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A.1 - PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.1.1.
Proje Numarası 7120590
Projenin Adı Eksenlerde Motorize ve Senkronize Dijital Röntgen Cihazı Tasarımı ve Üretimi
Proje Başlama Tarihi 01.07.2012 Proje Bitiş Tarihi 30.06.2013
Destek Başlama Tarihi 01.07.2012 Destek Bitiş Tarihi 30.06.2013
Proje Süresi 12 ay Destek Süresi 12 ay
Teknoloji Grubu MAKİNA-İMALAT TEKNOLOJİLERİ GRUBU

Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar
40.150.30.60 -  Teknik Bilimler > Makina Mühendisliği > Makina Teorisi Ve Dinamiği > Mekatronik

A.1.2.
Proje Yürütücüsü
Adı, Soyadı ANIL ADIGÜZEL TC Kimlik No 14159019998
Unvanı/Görevi PROJE KOORDİNATÖRÜ / PROJEYİ KOORDİNE ETMEK
Yazışma Adresi arı san. sit. 1420 cadde 1472. sok. no90 ivedik-ostim 06374 YENİMAHALLE ANKARA
Telefon 312-3946533 Faks 312-3946535
E-Posta anil.adiguzel@drsdijital.com

A.1.3.
Danışman
Adı, Soyadı DENİZ ENGİN ERYILMAZ TC Kimlik No 36985550360
Firma Adı Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Dan. Enerj.Sağ.Çev.İletişim San Tic. A.Ş.
Telefon 312-2977162 Faks 312-2977163
E-Posta engin@kobivasyon.com
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A.2 - KURULUŞ BİLGİLERİ

A.2.1 - DRS DİJİTAL RADYOLOJİ SİSTEMLERİ MEDİKAL MAKİNA YAZILIM İLETİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ
A.2.1.1.
Vergi Dairesi ULUS
Vergi Sicil No 3130560357
Kuruluş Tescil Tarihi 29.03.2010
Ticaret Sicil No 278710

Kuruluş Ortakları
1 Adı Soner AKKUYU

Vergi Sicil No 310239247 Ortaklık yüzdesi 50 %
2 Adı İlknur GÜNER

Vergi Sicil No 3440129147 Ortaklık yüzdesi 50 %

A.2.1.2.
Kuruluş Yetkilisi
Adı, Soyadı EMİN GÜNER TC Kimlik No 22498651120
Unvanı/Görevi fizikçi / GENEL MÜDÜR
Telefon 312-3946533 Faks 312-3946535
E-Posta eminguner@drsdijital.com

A.2.1.3.
Kuruluş Personel Dağılımı
Birimi Doktora Yüksek Lisans Lisans Teknik/ Meslek Lise Diğer Toplam
Üretim 0 0 0 3 0 3
Ar-Ge 0 0 2 4 0 6
Diğer 0 0 0 0 0 0

Toplam 9

A.2.1.4.

Kuruluşun Bir Önceki Yıl
veya Son Ara Hesap
Dönemine Ait Mali Bilgiler
(TL)

Yıl/Dönem 2011/4
Ödenmiş Sermaye 100.000
Net Satış Hasılatı 262.400
Yurtdışı Satışlar Toplamı 0
Ar-Ge Giderleri 0
Özgün Ürün Satış Hasılatı 0
DönenVarlıklar 301.215
Ortaklardan Alacaklar 0
Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri 0
Kısa Vadeli Borçlar 168.632
Hakediş Gelirleri 0
Kısa Vadeli Banka Borçları 0
Özkaynaklar 153.206

Kuruluşun Son Üç Yıl Net
Satışlar Ortalaması (TL)

218.325

A.2.1.5.
Firmanın Diğer Ar-Ge Projeleri:

Firmanın Özgün Ürün Örnekleri:
DRCT-600: DRCT-600 opsiyonu ise taban statifi olan (bknz EK1 sayfa 5 DRT-400) çalışma prensibini tavan statifi olan kinematik mekanizmasına
dönüştürerek (bknz sayfa 5, DRCT-600) hareket kabiliyetini genişletme becerisi kazandırmak üzere tasarlanıp üretilmiş olmasıdır.
DRT-700: Hi-light 1000 DR modeli altında DRT-700 opsiyonu geliştirildi. Bu opsiyon sabit yükseklikteki masanın 550mm - 850mm arasında aşağı
yukarı hareket kabiliyetini kumanda konsülü üzerinden kontrol etme özelliğine sahip olmasıdır.(EK1)
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B.1 - PROJE KISA TANITIMI

B.1.1.
Proje Tanıtımı
Projemizin amacı; firmamız tarafından hali hazırda üretimi yapılan, mekanik hareketlere sahip röntgen sistemlerinin tümüyle otomatikleştirilmesidir.
Böylelikle bu sistem, analog verileri dijital verilere dönüştürerek, yenilenen teknolojik gelişmelere zemin hazırlayacaktır. Bu sistem operatör
tarafından istenilen koordinatlara ya da kayıtlı röntgen pozisyonlarına tek bir tuş ile gidebilecektir. Buna ek olarak sistem dokunmatik ekrana
yansıtılan hasta fotoğrafı üzerine tıklanan bir noktaya tam otomatik olarak gidecektir. Bu pozisyonlama tipi, kullanılan dijital cihazlarda dünyada bir
ilk olacaktır. Bunlara ek olarak; X ışınlarının gönderildiği başlık sistemi ile bu ışınların algılandığı alt tabla hareketleri tamamen senkronize
çalışacaktır. Bunun amacı; Skolyoz tipi radyografik uygulamalarda insan iskeletinin tek bir kare içerisinde görüntülenmesini sağlamaktır.
Proje konusu ürün mevcut durumda ülkemizde üretilmemektedir. Bu nedenle ülkemizde bir ilk olacağı gibi, dokunmatik ekrana yansıtılan hasta
fotoğrafı üzerine tıklanan bir noktaya tam otomatik olarak gidecektir, bu pozisyonlama tipi, kullanılan dijital cihazlarda dünyada bir ilk olacaktır.
Proje, 4 iş paketinden oluşmakta ve toplamda 12 ay sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Hacettepe Teknoloji Transfer
Merkezi ile ortak çalışmalar yürütülecek ve geliştirme faaliyetleri için, Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Özgür
Ünver'den akademik destek alınacaktır.

B.1.2.
Anahtar Kelimeler
Mekanik tasarım, otomatik takip sistemi, senkronize pozisyonlama, motorize röntgen sistemi, resimden koordinat algılama

B.1.3.
Projenin Başlatılma Gerekçesi ve Amacı (ÖZET)
Gelişen teknoloji ile konvansiyonel röntgen cihazlarına olan talep de giderek azalmakta, bunların yerini tam otomatik röntgen cihazları almaktadır.
Sektördeki teknolojik ilerleme, şirketimizin müşterileri taleplerine cevap veremeyerek büyük bir iş kaybına yol açmaktadır. Yaşanılan bu sıkıntı
projenin başlatılma gerekçesini oluşturmaktadır. Bu proje ile tam anlamıyla bir ar-ge çalışması yapacak olan firmamız yepyeni bir konsept ile dünya
ve Türkiye'de rekabete açık bir cihaz üretmeyi hedeflemiştir.
Projenin amacı; firmamız tarafından hali hazırda üretimi yapılan mekanik röntgen sistemlerinin tümüyle otomatikleştirmesi ve röntgen cihazlarının
hassasiyetinin ve performansının artırılmasıdır.

