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1.Proje Özeti 

 Opto-Ultrasonik Temassız Taşıyıcı (OUTT) da iki ayrı frekans ihtiyaca göre birlikte ve ayrı ayrı 

çalışabilir. Yatay ve dikey her pozisyonda, her eksende çalışabilen temassız bir taşıyıcıdır. 

OUTT’nin iki ayrı komponenti vardır. 

1-Optik Cımbız 

2-Ultrasonik(sonik) Levitasyon. 

    ULTRASONİK LEVİTASYON, temassız taşıma işleminde çalışma 20Khz ultrasonik frekansta 

oluşturulan duran dalgada 4mm’ye kadar hacimde tutulan milimetrik ölçekte frekansa bağlı hacimde 

taşıma limitleri mevcuttur. Örnek malzeme, elektronik ve kimyasallar, hasta materyalleri, histolojik, 

patolojik dokular, göz gibi hassas dokulara kontamine olmuş (invaze) iyne cam ya da metal parçası 

iyne kırıkları olabilir. Frekansa bağlı olarak değişen boyut limitini geçmemek kaydıyla her türlü katı 

sıvı gaz materyaller; magnetik, diamagnetik ya da paramagnetik gibi farklı fiziksel özellikler 

olabilir. Ferroelektrik, polar, dipolar materyalleri, temasız dokunmadan duran dalga hacmi 

içerisinde tutulur, maniple edilir ve istenen ortamlara taşınır. 

    OPTİK CIMBIZ, 650-400nm arası frekansta çalışan laser tutucu temassız taşıma (optik frekans) 

devreye alınır. Bu cımbızlarla tutulan materyaller milimetre altı, nanometrik ölçeklidir; moleküler 

unsurlar proteinler aminoasitler gibi materyalleri virüs, bakteri, DNA, RNA gibi genetik materyalleri 

odak noktasında cımbızlar tutar ve taşır. Gerektiğinde ultrasonik tutucu devre kapatılarak sadece 

daha küçük materyaller ya da moleküler taşıma işlemine geçilir materyal dokunmadan temassız 

tutma ve taşıma işlemleri gerçekleştirilebilir. 

      Daha önceleri insan hücrelerinin yoğunluğunu test etmek için dalga içindeki basınç farklarını 

kullanarak gelişmiş kanser teşhisi için ultrasonik levitasyonunu kullanmışlardır. Daha fazla 

araştırma ve deneyle birlikte, akustik havaya kaldırma, küçük, kırılgan nesne kum aşındırıcı 

malzemelerin kullanımını kolaylaştırarak paketleme ve nakliye endüstrisinde de devrim 

oluşturabilecek çalışmalar yapılmaktadır. OUT; bu buluş, birkaç santimetreden milimetrik ve/veya 

nanometrik materyallerin dokunmadan temas etmeden sadece ultrasonik duran dalgalarla katı sıvı 

gaz nesnelerin iki ayrı taşıma motoruyla iki düzlemde çalışır. Ultrasonik eksende ve iki farklı 

frekansta karşılıklı duran dalga boyunun yarısının katlarınca mesafede oluşturulan duran dalgaların 

iki düzlemli holografik görüntüleme laser cımbızı ya da tuzağı hacimlerinin kesişim kümesi olan 

bölgede dalga karnının volümü içerisine taşınması ile ilgilidir. Hülasa kimya, elektronik, medikal 

ihtiyaç duyulan her sahada küçük ölçekte nesnelerin konteynersiz taşınmasında kullanılabilir. 

