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A. Proje Kimlik Bilgileri: 
 

ARGE Proje Kabul: 01/20/15-01 

Başvuru Sahibi: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Mimarsinan, 110. Sok. No:1, 55200 Atakum/Samsun 

Proje Adı: Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek Projesi 

Proje Bölgesi: Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Bölgesi 

Proje Süresi: 12 Ay 

Proje Başlangıç Tarihi: 27.07.2020 

Proje Sorumlusu: Emrah AYVAZ 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Mimarsinan, 110. Sok. No:1, 55200 Atakum/Samsun  
E-Posta:  Emrah.Ayvaz@yedas.com 
Telefon:  (0549) 727 42 47 

 

A.1. Proje Özeti  

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. sebeplerle 

ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu proje kapsamında geliştirilecek “Nitinol 

Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş güvenliği tedbirlerine ilave enerjili hatlara teması 

engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve hissel olarak 3 duyu organıyla uyarılması 

hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak LED’ler vasıtasıyla görsel 

olarak uyarılması ve muhtemel iş kazalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.     

Elektrik alan algılama özellikli bileklik gibi cihazlarla çalışanlar elektrik varlığına dair uyarılabilmektedir. 

Ancak bileklik yer düzeyinde AG panolarda veya OG hücrelerde fayda sağlayabilirken bilekliğin üzerindeki 

elektrik alan algılayıcı kapasitesinin yetersiz olması ve ekstra bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması 

nedeniyle havai hatlarda çalışan işçiler tarafından kullanılması bakımından yetersiz kalabilmektedir. Proje, 

özellikle enerji nakil hatlarında çalışan işçilerin hatlara temas etmeden en az 2 metre önce uyarılması için 

daha büyük antenli ve ekstra besleme kaynağına sahip, hafızalı metal olarak bilinen Nitinol Malzemeli, 

sesli ve görsel özelliklere sahip iş güvenliği yeleğinin geliştirilmesini kapsamaktadır.     

İş güvenlik kurallarına uymak ve çalışma alanında iş güvenlik tedbirlerini almak kazadan korunmanın ilk ve 

tek şartıdır. İş kazalarının oluşmasına neden olabilecek durumlardan dolayı gerekli önlemi almamış olan 

çalışanın elektrik alanına yaklaştığı zaman belli bir emniyet mesafesinden, ışık vermek suretiyle görsel, 

sesli ikaz vermek suretiyle de sesli olarak çalışanı ve ekip arkadaşlarını uyaracaktır. Ayrıca akıllı yelek 

üzerinde bulunacak olan Nitinol malzeme sayesinde ise hissel uyarı oluşturularak olası iş kazalarının önüne 

daha pratik bir yöntemle geçilmesi amaçlanmıştır. 

“Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek”, yelek üzerine monte edilen bir elektronik devre, bu devreye 

bağlı olan ve elektrik alan algılayan bir anten, elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden 

görsel uyarı amaçlı çalışacak olan şerit LED’ler, elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden 

sesli uyarı amaçlı çalışacak olan buzzer (siren), elektrik enerjisi algılandığında yeleği, giyenin üzerinde 

sıkılaştıracak Nitinol hafızalı metal ile elektronik devrenin çalışması için sistemi besleyen bataryayı 

içermektedir. 

mailto:Emrah.Ayvaz@yedas.com
https://www.google.com/search?q=YE%C5%9Fil%C4%B1rmak+elektrik+da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m+ananim+%C5%9Firketi&oq=YE%C5%9Fil%C4%B1rmak+elektrik+da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m+ananim+%C5%9Firketi&aqs=chrome..69i57.12574j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar için, sözleşmede TEDARİKÇİ olarak belirtilen 

“EnerPower Enerji Tekn. Yat. Tic. Ve San. A.Ş.” ile 27.07.2020 tarihinde 12 aylık sözleşme imzalanmıştır. 

İlgili rapor döneminde 1. ve 2. İş Paketi tamamlanmış olup, proje %34 gerçekleşme seviyesine ulaşmıştır. 

 Sözleşmenin imzalanması ile başlayan 1. İş Paketinde ilk olarak Proje Yönetim Planı hazırlanarak projedeki 

YEDAŞ ve ENERPOWER paydaşlarının gerçekleştirilecek işler kapsamındaki sorumlulukları belirlenmiştir. 

Proje yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi ve proje organizasyonu (dokümantasyon yönetimi, iletişim 

ve koordinasyon yönetimi) konusunda izlenecek prosedürler ortaya konulmuştur. Projede 

gerçekleştirilecek iş paketleri ve teknik şartnamede belirtilen detaylar doğrultusunda proje takvimi 

oluşturularak paydaşlar ile paylaşılmıştır. Projenin 1. İş Paketi kapsamında Proje Kavramsal Dokümanı, 

Literatür ve Pazar Araştırma Raporu (Ek-1) hazırlanmıştır. Yapılan literatür taramasında proje ile ilgili hem 

akademik çalışmalar hem de yerli ve yabancı özel sektör firmalarının yaptığı proje çalışmaları ve raporları 

incelenmiştir.  

İş Paketi-2 kapsamında Proje Ekibi ile yapılan toplantılar ile birlikte elektrik alan algılayıcı devresi, yeleğe 

monte edilecek Nitinol malzemelerin şekillendirilmesi, sesli uyarı için buzzer devresi ve görsel uyarı için 

LED devresi tasarlanmıştır. Yelek üzerinde kullanılacak olan cihaz için pil, bağlantı kabloları gibi harici 

ekipmanlar satın alınmıştır. İlgili dönemde projenin 1.Ara Dönem Raporu ve Periyodik İlerleme Raporu da 

hazırlanmıştır.  

1. İş Paketi ve 2. İş Paketinin bütün maddeleri zaman planı takvimine uygun olarak 25.12.2020 tarihinde 

tamamlanmış olup bir sonraki iş paketi için hazırlıklara başlanılmıştır. 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek Projesi kapsamında 6 adet iş paketi bulunmaktadır. İş Paketleri ve 

aşamalarının tamamlanma yüzdesi Tablo-1’de görülmektedir. Proje takviminde şu an için bir sapma 

yaşanmamıştır. Projenin ilk iki aylık döneminde 1. İş paketi, sonraki üç aylık döneminde ise 2. İş paketi 

tamamlanmıştır. 3. İş Paketi kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir.  

Görev Adı 
Tamamlanma 

Yüzdesi 
Süre (İş 
Günü) 

Başlangıç Bitiş 

Nitinol Malzemeli Dedektör 
Yelek Projesi 

34% 262 gün Pzt 27.07.20 Sal 27.07.21 

İP1 Proje Yönetimi ve Kapsam 
Süreçlerinin Tamamlanması 

100% 46 gün Pzt 27.07.20 Paz 27.09.20 

Proje Zaman Ve Takviminin 
Oluşturulması 

100% 5 gün Pzt 27.07.20 Cmt 1.08.20 

Yapılacak İşlerin Sürelerinin Çıktılar 
Bazında Belirlenmesi 

100% 6 gün Pzt 3.08.20 Sal 11.08.20 

Başlangıç Toplantısı 100% 1 gün Cum 7.08.20 Cum 7.08.20 
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Proje Yönetimi ile İlgili 
Prosedürlerin Hazırlanması 

100% 13 gün Çar 12.08.20 Cum 28.08.20 

Literatür Ve Pazar Araştırma Raporu 100% 9 gün Sal 18.08.20 Cum 28.08.20 

Proje Kavramsal Dokümanının 
Oluşturulması 

100% 18 gün Pzt 31.08.20 Çar 23.09.20 

Periyodik İlerleme Raporu 100% 3 gün Çar 23.09.20 Cum 25.09.20 

İP2 Yelek İkaz Bileşenlerinin 
Üretimi  

100% 66 gün Pzt 28.09.20 Paz 27.12.20 

Elektrik Alan Algılayıcı Devrenin 
Tasarlanması 

100% 15 gün Pzt 28.09.20 Cum 16.10.20 

Yeleğe Monte Edilecek Nitinol 
Malzemelerin Şekillendirilmesi 

100% 15 gün Pzt 19.10.20 Cum 6.11.20 

Sesli Uyarı İçin Buzzer Devresinin 
Tasarlanması 

100% 10 gün Pzt 9.11.20 Cum 20.11.20 

Görsel Uyarı İçin Led Devresinin 
Tasarlanması 

 
100% 

10 gün Pzt 23.11.20 Cum 4.12.20 

Şarj için Pil, Bağlantı Kabloları Gibi 
Harici Ekipmanların Satın Alınması 
ve Sisteme Entegre edilmesi 

 
100% 

10 gün Cum 4.12.20 Per 17.12.20 

Periyodik İlerleme Raporu 100% 2 gün Cum 18.12.20 Pzt 21.12.20 

EPDK 1.Ara Dönem Raporu 100% 4 gün Sal 22.12.20 Cum 25.12.20 

İP 3 Yelek Tasarımı ve İkaz 
Bileşenlerinin Yelek Üzerinde 
Optimum Yerleşiminin Yapılması 
ve 3D Görsel Hazırlanması 

0% 66 gün Pzt 28.12.20 Cmt 27.03.21 

Nitinol Malzemeli İletkenler Elektrik 
Alan Algılayıcı Devre, Buzzer 
Devresi, Led Devresi ile Pil ve Şarj 
Ünitelerinin Yelek Üzerine 
Yerleştirilmesi 

0% 20 gün Pzt 28.12.20 Cum 22.01.21 

Yelek Üzerinde İkaz Bileşenleri 
Yerleştirilerek 3 Boyutlu Tasarımın 
Tamamlanması ve 3D Görsel 
Çalışma Raporu  

0% 20 gün Pzt 25.01.21 Cum 19.02.21 

Proje Kalite Kontrol ve Güvence 
Planı 

0% 16 gün Pzt 22.02.21 Pzt 15.03.21 
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Periyodik İlerleme Raporu 0% 8 gün Çar 17.03.21 Cum 26.03.21 

İP4 Ürün Testlerinin 
Tamamlanması 

0% 44 gün Pzt 29.03.21 Per 27.05.21 

Akredite Ürün Test Raporu 0% 42 gün Pzt 29.03.21 Sal 25.05.21 

Periyodik İlerleme Raporu 0% 2 gün Çar 26.05.21 Per 27.05.21 

İP5 Yeleklerin Üretilmesi 0% 22 gün Cum 28.05.21 Paz 27.06.21 

Yelek Üretimi  0% 21 gün Cum 28.05.21 Cum 25.06.21 

İP6 Proje Kapanışı ve Bilgilendirme 
Raporu 

0% 22 gün Pzt 28.06.21 Sal 27.07.21 

EPDK 2. Ara Dönem Raporu 0% 10 gün Pzt 28.06.21 Cum 9.07.21 

EPDK Ar-Ge Projesi Sonuç Raporu 0% 12 gün Pzt 12.07.21 Sal 27.07.21 

Tablo 1 – Proje Takvimi ve İlerleme Durum Tablosu 

B.3. İş Paketleri 

B.3.1 İş Paketi-1 Proje Yönetimi ve Kapsam Süreçlerinin Tamamlanması  

İlgili dönemde, sözleşmenin imzalanmasından sonra proje yönetim çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak 

proje yönetim planı hazırlanarak projedeki paydaş YEDAŞ ve Enerpower’ ın gerçekleştirilecek işler 

kapsamındaki sorumlulukları belirlenmiştir. Proje yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi ve proje 

organizasyonu (dokümantasyon yönetimi, iletişim ve koordinasyon yönetimi) konusunda izlenecek 

prosedürler ortaya konulmuştur. Projede gerçekleştirilecek iş paketleri ve teknik şartnamede belirtilen 

detaylar doğrultusunda proje takvimi oluşturularak paydaşlar ile paylaşılmıştır. 

Bu kapsamda proje yönetimi faaliyetlerine paralel olarak, literatür taramasının yapılması, mevcut 

problemin ve buna ilişkin teknolojilerin geldiği durum, dünya üzerindeki uygulamaların ve mevzuatların 

incelenmesi ve pazar araştırması faaliyetleri yürütülmüştür. Yapılan bu araştırmada Şekil hafızalı alaşımlar 

ilgi çekici özelliklerinden dolayı birçok mühendislik uygulaması için potansiyele sahip olduğu görülmüştür. 

Mühendisliğe ek olarak, özellikle Nitinol şekil hafızalı alaşımlar mekanik özelliklerinin yanında biyo-uyumlu 

olmasından dolayı biyomedikal alanında da yaygın olarak kullanılabilmekte ve imalat maliyetlerinin 

düşmesi ile orantılı olarak kullanım oranının da artacağı tahmin edilmektedir. 

Aşağıda Nitinol’ ün endüstriyel kullanım alanlarından bazı örnekler verilmiştir: 

• Nitinol, mevcut durumu değiştirmek veya malzeme boyu ve şekil yapısı ile sınırlı olmak üzere 

hareket için kullanılabilir. Örnek aktüatörler; solenoid, servo motor, basit hexapod robot. 
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• Nitinol yaylar termal valflerde kullanılmaktadır, akışkanlar tekniği ile ilgilidir. Burada malzeme hem 

sıcaklık sensörü olarak kullanılır hem de harekete geçirici olarak işlev görür. Araçlarda ki termostat sistemi 

gibi çalışır. 

• Biyo uyumlu ve ortopedik implantlar olarak kullanıma uygun özelliklere sahiptir. Nitinol, eşsiz 

özellikleri nedeniyle daha çok invazif tıbbi cihazlarda kullanılmaktadır. Nitinol boru; genel olarak 

kateterler, stentler ve süper elastik iğne olarak kullanılmaktadır. 

• Diş hekimliğinde, ortodonti amacıyla birleştirici diş parantez ve teller içerisinde kullanılır. SMA tel 

ağzına yerleştirildiğinde sıcaklığı vücut sıcaklığına yükselir. Bu durumda nitinolün dişleri hareket ettirmesi 

için sabit bir kuvvet uygulayarak, tekrar orijinal şekline dönüşür. Konvansiyonel paslanmaz çelik tellerin 

aksine dişler hareket edebilir.  

• Süper elastik Nitinol köprüler ve binalar gibi sivil yapılarda çeşitli uygulamalarda kullanılır. Böyle 

bir uygulama beton içerisinde gömülü Ni-Ti telleri içerir ve kullanım tipi Akıllı Betonarme (IRC) 'dir. Bu 

teller çatlakların ve makro ölçekli çatlakların kapatılması için kullanılabilmektedir. 