B.1.4.
Projenin Yenilikçi Yönü (ÖZET)
- Yurtdışı satış fiyatları yüksek olan bu cihazların ilk defa yerli kaynaklarla ve uygun fiyatlarla üretimini gerçekleştirmek
- Uzaktan yardım desteği ile yerli teknik servis ekibi kurarak olası sorunlara anında müdahale etmek
- Dokunmatik ekrandan kamera yardımı ile hasta kalibrasyonu yapmak
- Dokunmatik ekran üzerinden manuel ve otomatik pozisyon seçenekleri sunmak
- Hasta portföyünü sisteme girerek tek tuşla hasta portföyüne uygun pozisyon değişimi yapmak,
- Dokunmatik ekran üzerinden hafızaya fuzzy logic tekniği ile pozisyon atama ve belirlediği pozisyona kendisini göndermek
- Simultane eksenel hareketler yapmak
- Otomatik takip sistemi gerçekleştirmek
- Hastane otomasyonu haberleşmesi

B.1.5.
Uygulanacak Yöntemler (ÖZET)
Projemiz 4 iş paketinden oluşmaktadır.
1. iş paketinde; mevcutta satılan ürünler incelenerek karşılaştırma tablosu oluşturulacaktır. Daha sonra müşteri ihtiyaçları yapılacak anketler ile
belirlenerek karşılaştırma tablosuna eklenecek ve üretilecek ürün özellikleri belirlenecektir. En son bu özellikler üzerine bir teknik yapılabilirlik ve
mali analiz gerçekleştirilecektir.
2. iş paketinde ise istenilen serbestlik derecesine sahip bir mekanizma sanal ortamda (Solidworks) tasarlanacaktır. Mekanik aksamlar belirlenirken
eş zamanlı olarak elektronik ve yazılımsal olarak da kontrol ünitesinin mantık şeması oluşturulacaktır. Daha sonra bu şemaya ve özellik listesine
uygun eyleyicilerin, algılayıcıların, yatakların ve kızakların seçimleri yapılacaktır. Bu noktadan sonra tasarım bitecek ve üretime geçilecektir.
3. İş paketinde; üretim sürecinde dışarıdan alınacak ürünlerin siparişi verilecek, firma içerisinde işlenecek malzemeler temin edilecek ve istenilen
toleranslar çerçevesinde üretilecektir. Daha sonra bütün parçaların ASME Y14.5 M-1994 göre uluslararası standartlarda montajı iç kablolaması,
elektrik tesisatı ve yazılımı gerçekleştirilecektir.
4. iş paketinde ise; sistem kalibrasyonlarına başlanacaktır. Olası sorunlar ilgili iş paketi maddesine dönülerek çözülecek ve ilerleyiş iteratif olarak
gerçekleştirilecektir. Kalibrasyondan başarı ile geçen prototip başarı ölçütlerine göre test edilecektir. Bu testlerin tamamlanması ile proje çıktısı
kullanıma hazır hale gelecektir.

B.1.6.
Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar (ÖZET)
- Yurtdışında 400-800.000 TL civarında olan ürünün 300.000 TL fiyatla pazara sunulması ile dışa bağımlılığın ve döviz çıkışının önüne geçilmiş
olacak, hatta yurt dışı satışları ile döviz girişi sağlanacaktır. Böylece cari açığın kapanmasına katkı sağlanması beklenmektedir.
- Dijital röntgen cihazı pazarında  aynı segmentte dünya çapında özgünlüğü olan bir ürün üretilmiş olacaktır, dolayısı ile ihraç ihtimali yüksek
olacaktır böylece ülkenin ve firmanın dünya pazarındaki prestiji artacaktır.
- Proje çıktısı 200.000 TL'ye mal edilip 300.000 TL'ye satılacaktır. 5. cihazın satılması ile proje başabaş noktası yakalanmış olacak ve firma kara
geçmeye başlayacaktır.
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B.2 - BAŞLATILMA GEREKÇESİ, UYGULANACAK YÖNTEMLER VE AR-GE AŞAMALARI

B.2.1.
1 - Projenin başlatılma gerekçelerini açıklayınız.
Proje fikrinin ortaya çıkmasındaki ana sebep; rakip yurtdışı firmaların ürettikleri dijital ve motorize sistemlerle eski teknoloji ürünlerin önüne
geçmeye başlaması ile müşterilerin yeni teknolojiye sahip ürünlere yönelmesidir. Bu anlamda global dünya ile entegre olarak en son teknoloji
ürünlerin muadilini veya mümkünse daha gelişmişini üretmek sektörde daha ileri konumlara ilerleyebilmek açısından kaçınılmaz bir hal almıştır.
Mevcut durumda üretimi düşünülen dijital  ve motorize röntgen cihazlarının gerçekleştirilen ön piyasa analizinde ve ihale şartnamelerinde,
müşterilerin daha yeni ve otomatik sistemlere olan ilgisi açıkça görülmektedir. Ancak bu ürünlerin fiyatları çok yüksek, teknik servis ağı ve yedek
parça desteği ise sınırlıdır. Bu yüzden bu projede tam otomatik röntgen sisteminin ithal edilen benzer ürünlere göre daha ucuz ve teknik ekip ve
yedek parça garantisi ile beraber satılması planlanmaktadır.
Pazarda ayakta kalabilmenin en temel basamaklarından bir tanesi müşteri ilişkilerinde yenilikçi yaklaşımlar üreterek gereksinimleri kaliteli ve düşük
maliyetli bir biçimde tüketiciye sunmaktır. Şirketimiz şu an bu noktada konvansiyonel üretimlerde kilitlenerek bir çıkmaza girmiştir. Ancak, günümüz
müşteri  taleplerinden olan motorize radyolojik cihazlarına doğru bir açılım yapması gerektiğinin farkına vararak yeni adımlar atmaya karar
verilmiştir. Şirketimiz bu durumun en önemli belirtisini girilen ihalelerde sunulan şartnamelerde görmektedir. Bu şartnamelerde konvansiyonel ürün
talepleri gittikçe azalmış, yerini motorize olmuş, kullanıcı dostu ve yeni nesil radyolojik cihazlar almıştır. Firmamız şu an bu ihtiyaçlara karşılık
veremeyerek maddi ve manevi olarak kayıp içerisindedir. Ancak firmamız, bu proje ile, hızlı ve kararlı adımlarla, gelişen teknolojiye ayak uydurmak
için gereken teknik ekibi kurarak ve gerekli yatırımı yaparak dünyada boy göstermek istemektedir.

2 - Projenin amacını açıklayınız.
Öncelikli olarak bu projenin amacı; tüm serbestlik derecelerinde motorize, X ışını vericisi ile alıcısının senkronize hareket edebildiği, hafızasında
kayıtlı olan pozisyonlara tek tuşla veya hasta görüntüsü üzerine dokunularak otomatik olarak istenilen pozisyona gidebilen bir dijital röntgen cihazı
tasarlamak, geliştirmek ve firmayı dünya ile yarışabilir düzeye taşımaktır.
Gelişmiş ülkelerde, diagnostik görüntüleme alanında, konvansiyonel röntgen cihazları dijitalize ve motorize olan yeni modeller ile yer değiştirmiş
durumdadır. Türkiye de bu değişimlere ayak uydurmaktadır. Eski mevcut sistemler yenisi ile değiştirilmekte ve eski tip konvansiyonel röntgen
cihazlarının alımı büyük bir hızla sona ermektedir. Firmamız da sektörde söz sahibi olarak gelişen yeni teknolojinin takibinin yanısıra yurt dışına da
ürettiği cihazları satmak amacındadır.
Bu projenin bir diğer amacı da; dijital ve motorize sistemlerde yerli bir üreticinin olmamasıdır. Bu durumdan dolayı Türkiye yurtdışına bağımlı
kalmakta ve büyük oranda döviz kaybı yaşanmaktadır. Ayrıca rakip yurt dışı firmaları bu ürünlerini fahiş fiyatlara satmaktadır. Dolayısı ile firmamız
olanakları  ve TÜBİTAK mali  desteği ile geliştirilecek olan ürünümüz yurt  dışı  muadillerine göre çok büyük bir  fiyat avantajı  sağlayacak ve
Türkiye'den döviz çıkışını durduracağı gibi  yurtdışına da ihraç edilerek döviz girdisi  sağlayacaktır.
Bu proje ile ayrıca üniversite-sanayi işbirliği hayata geçirilmiş olacak ve bu projenin devamı niteliğinde olabilecek olan cihazlar için firmada ciddi bir
teknik Ar-Ge ekibi ile bilgi birikimi oluşturulmuş olacaktır.