Moleküler patoloji, embriyoloji gibi özel protein türleri gibi moleküler çalışılan sahalarda bölgede 

istenmeyen unsurların ortamdan uzaklaştırılması, taşınması gibi işlevlerde kullanılabilir. Patolojide 

özel bazı vakalarda hücre içi ödemlere bağlı hücre çekirdeğinin bir kenara itildiği ‘Kaşlı yüzük 

karsinomu’ vakası gibi insan hücre içi su dengesinin bozularak hücre içi su miktarının artması tarzlı 

ödem bazlı sorunların hafifletilmesinde çalışılabilir bir teknikte kullanılabilir. Bu kombinasyonda 

RNA, DNA gibi genetik materyaller, virüs, bakteri, parazitler ve kimyasal örnekler küçük nesneler 

değişik katı sıvı gaz maddeler elektronik malzemeler el değmeden temassız taşınması işlemi bizi 

daha kontrollü yapay zekâ uygulamalarına götürebilir. 

 

2.Problem/Sorun 

       OUT; dokuları, hücreleri ve diğer organik örnekleri araştıran bir biyomedikal mühendisliği için 

sonik levitasyon temassız taşıyıcı olabilir. Erken kanser teşhisine yönelik bu yenilikçi yaklaşım 

çalışmaları yapılmıştır. Hastadan sadece küçük bir örnek almada taşımada el değmeden kullanılabilir 

ve tipik olarak kanserli diagnostik parçacık taşıma ve tedavilerinde kullanım alanları mevcuttur. 

Ayrıca, özellikle hızlı bir şekilde iyileşen vücut parçaları yükselen ancak doğrudan yanmış ciltlere 
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dokunamayan ağır yanık kurbanları durumunda, insan hastalarda akustik levitasyonun kullanılması 

için büyük bir potansiyel vardır. Bu durumda, akustik kaldırma, şu anda kullanılan teknolojilere göre 

daha rahat ve steril bir iyileşme ortamı sağlar. Akustik kaldırma, standart kaplar veya insan teması 

için çok tehlikeli kimyasalların depolanması, taşınması ve kullanılması için etkili bir araç olabilir. 

Malzeme mühendisleri için yararlıdır, çünkü bazı maddeler bir kaplayıcı ile temas ettiğinde erken 

kristalleşir. Sonic levitatörler havaya yükselticilerin cıva, iridyum ve diğer oda sıcaklığı sıvı 

damlacıklarını uzun süre askıya alabilir, bu maddelerle rahat ve kontrollü bir şekilde çalışmayı da 

mümkün kılabilir. 

 

3.Çözüm 

Opto-Ultrasonik Temassız Taşıyıcı Protokolü: Temassız taşıyıcıda iki ayrı frekans ihtiyaca göre 

birlikte ve ayrı ayrı çalışabilir. Birincisi; ilk çalışma işlemi 20 Khz ultrasonik temassız taşıma 

işleminde 4 mm’ye kadar hacimde tutulan örnek malzeme, hasta materyalleri, histolojik, patolojik 

dokular vs. temasız dokunmadan duran dalga hacmi içerisinde tutulur ve istenen ortama taşınır. 

İkincisi; ortalama 400nm dalga boylu lazer tutucu temassız taşıma (optik frekans) devreye alınır. Bu 

cımbızlarla tutulan materyaller nanometrik ölçeklidir; moleküler unsurlar olan virüs, bakteri, DNA, 

RNA gibi genetik materyalleri tutar ve taşır. Gerektiğinde ultrasonik tutucu devre kapatılarak sadece 

moleküler taşıma işlemine geçilir materyal dokunmadan temassız tutma ve taşıma işlemleri 

gerçekleştirilebilir. Oluşturulan holografik görüntüleme genişletilmiş bir görüş sunabilir. 

 

4.Yöntem 

    Akustik levitasyon, halihazırda geliştirilmiş olan teknolojide yapılabilecek birçok potansiyel 

gelişmeye olanak sağladığı için büyük bir fırsat alanıdır. İşlevsel bir akustik levitatör, bir nesneye 

etki eden yerçekimi kuvvetine karşı hareket eder, ancak diğer yönlerin nasıl ve nerelerde 

yararlanabileceğini görmek de önemlidir. 