Nitinol malzeme yukarıda da belirtildiği gibi birçok farklı alanda farklı uygulamalar ile karşımıza 

çıkmaktadır. Bu projemizde de dünyada ilk olarak bir iş yeleğine artı bir fonksiyon eklenerek kullanılacak 

ve patent ile tescillenerek kullanıcılarına sunulacaktır. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar ile 

paralel olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na Ek-2 ‘ de bildirilen 2020/19667 Başvuru Numaralı “Faydalı 

Model Tarifnamesi” 03.12.2020 tarihinde yapılarak tescil süreci başlamıştır.  

B.3.2 İş Paketi-2 Yelek İkaz Bileşenlerinin Üretimi  

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin en önemli bileşeni olan Elektrik Alan Algılayıcı Devre 

tasarımına ilişkin şema Şekil-1’ de görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi: 

 Anten üzerinde oluşan elektrik alan sinyali ilk OPAMP devresinde yükseltilir.  

 Ön yükseltmeden sonra hassaslık seviyesini kontrol eden devreden geçer.  

 Ardından sinyal tekrar güçlendirilerek ve DC sinyal izole edilerek bant geçiren filtreye gönderilir. 

Buradaki filtre sinyalin 45Hz ile 65Hz arası dışında kalan kısmını bastırarak şebeke dışından 

gelebilecek gürültüleri engeller.  

 Son kademedeki OPAMP ile sinyal Analog Dijital Dönüştürücünün (ADC) ölçüm seviyesine çekilir. 

Anti Aliasing filtreden geçirilerek Analog Dijital Dönüştürücüye (ADC) gönderilir. 



7 

Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

 

Şekil 1-Elektrik Alan Algılayıcı Sensör Devresi Şeması 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin sesli uyarı için “Buzzer” ve görsel uyarı “LED” devre 
tasarımlarına ilişkin şema Şekil-2’ de görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi: 

 Cihazda iki adet parlak RGB (Red-Green-Blue) LED' i bulunmaktadır. Bunlar birbirinden bağımsız 

olarak kırmızı, yeşil, sarı ve mavi olarak yakılabilmektedir.  

 Algılanan tehlike düzeyine göre ışık rengi değişmekte ve flaş yaparak görsel olarak kullanıcıyı 

uyarmaktadır. 

 Buzzer devresi ile tehlike durumu anında işitsel olarak kullanıcı uyarılmaktadır. 

 Butonlar ile kullanıcı göreve çıkmadan cihazın testini sağlamaktadır. 

 

Şekil 2-Sesli Uyarı İçin Buzzer ve Görsel Uyarı Devresi Şeması 
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Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin Besleme ve Nitinol Sürme Devre tasarımına ilişkin şema 

Şekil-3’ te görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi: 

 Devrenin enerjisi pil tarafından sağlanmaktadır. Açma/Kapama düğmesi üzerinden enerji devreye 

verilir. 

 DC-DC dönüştürücü pildeki gerilimi verimli bir şekilde istenen gerilim seviyesine indirmektedir. 

LDO (Low-dropout) regülatör ile 3.3V seviyesine düşürülmektedir. 

 Nitinol sürme devresi Q3 transistörü üzerinden Q2 FET’ini (Field Effect Transistor) tetikleyerek 

nitinol üzerinden akım geçmesini ve ısınmasını sağlar.  

 Termistör ile nitinolün aşırı ısınması kontrol altında tutulur. 

 

Şekil 3-Besleme ve Nitinol Sürme Devresi Şeması 

Nitinol Malzemeli Akıllı Yelek Ar-Ge Projesinin İşlemci Devre tasarımına ilişkin şema Şekil-4’ te 

görülmektedir. Devrenin çalışma prensibi: 

 İşlemci devresi sensörlerden gelen sinyalleri ölçerek tehlike seviyesini belirler. Buna göre görsel, 

işitsel ve en sonunda Nitinol devresini tetikleyerek duyusal olarak kullanıcıyı uyarmaktadır. 

 Programlama konnektörü cihazın geliştirme aşamasında işlemcinin programlanması ve yazılımın 

geliştirilmesi aşamasında kullanılmaktadır. 

 Pil seviyesi kontrolü devresi ile test butonuna basıldığında pilin doluluk oranı ölçülür. 



9 

Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

 
Şekil 4- İşlemci Devresi Şeması 

İlgili dönemde, İş Paketi-1 ve İş Paketi-2 tamamlanmış olup 3. İş Paketi olan “Yelek Tasarımı ve İkaz 

Bileşenlerinin Yelek Üzerinde Optimum Yerleşiminin Yapılması ve 3D Görsel Hazırlanması” çalışmalarına 

başlanmıştır. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje’de paydaş kuruluş olan “EnerPower Enerji Tekn. Yat. Tic. Ve San. A.Ş.”  ile toplam 340.000 TL (KDV 

Hariç) sözleşme imzalanmış, malzeme ve işçilik giderleri sözleşme bedeline dâhil edilerek hizmet alımı 

yapılmıştır. YEDAŞ’ ın proje harcaması Tablo-2 ‘ de yer almaktadır. 

Maliyet Kalemi 
Yeşilırmak (TL) 

(KDV Hariç) 
Toplam (TL) 
(KDV Hariç) 

Makine/Donanım/Teçhizat 51.000 70.000 

Hizmet Alımı 37.351 270.000 

Seyahat Giderleri - 20.000 

Personel Gideri (YEDAŞ) 8.620 90.000 

Toplam 96.971 450.000 

       Tablo 2 – Proje Harcama Tablosu 

C. Sonuç ve Değerlendirme 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Akıllı Yelek Projesi için risk yönetimi yaklaşımı; proje ekibinin çeşitli riskleri belirlediği, puanladığı ve 

sıralamasını sağlayan yöntemsel bir süreci içerir. Akıllı yelek projemizde de herhangi bir aksama olmaması 

için ön çalışma ile oluşabilecek durum ve engeller belirlenmiş ve bunlara karşı önlemler planlanmıştır. 

Amaç Proje Takvimine uygun bir ilerleyiş ile gecikmelerin önüne geçmektir.  

En olası ve en yüksek etkilenme riskleri; atanmış risk yöneticilerinin program sırasında uygun zamanda 

uygun azaltma yanıtını uygulaması ve gerekli adımları atmalarını sağlaması için risk planı (Tablo-3) 

oluşturularak proje programına eklenmiştir. 
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Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 

Sıra Risk Tanımı Etkisi Olasılık Önlem Planı 

1 
Projenin istenen adımlarının 
zamanında tamamlanamamasından 
dolayı sonuca ulaşılamaması 

Yüksek Yüksek 

-Detaylı bir iş planı hazırlanacak ve iş bölümü 
yapılarak gecikmenin önüne geçilecektir.  
-Proje teslim tarihlerinden 5 gün önce onaya 
sunulacaktır. 

2 
Elektrik alanının yeterli seviyede 
algılanamaması    

Yüksek Düşük 

Yapılacak devre tasarımında yüksek 
gerilimin etkisini algılayacak şekilde anten 
yeniden tasarlanacaktır. Anten konumu 
değiştirilecektir. 
 

3 
Nitinol Malzemesinin ilk testte 
hissetme eşiğinin altında hareket 
etmesi 

Yüksek Orta 
Nitinol malzemenin hafızalı şekli yeniden 
tasarlanacak ve/ veya nitinol malzeme sayısı 
artırılacaktır. 

4 
Nitinol malzemesinin geç tepkime 
vererek çalışanı geç uyarması  

Orta Yüksek 
Farklı dönüşüm sıcaklığına sahip nitinol 
malzeme türevleri kullanılarak hızlı tepki 
vermesi sağlanacaktır. 

5 

Proje konusu kullanılacak devre 
eleman ağırlıklarının çalışanı 
rahatsız edebilecek seviyede yüksek 
olması  

Orta Orta 

Çok katlı devre tasarımı ile SMD bileşenleri 
kullanılarak nihai ürün ağırlığı minimum 
seviyede tutulacaktır  
 

6 
Akıllı Yelek projesinde aynı anda 3 
uyaran sebebiyle bataryanın erken 
boşalması 

Orta Düşük 
Kullanılacak çıkış elemanlarında verimi 
yüksek olan seçilecektir. 
Ayrıca batarya kapasitesi yükseltilecektir. 

7 
İkaz bileşenlerinden beklenen 
faydanın sağlanmaması    

Yüksek Düşük 
Devre tasarımı revize edilecek ve 
gerektiğinde akademik destek alınacaktır. 

8 
Nitinol malzemenin devre ile 
bağlantısını sağlayan kablonun 
anten görevi görmesi 

Orta Düşük 
Nitinol malzeme bağlantısına manyetik 
bobin eklenerek anten görevi görmesi 
engellenecektir.  

Tablo 3 – Risk Planı Tablosu 

 

D. Ekler 

EK 1: Literatür ve Pazar Araştırma Raporu 

EK 2: Faydalı Model Tarifnamesi 
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1. DOKÜMAN KAPSAMI 

Bu doküman “AKILLI YELEK” olarak kısaltılmış “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” projesinin 

ilk iş paketinde bulunan Literatür Taraması gereksinimlerinin karşılanması için hazırlanmış olup, 

kavramların tanımlanması, var olan metodolojilerin ve yurtdışında ve ülkemizdeki örnek 

uygulamalar ve patentlerin incelenmesini içermektedir. 

2. GİRİŞ 

Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. 

sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu proje kapsamında 

geliştirilecek “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş güvenliği tedbirlerine 

ilave enerjili hatlara teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve 

hissel olarak 3 duyu organıyla uyarılması ve çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak 

LEDler vasıtasıyla görsel olarak uyarılması ve muhtemel iş kazalarının önlenmesi 

amaçlanmaktadır.     

Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. 

sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler.  

Bu proje kapsamında geliştirilecek “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş 

güvenliği tedbirlerine ilave enerjili hatlara teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle 

çalışanların sesli, görsel ve hissel olarak 3 duyu organıyla uyarılması ve çalışma arkadaşlarının da 

yelek üzerinde oluşturulacak LEDler vasıtasıyla görsel olarak uyarılması ve muhtemel iş kazalarının 

önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Elektrik alan algılama özellikli bileklik gibi cihazlarla çalışanlar elektrik varlığına dair 

uyarılabilmektedir. Ancak bileklik yer düzeyinde AG panolarda veya OG hücrelerde fayda 

sağlayabilirken bilekliğin üzerindeki elektrik alan algılayıcı kapasitesinin yetersiz olması ve ekstra 

bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması nedeniyle havai hatlarda çalışan işçiler tarafından kullanılması 

bakımından yetersiz kalabilmektedir. Proje, özellikle enerji nakil hatlarında çalışan işçilerin hatlara 

temas etmeden en az 2 metre önce uyarılması için daha büyük antenli ve ekstra besleme 

kaynağına sahip, hafızalı metal olarak bilinen Nitinol Malzemeli, sesli ve görsel özelliklere sahip iş 

güvenliği yeleğinin geliştirilmesini kapsamaktadır.     

İş güvenlik kurallarına uymak ve çalışma alanında iş güvenlik tedbirlerinin alınması kazadan 

korunmanın ilk ve tek şartıdır. İş kazalarının oluşmasına neden olabilecek durumlardan dolayı 

gerekli önlemi almamış olan çalışanın elektrik alanına yaklaştığı zaman belli bir emniyet 

mesafesinden, ışık vermek suretiyle görsel, sesli ikaz vermek suretiyle de sesli olarak çalışanı ve 

ekip arkadaşlarını uyarmak, Nitinol Malzeme sayesinde de kolların sıkılması ile birlikte hissel 

uyarıyla olası iş kazalarının önüne daha pratik bir yöntemle geçmek için amaçlanmıştır. 

Yelek üzerine monte edilen bir elektronik devre, bu devreye bağlı olan ve elektrik alan algılayan 

bir anten, elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden görsel uyarı amaçlı çalışacak 

olan şerit LEDler, yine elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden sesli uyarı amaçlı 
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çalışacak olan buzzer (siren), yine elektrik enerjisi algılandığında yeleği, giyenin üzerinde 

sıkılaştıracak Nitinol hafızalı metal, ayrıca elektronik devrenin çalışması için sistemi besleyen 

batarya ile bu bataryanın doluluk oranını gösterecek olan batarya göstergesi içermektedir. 

3. NİTİNOL MALZEMESİ, TEKNİK FORMÜLLER VE AÇIKLAMALAR 

3.1 Şekil Hafızalı Alaşım 

Şekil hafızalı alaşımlar; martensitik yapıda iken belli bir dış kuvvete maruz kalmaları sonucu 

değişen orijinal şekillerini, östenit faz sıcaklığına geçtiklerinde büyük oranda geri kazanabilen 

alaşımlardır. Alaşım östenit fazda iken, herhangi bir sıcaklık değişimi olmaksızın, sadece uygulanan 

stresin ortadan kalkması sonucu malzemenin orijinal formunu tekrar kazanması ise süperelastisite 

olarak tanımlanır. 

3.2 Şekil Hafıza Mekanizması 

Şekil hafızalı alaşımlardaki etki östenit ve martensit olarak bilinen iki yapı arasındaki katı-katı faz 

transformasyonunun bir sonucudur [1]. Difüzyonsuz gerçekleşen bu dönüşüm düzlemsel kayma 

benzeri bir mekanizma ile çalışır. 

Östenit faz soğutularak martensit forma dönüşür. Martensit birbirine zıt plakaların ardışık kırıklar 

oluşturarak bir araya gelmesi ile oluşan bir yapı görünümdedir [1]. Bu nedenle stres altında bu 

yapıyı deforme etmek oldukça kolaydır. Kuvvet altında düzlemsel formunu alan martensit yapısı 

ısıtılarak tekrar östenit şekline geri döner. 

Martensit ve östenit faz arasındaki geçişler sıcaklıkla belli bir yolu takip ederler. Şekil 1'de görülen 

sıcaklıklar, Ms: Martensit başlangıç (% 100 östenit); Mf: Martensit bitiş (% 0 östenit); As: Östenit 

başlangıç (% 100 martensit); Af: Östenit bitiş (% 0 martensit) için tanımlanmıştır. Şekilde de 

görüldüğü gibi soğutularak elde edilen martensit tekrar ısıtıldığında östenit faza doğru giderken 

aynı yolu takip etmez ve bir histerisis yaratarak daha düşük sıcaklıklarda faz geçişini gerçekleştirir. 