3 - Proje çıktılarını tanımlayıp, çıktıların uyacağı varsa ulusal/uluslararası standartları, projenin somut hedeflerini ve başarı ölçütlerini belirtiniz.
1) Tam otomatik motorize yapı
a) Somut hedef: İstenilen eksenel hareketlerin dokunmatik ekran üzerinden gömülü hafızadaki seçenekleri yaptırması.
b) Başarı ölçütü: Dokunmatik ekran üzerindeki minimum 8 adet hareketi otomatik olarak yaptırmak.

2) Yarı otomatik çalışabilme (tercih edildiğinde)
a) Somut hedef: İstenilen eksende manuel olarak dokunmatik ekran üzerinden hareket sağlamak.
b) Başarı ölçütü; Z ekseninde teleskopik hareket için yaklaşık 1800 mm kullanıcı hareket kabiliyeti, y ekseni hareketi için yaklaşık 3000 mm
kullanıcı hareketi kabiliyeti, x ekseni hareketi için yaklaşık 2000 mm kullanıcı hareketi kabiliyeti, sağa sola ve öne arkaya eksen hareketleri için
yaklaşık ± 90 derece kullanıcı hareket kabiliyeti, lineer hareketlerde azami 1 mm, polar hareketlerde ise 1 derece hata payı.

3) Detektör ve X-ışını tüpü hareket senkronizasyonu
a) Somut hedef: Detektör ve x ışını tüpün simultane eksenel hareketlerini yaptırmak.
b) Başarı ölçütü: Karşılıklı iki teleskopik sütunun x, y ve z eksenlerinde yaklaşık sırasıyla 2000 mm, 3000 mm, 1800 mm ve max 3000 mm/dk. hız
aralıklarında simultane hareket kabiliyetini tüm eksenlerde azami 1 mm sapma ile gerçekleştirmesi.

4) Kafa kontrol paneli
a) Somut hedef: Kullanıcının sık kullanılanlar butonunda mevcut olan standart çekim hareketlerini çağırabilmesi, operatör kullanıcı koruması, servis
bakım koruması.
b) Başarı ölçütü: Operatör kullanıcısı ve teknik ekip için kriptolama yapılacaktır. 8 adet pozisyonu hafızada barındırma ve 40 sn altında bu
pozisyonları alabilmesi.

5) Uluslarası standart uygunluğu
a) Somut hedef: Ürün medikal bir cihaz olup 93/42 EEC standartlarına yani (CE uygunluk) EC sertifikasına sahip olması.
b) Başarı ölçütü: European Council Directive 93/42/EEC  of 14 June 1993 Concerning Medical Devices ,Medical Device Directives.
EN 60601 - 1: 1990 + A1:1993 + A2:1995 +A 13:1996  Medical Electrical Equipment; General Requirements For Safety.
EN 60601-2-7:1998 Medical Electrical Equipment-Part 2-7: Particular Requirement For The Safety Of High Voltage Generators Of Diagnostic X-
Ray Generators.
EN  60601-1-3:1994 Medical Electrical Equipment-Part 1: General Requirements For Safety-Collateral Standart: General Requirements For
Radiation Protection in Diagnostic X-Ray Equipment.
EN 60601-1-2:2001 Electromagnetic Compatibility Requirements and Tests.

6) Pozlama süresi
a) Somut hedef: Arzu edilen pozlama süresine ulaşma.
b) Başarı ölçütü: 10sn ve altı zamanda x-ışını pozlama yapılacaktır.

7) SID mesafesi ve tüp açısı
a) Somut hedef: SID mesafesi ve tüp açısının dijital olarak ölçülmesi ve ekrana yazdırılması
b) Başarı ölçütü: Dikeyde dedekör ve tüp arasında 100 cm mesafeyi koruyarak SID ölçme ve 1800 mm aralığa sahip z eksenindeki enkoderden
almış olduğu değeri PLC vasıtası ile panele aktarması. ± 90 derece hareket kabiliyetine sahip tüpün kendi enkoderinden aldığı pozisyon bilgisini
PLC vasıtası ile panele aktarması. Mesafe ölçümünde ± 1 mm, açı ölçümünde 1 derecelik hassasiyetin yakalanması.

8) Kamera sistemi
a) Somut hedef: Görüntü üzerinden hasta pozisyonunu belirlemek.
b) Başarı ölçütü: Azami 1 cm hata payı ile dokunmatik ekran üzerinden dokunulan noktaya sistemin otomatik olarak gitmesi.

9) Eksenel hız kontrol kabiliyeti
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a) Somut hedef: Kullanıcı istekli sistem dinamiğine ve statiğine uygun değiştirilebilir hız parametreleri
b) Başarı ölçütü: x, y ve z eksenlerinde 3000 mm/dk maksimum hız paketi kontrolü ve sağa sola ve ileri geri eksenlerinde ? rad/s 180derece/s) ile
6.3 rad/s (360derece/s) arası açı hız kontrolü.

10) Uzaktan yardım teknolojisi
a) Somut hedef: Uzaktan cihaza müdahale edebilme ve arıza tespiti.
b) Başarı ölçütü: PLC üzerindeki ethernet desteği ile internet bağlantısı sayesinde pc den cihaza uzaktan bağlanarak yazılımsal olarak cihaza
müdahele etmek.
Bknz EK-4 (eksenel hareket yönleri ve üzerindeki hareket organları)

4 - Proje Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, uygulamalar, kullanılacak teknik ve araçları planladığınız iş akışı kapsamında uyulacak
standartları belirterek açıklayınız.
1. Literatür Taraması ve Ürün Özellikleri Belirleme: Bu proje kapsamında tasarlanacak olan ürünün en iyi şekilde ihtiyaca karşılık verebilmesi için
öncelikle Türkiye ve yurt dışı pazarında tutulan markalar incelenerek özellik karşılaştırma tablosu hazırlanacaktır. Daha sonra müşteri anketleri ile
ihtiyaçlar yüz yüze, telefon ya da elektronik posta yöntemleri ile belirlenecektir. Son olarak anket çalışması ile karşılaştırma tablosu incelenerek
ihtiyaca cevap verebilecek cihazın özellikleri ortaya çıkarılmış olacaktır.