    Sonik dalgalar etkisinde bir nesne hızla titreştikçe, etrafındaki parçacıkların da statiğini bozar ve 

bu hareketliliği uzaya taşıyan bir basınç dalgası üretir. Sesin yayılması, çevreleyen parçacıkların 

hareketine dayanır ve bu nedenle ses dalgaları sadece bir ortamda hareket edebilir. İnsanların 

ilgilendiği çoğu durumda, ortam su ve havadır. Ses dalgaları hava moleküllerini iter ve çeker, daha 

sonra domino etkisi gibi yanlarındaki parçacıkları iter ve çeker. Bu aktarımda bir miktar enerji 

kaybolur, böylece tüm dalgalar gibi ses dalgaları da kesinlikle hareket etmez. 

     Sesin bir dalga olması birçok nedenden dolayı önemlidir. Bir dalga olarak ses yansıtılabilir. 

Yüzeye bağlı olarak, dalgalar farklı yönlere de geri yansıtılabilir. Gazdaki ses dalgaları 

uzunlamasına hareket eder. Ortamdaki parçacıkların daha yakın olduğu sıkıştırma alanları ve 

ortamdaki parçacıkların daha fazla yayıldığı nadir kırılma alanları vardır. Çoğu ses dalgası kolaylık 

için enine olarak kabul edilir, çünkü enine dalgaların tepelerinin ve oluklarının görüntülenmesi, 

boyuna dalgaların kompresyonlarından ve nadir fonksiyonlarından daha kolaydır. Enine bir dalganın 

görüntüsü, ses dalgalarının basınç değişimleri sinüzoidal olduğu için yararlı olsa da ses dalgalarının 

aslında boyuna basınç dalgaları olduğunu hatırlamak hala önemlidir. 

      Ultrasonik ya da akustik havaya yükselme, duran dalgalar oluşturma yeteneğini 

merkezlemektedir. Durağan dalgalar, tam tersi yönde hareket ederken aynı frekansın dalga 

frekansları ile etkileşime girer. Akustik bir levitatör dalgası katı bir çukur yüzeyle karşılaştığında da 

yüzey bu dalgayı geri yansıtır, ikinci bir dalga üreticisi gibi faaliyet gösterir. Bu tarzda elde edilen 

frekanslar, tam olarak zıt yöndedirler. Giden ve gelen(yansıyan) dalga boyunca düğüm ve karın 

bölgeleri oluşturur. Duran dalganın düğümlerinde, esasen dalga hareketi yoktur, bu nedenle basınç 

çok düşüktür. Düğümler arasında doğrudan, bu dalga antinod ya da dalga karnı denen maksimum 
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yer değiştirme noktalarına ulaşır. Düğüme olan mesafe arttıkça basınç da artar, bu nedenle bu 

antinodların, Dalga karınlarının maksimum basıncı vardır. Nesneler çok yüksek alandan hareket 

etme eğilimindedir. Basıncı düşük basınca düşürdüğümüzde duran dalgaya yerleştirilen nesneler en 

yakın düğüme hareket edecektir. Yüksek basınç alanlarından düşük termik dalgalanmaya kadar olan 

bu hareket, termodinamiğin yüksek frekansından, yüksek konsantrasyon alanlarından düşük 

konsantrasyona akma eğilimindedir. Bu nedenle düşük basınç ve düşük enerji düğümleri, ayakta 

dalgalanan nesneler için ideal yerlerdir. Uzayda ihmal edilebilir yerçekiminin olduğu yerlerde, 

teoremler tam olarak uyum sağlar. 

        Sonik kaldırma teknolojisinin gerçek dünyadaki kullanışlılığını çeşitli faktörler sınırlar. 

