manyetik kuvvet oluşturulacak maddenin demir tozu olmasına
karar verildi. Yaptığımız araştırmalar sonucu tornacılarda kesim işlemlerinde oldukça fazla
demir tozu atığı olduğunu bulduk. Bu demir tozlarını geri dönüşüme katarak maliyetten
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tasarruf edildi. Kaplamanın diğer maddesi olarak; demir tozunu paslanmalardan koruyacak, su
geçirmez ve homojen karışım elde edilmesiyle uygulama kolaylığı yaratan bir madde olan sıvı
poliüretan kullanılmasına karar verildi.
Prototip denemeleri için iki farklı rampa modeli oluşturuldu. İlk model için 400 gram
poliüretan ve 200 gram demir tozu karıştırılarak harç oluşturuldu ve ilk rampa yapıldı. İkinci
model için 400 gram poliüretan ve 400 gram demir tozu kullanıldı. Minyatür bir tekerlek
tasarlandı ve içine neodyum mıknatıslar yerleştirildi. Minyatür tekerlek ve rampalar
arasındaki manyetik kuvvet gözlemlendi. İlk rampa modelinin minyatür tekerleği yeterince iyi
tutmadığı gözlemlenirken ikinci modelin ise tekerleği daha iyi tuttuğu görüldü.
Gözlemlerimiz sonucu ikinci rampa modelinin oranlarının kullanmasına karar verildi.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Tekerlekli sandalyelerin rampalardan kaymaması için bazı tekerlekli sandalyelerde
anti-tipper tekerlekler bulunmaktadır fakat bu tekerlekler yüksek eğimlerde yetersiz
kalmaktadır.
Demir tozu ve poliüretan birleştirilerek daha önce kullanılmamış bir harç elde edildi.
Elektromıknatıslar içeren yeni bir tekerlek düzeni tasarlandı ve elektromıknatıslar sıralı
şekilde çalıştırılarak dönme hareketi elde edildi. Bu tasarımlar birleştirilerek düşük maliyetle
tekerlekli sandalye kullanan bireyin yardım almadan rampa çıkabilmesi sağlandı.

6. Uygulanabilirlik
Rampa harcı var olan rampaların üzerine serileceğinden uygulanabilir ve maliyeti
düşük olacaktır. Tekerlek sistemi seri üretime geçirilerek ticari bir ürüne dönüştürülebilme
potansiyeli taşımaktadır. Bu manyetik sistem başka alanlara da uyarlanarak ticari ürünler elde
edilebilir. Tüm rampaları kaplamak zahmetli olacaktır ve elektro mıknatıs sistemi tekerlekli
sandalyelerin maliyetini arttıracaktır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Geri dönüşümden ürenler kullanarak maliyet azaltılacaktır. Seri üretime geçildiğinde
markalarla toplu alım için işbirliği sağlanıp maliyet azaltılabilir. Takımımız çeşitli üreticilerle
görüşüp tahmini maliyet tablosu hazırlamıştır.
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Piyasada bulunan normal tekerlekli sandalyeler 500TL civarındadır. Akülü tekerlekli
sandalye fiyatları da 8000-12000TL arasında değişmektedir. Tasarladığımız yeni tekerlekli
sandalyelerin maliyeti ise 2030TL’dir.
Projenin tasarım süreci iki hafta sürdü fakat test kısmında fark edilenlerle tasarımımızı
geliştirdik. Yapılan prototipin test kısmı deneme yanılma yoluyla 1 hafta sürmüştür. Bu
süreçler içerisinde rampa ve tekerlek sistemleri beraber geliştirildi.
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Proje tekerlekli sandalye kullanan bireylere hitap etmektedir.
9. Riskler
Kötü hava koşullarında (kar vs.) ya da rampanın üzerinde duran herhangi bir
cisim(çöp vs.), tekerlek ve rampa arasındaki manyetik kuvvetti etkileyebilir. Rampaların
düzenli bakımlarının yapılmasıyla bu riskler ortadan kalkacaktır.
Tekerlekli sandalye aküsünün aniden bitmesi engelli bireye sıkıntı oluşturabilir.
Bunun önüne geçmek için akü olarak kendi deşarj edebilen jel akü tercih edildi.

ETKİ
RİSK
AZ (akünün bitmesi)

ZAYIF

GÜÇLÜ
ALARM VERİR
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FAZLA (zemine temas
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