2. Tasarım: Tasarım aşamasının girdileri literatür taraması ve ürün özellikleri belirleme kısmında yapılan çalışmaların sonucu olacaktır. Tasarım
esnasında hesaplar firmada çalışan mühendisler tarafından literatürde yayınlanan kaynaklar, kitaplar ve diğer firmalarda çalışan konu uzmanları ile
telefonda ve/veya yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilecektir. Tasarım esnasında proje alt ekipleri haftada bir kere proje tüm ekibi ise iki haftada
bir toplanarak olası sorunları, tasarımları, yöntemleri ve iş akışını değerlendiren toplantılar yapacaklardır. Ayrıca bu toplantılarda ar-ge sistematiği,
toplantı ve dökümantasyonun önemi, tasarımda yer alan parametrelerin belirlenerek sorgulama yönteminin ve karşılaştırma ilkesinin önemi
akademik danışman tarafından ekibe aktarılacaktır. Ayrıca analizlerin değerlendirilmesi ve eksik kalınan yerlerde teknik destek yine akademik
danışman tarafından sağlanacaktır.
Tasarım kayar cihaz ağırlığının yaklaşık olarak belirlenmesi ile başlayacaktır. Daha sonra müşteri ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde kayar eksen
uzunlukları ile yatak tipleri belirlenecektir. Bu aşamadaki kriterler; enerji verimliliği, ses ve maliyet olacaktır. Daha sonra bu yataklara uygun, sessiz,
istenilen hızlara ve hassasiyete ulaşabilen eyleyici seçimi yapılacaktır. Buradaki eksen konumlanma hassasiyetine göre enkoder seçimi yapılarak
bu enkoderler geri beslemeli olarak kontrol edilecektir. Ayrıca sistemin ilk kalkış ve duruş hız profili  anlık şokları ve profillerdeki gerilmeleri
engelleyecek şekilde muhtemelen asansör sistemlerinden esinlenerek gerçekleştirilecektir. Sistemin koordineli hareket edebilmesi için tüm hareketli
bileşenlerin koordinatları bir işlemcide depolanarak senkronizasyon durumu kontrol edilecek, olası hataların önüne ilerleyen aşamalarda daha
derninlemesine araştırılacak olan PI, PD ya da PID kontrolcü algoritması ile geçilmeye çalışılacaktır. Bu sistemdeki tüm mekanik parçaların çizimi
ve bilgisayar ortamda kinematik ve mukavemet analizleri Solidworks ve Cosmos programları ile yapılacaktır. Buradaki tasarım son halini aldığında
üretim için gerekli tüm teknik çizimler çıkarılacak ve her bir parça için firma için barkodlama sistemi şeklinde ürünlere seri numaraları verilecektir.
Henüz dünyada bir örneği olmayan ancak firmamızın bu proje kapsamında ilk defa gerçekleştirip patentini almak istediği "fotoğraftan koordinata"
sisteminde ise sistemin şu şekilde çalışması hedeflenmektedir; röntgen çekimini gerçekleştiren kafaya sabitlenen bir kameranın çekeceği fotoğraf
dokunmatik ekrana aktarılacaktır. Kamera ile röntgen çekimi yapan kafa birbirlerine göre sabitlendikleri için kameradan alınan bir görüntünün
koordinatı  da ışına göre sabitlenmiş olacaktır.  Bu durumda dokunmatik ekrana dokunulan noktanın (fotoğrafta gidilmek istenen pozisyon)
koordinatları okunacak ve gerekli trigonometrik çevrim yapılarak motorlara koordinat bilgisi aktarılacak ve sistemin o noktaya gitmesi sağlanmış
olacaktır. Ayrıca güvenlik açısından birçok noktaya sınırlandırıcı algılayıcıların kullanılması planlanmıştır. Bu sınırlayıcılar mekanik anahtar ya da
endüktif olabilirler. Son olarak da sistemin çalışma mantık şeması yine firmamız çalışanları tarafından yapılacak ancak bu mantık şemasının
yazılım diline çevrilmesi hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilecektir.

3. Üretim: Firmamız 2010 yılından beri mekanik röntgen cihazları ve kayar yataklar üzerine mekanik üretimler gerçekleştirdiği için üretimde ciddi bir
sorunla karşılaşılması beklenmemektedir. Sistem doğru tasarlandıktan sonra üretim istenilen toleranslarda yapılacak ve daha sonra sistem
mekanik  ve elektriksel  olarak  entegre  edilecektir.  Burada üretim ile  ilgili  ASME Y14.5  M-1994 (Geometrik  töleranslandırma)  standartları
bulunmaktadır  ve  üretim  bu standartlar  çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

4. İyileştirmeler, Testler ve Dokümantasyon: Olası tasarım ve/veya üretim problemlerinden kaynaklanan sorunların geriye dönük iyileştirmeleri bu
aşamada gerçekleştirilecektir. Bu süreçte parametreler, alt ve ana parçalar yeniden tasarlanabilirler. Bu değişiklikler bazı durumlarda kolay montaj,
üniversal montaj parçaları, kolay kablolalama gibi üretime ve üretim sonrası servis koşullarını iyileştirme amaçlı da gerçekleştirilebilir. Son hali
verilen ve başarı kriterlerine göre test edilen ürünün kullanım kılavuzu yazılacak ve bu ürün için CE, TÜRKAK, SZUTEST, TAEK, TSE gibi
belgelendirme kurumlarının belirlediği standardizasyonlara uygunluk belgesi için başvurular yapılacaktır.

5 - Önerdiğiniz projede planladığınız Ar-Ge aşamalarının aşağıdakilerden hangilerini kapsadığını belirtip kısaca açıklayınız.
Kavram Geliştirme, Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü, Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar
Çalışmaları v.b. Çalışmalar, Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları, Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve
Tip Testlerinin Yapılması, Satış Sonrasında Ürün Tasarımından Kaynaklanan Sorunların Çözümü Faaliyetleri
Kavram Geliştirme: Yurtdışında üretilen motorize röntgen sistemleri kayıtlı koordinatlara otomatik olarak gidebilmekte veya istenildiğinde manuel
olarak da kontrol edilebilmektedir. Ancak bu proje kapsamında hastanın sedyede yatış pozisyonundan, yaşından ve cinsiyetinden bağımsız olarak
istenilen koordinatlara çekilen fotoğrafında dokunulan kısma otomatik olarak gitmesi sağlanacak ve bu sektörde dünyada bir ilk olacaktır (Bu fikir
için patent çalışmaları başlamıştır).  Kavram geliştirme aşaması ve fonksiyonel ve teknik özelliklerin belirleme aşaması ve diğer aşamalar firma
personeli ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezinin projede görevlendirmiş olduğu, Hacettepe Makina Mühendisliği Bölümünden Dr. Özgür
Ünver tarafından gerçekleştirilecektir.

Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü: Proje kapsamında imal edilecek olan Eksenlerde Motorize ve Senkronize Dijital Röntgen Cihazı
Tasarımı ve Üretimi için teknik ve teknolojik yapılabilirlik etüdü yapılmıştır. Projenin hayata geçirilmesi için gerekli, tüm prosesler ve prosesler için
gerekli faaliyetler belirlenmiş ve projenin gerçekleşmesinin teknik ve teknolojik olarak mümkün olduğu görülmüştür. Bununla beraber yapılan
çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tahmini malzeme listesi ve iş gücü hesaplanmış ve projenin yapılabilir olduğu görülmüştür. Projede kullanılacak
teknolojilerden bilinmeyen yoktur. Elektronik, mekanik ve yazılım sistemlerinin birleştirilmesi ile Türkiye ve firmamız için yeni bir sistem ortaya
çıkarılmış olacaktır. Firmamız bu yıla kadar mekanik ağırlıklı çalışmıştır. Ancak bu proje ile elektro-mekanik sistemler ve pozisyonlama üzerine de
bilgi dağarcığını genişletmeyi amaçlamıştır. Dolayısı ile CNC üreticileri ile toplantılar düzenlenecek, liteartür taranacak ve bilgi alışverişinde
bulunulacaktır. Ekonomik etüd anlamında da proje sırasında kullanılacak olan tüm ürünlerin proforma faturaları alınmıştır ve ekonomik olarak proje
yapılabilir ve 4 ürün satılması halinde de kar noktasına geçiş yaşanacağı hesaplanmıştır.