Birincisi, duran ses dalgalarının düğümleri arasında düşük basınçlı bölgeler bulunduğundan, bu 

bölgeler duran dalganın dalga boyunun sadece yarısı hacimdeki nesneleri etkileyebilir ve 

kaldırabilir. Bu nedenle, bir akustik levitatör yalnızca dalga boyunun yarısı kadar daha küçük çaplı 

nesneleri havaya kaldırabilir. Buna ek olarak havaya kaldırılmış nesne üzerinde yerçekimi nedeniyle 

üretilen basınç, levitatörler yalnızca dalganın maksimum basıncından daha az ağırlığa sahip 

nesneleri destekleyebilir. Daha büyük nesneler, yalnızca büyük miktarlarda güçle üretilen son derece 

yüksek seslerle kaldırılabilir. 

    Akustik bir levitatör inşa ederken, elektrik enerjisini sese dönüştürmek için bir dönüştürücü 

gereklidir. Enerji bir fonksiyon jeneratörü içinde başlar. Fonksiyon üreteci, daha sonra bir 

amplifikatöre gönderdiği dalga formları üretmek için elektrik sinyali verir. Amplifikatör kullanılır 

çünkü dönüştürücü tek başına genellikle yeterince güçlü bir sonik dalga üretemez. Amplifikatör ses 

dalgalarının ses seviyesini ve dolayısıyla yoğunluğunu ve genliğini arttırır. Amplifiye edilmiş 

dalgalar daha sonra dönüştürücüye (Piezoelektrik Transduser) gönderilir. Bazı kurulumlarda, 

dönüştürücü en basiti klasik anlamda bir hoparlördür. Genel anlamda Transducer diyebileceğimiz 

bu sonik kaynaklar; piezo-kristaller, elektrot malzemeler, grafen ya da elektromanetik bobinler, 

titreşebilen polimerler, kondanstör bazlı ya da ince film işlenmiş yarıiletken silikon waferler klasik 

anlamda hoparlörler ses dalgaları yükseltildikten ve dönüştürücünün dışına çıktıktan sonra katı 

materyalden çukur yüzeyi olan reflektöre çarparlar. Reflektör, dalgaları kendi üzerine geri seker ve 

böylece karşıt yönlerde aynı dalgalar arasında gidip gelen parazite neden olarak duran bir dalga 

oluşturur. Reflektörü oluşturmak için farklı şekiller kullanılır. Araştırmacıların ses dalgası kumunu 

nasıl yönlendirdiğine bağlı olarak duran bir dalga oluşturur. Kavisli reflektörler, havaya kaldırılmış 

nesne üzerinde daha odaklanmış bir baskı sağladığı için kullanılma eğilimindedir. Ses dalgalarının 

kendilerine doğru şekilde yansıdığından emin olmak için, cihazdaki reflektör bir matematiksel 

hassaslıkta bir laboratuvar jakına oturur. Laboratuvar jakının yüksekliğinin ayarlanması reflektör ve 

dönüştürücü arasındaki mesafeyi değiştirir. Bu ayırmadaki değişiklik önemlidir, çünkü reflektör, 

dalgalarının yarısının katları olacak şekilde konumlandırılmalıdır. 

    Levitasyon; yerçekimi sebebiyle aşağı doğru hareket eden bir nesnenin bu kuvvetini yitirdiği ve 

yukarı doğru bir kuvvet uygulandığı bir işlemdir, böylece levite olan nesne ile zemin arasında 

fiziksel temas olmaz ve nesne sabit bir konumda bulunur ve kontrollü alarak taşınabilir. Kaldırma, 

manyetik, elektrik, optik, aerodinamik ve akustik gibi farklı kaldırma kuvvetlerine göre, farklı 

tekniklerle de gerçekleştirilebilir: 

Levitasyon çalışmaları (tek eksenli) elektromagnetik levitasyon ya da kaldırmada akustik dalgalar, 

yalnızca fiziksel ortamda yayılabilen mekanik dalgalardır. Bu dalgalar engellere dağılır ve 

momentumlarının bir kısmını engellere aktararak kuvvet oluşturur. Bu kuvvet aynı zamanda 

radyasyon basıncının bir sonucu olarak görülebilir, ancak yerçekimi kuvvetini yenmek için yeterince 

büyük olmalıdır da. Optimum değerler ultrasonik spektrum aralığında yüksek yoğunluklu ve 

frekanslı dalgalar daha verimlidir (20kHz üstü), bu nedenle bu kaldırma tekniği insan kulağı için 
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sessizdir. Diğer tekniklere göre düşük akustik havalandırmanın avantajı, malzeme sınırlaması 

olmamasıdır. Örneğin elektriksel kaldırma en çok iletken malzemelerle elde edilebilir. 