Süperelastisite ise Af sıcaklığının üzerinde malzemenin strese maruz kalması halinde martensit 

forma geçişi ve stresin ortadan kalkması ile birlikte östenit fazındaki şekline, hiçbir bozulmaya 

uğramadan geri dönmesi olarak bilinir. Bunun nedeni stresin ortadan kalkması halinde Af 

sıcaklığının üzerinde kararlı olmayan martensit formun hızlı bir geçiş yapmasıdır. Stres-bazlı 

martensit dönüşümü olan süperelastik davranış kayma için kritik stres aşılmadığı sürece geçerlidir. 

Malzemenin termomekanik muamelelerle işlenmesi sonucu kritik stres arttırılabilir [2]. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eekil_haf%C4%B1zal%C4%B1_ala%C5%9F%C4%B1m#cite_note-smit-1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96stenit
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Şekil  1. Nitinol faz değişine ait termal histerisis 

3.3 Şekil Hafıza Etkisi 

Şekil hafıza etkisi tek yönlü ve çift yönlü olabilir. Malzemenin sadece ısıtma ile östenit faza geçiş 

yapması tek yönlü, ısıtma ile östenit faza geçiş ve tekrar soğutma ile martensit faza geçiş yapması 

ve bu işlemin birçok kez tekrar edilebilmesi ise çift yönlü şekil hafıza etkisi olarak tanımlanır. Çift 

yönlü etki malzemenin işlenmesi sırasındaki mekanik-ısıl muameleler ve bu muamelelerin 

kontrolü ile mümkün olabilir. 

3.4 Şekil Hafızalı Alaşım Türleri 

Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Ni-Ti, Mn-Cu, Ni-Mn-Ga demir bazlı alaşımlar gibi bilinen birçok şekil 

hafızalı alaşım türü mevcuttur [1][2]. Nitinol eş atomlu (%50 Ni, %50 Ti) ya da eş atom sayısına 

yakın değerlerde (genelde %55 Ni) nikel-titanyum atomları içeren intermetalik bir bileşik olarak 

bilinir. %50-60 uzama ve yüksek çekme dayanımı özelliklerine sahip Nitinol, düşük esneklik 

(kırılgan yapılar) nedeniyle tane sınırında çatlama ve/veya kırılmaların oluştuğu diğer 

malzemelere göre üstün bir malzeme olarak birçok uygulamada tercih edilir [2]. NITINOL ismini 

oluştuğu atomlardan ve ilk keşfedildiği kurumun adını oluşturan kelimelerin başharflerinden alır 

(NIckel-TItanium, Naval Ordnance Laboratory). Ayrıca yüksek aşınma ve korozyon direnci de 

bilinen diğer özellikleridir. Aşağıda [3] Nitinole ait niteleyici özellikler verilmiştir. 

Erime sıcaklığı (°C): 1300 

Yoğunluk (g/cm3): 6.45 

Elektrik direnci (micro-ohm*cm) 

Östenit =͌ 100 

Martensit =͌ 70 

Isıl iletkenlik katsayısı (W/cm*°C) 

Östenit: 18 

Martensit: 8.5 
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Korozyon direnci: 300 serisi paslanmaz çeliklere veya titanyum alaşımlarına yakın 

Young modülü (GPa) 

Östenit =͌ 83 

Martensit =͌ 28-41 

Akma dayanımı (MPa) 

Östenit: 195-690 

Martensit: 70-140 

Maksimum çekme dayanımı (MPa): 895 

Dönüşüm sıcaklığı (°C): -200 → 110 

Dönüşüm sırasındaki gizil ısı (kJ/kg*atom): 167 

Şekil hafıza gerinimi (%): Maksimum 8.5% 

3.5 Üretim, Uygulama ve Kullanım Alanları 

Şekil hafızalı alaşımların dönüşüm sıcaklığı malzemenin işlenmesi ve üretimi sırasında uygulanan 

yöntemlere bağlı olarak değişir. Örneğin, NITINOL içindeki nikel-titanyum atomlarının 

kompozisyonlarındaki %1’lik değişim dönüşüm sıcaklığında 10 °C kaymaya neden olur [4]. İşleme 

esnasında oluşabilecek oksitleri ve sisteme katılabilecek safsızlıkları önlemek amacıyla genelde 

vakum ortamında eritme gerçekleştirilir ve oluşan külçe bilinen dövme, haddeleme, ekstrüzyon 

gibi diğer yöntemlerle işlenir [4][5]. Fakat bu tür klasik yöntemler genelde yeterli olmadığından 

sıcak işlemi takip eden soğuk işleme yöntemi kullanılır. Böylece aşamalı olarak ısıtılarak kontrollü 

şekillendirilen malzeme, şekil hafıza veya süperelastisite özelliği kazanır [4][6]. 

Süperelastik ve şekil hafıza etkili malzemeler günümüzde pratik ve ileri düzey birçok uygulamada 

tercih edilmektedirler. Bu malzemeler, makine-teçhizat ve yapı malzemeleri, medikal aygıtlar ve 

araçlar gibi endüstriyel ve tıbbi uygulamaların yanı sıra; elektronik aygıtlar, uzay araçları gibi ileri 

düzey uygulamalarda ve süperelastik gözlük çerçeveleri, telefon antenleri gibi günlük hayatı 

kolaylaştıran birçok üründe kullanılmaktadırlar. Son yıllarda robotik alanında yapılan uygulamalar 

da yaygınlaşmaktadır. 

Nitinol yüksek biyouyumluluk ve süperelastiklik göstermesi nedeniyle intravasküler bir tıbbi gereç 

olan kalp stentlerinde kullanılır. Dönüşüm sıcaklığı genelde 30 °C olan bu stentler vücut içerisinde 

Af sıcaklığının üzerinde süperelastiklik davranış gösterirler [7]. Damar içi esnek davranışı ve 

operasyon kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedirler. Ayrıca kataterler ve çeşitli operasyonlarda 

kullanılan yönlendirici kablolar için de bu malzemeler yaygın olarak kullanılır. 

Makine-teçhizat ve yapı gereçleri özellikle şekil hafızalı alaşımların sık tercih edildiği alanlardır. 

Sıcaklık etkisi ile mekanik davranış gösteren bu malzemeler ısıyı hissederek tepki veren sensörler 

olarak uygulama bulurlar [8]. Sıcak su ve soğuk su girişleri birbirlerine bir yay sistemi ile bağlanmış 



 

ENERPARK [ AKILLI YELEK ] 13 

olan termal vanalarda, karışım suyu sıcaklığının artması durumunda, şekil hafıza etkili yay geriye 

doğru açılarak sıcak su girişini kısıtlar ve sıcaklığın ayarlanmasını sağlar. Sıcaklığın azalması ve yayın 

martensitik geçiş sıcaklığına gelmesi durumunda ise yay tekrar daralarak eski formunu alır. 

Böylece malzemenin geçiş sıcaklığına dayalı bir termal kontrol sağlanmış olur [8]. 

4. NİTİNOL UYGULAMA ALANLARI VE İLGİLİ PATENTLER 

Şekil hafızalı alaşımlar ilgi çekici özelliklerinden dolayı birçok mühendislik uygulaması için 

potansiyel oluşturmaktadır. Mühendisliğe ek olarak, özellikle Nitinol şekil hafızalı alaşımlar 

mekanik özelliklerinin yanında biyo-uyumlu olmasından dolayı biyomedikal alanında da yaygın 

olarak kullanılabilmekte ve imalat maliyetlerinin düşmesi ile orantılı olarak kullanım oranının 

artacağı tahmin edilmektedir. 

Aşağıda endüstriyel kullanım alanlarına örnekler verilmiştir; 

4.1 Termal ve Elektrikli Tahrik Sistemleri 

 Nitinol, mevcut durumu değiştirmek veya malzeme boyu ve şekil yapısı ile sınırlı olmak üzere 
hareket için kullanılabilir. Örnek aktüatörler;  solenoid , servo motor, Stiquito , 
basit hexapod robot . 

 Nitinol yaylar termal valflerde kullanılmaktadır, akışkanlar tekniği ile ilgilidir. Burada malzeme 
hem sıcaklık sensörü olarak kullanılır hem de harekete geçirici olarak işlev görür.Araçlarda ki 
termostat sistemi gibi çalışır  

 Kameralarda Otofokus sistem elemanı olarak, cep telefonlarında ise Optik Görüntü 
Sabitleyici olarak kullanılır. 

 Pnömatik vanalarda kullanılır ve bir endüstri standardı haline gelmiştir. 

 2014 Chevrolet Corvette aracının içerisinde yer almaktadır, ambar kapaklarını kapatmak için 
ağır motorlu aktüatörler ile birlikte kullanılır. 

4.2 Biyo-Uyumlu ve Biyomedikal Uygulamalar 

 Biyo uyumlu ve ortopedik implantlar olarak kullanıma uygun özelliklere sahiptir. Nitinol, eşsiz 
özellikleri nedeniyle daha çok invazif tıbbi cihazlarda kullanılmaktadır. Nitinol boru; genel 
olarak kateterler, stentler ve süper elastik iğne olarak kullanılmaktadır. 

 Kolorektal cerrahide [1] , malzeme patolojisi çıkarıldıktan sonra bağırsağı yeniden bağlamak 
için cihazlarda kullanılır. 

 Franz Freudenthal komplikasyonunu tedavi etmek için kullanılır. 

 Diş hekimliğinde, ortodonti amacıyla birleştirici diş parantez ve teller içerisinde kullanılır. SMA 
tel ağzına yerleştirildiğinde sıcaklığı vücut sıcaklığına yükselir. Bu durumda nitinolün dişleri 
hareket ettirmesi için sabit bir kuvvet uygulayarak, tekrar orijinal şekline dönüşür. 
Konvansiyonel paslanmaz çelik tellerin aksine dişler hareket edebilir.  

 Tıpta Nitinol, bir başka önemli uygulama içinde stentlerde kullanılır; daraltılmış stent bir arter 
içine veya damar içerisine yerleştirilir. 

https://tr.qwe.wiki/wiki/Actuator
https://tr.qwe.wiki/wiki/Solenoid
https://tr.qwe.wiki/wiki/Servo_motor
https://tr.qwe.wiki/wiki/Stiquito
https://tr.qwe.wiki/wiki/Hexapod_(robotics)
https://tr.qwe.wiki/wiki/Hexapod_(robotics)
https://tr.qwe.wiki/wiki/Fluidics
https://tr.qwe.wiki/wiki/Autofocus
https://tr.qwe.wiki/wiki/Image_stabilization
https://tr.qwe.wiki/wiki/Image_stabilization
http://www.nitisurgical.com/patient_education.htm
https://tr.qwe.wiki/wiki/Franz_Freudenthal
https://tr.qwe.wiki/wiki/Orthodontics
https://tr.qwe.wiki/wiki/Stent
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 Benzer bir şekilde; örgülü, mikroskopik ince nitinol filamanlardan oluşan katlanabilir yapıları, 
inme trombolisis, embolizasyonu ve intrakranyal anjiyoplasti gibi nörovasküler 
müdahalelerde kullanılabilirler. 

 Nitinol tel daha yeni bir uygulama olup özellikle de kadınlarda doğum olan rahim içi cihazlarda 
kullanılır. 

4.3 Yapı Mühendisliğinde Sönümleme Sistemleri 

 Süper elastik Nitinol köprüler ve binalar gibi sivil yapılarda çeşitli uygulamalarda kullanılır. 
Böyle bir uygulama beton içerisinde gömülü Ni-Ti telleri içerir ve kullanılm tipi Akıllı 
Betonarme (IRC) 'dir. Bu teller çatlakların ve makro ölçekli çatlakların kapatılması için 
kullanılabilmektedir. 

 Başka bir uygulama ise titreşimlerin hafifletilmesi için Nitinol tel kullanarak yapısal, doğal 
frekans aktif ayarı yapılabilmektedir. 

4.4 Diğer Uygulamalar Ve Prototipler 

 Sıcak ve soğuk ısı kaynaklarından mekanik enerji üretmek için kullanılabilmektedir. Ridgway 
Bankalar tarafından 1970'li yıllarda geliştirilen bir prototip ticari motor Lawrence Berkeley 
Ulusal Laboratuvarında kullanılmaktadır. 

 Nitinol, son derece esnek gözlük çerçevelerinde popülerdir. Ayrıca bazı mekanik saat 
yaylarında kullanılmaktadır. 

 Boeing mühendisleri başarıyla Boeing 777-300ER üzerinde SMA-tahrikli chevrons uçuş sistemi 
geliştirmiştir. 

 Bu, bir sıcaklık kontrol sistemi olarak da kullanılabilmektedir. ( nitinol malzemenin tepki 
verdiği değer e kadar bir ortamda bulunan ısıtıcı çalışırken istenilen sıçaklığa ulaşıldığında 
nitinol malzeme şekil değiştirerek mekaniki olarak ıstma sistemini besleyen röre enerjisini 
keser ve ısıtıcı devreden çıkarak sıcaklık kontrolü sağlanmış olur.)  

 Yüksek esnekliği ve mekanik hafıza doğası gereği, bir geri çekilebilir anten veya mikrofon 
olarak cep telefonu teknolojisinde kullanılmaktadır. 

 Bazı cerrahi implantlar için kullanılan SmartToe sistemi içerisinde kullanılmaktadır. 

 Kendinden bükülebilen kaşık vb. aparatlarda "psişik" gücünü sergilemek için amatör ve sahne 
büyücüleri tarafından kullanılabilmektedir. 

 Ameliyat sonrası göğüs tümörlerini işaretlemek için kullanılan teller olarak kullanılabilir. 

 Golf sopalarında süper elastik özelliğinden ötürü kullanılmaktadır. 

 İç çamaşırlarında kullanılmaktadır. 

 Spor ekipmanlarında kullanılmaktadır. 