Tasarım: Kavramdan tasarıma geçiş aşamasında sistem gereksinimlerinin belirlenmesinde firma mühendis kadrosunun yanı sıra, Hacettepe
Teknoloji  Transfer Merkezinin projede görevlendirmiş olduğu, Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği  Bölümünden Dr. Özgür ÜNVER
tarafından gerçekleştirilecektir. Bu süreçte literatür taraması, prosesler için benzer sistemlerin gözlemlenmesi ile A ve B planlarının oluşturulması
tasarlanmış ve proje kurgusu tamamlanmıştır.

Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları: Tasarım geliştirme ve doğrulama çalışmaları için yapılan tasarım sonrasında yapılan analizleri
içermektedir. Solidworks Premium paketi ile birlikte gelen analiz eklentileri ile gerekli analizler yapılacaktır. Analiz verilerine göre tasarımda gerekli
revizyonlar yapılacaktır. Tasarım verilerine göre mekanik ve elektronik imalat gerçekleştirilecek ve testler yapılacaktır. Yapılan testler sonucunda
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oluşturulan sistemde alınan bilgiler doğrultusunda tasarım revize edilecek, yeniden imalat işlemleri gerçekleştirilecek ve deneme üretimi aşamasına
geçilecektir.

Prototip Üretimi: Bu kısımda tasarlanan ürünün üretimi gerçekleştirilecek ve üretim esnasında karşılaşılan sorunlar geriye dönük olarak çözülerek
sistemde iyileştirme yapılacaktır.  Ayrıca montajda,  bakımda veya üretimde kolaylık  yaratabilecek teknik değişikler  de bu süreç içerisinde
gerçekleştirilecek ve üretim maliyeti  düşürülmüş olacaktır.

Deneme Üretimi: İmalatı tamamlanan üretim hattında deneme üretimleri gerçekleşecektir. Bunun için ürünlü denemeler yapılıp sistem performansı
ve ürün kalitesi gözlemlenecektir. Her mekanizma ayrı ayrı değerlendirilerek sistem öngörülen imalat miktarına göre optimize edilecektir.
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B.3 - YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ

B.3.1.
1- Projede hedeflenen;
   a. ürün ve/veya süreç yeniliğinin,
   b. firmanın mevcut ürün veya süreçlerinde yapacağı yeniliklerin,
pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini  belirtiniz.
1. Ürün Yeniliği;
a. Firma açısından yeni bir ürün olacaktır,
b. Türkiye de ilk defa üretilecek bir ürün olacaktır, tüm dünyada ise sadece Visaris firması benzer bir ürünü üretebilmektedir.
c. Hastanın çekilen fotoğrafında dokunulan bir noktaya sistem otomatik olarak gidecektir. Bu uygulama bu sektörde dünyada bir ilk olacaktır ve
patent ya da faydalı modelinin alınması planlanmaktadır.
d. Bu proje ile dünyada sadece 1 firmanın gerçekleştirdiği iki adet tavan statifi senkronize hareketler sağlanacaktır. Bknz Ek 4.
e. Firmamız Ar-Ge sistematiği ile tanışmış olacaktır.
f. Firmamız mekanik üretim harici yeni bir sistem ile tanışacaktır.
g. Firmamız yurt içinde ve dışında daha rekabetçi bir konuma geçecektir.
h. Firmamızda bir Ar-Ge birimi kurularak tüm iyileştirmeler ve tasarımlar firmamız bilgisi dahilinde yapılmaya başlanacaktır.
i. Firmamız sadece yurt içinde değil yurt dışındaki pazarlarda da rekabet etme gücü kazanacaktır.

2. Firmanın Mevcut Ürünlerine Göre Yapacağı Yenilik;
a. Dünya üzerinde bilgimiz dahilinde hiçbir  üründe hastanın resminde belirtilen koordinata otomatik olarak giden ve konumlanan bir  cihaz
bulunmamaktadır.
b. Final görüntü süresi kullanılacak hızlı jeneratör ve flat panel dedektörler sayesinde 9 sn ve altında olacaktır (rakipler için bu süre 10 sn ve
üzerindedir). Böylece özellikle hasta yoğun toplumlar için cihaz performansı iyileştirilmiş olacaktır.
c. Cihazın tüm hareketleri motorize ve otomatik takip özellikli olacaktır ancak rakip firmalarda sadece bazı hareketler motorizedir ve bazılarında
otomatik takip sistemi yoktur. (Bknz Ek 5)
d. SID, açı değerlerinin ve pozlama parametrelerinin dijital ortamda görülmesi her cihazda aynı anda bulunan bir özellik değildir. Bu özelliklerin aynı
anda olması final görüntü elde etme süresinin kısalmasını sağlayacaktır.
e. Bir hastanın film çekilmesi için gereken süre azami 30 sn. olarak hedeflenmiştir. Bu süre diğer cihazlarda 40 sn. ve üzerindedir.

2-Projede yer alan ve yukarıda vurgulanan yenilik faaliyetlerinde firmanın özgün katkılarını açıklayınız.
Firmamız daha önceki ürünlerinde mekanik  tasarımın ötesine geçmemiştir. Bu tasarımlar genelde benzetme yöntemleri ile yapılmıştır, bu yüzden;
bu proje kapsamında üretilecek ürüne firmamızın bir çok özgün katkısı olacaktır. Bu katkılar;

a. Dokunmatik ekrana yansıtılan hastanın çekilmiş fotoğrafı üzerinde dokunulan bir noktaya sistemin otomatik olarak gitmesi fikri firmamızda oluşan
bir fikirdir, dolayısı ile firmamız bu fikre giden mekanizmanın özgün vizyonunu belirlemiştir.

b. Otomatik röntgen cihazının tüm mekanik tasarımı, hareket ve dayanım simülasyonları firmamız bünyesinden yapılacaktır.

c. Cihazın kinematik tasarımı tümüyle firmamız olanakları ile hasta yoğun ülke şartlarına uygun şekilde tasarlanacaktır (polar ve lineer hareket
kabiliyetleri)

d. Teknik çizimleri bitirilen ve üretime hazır ürünlerin bir çoğu firmamız bünyesinde üretilecektir.

e. Cihazda kullanılacak motor ve algılayıcı seçimleri tümüyle firmanın ar-ge olanakları ile gerçekleştirilecektir, bu seçimler sırasında kullanılan tüm
araştırmalar yazılı olarak dokümante edilecektir.

f. Yazılımsal olarak bütün mantık ve işleyiş şeması firmamız olanakları ile oluşturulacaktır (bu şema hizmet alımı yapılacak bir firma tarafından
uygun bir yazılım dilline çevrilecektir).

g. Proje konusu ürünün yeterlilik testleri firma bünyesinde yapılacaktır.

h. Ürün çıktısından sonra firmamızda kurulacak servis ve yedek parça stoğu ile olası sorunlara anında müdehale edebilecek bir destek ekibi
oluşturulacaktır.