     Ultrasonik bir ayakta dalga cihazında mikro kürelerin deneyimlediği kuvvetlerin doğrudan 

ölçümü, holografik optik cımbızlarla oluşturulan kalibre edilmiş optik tuzaklar kullanılarak elde 

edilmiştir. Optik olarak üç boyutlu olarak sıkışan bir mikro küre, üzerine etki eden kuvvetleri ölçmek 

için akustik cihazdan hareket ettirilebilir. Bu iki ayrı dalga boyuna sahip olan iki farklı olan alan 

Mikro küre akustik kuvvetlere maruz kaldığında, denge konumu akustik kuvvetlerin ve optik 

kuvvetlerin dengelendiği bir konuma kaydırılır. Optik bindirme sertliği kalibre edildikten sonra, bu 

yer değiştirmenin gözlemlenmesi mikro küre üzerine etki eden kuvvetlerin doğrudan ölçülmesini 

sağlar. Ölçülen kuvvetler, akustik radyasyon kuvvetine atfedilen uzamsal olarak salınan bir bileşene 

ve sıvı akışına atfedilen mikro metrik sabit bir kuvvete ayrılır. Akustik cihazın tahrik koşulları 

değiştikçe salınım kuvvetleri ve akış kuvvetleri ölçüldü. Bir su damlası, metal küreler, silika mikro 

küre, ya da metal kürecikler ile 20Khz-200 MHz arası frekanslarda çalışıldı. Bir ayakta (eksende) 

dalga boyu 4mm-600nm arası çalışmalarda nanometrik ölçeklere yaklaştıkça mikrometre dalgayı, 

mikro kürenin konumlandırmasında daha ölçülebilir sonuçların akustik manipülasyon cihazlarının 

tasarımında ve testinde uygulamaları mevcuttur. 

Duran bir dalgada, basınç farklılığı olan alanlarda tutulabilen parçacıkları bu şekilde hapsetmek için, 

destekleme ortamı içindeki akustik ve termal akışı en aza indirgemek için özen gösterilmelidir, 

çünkü ürettikleri kuvvetler akustik yakalamanın üstesinden gelebilecek kadar büyük olduğu anlar 

olabilir. 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

    Duran dalgalarla sağlanan levitasyonda konteynersiz (herhangi bir madde kullanmadan temassız 

kalarak) taşınan nesneler. Bu buluşta, üç boyutlu ultrasonic destekli mikro su küreleri yakalamak ve 

bir cihazı karakterize etmek ve bir parçacık üzerine etki eden kuvvetlerin yerel ölçümlerini yapmak 

için holografik optik cımbızların kullanımını anlatıyoruz. Biz, iyi kalibre edilmiş bir optik kuvvete 

karşı akustik merkezindeki kuvvetlerin dengesinde olan nesneleri katı sıvı gaz nesneleri 

konuşuyoruz. Genişletilmiş Görüş konseptinde (4mm çap) üzerinde dikey Ultrasonik kuvvetleri 

görmek ve ölçmek için nispeten düşük bir sayısal diyafram açıklığı karşı karşıya yayılan iki Optik 

Laser cihazı, zıt yönlü mercek kapanı ve optik cımbız sistemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 

holografik optik cımbız sistemi ile entegre edilmiş mikroskobu CMOS kamera mevcuttur. Bu 

sistemimiz, daha yüksek bindirme kuvvetleri uygulayarak akustik alanı ölçmek için mikro kürelerin 