4.5 Patentler: 

Nitinol malzemelerle ilgili yapılan patent araştırmasında projenin uygulanmasına engel olabilecek 
bir patente rastlanılmamıştır.Bununla birlikte, projeyle tamamen aynı konuda olmasalar da 
benzer konuları işleyen aşağıdaki patentlere rastlanmıştır.  

https://tr.qwe.wiki/wiki/Intrauterine_device
https://tr.qwe.wiki/wiki/Lawrence_Berkeley_National_Laboratory
https://tr.qwe.wiki/wiki/Lawrence_Berkeley_National_Laboratory
https://tr.qwe.wiki/wiki/SmartToe
https://tr.qwe.wiki/wiki/Spoon_bending
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Şekil-2’de görülen patentte nitinol malzeme ısıya maruz kaldığında, daha önce kazandırılan şekle 

dönüşen nitinol malzeme diskin dönmesini sağlamaktadır. Bu 1988 yılına ait patent bir eksenin 

etrafında ısıya bağlı olarak hareket sağlayan aktüatör patentini göstermektedir.  

Şekil-3’de görülen patent ise 2008 yılına ait  bir önceki patent gibi nitinol malzemesinin ısı etkisi 

ile şekil değiştirmesinden faydalanılarak yapılan tek eksenli bir aktüatör patenti görülmektedir. 

Verilecek şekil ile uzama yada kısaltma şekillerinde kullanılarak  ısı enerjisi mekani bir kuvvete 

dönüştürülebilir. 

Şekil-4’de görülen patent ise 2005 yılına ait nitinol malzeme ile ikinci bir malzemenin şeklini 

değiştirmede kullanımı öngören bir patenttir. Nitinol ile seçilen uygun malzeme ısıya maruz 

kaldığında nitinolun hafızasındaki şekle dönüşürken bitişik olan malzemeyide o şekle dönmesini 

sağlandığı bir patenttir. 

Şekil-5’de görülen nitinol malzemeli akışkan valf patenti 2013 yılına ait olup, ısıya maruz 

kaldığında nitinol mazemenin şekil değiştirerek bir açma veya kapama işlemi yapabilmektedir.  

Şekil-6’da  görülen patent 2002 yılına ait bir patent olup nitinol malzemesinin belirli oranda ki 

karışımlarının belli sıcaklık  ile hafıza verilmesi ve şekli bozulduğunda da tekrar hafızalı şekline 

dönmesinde kullanılacak sıcaklık değerinin belirlendiği bir patenttir. 

Şekil-7’de 2005 yılına ait bir şekil hafızalı bir alaşım aktüatör patenti görülmektedir. Burada 9 ve 

10 numaralı nitinol malzemenin ısıtılması ve soğurulması ile bir eksen etrafında kısmi hareket 

edebilen bir hareket söz konusur.  

Şekil-8’de 2008 yılına ait şekil hafızalı alaşım aktüatör ile kilit patenti görülmektedir. Bu patent ile 

araçlardaki çocuk kilidi veya ikinci bir güvenlik kilidi gibi düşünülebilir. Sadece kullanılan nitinol 

malzeme  sebebiyle ancak sıcaklık vererek açılabilir. 

Şekil-9’da 2011 yılana ait şekil hafızalı alaşım aktüatör patenti görülmektedir. Bu patentte de yine 

oluşan ısı artması ile  patente ait resimde görülen iki bağlantı nokta arası mesafe ısı değişimi ile 

artıp azalmaktadır. 

Şekil-10’da 2014 yılına ait şekil hafızalı alaşım ile geri bildirim patenti görülmektedir. Bu patent de 

diğer aktüatör patentlerinden farklı olarak aktüatör görevi belirlenmiş olup ısı değişimi ile 

oluşacak hareket  bir çıkış devresi ile bir geri bildirim vermektedir. 

Şekil-11’de 2017 yılına ait Nitinol malzeme ile optik görüntü sabitleme patenti görülmektedir. Bu 

patentte optiğin odaklanma esnasında nesneden yayılan ısı ile nitinol malzemenin stabil şekil 

değiştirmesinden hassas optik ayarı sağlanmaktadır. 
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Şekil  2. Nitinol Malzemeli Döner Hareketli Aktüatör Patenti 
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Şekil  3. Nitinol Malzemeli Yatay Hareketli Aktüatör Patenti 

 

 



 

ENERPARK [ AKILLI YELEK ] 18 

 

 

 

Şekil  4. Nitinol Malzemeli İkinci Malzeme Şekillendirme Patenti 
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Şekil  5. Nitinol Malzemeli Akışkan Valf Patenti 
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Şekil 6. Nitinol Malzemenin Üretim Patenti 
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Şekil  7.Şekil Hafızalı Alaşım Aktüatör Patenti 
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Şekil  8. Şekil Hafızalı Alaşım Aktüatör ile Araç Kilit Patenti  
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Şekil  9. Şekil Hafızalı Alaşım Aktüatör Patenti  
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Şekil  10. Şekil Hafızalı Alaşım Aktüatör İle Geri Bildirim Patenti  
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Şekil  11.Nitinol Malzeme İle Optik görüntü sabitleme Patenti 
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5. ELEKTRİK ALAN, TEKNİK FORMÜLLER VE AÇIKLAMALAR 

5.1 Elektrik Ve Manyetizma Kronolojisi   

 Elektrik ve manyetizma; radyo, televizyon, elektrik motoru, bilgisayar ve benzeri 

elektronik aygıtların çalışmasında başlıca rol oynar. 

 Katı ve sıvıların oluşmasını sağlayan atomlar ve moleküller arası kuvvetler temelde 

elektrik kökenlidir. 

 Eski Yunanlılar M.Ö. 700 yıllarında elektrik ve manyetizma olaylarını gözlemlediler. 

 Bir kehribar parçasının sürtünmeyle elektriklenip saman parçalarını çektiklerini 

gördüler. 

 Doğal mıknatıs-manyetit (Fe2O3) parçalarının demir tarafından çekilmesi 

gözlemlerinden manyetik kuvvetlerin varlığını biliyorlardı. 

Elektrik: Kehribarın Yunanca elektron adından ve 

Manyetik: Manyetitin ilk bulunduğu Magnesia ‘Manisa’ bölgesinin adından gelmektedir. 

 

 İngiliz William Gilbert, 1600’lerde elektriklenmenin kehribarla sınırlı kalmayıp 

genel bir olay olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

 Elektrikte ters kare kuvvet yasası, 1985’te Charles Coulomb’un deneyleri ile 

doğrulandı. 

 Elektrik ve Manyetizmanın gerçekte birbiri ile ilgili olduğu 19. yüzyılın başlarına dek 

ortaya konulamadı. 

 Hans Oersted 1819’da, akım geçiren bir elektrik devresinin yakınına konulan bir 

pusula iğnesinin saptığını belirledi. 

 Michael Faraday ve Joseph Henry 1831’de hemen hemen aynı zamanda bir telin 

bir mıknatıs yakınında (veya eşdeğer biçimde bir mıknatısın bir tel yakınında) 

hareket ettirilmesiyle telde bir akım oluştuğunu gösterdiler. 

 James Clark Maxwell 1873’te, gözlemlerini ve farklı deneysel olgularını bugün 

bildiğimiz elektromanyetik yasaları formüllemekte temel olarak kullandı. 

 1888’de Heinrich Hertz, elektromanyetik dalgaları laboratuvarda oluşturarak 

Maxwell’in öngörülerini doğruladı. 

 Bunu radyo ve televizyon gibi uygulamalardaki gelişmeler izledi. 

 Maxwell’in elektromanyetizmaya katkısı formüllediği yasaların tüm 

elektromanyetik olaylara temel oluşturması bakımından özellikle önemli olmuştur. 

 Maxwell’in bu çalışması, Newton’un kütle çekim kuramı ve hareket yasaları kadar 

önemlidir. 
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Elektrik yükü: Yıldırımlar ile kuru bir havada halı üstünde hareket ederken kıvılcımların oluşması 

elektrik yükünün hareketine örnektir. Bu örnek elektrik yük kavramının temelini oluşturuyor. 

 

Aşağıdaki şekilde iki ayrı elektrik yükünün varlığı ispatlanmaktadır. Cam veya plastik 

çubuklar ipek veya kürke sürtüldüklerinde elektriklenmiş olurlar. Elektriklenmiş çubuklar 

birbirlerine bir kuvvet etki ettirirler. Cam ile plastik çubuktaki yüklerin birbirinden farklı 

olduğu açıktır. 

 

 

Şekil  12.Sürtünme ile elektrik oluşumu ve etki kuvveti 

 

 

 Amerikalı fizikçi Benjamin Franklin cam çubukta oluşan elektrik yüküne artı, plastik 

çubukta oluşan elektrik yüküne eksi isim vererek elektrik kuvvetlerine bir anlatım 

getirmiştir. 

 Deney sonuçlarına göre aynı cins elektrik yükleri birbirlerini iterler, ayrı cins elektrik yükleri 

ise birbirlerini çekerler. 

 Elektriksel iletkenler, elektrik yüklerinin içinde özgürce hareket ettikleri, yalıtkanlar ise 

edemedikleri maddelerdir. 

 Cam, plastik gibi maddeler elektriksel yalıtkan sınıfına girerler. Bu tür maddeler 

sürtülerek yüklendiklerinde yalnızca sürtünen bölgeler yüklenir ve bu yük maddenin 

başka tarafına geçemez. 

 Bakır, Gümüş, aluminyum gibi maddeler iyi elektriksel iletkendir. Bu maddelerin küçük 

bir bölgesi yüklenildiğinde yük iletkenin tüm yüzeyine çabukça dağılır. 

 

 

5.2 Elektrik Alan   

AR-GE projesi kapsamında geliştirilecek ürün temel olarak elektrik alanının varlığını algılama 

üzerine tasarlanacağından elektrik alan hakkında temel bilgilere yer verilecektir. Genel olarak, bir 

elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde oluşturduğu çekme veya itme kuvveti etkisine 
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elektrik alanı denir. Elektrik alanı tarafından içerisindeki yüklü cisimlere bir kuvvet uygulanır. 

Ancak bu kuvvet gözle görülmez sadece etkileri görülebilir. Elektrik alanının bir değeri, yönü ve 

doğrultusu vardır. Bu nedenle elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. Elektrik alan birimi 

Newton/Coulomb’dur.  

Charles Coulomb, kendi buluşu olan burulma terazisini kullanarak, yüklü cisimler arasındaki 

Elektrik kuvvetlerinin büyüklüklerini ölçtü.  

Coulomb yasasına göre: 

Kuvvet, parçacıkları birleştiren doğru boyunca yönelmiş olup aralarındaki uzaklığın 

karesiyle ters orantılıdır. 

Kuvvet, parçacıklardaki q1 ve q2 yüklerinin çarpımıyla orantılıdır. 

Kuvvet, yükler zıt işaretli olduğunda çekici, aynı işaretli olduğunda iticidir.  

 

Gravitasyon daima bir çekim kuvvetidir. Bu ise elektriksel yükün iki ayrı cins, kütlenin ise 

tek cins olduğu gerçeğini ortaya koyar. 

 

Bu durumda ‘ke’ Coulomb sabiti olmak üzere Coulomb kuvveti: 

 

 

Formül 1. Coulomb kuvveti 

 

Formül 2.Coulomb Sabiti 

 

 

Tablo 1.Parçacık -yük-kütle ilişkisi 

 

Aşağıda verilen q yükünün +1C yükün olduğu noktada oluşturduğu kuvvet “elektrik alan 

formülü” ile hesaplanır. 
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Formül 3.Elektrik Alan Formülü 

Her elektrik yükü bir elektrik alanı üretir. Elektrik şebekesine bağlı bir lamba içinden akım geçtiği 

halde yanmıyor olsa da bir elektrik alanıo oluşturur. Bir cihazın besleme gerilimi yükseldikçe, 

ortaya çıkan elektrik alanı da yükselir. Elektrik alan şiddetinin birimi metre başına Volt (V/m) 

olarak ifade edilir. Elektrik alan şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça hızla azalır. Az da olsa yalıtkan 

nitelikli küçük bir madde bile (bina, ağaç vb.) elektrik alanını engeller. 

5.3 Elektrik Alan Çizgileri ve Özellikleri 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi elektrik yüklerinin çevresinde elektrik alan çizgileri oluşur. 

Elektrik alan çizgilerinin özellikleri: 

 

a) Elektrik alan çizgileri daima (+) yüklerden çıkıp (-) yüklere doğrudur. 

 

Şekil  13.Elektrik Alan Çizgileri  
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b) Aynı ortamda birden fazla yük bulunursa elektrik alan çizgileri aşağıdaki şekilde olduğu 

gibidir. 

 

Şekil  14.Elektrik Alan Çizgileri-farklı yükler 

c) Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu bölgelerde elektrik alan şiddeti fazla, seyrek olduğu 

bölgelerde elektrik alan şiddeti daha azdır. 

d) Elektrik alan çizgileri küre yüzeyinden dik olarak çıkar, veya cismin yüzeyine dik olarak 

gelirler. 

e) Elektrik alan çizgileri asla birbirini kesmez. 

f) Birden fazla yükün bulunduğu noktada elektrik alan şiddeti, alan şiddetlerinin vektörel 

toplamına eşittir. 

6. ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE ELEKTRİK ALAN KULLANIMI, TEKNİK FORMÜLLER VE 
AÇIKLAMALAR 

Elektrik enerjisi; üretim santrallerindan (merkezlerinden) enerji iletim hatları (66 kV, 132 kV v.s 

gibi yüksek gerilimde çalıșmaktadır) ile dağıtım merkezlerine oradan da dağıtım hatları ile 

tüketicilere sunulmaktadır.  

Enerji iletim hattının yakınından geçtiği konuta uzaklıkları Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği’nde 

verilmiștir.  

En küçük yatay uzaklık için farklı yorumlar yapılmasına rağmen EKATY 44 i maddesi 72,5-170 

KV’luk hatlarda hava hattı iletkenleri ile yanından geçtikleri yapıların en çıkıntılı bölümleri 

arasında, en büyük salınım konumunda, en küçük yatay uzaklığın 4m olduğu açıkça 

belirtilmektedir.  

Bina Dışındaki Elektromanyetik Alanlar:  

1.Enerji İletim ve Dağıtım Hatları  

2.Yüksek Gerilim Hatları  

3.Enerji Kabloları  

4.Transformatör İstasyonları  
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5. Transformatör (Trafo) Binaları 

Elektrik Alan Hesabı 

6.1 Yük Benzetim Yöntemi İle Hesap  

Yük Benzetim Yönteminin ilkesi, elektrotların yüzeyine fiziksel olarak dağılmış yüzeysel yüklerin 

yarattığı gerçek elektriksel alan yerine, ayrık yüklerin yarattığı alanın göz önüne alınmasıdır.  