Yukarıda verilen aşamalar firma personeli ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi ile birlikte gerçekleştirilecektir. Bu proje süresince Hacettepe
Teknoloji Transfer Merkezinin projede görevlendirmiş olduğu, Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden Dr. Özgür Ünver projeye
destek verecektir.
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 EKSENLERDE MOTORİZE VE SENKRONİZE DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI TASARIMI VE ÜRETİMİ

Kinematik ve dinamik özelliklerin çıkarılması

Sistem kızaklarının seçimi

Aktüatörlerinin ve algılayıcılarının belirlenmesi

Katı model tasarımı

Mukavemet analizinin yapılması

2013 / 1

Test değişkenlerinin belirlenmesi

Test ortamının hazırlanması

Çıktılar:  Mekanik pozisyon, kablolama, yazılım değerleri, test cihazları, test cihazlarının kalibrasyonu, spesifikasyon değerleri, test revizyonu, dokümantasyon

Kalibrasyon

Testlerin gerçekleştirilmesi

Gerekli düzeltmeler 

Dökümantasyon

İş Paketi 4: Test ve Dokümantasyon Faaliyetleri 01.05.2013 30.06.2013 2 Ay

Fonksiyonel ve teknik özelliklere göre sistem ağırlığının yaklaşık hesaplanması

Çıktılar:   Müşteri anket sonuçları, rakip ürün özellik tabloları, ürünün özelliklerinin belirlenmesi, sistemin konstrüksiyonel, dinamiksel ve robotiksel yapının belirlenmesi, oluşturulan 
ürünün hiyerarşik olarak sıralanması, fiyatın  ve yöntemin belirlenmesi, uygun malzeme ve komponentlerin parametrik seçimi.

Çıktılar:  Anket sonuçlarına göre yapısal uygunluk seçenekleri, kütle ve yoğunluk, dinamik yüklerin konstrüksiyona uyumu, 2000 mm ve 3000 mm harekete olanak sağlayan lineer kızak 
ve1800 mm hareket sağlayacak iç içe geçmiş teleskopik kızak, açısal ivme, güç, hız, verimlilik, mekaniksel ve elektronik donanımsal montaj, stress - strain grafiği, akma, basma, fatig, ve 
darbe gerilimleri, hastane röntgen çekim listesi ve operatör anket sonuçları, mekaniksel ve elektronik donanımsal montaj, parçaların iç içe uyumu, detay, yapım, montaj resimleri, BOM 
listesi, sistem gereksinimlerine uygun malzeme listesi

31.03.2013 7 Ay

Malzeme listesinin belirlenmesi

Mantık şemasının çıkarılması

İş Paketi 2: Ayrıntılı Tasarım ve Prototip Geliştirme Faaliyetleri 01.09.2012

Sistem enetegrasyon ve düzeltmelerin gerçekleştirilmesi,

Çalışır simülasyonun yapılması

Teknik çizimlerin çıkarılması

Proje Adımları
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Ürün ağacının çıkarılması

Teknik ve mali yapılabilirlik etüdü

Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi

Rakip ürünlerin incelenmesi, kıyaslama tablosu ile sektör ve pazar araştırması (literatür taraması)

Fonksiyonel ve teknik özelliklerin çıkarılması

Ön tasarım çalışmaları

İş Paketi 1: Ürün Özelliklerini Belirleme ve Ön Tasarım Faaliyetleri 01.07.2012 31.08.2012 2 Ay

Çıktılar:  Malzeme listesi ve komponentlerin tedariği, parça üretimi, alt montaj parçaları, 0rgan montaj parçaları, elektronik komponentlerin mekaniksel komponentler ile uyumu, uygun 
olmayan elektronik veya mekanik sistemlerin revizyonu

İş Paketi 3: Tasarım Doğrulama Faaliyetleri 01.03.2013 31.05.2013 3 Ay

Malzeme siparişi

Parça imalatı

Parça entegrasyonu

Sistem entegrasyonu

Ön testler

Gerekli düzeltmeler

2012 / 2
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C.1.2.   İş Paketleri Listesi

İş Paketi Sıra No 1 (İş Paketi Kodu:58482)
İş Paketi Adı Ürün Özelliklerini Belirleme ve Ön Tasarım Faaliyetleri
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.07.2012-31.08.2012     61 gün
İlgili Kuruluşlar DRS DİJİTAL RADYOLOJİ SİSTEMLERİ MEDİKAL MAKİNA YAZILIM İLETİŞİM SANAYİ VE TİC.

LTD. ŞTİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
1.1. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
1.2. Rakip ürünleri inceleme, kıyaslama tablosu ile sektör ve pazar araştırması (literatür taraması)
1.3. Fonksiyonel teknik özelliklerin çıkarılması
1.4. Ön tasarım çalışmaları
1.5. Ürün ağacının çıkarılması
1.6. Teknik ve mali yapılabilirlik araştırması
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
1.1 Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve en iyi en kaliteli hizmeti verebilmek için anket düzenlemesi yapılacak. İncelenecek parametreler ise uygun
motorize hareket senaryoları, kullanıcı dostu panel içeriği, sistemin performans özellikleri, ekonomik değerler.
1.2 Uluslararası ve yurtiçi medikal sektör fuarlarında fiziki, yazılı ve sözlü sistem konfigürasyonları hakkında bilgi edinme ayrıca firmalardan katalog,
cd gibi medya araçlarını bilgi edinme amaçlı toplamak. İncelenecek parametreler ise kullanılan yazılımlar, kullanılan eksenel hareketler, kullanılan
konfigürasyonlar, konstrüksiyon.
1.3 Firmaların ön plana çıkardığı fonksiyonel özellikleri internet, katalog, fuar ve iletişim yolu ile edinme aynı zamanda hastane koşulları ve
anketlerden faydalanma. İncelenecek parametreler ise anket sonuçlarından ve firmaların öne sürdüğü üstün özelliklerinden cihazın teknik
özelliklerinini  çıkması.
1.4 3 boyutlu ve 2 boyutlu programlarla kaba taslak oluşturmak. İncelemek parametreler ise anket sonuçları ve ürün kataloglarına göre sistemin
şase, eklem, Mekatronik bağlantı yerleri ve elektriksel donanımlarını uygun olarak yerleşim alanlarını belirlemek.
1.5 Ön tasarım çalışmalarında belirlenmiş olan konfigürasyona göre sistemin ürün ağacını oluşturmak. İncelenecek parametreler ise ana montaj,
organ montaj, grup montaj ve detay parçalarının belirlenmesi.
1.6 Çıkarılan ürün ağacına göre firmalardan proforma fatura talebi. İncelenecek parametreler  statik ve dinamik yüklere göre yapısal malzeme
seçimi, motor kabiliyetleri, yapısal geometriye göre dayanıklı malzeme seçimi, sürtünme ve hassas pozisyona uygun kızaklar, motorizasyonun
yazılımsal senaryoya uygun olması için uygun kontrol ünitesi, gelecekteki güncellemelere göre uygun fiyat farklılıklarını kıyaslama, maliyeti düşük
ve uygun ürün seçimi, piyasada benzer uygulamaları yapmış firmaların görüşlerinin alınması.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Proje konusu ile ilgili yapılacak olan rakip ürünlerin teknik karşılaştırma tabloları analiz edilerek, yapılacak olan ürünün teknik spesifikasyon
belilerleme çalışmaları yapılacaktır.
4- İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz.
1.1. Çıktı; müşteri anket sonuçları, başarı kriteri; uygun sonuçlara göre fonksiyonel teknik özellikleri belirlemesi.
1.2. Çıktı; rakip ürün özellik tabloları, başarı kriteri; hangi fonksiyonel özelliğin daha çok tercih edilmesi.
1.3. Çıktı; ürünün özelliklerinin belirlenmesi, başarı kriteri;  müşteri ve rakip ürün kıyaslamasından elde edilen istatistiksel verilere göre  seçim
yapımı.
1.4. Çıktı; sistemin konstrüksiyonel, dinamiksel ve robotiksel yapının belirlenmesi, başarı kriteri; belirlenen yapılara uygun komponentlerin seçimi.
1.5. Çıktı; oluşturulan ürünün hiyerarşik olarak sıralanması, başarı kriteri; hiyarerşik olarak sıralanmış komponentleri adreslemek.
1.6. Çıktı; fiyatın  ve yöntemin belirlenmesi, uygun malzeme ve komponentlerin parametrik seçimi.  Başarı kriteri ; düşük maliyet ve kaliteli ürün
oluşturmak,güç, akım, ivme, hız , aktuator, enkoder, kontrolcu,yazılım kullanılacak çeşidinin belirlenmesi.
5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.
Bu iş paketinin çıktısı ikinci iş paketinin girdisi olacak.