(bir karşı-yayılan optik bindirme sistemine göre) daha doğru konumlandırılmasını sağlar. Optik 

cımbız tabanlı kuvvet ölçüm yaklaşım, sıvının doğası veya basınç alanı hakkında herhangi bir 

varsayımda bulunmamaktan yararlanmaktadır. Bu, sabit bir akışa, yer çekimine karşı akustik 

kuvvetin dengesini elde eden veya parçacıkların hareket denklemine yörüngelerini izleyen önceki 

akustik kuvvet ölçüm teknikleri ile karşılaştırıldığında bir avantajdır. Akışa dayalı teknikler 

gereksinim ile sınırlıdır. Örneğin, kütle içindekinin aksine bir sınırın yanında önemli ölçüde farklı 

olan sürükleme katsayısı bir limittir. Yerçekimi dengesi teknikleri sadece yerçekimi yönündeki 

kuvveti ölçer ve denge konumu akustik güce göre değişir. Yörünge belirleme yaklaşımları, bir kuvvet 

alanı modeli gerektirir. Bu önceki tekniklerin aksine, optik cımbız yaklaşımımız ölçüm konumunun 

üç boyutlu kontrolüne izin verir ve kuvvet vektörlerini çıkarabiliriz. 
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6.Uygulanabilirlik 

   Önceki bölümlerde ifade edilen her bir adım Yıldırım Belediyesi Eğitim ve Bilim Merkezi, 

Cacabey Planetaryum ’da hayata geçirilmiş prototipi tamamlanmış defaten testleri yapılmış 

matematik modelleri hazırlanmıştır. Bütün bu çalışmaların otomasyon çalışmaları sürdürülmekte 

olup ticari bir ürün haline gelmesi için çalışmalarımız sürmektedir. Otomasyon ve ara yüz 

çalışmalarıyla 6 metre civarında olan prototip cihaz boyutlarını santimetrik boyutlarda üretim 

yapmak hedefimizdir. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

         MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU 

                                                                                                                                     

1 USD ....................TL                                                                                                                                                           

Proje 

Adı 
OUT; OPTO-ULTRASONİK TEMAZSIZ TAŞIYICI 

 

Sıra 

No 
Malzeme Adı 

Proje 

Faaliyetlerinde

ki Kullanım 

Amacı 

Miktarı 

ve 

Birimi 

 

Birim Fiyatı 

(USD) 

 

Birim Fiyatı 

(TL) 

Toplam 

Tutarı (TL) 

 

1 
Jeodezik   

kubbe 
Taşıyıcı şase 1 Takım 

 

 
20.000 20.000 

 

2 
X, Y, Z 

TRANDUCER 

3 ayrı Eksende 

Ultrasonik verici 

Levitasyon için 

3 takım 

 

10.000 

 

 30.000 

 

 

3 

X,Y,Z 

ULTRASONİK 

JENERATÖR 

3 ayrı eksen için 

ultrasonik güç 

kaynağı 

3 Takım 

 

15.000 45.000 

 

4 X RAY TUBE Spektrometre 1 Takım  15.000 15.000  

5 X,Y,Z LAZER OPTİK CIMBIZ 3 Takım  4.500 13.500  

6 
Çok Hızlı 

Kamera 
  1 adet 

 
5.500  5.500 

 

7 
CMOS 

camera 
  1 adet 

 
5.000 5.000 

 

8 COMS Kamera  1 adet  4.500 4.500  

9 

RF ALICI ve  

RF VERİCI 

jeneratör ve 

anten 

 1 adet 

 

15.000 15.000 

 

 TOPLAM 153.500TL 
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İŞ ZAMAN ÇUBUK GRAFİĞİ 

 

 
 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

   Diş hekimliği, medikal, moleküler patoloji, genetik çalışmalar, farmakoloji, elektronik, kimya, 

olmak üzere 4mm hacim altında kullanılabilecek konteynersiz ve temassız taşıma çalışması yapan 

bütün sektörlerde kullanıma açıktır. 