 

Şekil  15.Elektrot yüzeyi 

Alan benzetimi için noktasal, çizgisel, halkasal gibi değişik yük tipleri ayrı ayrı veya birlikte 

kullanılabilir. Yöntemin doğruluğu; tipine, benzetim yüklerinin tipine, sayısına ve yerine bağlıdır.  

Benzetim yüklerinin değerleri sınır noktası adı verilen elektrotlar üzerindeki yani potansiyeli 

bilinen noktalardan yararlanılarak belirlenir.  

Değerleri bu şekilde belirlenen benzetim yüklerinin herhangi bir noktada meydana getirdikleri 

potansiyel, süperpozisyon ilkesi kullanılarak bulunur.  

Örneğin n tane benzetim yükünden herbirinin yükü qj, potansiyel katsayısı pij ile gösterilirse bu 

yüklerin herhangi bir noktada oluşturdukları Vi potansiyeli,  

 

 

              Formül 4.Yük Potansiyeli 

 

bağıntısıyla bulunabilir. 



 

ENERPARK [ AKILLI YELEK ] 32 

Örneğin, bir noktasal yükün (q) kendisinden r uzaklığındaki bir noktada oluşturduğu V potansiyeli  

 

Formül 5.Noktasal Yük Potansiyeli 

 

Olduğuna göre p potansiyel katsayısı 

 

 

Formül 6.Potansiyel Katsayısı 

olur. 

 

Örnek: Üç adet noktasal yükün (q1, q2 ve q3) bir noktada oluşturdukları potansiyel  

 

Formül 7.Noktasal Yüklerin Potansiyeli 

 

Bilinmeyen yük değerlerini elde edebilmek için n tane bilinen potansiyele ihtiyaç vardır. Bunun 

için potansiyeli bilinen n tane nokta tanımlanır. Bu noktalara sınır noktası adı verilir. Sınır 

noktalarının sayısı, benzetim yüklerinin sayısına eşit seçilir. Yüklerin tipi ve yerleri tanımlandıktan 

sonra herhangi bir sınır noktasında Vi ile qj arasında matematiksel bir bağıntı kurmak mümkündür.  

n tane yük ve n tane potansiyeli bilinen sınır noktası için matrisel denklem  
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Formül 8.Sınır Potansiyelleri Vektör denklemi 

 

Formül 9.Sınır Potansiyel Vektör Çözümü 

Bu denklem sisteminin çözümüyle yüklerin değerleri bulunur.  

Benzetim yüklerinin yerleri ve değerleri bilinirse, herhangi bir noktadaki potansiyel ve alan şiddeti 

süperpozisyon ilkesi ile  

 

 

Formül 10.Bir noktadaki potansiyel 

hesaplanabilir. 

 

Elektrik alan hesabı ; Yük Benzetim Yöntemi ile elektrik alan şiddeti  

 

Formül 11.Elektrik Alan Şiddeti 

bağıntısından bulunur. Örneğin bir noktasal yük için  
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Formül 12.Noktasal yüklere ait Elektrik Alan Şiddeti 

olur. 

 

Enerji İletim Hatlari Çevresinde Elektrik Alan Hesabi: Enerji iletim hatlarındaki elektrik alanlarının 

benzetiminde çizgisel yük kullanımı uygun düşer.  

Kuramsal olarak hatları sonsuz uzun ve direk etkilerini gözardı ederek aldığımızda benzetimde 

sonsuz çizgisel benzetim yükleri kullanılabilir.  

Bir sonsuz çizgisel yükün herhangi bir A(xA,yA) noktasında meydana getirdiği potansiyel,  

 

Formül 13.Sonsuz çizgisel bir yüke ait potansiyel 

 

 

Sonsuz çizgisel yük tipi için potansiyel katsayısı  

 

 

Formül 14.Sonsuz çizgisel yük tipi için potansiyel Katsayısı 

şeklindedir. 

xq, yq: Benzetim yükünün bulunduğu yerin koordinatları A noktasındaki elektrik alan şiddetinin x 

ve y bileşenleri:  
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Formül 15.Elektrik Alan Şiddetinin bileşenleriElektrik alanının mutlak değeri:  

 

Formül 16.Elektrik alanın mutlak değeri 

 

 

Üç fazlı bir enerji iletim hattında, faz gerilimlerinin faz açıları da dikkate alınarak sınır potansiyelleri  

 

Formül 17.Üç fazlı enerji iletim hattında sınır potansiyelleri 

 

şeklinde yazılabilir. Sınır noktalarının potansiyelleri için yukarıdaki eşitliklerin kullanılmasından 

dolayı benzetim yüklerinin değerleri de kompleks olarak elde edilir. Böylece kompleks yüklerin 

kullanıldığı bir YBY ile enerji iletim hatları çevresinde herhangi bir noktada potansiyel ve elektrik 

alan hesabı yapılabilir.  
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Şekil  16.Enerji İletim direklerinin genel özellikleri 

66 kV ve 154 kV 'luk enerji iletim hatları çevresinde hattan yanal uzaklıkla elektrik alan şiddetinin 

değişimi  

 

Şekil  17.Enerji İletim Hatları çevresinde elektrik alan şiddetinin değişimi 

Uluslararası standartlarda, enerji iletim hatları çevresinde toprak seviyesinden 1 metre yukarıda 

1-1.5 kV/m 'lik bir elektrik alan şiddeti sınır değer olarak verilmektedir. 

Yapılan hesaplardan elde edilen sonuçlara bakarak 66 kV 'luk hatların yaklaşık 5 m uzağında, 154 

kV 'luk hatların da yaklaşık 12 metre uzağında 1 kV/m 'lik elektrik alan şiddeti değerlerine indiği 
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yani bu uzaklıklardan daha yakın uzaklıklarda alan şiddetinin standartlarda önerilen güvenlik 

değerlerinin üzerine çıktığı söylenebilir.  

Yüksek gerilimli enerji iletim hatları çevresinde oluşan elektrik alanların hat çevresindeki dağılımı 

hattın gerilim düzeyine, hattın boyutlarına, hattın yapısına, hattın güzergahına ve hattan olan 

uzaklığa göre değişmektedir.  

7. PAZAR ARAŞTIRMASI, BENZER UYGULAMALARI VE İLGİLİ PATENTLER 

Elektrik alan algılama sistemleri; arıza bulma, bakım, onarım ve güvenlik uygulamalarında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ancak pazarda “Akıllı Yelek” projesine benzer bir uygulamaya rastlanılmamıştır. 

Elektrik alan algılama sistemleri ise, algılama mesafesine göre yakın mesafe ve uzak mesafe 

elektrik alan algılama sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

7.1 Yakın Mesafe Elektrik Alan Algılama sistemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG gerilim seviyesinde genellikle kontrol ve arıza tespiti amacıyla kullanılan yakın mesafe elektrik 

alan algılama sistemleri küçük ve taşınabilir ölçülerde imal edilmektedir. Devre çalışma mantığı , 

tek uyaranlı veya çift uyaranlı olarak imal edilmekte olup sadece ışık veya ses-ışık bir arada olan 

modelleride mevcuttur. Ancak çalışanı koruma amacından ziyade kablo arızalarını bulmak için 

tercih edilirler. 

Şekil  18.Yakın mesafede kullanılan elektrik alan algılama ürünleri 
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Şekil  19.Kontrol kalemi ile gerilim tespiti 

Ancak iletkene çok yakın bir mesafeye getirildiğinde uyarı vererek kullanıcıya iletkenin enerjili 

olduğunu bildirebilmektedir. Devrenin enerjisi standart piller ile sağlanır. Uyaranları zayıftır. 

Bu yarı profesyonel cihazlar manyetik alan algılayıcı bir anten ve bu antenden gelen bilgiyi ses 

ve/veya ışık olarak çıktı sunan elektronik bir devre vardır.  

7.2 Uzak Mesafe Elektrik Alan Algılama Sistemleri 

1 Metreden uzak mesafedeki elektrik alanın algılanmasını sağlayan ilgili sistemler uzak mesafe 

elektrik alan algılama sistemleri olarak adlandırılmaktadır. 

Genellikle OG ve YG gerilim seviyelerinde güvenlik ve ölçüm amacıyla kullanılmaktadır. Cihaz, 

mevcut elektrik alanını algılayarak alan miktarını ve  gerilim seviyesini ekranında göstermektedir. 

Böylece kullanıcıya bulunduğu ortam hakkında bilgi sağlamaktadır. Cihaz içerisinde gerilimin 

manyetik alanını algılayacak bir anten , antenden gelen bilgiyi sayısal veriye dönüştüren bir 

dönüştürücü ve gelen dijital bilgiyi çıktı olarak kullanıcının anlayacağı şekle ve değere dönüştüren 

ekrandan oluşmaktadır. 

 

Şekil  20.Uzak mesafe Elektrik Alan Algılama Ürünleri 
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7.3 Patentler 

Elektrik alan algılama sistemleri ile ilgili yapılan patent araştırmasında projenin uygulanmasına 
engel olabilecek bir patente rastlanılmamıştır. 

Bununla birlikte, projeyle tamamen aynı konuda olmasalar da benzer konular işleyen aşağıdaki 
patentlere rastlanmıştır.Patentlerlere ait açıklama ve dökümanlar aşağıdadır. 

Şekil-21’de 1995 yılına ait bir patent olup  bir kablodan geçen akım gerilim  ve güç seviyesini 

temassız ölçebilen bir aparat görülmektedir. Her bir sensör iletken etrafındaki manyetik alana 

uygun bir pozisyonda olması ölçüm için gerekli bir durumdur.  

Şekil-22’de 1999 yılına ait Temassız gerilim ölçme patenti , elektronik ekipman parçalarına 

elektriksel olarak bağlanan bir kablo veya benzerinde oluşan elektromanyetik etkinin voltajını 

ölçmek için kullanılır. İki adet eş eksenli iç ve dış daire elektrotlar vardır iç elektrot uçları bir adet 

gerilim dedektörüne bağlıdır . dış silindir ise toprakla irtibatlanmıştır. 

Şekil-23’de 2002 yılana ait Temassız besleme gerektirmeden akım gerilim ölçer patenti 

görülmektedir. Bu patentte kullanılan algılayıcı devre ile referans devre bilgileri bir mikro işlemci 

ile karşılaştırılıyor ve sonrasında alınan bu anolog bilgi analog dijital dönüştürücü ile dijital veriye 

dönüştürülerek ekranda gösterilmektedir. 

Şekil-24’ de 2005 yılına ait parazit algılayıcı anten patenti görülmektedir. buluş, biri aktif modda 

çalıştırılırken diğeri parazitik modda çalıştırılan birinci ve ikinci anten elemanını içeren bir algılama 

devresidir. Algılanan sinyal gücünü artırarrak iki anten arası mukayese ile daha doğru ölçüm 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Şekil-25’ de 2008 yılına ait orta gelilim hatlarında hat arızalarını izleme patenti 

görülmektedir.Burada bir çok ölçüm üniteleri her fazda bulunmaktave çeşitli noktalarda 

yerleştirilmiştir.  Bu sensörler ana merkez bilgisayarı ile irtibatlı olup hem hattın arızasını hemde 

konumunu belirleyebilmektedir. 

Şekil-26’ de 2002 yılına ait bir temassız gerilim ölçer patenti görülmektedir. Burada yine temas 

olmadan sadece temassız gerilim probu içinden geçen iletken etrafındaki manyetik alan elektronik 

devre ile yükseltilerek ölçü sonuç biriminde bir gerilim değerine dönüştürülerek ölçüm 

yapılmaktadır.  

Şekil-27’ de 2005 yılına it ayarlanabilir parazit resonatör patenti görülmektedir. baskılı devre 

kartının bir tarafına anten ve diğer tarafıns bir parazit rezonatörü bulunmaktadır. 
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Şekil  21.Temassız Akım Ve Gerilim Ölçer Patenti 
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 Şekil  22. Temassız Voltaj Prop Patenti 
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Şekil  23.Besleme Olmadan Akım Gerilim Ölçer Patenti 
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Şekil  24. Parazit Algılayıcı Anten Patenti 
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Şekil  25.Orta Gerilim Şebekelerinde Hat Arızaları İzleme  Patenti 
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Şekil  26.Temassız Gerilim Ölçer Patenti 
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8. NİTİNOL MALZEMELİ DEDEKTÖR YELEK AR-GE PROJESİ 

Bu proje kapsamında geliştirilecek “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sisteminin temel 

fonksiyonları aşağıdaki gibidir; 

 Mevcut iş güvenliği tedbirlerine ek olarak enerjili hatlara temas etmeyi engellemek 

amacıyla, enerjili hatta en az 2 metre önceden teması engellemeye yönelik olarak 

çalışanların sesli, görsel ve hissel olarak 3 duyu organıyla uyarılması 

 Çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak LEDler vasıtasıyla görsel olarak 

uyarılması 

 “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” te, çalışanın inisiyatifi dışında görev yapan elektronik 

devrenin, çalışanın tehlikeli ortama girmesi halinde sesli, görsel ve hissel olarak uyarı ikaz 

sistemlerini devreye alması ile olası kaza yaşanmadan hem çalışanı hem de ekip arkadaşlarını 

uyarması sağlanacaktır.  

Üretilecek olan yelekte bulunacak Nitinol Malzemenin Elektrik Alanında aktif hale gelmesi ve 

yapılacak tasarımlar doğrultusunda çalışan üzerinde belirlenecek olan bölgeyi sıkması ve 

hareketinin engellenmesi amaçlanmaktadır. 

8.1 Nitinol Malzemeli Dedektör Yelek Bileşenleri 

     Elektronik Kontrol Devresi:  

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek sisteminin alt 

bileşenlerinin kontrol ve koordinasyonunu gerçekleştiren 

elektronik devredir. 

Bataryanın şarj seviyesini, şarj ve deşarj fonksiyonlarını 

kontrol eder. Batarya şarj seviyesini gösteren batarya 

göstergesini dahili ya da harici olarak ihtiva 

eder.Bataryadan elde edilen beslemeyi sistem 

içerisindeki alt birimlere kontrollü bir şekilde dağıtır. 