9/277120590



İş Paketi Sıra No 2 (İş Paketi Kodu:58483)
İş Paketi Adı Ayrıntılı Tasarım ve Prototip Geliştirme Faaliyetleri
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.09.2012-31.03.2013     211 gün
İlgili Kuruluşlar DRS DİJİTAL RADYOLOJİ SİSTEMLERİ MEDİKAL MAKİNA YAZILIM İLETİŞİM SANAYİ VE TİC.

LTD. ŞTİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
2.1. Fonksiyonel  teknik özelliklere göre sistem
2.2. Ağırlığının yaklaşık hesaplanması
2.3. Kinematik ve dinamik özelliklerin çıkarılması
2.4. Sistem kızaklarının seçimi
2.5. Aktüatörlerin ve algılayıcılarının belirlenmesi
2.6. Katı model tasarımı
2.7. Mukavemet analizinin yapılması
2.8. Mantık şemasının çıkarılması
2.9. Sistem entegrasyon ve düzeltmelerin gerçekleştirilmesi,
2.10.Çalışır simülasyonun yapılması
2.11.Teknik çizimlerin çıkarılması
2.12 Malzeme listesinin belirlenmesi
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
2.1 Anket sonuçları ve media litaratür taramasına göre uygun sistem belirleme,parametler ise konstrüksiyon ve hareket kabiliyetleri
2.2 Standart mazlemelerin ve kullanılacak komponentlerin katalogtan birim/kg değerlerinden toplam kütle hesabı, yoğunluk, kütle
2.3  Tasarım programı,  kütle  ve  aktuator  göre  elde  edilen  kinematik  ve  dinamik  verilerin  konstrüksiyona uyumu,  döner,  lineer  eksen tipi
mekanizmalar  ,eklemler
2.4 Kataloglar, kuvvet, basınç, sürtünme, dayanım
2.5 Newton yasaları, elektrik yasaları, enerji formüllerine göre aktüatörlerin Spesifikasyonlarının kullanma, incelenecek parametreler ise açısal
ivme, güç, hız, verimlilik,  atalet direnci
2.6 Çizim programı, incelenecek parametreler ise kalite, maliyeti düşük ve üretebilirliği yüksek tasarımlar, yeniden değiştirilebilen tak kullan tipi
organlar
2.7 Analiz programı, incelenecek parametreler stres- strain grafiği, akma, basma, yorulma ve darbe gerilimlerinin sistem üzerindeki etkileri
2.8 Hastanelerdeki röntgen çekim taleplerine ve operatör anket sonuçlarına göre mantık şeması oluşturmak
2.9 Çizim programı, incelenecek parametreler ise, alt parçaların montajı ve uyumsuzluk gösteren durumları düzeltmek
2.10 Çizim programı, tasarımı yapılmış ürünün simülasyon edilerek eksiklerin tespiti
2.11 Çizim programı, detay resimleri, yapım resimleri, montaj resimleri
2.12 Çizim programı, solidworks programından BOM list seçeneği ile malzeme listesinin oluşturulması
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Solidworks programında mukavemet, kinematik analizleri, sistemin çakışmalarının kontrolü, solidworks programından malzeme yoğunluklarını
atayarak sistemin kütlesinin teorik sonuçları.
4- İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz.
2.1 Çıktı; Anket sonuçlarına göre yapısal uygunluk seçenekleri başarı; uygun yapısal ve kinematik sistem oluşturma
2.2 Çıktı; Kütle ve yoğunluk, başarı: hareket organlarının sistemin kütlesini taşıyacak malzeme seçimi.
2.3 Çıktı; Dinamik yüklerin konstrüksiyona uyumu,başarı kriteri; eksenlerde maksimum 3000mm/ dk hızla ilerlerken sistemin atalete karşı direnç
koyması ve yumuşak ivme ile azalarak yavaşlaması.
2.4 Çıktı:; 2000 mm ve 3000 mm harekete olanak sağlayan lineer kızak ve1800mm sağlayacak iç içe geçmiş teleskopik kızak, başarı kriteri,
sistemin kinematik ve mukavemet değerlerini karşılıyor olması.
2.5 Çıktı; Açısal ivme, güç, hız, verimlilik,  başarı kriteri; atalet direnci başarı kriteri x ekseninde max 3000 mm/ dk hıza sahip olmak, y ekseninde
3000 mm/dk hıza sahip olmak, z ekseninde max 3000 mm/ dk hıza sahip olmak. Açısal hareketlerde max 6.3 rad/sn hıza sahip olmak.
2.6 Çıktı; Mekaniksel ve elektronik donanımsal montaj, Başarı kriteri;parçaların üretilebilirliği ve kolay montaj olması aynı zamanda değiştirilebilir ve
bir başka modelin diğer modele uyumluluğu.
2.7 Çıktı; Stress - strain grafiği, akma, basma, fatig, ve darbe gerilimler. Başarı kriteri; X,Y,Z ekseninde çekme ve basma gerilimlerini sahip olmak
aynı zamanda ivmesel kazanıma maruz kalındığında sehim etkisinin minimum değerde olması. Dinamik hareketlerde yorulma gerilimlerine karşı
dayanım. Sistemin 4 güvenlik faktörüne dayanımlı olması.
2.8 Çıktı; Hastane röntgen çekim listesi ve operatör anket sonuçları, başarı: belirlenmiş olan mantık şemasını gerçekleştirmesi.
2.9 Çıktı; Mekaniksel ve elektronik donanımsal montaj, Başarı kriteri;parçaların üretilebilirliği ve kolay montaj olması aynı zamanda değiştirilebilir ve
bir başka modelin diğer modele uyumluluğu.
2.10 Çıktı; Parçaların iç içe uyumu. Başarı kriteri; Mekaniksel ve diğer komponentlerin birbirleri arasındaki çarpmalara engel olmak.
2.11 Çıktı; Detay, yapım, montaj resimleri,Başarı kriteri; montaj resimlerinin sistemi birleştirmede, detay belirtmede ve üretimde kolay kullanımı ve
ASME Y14.5 1994  geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma  kriterlerini taşıması.
2.12 Çıktı; BOM listesi, sistem gereksinimlerine uygun malzeme listesi
5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.
Bu iş paketinin çıktısı üçüncü iş paketinin girdisi olacak.
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İş Paketi Sıra No 3 (İş Paketi Kodu:58484)
İş Paketi Adı Tasarım Doğrulama Faaliyetleri
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.03.2013-31.05.2013     91 gün
İlgili Kuruluşlar DRS DİJİTAL RADYOLOJİ SİSTEMLERİ MEDİKAL MAKİNA YAZILIM İLETİŞİM SANAYİ VE TİC.