 

9.Riskler 

 Olası riskler taşınacak materyallerin kimyasal ve fiziksel özellikleriyle ilgili olabilir.  "Ultrason" terimi, 

yaklaşık 20 kHz'lik işitilebilir normal insan işitme aralığının üzerinde bir frekansa sahip tüm ses 

dalgaları için geçerlidir. Tanısal ultrasonda kullanılan frekanslar tipik olarak 2 ila 18 MHz 

arasındadır. Bu yüksek frekansın dalgaları insan vücuduna ve belki de doğmamış fetal vücuda daha 

fazla zarar verebilir. Ultrasonun en iyi bilinen etkilerinden biri, Ultrason dalgaları bir dokudan 

geçerken onu ısıtmaya eğilimlidir. Doku kolayca 40 santigrat dereceye kadar ısıtılabilir.  İnvivo ısı 

genellikle kan dolaşımı ile kolayca uzaklaştırılır veya sadece çevre dokulara dağılır. Ultrason'un iyi 

bilinen başka bir etkisi kavitasyonlardır. Kavitasyonlar, aşırı negatif basınca maruz kaldığında 

salınan küçük gaz kabarcıklarıdır.  Ultrason insanlar tarafından duyulmasa da, yüksek desibellerde 

hala insan kulağına doğrudan zarar verebilir. 120 desibelden fazla ultrason işitme kaybına neden 

olabilir. Yanlış kullanılan lazer cihazları potansiyel olarak tehlikelidir. Etkileri hafif cilt 

yanıklarından cilt ve göze geri dönüşümsüz yaralanmalara kadar değişebilir. Lazerlerin neden 

olduğu biyolojik hasar, termal, akustik ve fotokimyasal süreçlerle üretilir. Termal etkiler, lazer 

enerjisinin emilimini takiben sıcaklıktaki bir artıştan kaynaklanır. Hasarın şiddeti, maruziyet süresi, 

ışının dalga boyu, ışının enerjisi ve ışına maruz kalan doku alanı ve tipi gibi çeşitli faktörlere 

bağlıdır. 

Lazer Işını maruziyeti ayrıca fotonlar doku hücreleriyle etkileşime girdiğinde fotokimyasal etkilere 

neden olabilir. Hücre kimyasında bir değişiklik, hasara veya dokuda değişikliğe neden olabilir. 

Fotokimyasal etkiler büyük ölçüde dalga boyuna bağlıdır. Gözlerin ve cildin farklı dalga boylarına 

maruz kalmasının olası biyolojik etkilerini geri dönüşsüz hasarlara neden olabilir. Ayna 

yüzeylerinden gelen aynasal yansımalar, özellikle yüzey düz ise, doğrudan ışına maruz kalmak 

kadar zararlı olabilir. Kavisli ayna benzeri yüzeyler ışını, açıkta kalan göz veya cilt ışının tam etkisini 

emmezken, olası maruz kalma için daha geniş bir alan olacak şekilde genişletir. 
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10.Proje Ekibi 

Takım Lideri: Ozan ÖZEN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Ozan Özen Arayüz kodlama ve donanım Hacettepe Üniversitesi 
Bilim Merkezleri, 

Planetaryum kurulumları 

Uğur Özen 
İnce film teknolojileri ve katı 

hal fiziği 
Atatürk Üniversitesi 

Japonya Goto 

Japonya Megastar 

Almanya Zeiss 

İngiltere Londra High 

Wacum ve Thin Film 

teknolojileri 

Sevgi Onar 
Ölçümler ve Matematik 

hesaplamalar 
İstanbul Üniversitesi 

Bilim Merkezleri, 

Planetaryum kurulumları 

Özge Bozkurt Grafik ve Tasarım 
Faruk Saraç Tasarım 

Meslek Yüksek Okulu 

Bilim Merkezleri ve 

Organizasyon 
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