Algılayıcı antenden iletilen verileri alabilecek girişlere 

sahiptir. Şerit LEDleri, buzzer (siren) bileşenlerinin 

kontrolünü sağlayan çıkışlara sahiptir.  

Nitinol hafızalı metal alt biriminin kontrolü için akım-

gerilim ayarlı çıkış kontrol alt devresi içerir. 

 

Şekil  27. Temsili Elektronik Kontrol 
Devresi 
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         Algılayıcı Anten: 

Elektromanyetik alan algılayıcı anten birimi, çalışanın 

enerjili bir hatta önceden belirlenmiş bir limitten daha 

fazla yaklaştığını algılayacak şekilde tasarlanacaktır. 

Bahsi geçen algılama mesafesi 2 metre olarak 

belirlenmiştir. 

Bu birim yelek üzerinde bulunacak ve elektronik 

kontrol devresinin “algılayıcı anten giriş bloğu”na 

uygun bir konnektör yardımıyla bağlanacaktır. 

 

         Şerit LED’ler:  

Elektromanyetik alan algılama mesafesi olan 2 

metrelik mesafe içerisine girildiğinde Nitinol 

Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek sisteminin hem 

çalışana hem de çevredekilere görsel ve işitsel uyarı 

verecektir. 

Çevreye verilecek görsel uyarıyı oluşturan temel 

bileşen şerit LEDler olarak belirlenmiştir. Kaliteli bir 

şerit LED metre başına 1500 lümenlik ışık gücü 

sağlayabilmektedir. Bu da şerit LED ile elde edilecek 

görsel uyarının oldukça görünür olmasını    

sağlayacaktır. 

 Buzzer (Siren): 

Buzzer (siren) birimi, Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör 

Yelek sisteminin sesli uyarı sağlayan alt bileşenidir.  

Görsel uyarı ile birlikte sesli uyarının etkin bir şekilde 

yapılabilmesini temin edecektir. 

Kullanılacak olan buzzer devreli tipte (aktif) ve yüksek 

ses çıkış gücüne haiz olacaktır. 

 

 

 

 

Şekil  28. Algılayıcı Anten Örnekleri 

Şekil  29. Temsili Şerit LED 

Şekil  30. Temsili Buzzer (Siren) 
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                                                                         Nitinol Hafızalı Metal: 

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek sisteminin hissel 

uyarı sağlayan alt bileşeni Nitinol hafızalı metal birimidir. 

Kullanılan metal elektrik akımı ve ısı altında şekil 

değiştirme ve eski haline geri dönme özelliği 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Batarya: 

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek sisteminin 

enerjisini sağlayan alt birim batarya olacaktır. 

Batarya, tercihen lityum-iyon yapısına sahip 

hücrelerlerden oluşturulacaktır.  

Sistemin gerektirdiği gerilim ve kapasite değerleri, 

hücrelerin seri ve paralel bağlanması ile sağlanacaktır. 

Batarya sistemi koruyucu yapı içerisinde olacaktır. 

 

 

 

Şekil  31. Temsili Nitinol malzeme 

Şekil  32.Temsili Batarya 
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Batarya Göstergesi: 

Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek sisteminin etkin bir 

şekilde kullanılabilmesi için bataryanın dolu bir şekilde 

tutulması ve şarjının zamanında yapılması gerekmektedir.  

Çalışanın batarya durumunu gözlemlemesi için batarya 

gösterge birimi kullanılacaktır. Tercihen sütun LED gösterge 

şeklinde kullanılacak olan batarya göstergesi elektronik 

kontrol kartı üzerinde olabileceği gibi harici bir kablo ile 

kontrol kartına bağlı şekilde yeleğin farklı bir noktasına 

konumlandırılabilir. 

8.2 Sistem Temel Bileşenlerinin Bağlantı Şeması  

Yukarıda bahsedilen sistem temel bileşenlerinin öngörülen bağlantı şeması Şekil-36’da verilmiştir  

 

 

Şekil  33.Temsili Batarya 
Göstergesi 

Şekil  34. Sistem Temel Bileşenlerinin Bağlantı Şeması 
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9.  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

Bilindiği üzere çalışan güvenliği çalışma hayatında olmazsa olmazlarından olduğu aşikardır. Bu 

sebeble yapılan gerek bu çalışma olsun gerekse çalışanı koruyacak diğer çalışmaların yegane 

amacı çalışan sağlığını korumak ve iş kazalarının yaşanmasını önlemektir. İş sağlığı ve güvenliğinde 

altın kural tehlikeyi kaynağında yok etme metodudur. Ancak söz konusu elektrik olunca 

görünmemesi ve tepki hızı yüksek olması sebebiyle 1 saniye önce bir iletim hattında elektrik 

enerjisi yokken gerek malzeme hatası gerekse yanlış haberleşme sebebiyle elektrik enerjisi 1 sn 

içerisinde enerjisi kesilmiş bölmede olabiliyor ve genellikle ölümlü yada ciddi yaralanmalı iş 

kazaları meydana gelmektedir. 

Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. 

sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler.  

 Elektrik gözle görünmeyen, kokusuz, renksiz ve sesiz olarak iletilen enerji 

kaynağıdır.  

 Dağıtımı yapılan elektrik enerjisinin gerilim seviyesine göre can ve mal güvenliği 

açısında belli bir emniyet mesafesi ve atlama mesafesi sınırları olmaktadır. 

Dolayısıyla temasa gerek kalmadan elektrik enerjisine çarpılma yaşana bilmekte ve 

sonuçları çok ağır olmaktadır. 

Genel anlamda elektrik kazalarının oluş nedenleri, çalışanın çalışma alanıyla alakalı yeterli bilgiye 

sahip olmaması, kendine aşırı güvenmesi, risk alması, dikkatsiz, tedbirsiz ve aceleci davranarak iş 

güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmeden ihmalci ve hatalı davranışları sonucunda 

çalışmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. 

 İş kazalarının yüzde 98’i tehlikeli ortamlarda, tehlikeli hareket sonucu meydana 

gelmektedir.  

 2018 yılında Enerji iş kolunda 63 Ölümlü kaza meydana gelmiştir. 

 Elektrik Dağıtım Şirketlerinde meydana gelen 2687 iş kazasında 114 ağır 

yaralanmalı ve 18 ölümlü kaza meydana gelmiştir.  

 Elektrik Dağıtım sektöründe meydana gelen kazaların %85 i  kişisel hatalardan yani 

dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana gelmiştir. 

Bu proje kapsamında geliştirilecek “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş 

güvenliği tedbirlerine ilave enerjili hatlara teması engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle 

çalışanların sesli, görsel ve hissel olarak 3 duyu organıyla uyarılması ve çalışma arkadaşlarının da 

yelek üzerinde oluşturulacak LEDler vasıtasıyla görsel olarak uyarılması ve muhtemel iş kazalarının 

önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Elektrik alan algılama özellikli bileklik gibi cihazlarla çalışanlar elektrik varlığına dair 

uyarılabilmektedir. Ancak bileklik yer düzeyinde AG panolarda veya OG hücrelerde fayda 
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sağlayabilirken bilekliğin üzerindeki elektrik alan algılayıcı kapasitesinin yetersiz olması ve ekstra 

bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması nedeniyle havai hatlarda çalışan işçiler tarafından kullanılması 

bakımından yetersiz kalabilmektedir. Proje, özellikle enerji nakil hatlarında çalışan işçilerin hatlara 

temas etmeden en az 2 metre önce uyarılması için daha büyük antenli ve ekstra besleme 

kaynağına sahip, hafızalı metal olarak bilinen Nitinol Malzemeli, sesli ve görsel özelliklere sahip iş 

güvenliği yeleğinin geliştirilmesini kapsamaktadır.     

İş güvenlik kurallarına uymak ve çalışma alanında iş güvenlik tedbirlerinin alınması kazadan 

korunmanın ilk ve tek şartıdır. İş kazalarının oluşmasına neden olabilecek durumlardan dolayı 

gerekli önlemi almamış olan çalışanın elektrik alanına yaklaştığı zaman belli bir emniyet 

mesafesinden, ışık vermek suretiyle görsel, sesli ikaz vermek suretiyle de sesli olarak çalışanı ve 

ekip arkadaşlarını uyarmak, Nitinol Malzeme sayesinde de kolların sıkılması ile birlikte hissel 

uyarıyla olası iş kazalarının önüne daha pratik bir yöntemle geçmek için amaçlanmıştır. 

Yelek üzerine monte edilen bir elektronik devre, bu devreye bağlı olan ve elektrik alan algılayan 

bir anten, elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden görsel uyarı amaçlı çalışacak 

olan şerit LEDler, yine elektrik enerjisi algılandığında elektronik devre üzerinden sesli uyarı amaçlı 

çalışacak olan buzzer (siren), yine elektrik enerjisi algılandığında yeleği giyenin üzerinde 

sıkılaştıracak Nitinol hafızalı metal, ayrıca elektronik devrenin çalışması için sistemi besleyen 

batarya ile bu bataryanın doluluk oranını gösterecek olan batarya göstergesi içermektedir. 

10. İLGİLİ STANDARTLAR  

Proje ekibinin tüm üyeleri kalite yönetiminde rol oynayacaktır. Ekibin, çalışmaların bireysel iş 

paketlerinden nihai proje çıktılarına kadar yeterli bir kalite düzeyinde tamamlanmasını sağlaması 

zorunludur. Akıllı Yelek Projesi kapsamında aşağıda belirtilen mevzuatlara ve standartlara 

uyulacaktır. 

 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

 EN 340 Genel iş elbiseleri standardı 

 EN 471 Reflektif elbise standardı 

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

11. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Yapılan patent araştırmalarında ve benzer ürün taramalarında Akıllı Yelek Projesi sonucunda 

ortaya çıkacak ürüne benzeyen başka bir ürün bulunmamaktadır. Yapılacak olan Nitinol Malzemeli 

Dedektör Yelek, üzerinde barındıracağı tepki çeşitliliği ile dünyada tek olma özelliğine sahip 

olacaktır.  Akıllı Yelek ürünü; çalışanı, zarar verebilecek bir gerilime yaklaştığında veya çalışanın 

yakınında bulunan enerjisiz bir şebekeye çalışana bildirim yapılmadan enerji verilmesi durumunda 

uyaracaktır. Yelek üzerinde bulunan led ile ışık, buzzer ile ses ve Nitinol ile his tepkisi oluşturarak 
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çalışanı üç farklı duyusu ile uyaracaktır. Bu şekilde hem çalışanı hem de çevresinde bulunan 

çalışanları iş kazasından korumuş olacaktır. Ayrıca diğer maddi faydalar olarak ise olası kaza 

sonrası iş kazası maliyetleri, elektrik kesintisi sebebi ile tüketicilere ödenen tazminat maliyetleri 

gibi harcama kalemleri de ortaya çıkmayacaktır. 
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TARİFNAME 

AKILLI İŞ GÜVENLİĞİ YELEĞİ 

 

Buluşun ilgili olduğu teknik alan: 

Buluş, elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanların elektrik alanlara girdiğinde sesli, 5 

görsel ve duyusal olarak çalışanların uyarılmasını ve olası kazaların önlenmesini 

sağlayan iş güvenliği yeleği ile ilgilidir.  

Buluş özellikle, enerji nakil hatlarında çalışan işçilerin hatlara temas etmeden, o alana 

yaklaşınca uyarılması antenli ve ekstra besleme kaynağına sahip, hafızalı metal olarak 

bilinen Nitinol Malzeme ile hissel, ledler ile görsel ve buzzer ile işitsel uyarı özelliklerine 10 

sahip akıllı iş güvenliği yeleği ile ilgilidir. 

 

Tekniğin bilinen durumu: 

Elektrik gözle görünmeyen, kokusuz, renksiz ve sesiz olarak iletilen enerji kaynağıdır. 

Bu sebeple elektrik, kaynağının bulunduğu yerlerde bir uyarı bulunmadığı takdirde 15 

ciddi kazalara yol açabilmektedir. Özellikle elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; 

dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı 

iş kazaları yaşayabilmektedirler.  

Dağıtımı yapılan elektrik enerjisinin gerilim seviyesine göre can ve mal güvenliği 

açısında belli bir emniyet mesafesi ve atlama mesafesi sınırları olmaktadır. Dolayısıyla 20 

temasa gerek kalmadan elektrik enerjisine çarpılma yaşana bilmekte ve sonuçları çok 

ağır olmaktadır. 

Genel anlamda elektrik kazalarının oluş nedenleri, çalışanın çalışma alanıyla alakalı 

yeterli bilgiye sahip olmaması, kendine aşırı güvenmesi, risk alması, dikkatsiz, tedbirsiz 

ve aceleci davranarak iş güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmeden ihmalci ve 25 

hatalı davranışları sonucunda çalışmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. 
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Çalışan güvenliği çalışma hayatında olmazsa olmazlarından olduğu aşikardır. Bu 

sebeple yapılan gerek bu çalışma olsun gerekse çalışanı koruyacak diğer çalışmaların 

yegane amacı çalışan sağlığını korumak ve iş kazalarının yaşanmasını önlemektir. İş 

sağlığı ve güvenliğinde altın kural tehlikeyi kaynağında yok etme metodudur. Ancak 

söz konusu elektrik olunca görünmemesi ve tepki hızı yüksek olması sebebiyle 1 5 

saniye önce bir iletim hattında elektrik enerjisi yokken gerek malzeme hatası gerekse 

yanlış haberleşme sebebiyle elektrik enerjisi 1 saniye içerisinde enerjisi kesilmiş 

bölmede olabiliyor ve genellikle ölümlü ya da ciddi yaralanmalı iş kazaları meydana 

gelmektedir. 

Genel anlamda elektrik kazalarının oluş nedenleri, çalışanın çalışma alanıyla alakalı 10 

yeterli bilgiye sahip olmaması, kendine aşırı güvenmesi, risk alması, dikkatsiz, tedbirsiz 

ve aceleci davranarak iş güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmeden ihmalci ve 

hatalı davranışları sonucunda çalışmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu sebeple elektrik ile ilgili çalışma alanlarında çalışanları özellikle sesli ve görsel 

olarak uyarak çeşitli geliştirmeler bulunmaktadır. Bu geliştirmeler iş güvenliği yeleği 15 

üzerine yerleştirilen ışık kaynağı ve hoparlörden meydana gelmektedir. Bu 

geliştirmeler her ne kadar uyarı verse de bazı noktalarda yetersiz kalmaktadır.  

Tekniğin bilinen durumunda bulunan “2014/03389” numaralı patent dosyası 

incelenmiştir. Başvuruya konu edilen buluşun özet kısmında “Bu buluş, özellikle 

yüksek gerilim hatlarının montajı, bakım ve onarımında çalışan işçilerin daha güvenli 20 

bir ortamda çalışmasını sağlayacak şekilde uyan veren bir yelek ile ilgili olup, özelliği; 

bir tekstil ürününün üzerine yerleştirilmiş en az bir adet sensör, yüksek gerilimi 

algılayan sensörün veri gönderdiği bir anakart, anakartta değerlendirilen verileri sese 

dönüştüren en az bir adet buzzer (sesli uyan), anakartta değerlendirilen verileri 

görüntüye dönüştüren en az bir adet LED gösterge ve güç kaynağından meydana 25 

gelmesidir.”  bilgileri yer almaktadır.  

Tekniğin bilinen durumunda bulunan “AU2012324454A1” numaralı patent dosyası 

incelenmiştir. Başvuruya konu edilen buluşta, elektrolüminesan (EL) paneller veya 

LED şeritler gibi ışık kaynakları ile giysilerin ve eşyaların giysilere tutturulmuş açık 

kanallar aracılığıyla aydınlatılması için bir aparat ve yöntemden bahsedilmektedir. 30 

Buluş, iş güvenliği amacıyla geliştirilmiş, ışıklı güvenlik yeleğidir. Bu ışıklı yelekte 
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bulunan kanal, bir aydınlatma ışık kaynağının en az bir şeridini veya panelini 

çıkarılabilir şekilde almak ve sabitlemek için uyarlanmıştır. Buna karşın söz konusu 

buluşta, duyusal uyarıdan ve alan girildiğini algılayan bir antenden 

bahsedilmemektedir. 

Tekniğin bilinen durumunda bulunan “CN205848740U” numaralı patent dosyası 5 

incelenmiştir. Başvuruya konu edilen buluşta, bir güneş enerjisi, ultrasonik uzaktan 

algılama güvenlik yeleğinden bahsedilmektedir. Buluşta LED uyarı modülü, titreşimli 

modül, ultrasonik aralık ölçüm algılama modülü, kontrol modülü, bulunmaktadır. Bu 

buluş yelek ile yapı arasındaki mesafenin ultrasonik sensörle ölçülmesini ve belirlenen 

mesafeden daha fazla yaklaşılınca LED ışıkların yanmasını ve titreşim motorunun 10 

titremesini sağlamaktadır.   

Tekniğin bilinen durumunda elektrik alan algılama özellikli bileklik gibi cihazlarla 

çalışanlar elektrik varlığına dair uyarılabilmektedir. Ancak bileklik yer düzeyinde AG 

panolarda veya OG hücrelerde fayda sağlayabilirken bilekliğin üzerindeki elektrik alan 

algılayıcı kapasitesinin yetersiz olması ve ekstra bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması 15 

nedeniyle havai hatlarda çalışan işçiler tarafından kullanılması bakımından yetersiz 

kalabilmektedir.  

Tekniğin bilinen durumunda kullanılan uyarı yelekleri genel olarak üzerinde ışık 

kaynağı bulundurmakta elektrik alanlarına giren çalışanlar bu ledler vasıtasıyla 

uyarılmaktadır. Görsel uyarının yetersiz olduğu durumlarda ise, sesli uyarı 20 

kullanılmaktadır.  

Tekniğin bilinen durumunda bazı uyarı yeleklerinde ise duyusal uyarı için titreşim 

motorları kullanılmaktadır. Ancak bu motorların verebildiği titreşim hissiyatı hareket 

halindeki bir çalışanın fark etmeyeceği kadar zayıf kalabilmektedir.  

Sonuç olarak yukarıda anlatılan olumsuzluklardan dolayı ve mevcut çözümlerin konu 25 

hakkındaki yetersizliği nedeniyle ilgili teknik alanda bir geliştirme yapılması gerekli 

kılınmıştır. 

 

 

 30 
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Buluşun amacı: 

Buluşun en önemli amacı, mevcut iş güvenliği tedbirlerine ilave enerjili hatlara teması 

engellemeye yönelik ekstra bir tedbirle çalışanların sesli, görsel ve hissel olarak üç 

duyu organıyla uyarılması ve çalışma arkadaşlarının da yelek üzerinde oluşturulacak 

Ledler vasıtasıyla görsel olarak uyarılması ve muhtemel iş kazalarının önlenmesidir. 5 

Buluşun önemli amaçlarından bir diğeri, çalışanın elektrik alanına yaklaştığı zaman 

belli bir emniyet mesafesinden, ışık vermek suretiyle görsel, sesli ikaz vermek suretiyle 

de sesli olarak çalışanı ve ekip arkadaşlarını uyarmak, nitinol malzeme sayesinde de 

vucüdun sıkılması ile birlikte hissel uyarıyla olası iş kazalarının önüne geçilmesidir.  

Buluşun bir başka amacı, mevcut iş güvenliği tedbirlerine ek olarak enerjili hatlara 10 

temas etmeyi engellemek amacıyla, enerjili hatta en az iki metre önceden teması 

engellemeye yönelik olarak çalışanların sesli, görsel ve hissel olarak 3 duyu organıyla 

uyarılmasıdır. 

Buluşun bir diğer amacı ise çalışanın inisiyatifi dışında görev yapan elektronik 

devrenin, çalışanın tehlikeli ortama girmesi halinde sesli, görsel ve hissel olarak uyarı 15 

ikaz sistemlerini devreye alması ile olası iş kazaları yaşanmadan hem çalışanı hem de 

ekip arkadaşlarını uyarmasıdır. 

Buluşun amaçlarından bir diğeri, dokunsal uyarı için akıllı materyal olarak da 

nitelendirilen nitinol kullanılmasıdır. Bu sayede elektrik alanına girildiğinde kullanıcı 

nitinolun hareketi ile kuvvetli bir biçimde uyarılacaktır.  20 

Buluşun bir diğer amacı, anten ile kullanıcı müdahalesi olmadan elektrik alana (tehlikeli 

alan) girildiğinde kullanıcıyı uyarabilmesidir.  

Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen şekiller 

ve bu şekillere atıf yapılmak suretiyle yazılan detaylı açıklama sayesinde daha net 

olarak anlaşılacaktır. Bu nedenle değerlendirmenin de bu şekiller ve detaylı açıklama 25 

göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir. 
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Şekillerin açıklaması: 

ŞEKİL -1; Buluş konusu akıllı yeleğin görüntüsünü veren çizimdir. 

ŞEKİL -2; Buluş konusu akıllı yeleğin bileşenlerinin bağlantı şemasının görüntüsünü 

veren çizimdir. 

 5 

Referans numaraları: 

100. Akıllı Yelek 

110. Elektronik Kontrol Devresi 

120. Algılayıcı Anten 

130.  Şerit LED 10 

140. Siren 

150. Nitinol Malzeme 

160.  Batarya 

161. Batarya Göstergesi 

 15 

Buluşun açıklaması: 

Buluş konusu akıllı yelek (100), İş kazalarının oluşmasına neden olabilecek 

durumlardan dolayı gerekli önlemi almamış olan çalışanın elektrik alanına yaklaştığı 

zaman belli bir emniyet mesafesinden, şerit LED (130) ile ışık vermek suretiyle görsel, 

siren (140) ile sesli ikaz vermek suretiyle de işitsel olarak çalışanı ve ekip arkadaşlarını 20 

uyarmak, Nitinol Malzeme (150) sayesinde de vucüdun sıkılması ile birlikte duyusal 

uyarıyla olası iş kazalarının önüne daha pratik bir yöntemle geçmek için amaçlanmıştır. 
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Akıllı yelek (100) tehlikeyi algılayıp kullanıcıya 3 farklı duyu organının algılayabileceği 

şekilde uyaranlar vererek çalışan güvenliğini daha üst noktaya getirmek amacıyla 

genel olarak; elektronik kontrol devresi (110), algılayıcı anten (120), şerit LED (130), 

siren (140), nitinol malzeme (150), batarya (160) ve batarya göstergesini (161) 

içermektedir.  5 

Akıllı yelek (100) üzerine monte edilen bir elektronik kontrol devre (110), bu elektronik 

kontrol devresine (110) bağlı olan ve elektrik alan algılayan bir algılayıcı anten (120), 

elektrik enerjisi algılandığında elektronik kontrol devre (110) üzerinden görsel uyarı 

amaçlı çalışacak olan şerit ledler (130), yine elektrik enerjisi algılandığında elektronik 

kontrol devresi (110) üzerinden sesli uyarı amaçlı çalışacak olan siren(140), yine 10 

elektrik enerjisi algılandığında akıllı yeleği (100), giyenin üzerinde sıkılaştıracak 

hafızalı metal olarak da bilinen Nitinol malzeme (150) içermektedir. Ayrıca akıllı yelek 

(100) elektronik kontrol devresinin (110) çalışması için sistemi besleyen batarya (160) 

ile bu bataryanın doluluk oranını gösterecek olan batarya göstergesi (161) 

içermektedir. 15 

Elektronik kontrol devresi (110), akıllı yeleğin (100) alt bileşenlerinin kontrol ve 

koordinasyonunu gerçekleştiren elektronik karttır. Algılayıcı antenden (120) verileri 

alıp, aldığı bu verilere göre elektrik alana girildiğinde, şerit LED (130), siren (140) ve 

nitinol malzemeye (150) güç verilmesi için bataryaya (160) komut verilmesini 

sağlamaktadır.  Elektronik kontrol devresi (110) ayrıca bataryanın (160) şarj seviyesini, 20 

şarj ve deşarj fonksiyonlarını kontrol etmekte ve batarya şarj seviyesini gösteren 

batarya göstergesini (161) dahili ya da harici olarak ihtiva etmektedir. Elektronik kontrol 

devresi (110), bataryadan (160) elde edilen beslemeyi sistem içerisindeki alt birimlere 

kontrollü bir şekilde dağıtmaktadır. Elektronik kontrol devresi (110), hafızalı metal olan 

nitinol malzemenin (150) alt biriminin kontrolü için akım-gerilim ayarlı çıkış kontrol alt 25 

devresi içermektedir. Elektronik kontrol devresi (110) akıllı yelek (110) alt/üst cep 

bölgesinde konumlandırılacak ve su sızdırmaz, darbeye dayanıklı yapıda yanmaz 

plastik bir gövde içerisine sabitlenmektedir. 

Elektromanyetik alan algılayıcı anten (120), çalışanın enerjili bir hatta önceden 

belirlenmiş bir limitten daha fazla yaklaştığını algılamaktadır. Belirlenen bu mesafeye 30 

girildiğinde elektronik kontrol devresine (110) bu bilgi iletilmektedir. Elektromanyetik 

alan algılayıcı antenin (120), önceden belirlenmiş algılama mesafesi gerilim ile 
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değişken olarak 30 cm ile 400 cm arasında belirlenmiştir.  Algılayıcı anten (120) akıllı 

yelek (100) üzerinde bulunacak ve elektronik kontrol devresine (110) uygun bir 

konektör yardımıyla bağlanmaktadır. Elektromanyetik alan algılama mesafesi olan 30 

cm ile 400 cm arasındaki mesafe içerisine girildiğinde algılayıcı antenin (120), 

elektronik kontrol devresine (110) bu bilgiyi iletmesiyle hem çalışana hem de 5 

çevredekilere duyusal, görsel ve işitsel uyarı verilmektedir. 

Şerit LED (130), elektromanyetik alan algılama mesafesi olan 30 cm ile 400 cm 

arasındaki mesafe içerisine girildiğinde algılayıcı antenin (120), elektronik kontrol 

devresine (110) bu bilgiyi iletmesiyle yanarak kullanıcıya görsel uyarı verilmesini 

sağlamaktadır. Şerit LED (130), verilen görsel uyarının akıllı yelek (100) ve 10 

çevresinden kolayca görülebilmesini sağlayacak şiddette ışık akısı sağlamaktadır. Bu 

da şerit LED (130) ile elde edilecek görsel uyarının oldukça görünür olmasını    

sağlamaktadır. Şerit LED (130) gerilim ve akımları elektronik kontrol devresinin (110) 

çıkışlarına uygun yapıdadır.  

Siren (140), buzzer (piezoelektrik zil) olarak da bilinen ve sesli uyarı sağlayan alt 15 

bileşendir. Elektromanyetik alan algılama mesafesi olan 30 cm ile 400 cm arasındaki 

mesafe içerisine girildiğinde algılayıcı antenin (120), elektronik kontrol devresine (110) 

bu bilgiyi iletmesiyle ses çıkararak kullanıcıya sesli uyarı verilmesini sağlamaktadır. 

Algılama mesafesi azaldıkça sirenin (140) çıkardığı ses, yükselmekte veya çalma 

sıklığı artmaktadır. Siren (140), görsel uyarı ile birlikte sesli uyarının etkin bir şekilde 20 

yapılabilmesini sağlamaktadır.  Kullanılacak olan siren (140) devreli tipte (aktif) ve 

yüksek ses çıkış gücüne sahiptir.  

Nitinol materyal (150) şekil hafızalı alaşımlar olarak da bilinen, akıllı yeleğin (100) 

dokunsal uyarı sağlayan alt bileşenidir. Nitinol materyalin (150), elektrik akımı ve ısı 

altında şekil değiştirme ve eski haline geri dönme özelliği bulunmaktadır. Şekil hafızalı 25 

alaşımlar; martensitik yapıda iken belli bir dış kuvvete maruz kalmaları sonucu değişen 

orijinal şekillerini, östenit faz sıcaklığına geçtiklerinde büyük oranda geri kazanabilen 

alaşımlardır. Alaşım östenit fazda iken, herhangi bir sıcaklık değişimi olmaksızın, 

sadece uygulanan stresin ortadan kalkması sonucu malzemenin orijinal formunu tekrar 

kazanması ise süperelastisite olarak tanımlanır. Şekil hafızalı alaşımlardaki etki östenit 30 

ve martensit olarak bilinen iki yapı arasındaki katı-katı faz transformasyonunun bir 

sonucudur. Difüzyonsuz gerçekleşen bu dönüşüm düzlemsel kayma benzeri bir 
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mekanizma ile çalışır. Östenit faz soğutularak martensit forma dönüşür. Martensit 

birbirine zıt plakaların ardışık kırıklar oluşturarak bir araya gelmesi ile oluşan bir yapı 

görünümdedir. Bu nedenle stres altında bu yapıyı deforme etmek oldukça kolaydır. 

Kuvvet altında düzlemsel formunu alan martensit yapısı ısıtılarak tekrar östenit şekline 

geri döner. Şekil hafıza etkisi tek yönlü ve çift yönlü olabilir. Malzemenin sadece ısıtma 5 

ile östenit faza geçiş yapması tek yönlü, ısıtma ile östenit faza geçiş ve tekrar soğutma 

ile martensit faza geçiş yapması ve bu işlemin birçok kez tekrar edilebilmesi ise çift 

yönlü şekil hafıza etkisi olarak tanımlanır. Çift yönlü etki malzemenin işlenmesi 

sırasındaki mekanik-ısıl muameleler ve bu muamelelerin kontrolü ile mümkün olabilir. 

Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Ni-Ti, Mn-Cu, Ni-Mn-Ga demir bazlı alaşımlar gibi bilinen 10 

birçok şekil hafızalı alaşım türü mevcuttur. Nitinol eş atomlu (%50 Ni, %50 Ti) ya da eş 

atom sayısına yakın değerlerde (genelde %55 Ni) nikel-titanyum atomları içeren 

intermetalik bir bileşik olarak bilinir.  

Nitinol materyal (150) elektromanyetik alan algılama mesafesi olan 30 cm ile 400 cm 

arasındaki mesafe içerisine girildiğinde algılayıcı antenin (120), elektronik kontrol 15 

devresine (110) bu bilgiyi iletmesiyle, kullanıcıya dokunsal uyarı verilmesini 

sağlamaktadır. Bunun için elektronik kontrol devresi (110), bataryadan (160) alınan 

enerjinin nitinol malzemeye (150) iletilmesini sağlamaktadır. Nitinol malzeme (150) ise 

bataryadan (160) aldığı enerjiyle hareket etmekte ve akıllı yeleği (100) giyen kullanıcıyı 

dokunsal olarak uyarmaktadır. Bu alınan enerji ile nitinol malzemenin (150) hareketi 20 

için ise bir ısıtma devresi olan nitinol sürücü devresi kullanılmaktadır. Nitinol sürücü 

devresi nitinol malzemeye (150) bağlıdır. Nitinol malzeme (150) önceden östenit fazda 

Nitinol hafızasına alınmış sıkma formu, martensit formda akıllı yeleğin (100) doğal 

giyme (rahat) formuna getirilmektedir. Nitinol sürücü devresi rezistans tel ve akım 

kaynağı kontrol devresinden oluşmaktadır. Uyarı anında hızla Nitinol malzemeyi (150) 25 

eşik seviyesine kadar rezistans ile ısıtarak önceden hafızaya alınmış forma 

dönüşmesini sağlayarak çalışan uyarılmaktadır. Dönüşüm tamamlanınca Nitinol 

sürücü devresi rezistans akımını keserek görevini tamamlamaktadır. Nitinol sürücü 

devresinde aşırı ısınma olmaması için termistör ile emniyeti sağlanmaktadır. 

Batarya (160), akıllı yeleğin (100) enerjisini sağlayan alt birimdir. Batarya (160) hem 30 

algılayıcı antenin (120), sürekli ölçüm alabilmesi için gerekli enerjiyi sağalmakta hem 

de elektromanyetik alan algılama mesafesi olan 30 cm ile 400 cm arasındaki mesafe 
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içerisine girildiğinde şerit LED (130), siren (140) ve nitinol malzemeye (150) gerekli 

enerjiyi sağlayarak kullanıcıya görsel, işitsel ve duyusal uyarı verilmesini 

sağlamaktadır. Batarya (160), tercihen lityum-iyon yapısına sahip hücrelerden 

oluşturulacaktır. Akıllı yeleğin (100) gerektirdiği gerilim ve kapasite değerleri, hücrelerin 

seri ve paralel bağlanması ile sağlanmaktadır. Batarya (160) koruyucu yapı içerisinde 5 

olmaktadır. Batarya göstergesi (161), kullanıcının batarya (160) durumunu 

gözlemlemesi için kullanılmaktadır. Tercihen sütun LED gösterge şeklinde kullanılacak 

olan batarya göstergesi (161) elektronik kontrol devresi (110) üzerinde olabileceği gibi 

harici bir kablo ile elektronik kontrol devresine (110) bağlı şekilde akıllı yeleğin (100) 

farklı bir noktasına konumlandırılabilmektedir. 10 

Görsel uyarı olarak kullanılan şerit ledler (130) maksimum derecede hem kullanıcı hem 

de etrafındaki çalışma arkadaşlarını uyarabilecek ölçüde ve tasarıma sahiptir. Siren 

(140) ise kullanıcının gürültülü bir ortamda dahi uyarı tonunu duyabilmesi için tercihen 

omuz bölgesi kulak yakını bir noktada yer almaktadır.  

Nitinol malzemesi (150) şekil-1’de gösterildiği gibi eşik değerinde örneğin omuz 15 

başlarında bir sıkma veya optimum bir konumda hareketi sağlayarak kullanıcının 

hissedebileceği ses ve ışık uyaranına ekstra üçüncü uyaran olarak çalışanı 

uyaracaktır.  Nitinol malzeme (150), tercihen akıllı yeleğin (100) omuzlar başlarına 

konumlanmakla beraber akıllı yeleğin (100) herhangi bir konumuna 

yerleştirilebilmektedir. Buna ek olarak sadece bir konumda değil akıllığı yeleğin (100), 20 

omuz başları, sırt, cepler, göğüs bölgesi ve benzeri gibi birden fazla yerine de 

yerleştirilebilmektedir. Bu sayede birden farklı veya birden fazla bölgede dokunsal 

uyarı yapılabilmektedir. Batarya (160) ve batarya göstergesi (161) akıllı yelek (100) sol 

cep bölgesinde konumlandırılacaktır. Ayrıca batarya (160) diğer bileşenler ve batarya 

göstergesi (161) ile hızlı sök-tak sistemi ile bağlanacaktır. Kullanıcı akıllı yeleği (100) 25 

aldığında batarya (160) seviyesi düşük ise hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan boş 

bataryayı (160) çıkarıp dolu bataryayı (160) sisteme takarak akıllı yeleği (100) 

kullanabilecektir. 

Akıllı yelek (100) kullanıcısı, hangi gerilim altında çalışacaksa akıllı yelek (100) üzerine 

bu gerilme uygun Dimmer/Reosta eklenebilmektedir. Bu özellik akıllı yeleğin (100) 30 

manyetik alana karşı olan hassasiyetini seçme özelliği katmaktadır.  
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Nitinol malzemenin (150) uyarıldığında hafızasına dönmesinin ardından tekrar şekil 

kazandırılmasına yönelik, bu işlemi daha az sıklıkla yapılması için uyarıların kademeli 

ve dereceli olarak yapılması mümkündür. Örneğin, buluşun bir yapılanmasında birinci 

derece tehlikede ilk olarak şerit LED (130) uyarı verecek, ikinci derece tehlikeye 

yanaşıldığında şerit LED (130) ve siren (140) aktifleşecek ve üçüncü/ölümcül dereceye 5 

yaklaşıldığında ise şerit LED (130), siren (140) ve  nitinol malzeme (150) ile kullanıcı 

uyarılacaktır.  

 

 

 10 
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İSTEMLER 

1. Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanların elektrik alanlara girdiğinde 

uyarılmasını ve olası kazaların önlenmesini sağlayan iş güvenliği akıllı yeleği 

(100) olup, özelliği;  

 Akıllı yelek (100) üzerine monte edilen, akıllı yeleğin (100) alt 5 

bileşenlerinin kontrol ve koordinasyonunu gerçekleştiren, algılayıcı 

antenden (120) verilerin alınıp, aldığı bu verilere göre elektrik alana 

girildiğinde, şerit LED (130), siren (140) ve nitinol malzemeye (150) güç 

verilmesi için bataryaya (160) komut verilmesini sağlayan elektronik 

kontrol devreyi (110),  10 

 Elektronik kontrol devresine (110) bağlı olan ve elektrik alan algılayan, 

çalışanın enerjili bir hatta önceden belirlenmiş bir limitten daha fazla 

yaklaştığını algılayabilen, belirlenen bu mesafeye girildiğinde elektronik 

kontrol devresine (110) bu bilgiyi ileten algılayıcı anteni (120),  

 Elektromanyetik alan algılama mesafesi içerisine girildiğinde algılayıcı 15 

antenin (120), elektronik kontrol devresine (110) bu bilgiyi iletmesiyle 

yanarak kullanıcıya görsel uyarı verilmesini sağlayan görsel bileşen olan 

şerit ledleri (130),  

 Elektromanyetik alan algılama mesafesi içerisine girildiğinde algılayıcı 

antenin (120), elektronik kontrol devresine (110) bu bilgiyi iletmesiyle ses 20 

çıkararak kullanıcıya sesli uyarı verilmesini sağlayan işitsel bileşen olan 

sireni (140),  

 Nitinol sürücü devresine bağlı olan, elektrik akımı ve ısı altında şekil 

değiştirme ve eski haline geri dönme özelliği bulunan, elektromanyetik 

alan algılama mesafesi içerisine girildiğinde algılayıcı antenin (120), 25 

elektronik kontrol devresine (110) bu bilgiyi iletmesiyle ve nitinol sürücü 

devresinin rezistansını ısıtmasıyla hareket ederek kullanıcıya dokunsal 

uyarı verilmesini sağlayan Nitinol malzemeyi (150),  

 Hem algılayıcı antenin (120), sürekli ölçüm alabilmesi için gerekli enerjiyi 

sağalmakta hem de elektromanyetik alan algılama mesafesi içerisine 30 

girildiğinde şerit LED (130), siren (140) ve nitinol malzemeye (150) 
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gerekli enerjiyi sağlayan, batarya göstergesi (161) ile bağlı olan 

bataryayı (160)  

     içermesi ile karakterize edilmesidir. 

2. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; elektromanyetik alan algılayıcı 

antenin (120), önceden belirlenmiş algılama mesafesinin 30 cm ile 400 cm 5 

arasında olmasıdır.  

3. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; bataryanın (160) şarj 

seviyesini, şarj ve deşarj fonksiyonlarını kontrol eden ve batarya şarj seviyesini 

gösteren batarya göstergesini (161) dahili ya da harici olarak ihtiva eden 

elektronik kontrol devresini (110) içermesidir.  10 

4. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; bataryadan (160) elde edilen 

beslemeyi sistem içerisindeki alt birimlere kontrollü bir şekilde dağıtılmasını 

sağlayan elektronik kontrol devresini (110) içermesidir.  

5.  İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; nitinol malzemenin (150) alt 

biriminin kontrolü için akım-gerilim ayarlı çıkış kontrol alt devresi içeren 15 

elektronik kontrol devresi (110) içermesidir. 

6. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; akıllı yelek (110) alt/üst cep 

bölgesinde konumlandırılacak ve su sızdırmaz, darbeye dayanıklı yapıda 

yanmaz plastik bir gövde içerisine sabitlenen elektronik kontrol devresi (110) 

içermesidir. 20 

7. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; bataryadan (160) alınan enerji 

ile nitinol malzemenin (150) hareketini sağlayan bir ısıtma devresi olan nitinol 

sürücü devresi içermesidir. 

8. İstem-1’e veya istem-7’ye uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; rezistans tel 

ve akım kaynağı kontrol devresinden oluşan, uyarı anında hızla nitinol 25 

malzemeyi (150) eşik seviyesine kadar rezistans ile ısıtarak önceden hafızaya 

alınmış forma dönüşmesini sağlayan, dönüşüm tamamlanınca rezistans 

akımını keserek görevini tamamlayan nitinol sürücü devresini içermesidir.  
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9. İstem-1’e veya istem-7’ye veya istem-8’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; 

nitinol sürücü devresinde aşırı ısınma olmaması için emniyeti sağlayan termistör 

içermesidir.  

10. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; gerilim ve akımları elektronik 

kontrol devresinin (110) çıkışlarına uygun yapıda olan Şerit LED (130) 5 

içermesidir.  

11. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; devreli tipte (aktif) ve yüksek 

ses çıkış gücüne sahip, algılama mesafesi azaldıkça çıkardığı ses, yükselen ve 

çalma sıklığı artan sireni (140) içermesidir.  

12. İstem-1’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; Akıllı yeleğin (100) gerektirdiği 10 

gerilim ve kapasite değerlerini, hücrelerinin seri ve paralel bağlanması ile 

sağlayan bataryayı (160) içermesidir.  

13. İstem-1’e veya istem-3’e uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; kullanıcının 

batarya (160) durumunu gözlemlemesi için kullanılan batarya göstergesini (161) 

içermesidir. 15 

14. Yukarıdaki istemlerin herhangi birine uygun akıllı yelek (100) olup, özelliği; 

sütun LED gösterge şeklinde kullanılan, elektronik kontrol devresi (110) 

üzerinde olabileceği gibi harici bir kablo ile elektronik kontrol devresine (110) 

bağlı şekilde akıllı yeleğin (100) bir noktasına konumlandırılabilen batarya 

göstergesini (161) içermesidir.  20 
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ÖZET 

AKILLI İŞ GÜVENLİĞİ YELEĞİ 

Buluş, elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanların elektrik alanlara girdiğinde sesli, 

görsel ve duyusal olarak çalışanların uyarılmasını ve olası kazaların önlenmesini 

sağlayan iş güvenliği yeleği ile ilgilidir. Buluş özellikle, enerji nakil hatlarında çalışan 5 

işçilerin hatlara temas etmeden, o alana yaklaşınca uyarılması antenli ve ekstra 

besleme kaynağına sahip, hafızalı metal olarak bilinen Nitinol Malzeme ile duyusal, 

LED şeritler ile görsel ve buzzer (piezoelektrik zil) ile işitsel uyarı özelliklerine sahip 

akıllı iş güvenliği yeleği ile ilgilidir. 

 10 

 

 