LTD. ŞTİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
3.1. Malzeme siparişi
3.2. Parça imalatı
3.3. Parça entegrasyonu
3.4. Sistem entegrasyonu
3.5. Ön testler
3.6. Gerekli düzeltmeler
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
3.1 BOM listesine göre  ihtiyaçların belirlenmesi, BOM listesindeki malzemelerin tedarik edilmesi.
3.2 Teknik resimdeki parçanın tipine göre imalat yöntemi belirlenmesi,  üretim teknikleri
3.3 Temel parçaların birleştirilmesi, birleştirme teknikleri
3.4 Organ parçaların birleştirilmesi, birleştirme teknikleri
3.5 Yazılımsal, elektroniksel ve mekaniksel  sistemlerin çalışma performanslarını kontrol, her bir parçanın kendi görevini yerine getirmesi
3.6 İstenilen performansı sergilemeyen kısımların değerlendirilmesi, testlerde yetersiz kısımların yeniden revize edilerek geri dönümlü imalatı
entegrasyonu ve testi
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Alt montaj ve organ montaj uygunluğu, yazılımsal ve mekaniksel kismi uyumluluk testleri, üretim maliyet analizleri.
4- İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz.
3.1 Çıktı; Malzeme listesi ve komponentlerin tedariği, Başarı kriteri; uygun maliyetli, kaliteli, verimli uluslarası sağlık standartlarına uygun malzeme
tedariği.
3.2 Çıktı; Parça üretimi, Başarı kriteri düşük maliyetli, üretim zamanı az ve sıkı toleranslara uygun.
3.3 Çıktı; Alt montaj parçaları, Başarı kriteri, üretimi yapılmış parçaların montajının istenilen ölçü aralıklarında birleştirilmesi.
3.4 Çıktı; Organ montaj parçaları, Başarı kriteri; alt montajı yapılmış parçaların birbirleri ile montajının istenilen ölçü aralıklarında birleştirilmesi.
3.5 Çıktı; Elektronik komponentlerin mekaniksel komponentler ile uyumu, Başarı kriteri; her bir mekatronik birimin kendi içinde istenilen değerlerde
mekaniksel ve elektriksel değerlerde çalışması.
3.6 Çıktı; Uygun olmayan elektronik veya mekanik sistemlerin revizyonu, Başarı kriteri; geri dönme ve yeniden revizyonun minumum olması.
5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.
Bu iş paketinin çıktısı dördüncü iş paketinin girdisi olacak.
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İş Paketi Sıra No 4 (İş Paketi Kodu:58485)
İş Paketi Adı Test ve Dokümantasyon Faaliyetleri
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.05.2013-30.06.2013     60 gün
İlgili Kuruluşlar DRS DİJİTAL RADYOLOJİ SİSTEMLERİ MEDİKAL MAKİNA YAZILIM İLETİŞİM SANAYİ VE TİC.

LTD. ŞTİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
4.1 Test değişkenlerinin belirlenmesi
4.2 Test ortamının hazırlanması
4.3 Kalibrasyon
4.4 Testlerin gerçekleştirilmesi
4.5 Gerekli düzeltmeler
4.6 Dökümantasyon
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
4.1 Tasarlanmış sistem Spesifikasyonlarının sistem değişkenleri olarak atanması, mekaniksel elektriksel ve yazılımsal değişkenlerin atanması.
4.2 Bilgisayarlı kontrol laboratuvarı, haberleşme kabloları ve sensörler.
4.3 Sistemi test edecek cihazların kalibrasyonları
4.4 Atanan değerlerin istenilen verilere uygunluğu, mekaniksel elektriksel ve yazılımsal değişkenler.
4.5 İstenilen değerlerdeki sapmaların telafisizliğine karşı geri dönüş ve düzeltmeler.
4.6 Sistemin kullanım kılavuzunun oluşturulması, teknik çizimlerin kodlanması ve dokümantasyonu.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.
Mekaniksel testler, yazılımsal testler, mekanik yazılım ilişkilendirme testleri, ölçüm cihazlarının kalibrasyonları.
4- İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz.
4.1 Çıktı; Mekanik pozisyon, kablolama, yazılım değerleri, Başarı kriteri; istenilen pozisyonlara cevap, istenilen hareketlere karşı tepki süreleri, hız
ayarları, eylemsizliğe karşı tepkiler, mukavemet değerleri, yazılımsal olarak istenileni yaptırabilme.
4.2 Çıktı; Test cihazları, Başarı kriteri; yeterli donanımdaki cihazların elde edilmesi.
4.3 Çıktı; Test cihazlarının kalibrasyonu, Başarı kriteri; hasas tolerans aralığındaki ölçüm kabiliyetine sahip cihazları elde etmek.
4.4  Çıktı;  Spesifikasyonların  değerleri,  Başarı  kriteri;  yazılımsal  olarak  komponentlerin  yüksek  performansta  çalıştırılması  ve  elektronik
komponentlerin  istenilen  tepkiye  cevap  verme süreleri.
4.5 Çıktı; Test revizyonu , Başarı kriteri; minimum düzeltme.
4.6 çıktı; Dokümantasyon, Başarı kriteri; kullanım kılavuzu, kalite yönetim sistemine göre dökümantasyon oluşturma, ürün broşürü ve teknik çizim
kodları.
5- Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz.
Bu iş paketi projenin son iş paketidir.
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C.2 - PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

Proje Yönetimi İle İlgili Açıklamalar
Tüm Eksenlerde Motorize ve Senkronize Dijital Röntgen Cihazı Tasarımı ve Üretimi isimli projemizin proje yürütücüsü Makine Mühendisi Anıl
ADIGÜZEL olarak belirlenmiştir. Anıl Adıgüzel firmada Ar-Ge sorumlusu olarak görev almaktadırlar. Bu proje ile kurulacak olan  Ar-Ge biriminin
koordinasyonunu sağlayacaklardır. Proje süresince Anıl Adıgüzel zamanının büyük bölümünü proje yürütücülüğünün yanı sıra aktif olarak ürün
tasarımı ve analiz işlemlerini, imalat takibini ve test işlemlerini ve deneme üretimlerini gerçekleştirecektir. Anıl Adıgüzel'e ek olarak firmanın Genel
Müdürü ve 4 yıllık Fizik Bölümü mezunu Emin Güner X-ray konularında, elektronik teknisyenleri Emre Çavuşoğlu ve Suat Cömert, elektronik
montaj, test, tasarım doğrulama çalışmalarına yardımcı olacaklardır. Üretim hattının imalatı aşamasında ise firmadaki görevleri ve teknik
becerilerine göre, Gökhan Arat, Yavuz Murat Yağmur, Adem Şener ve Murat Demirtaş görev alacaktır.

C.2.1 - Proje Ekibi

Personel Adı Ünvan TC Kimlik/Pasp.No Eğt. Durumu Lisans Mez.Trh. İşe Başlama Trh. Fikir Sahibi
ANIL ADIGÜZEL Makine Mühendisi 14159019998 Lisans 03.10.2011 03.05.2012 Hayır

EMİN GÜNER Fizikçi 22498651120 Lisans 19.06.1996 02.09.2011 Evet
SUAT CÖMERT Teknisyen 10585084494 Lise ve altı  - 03.05.2012 Hayır

YAVUZ MURAT YAĞMUR Teknisyen 11920053090 Lise ve altı  - 05.05.2012 Hayır
EMRE ÇAVUŞOĞLU Teknisyen 13372143688 Lise ve altı  - 03.05.2012 Hayır

GÖKHAN ARAT Teknisyen 36112212086 Lise ve altı  - 01.01.2011 Hayır
MURAT DEMİRTAŞ Teknisyen 15313131334 Lise ve altı  - 07.06.2012 Hayır

ADEM ŞENER Teknisyen 11068308816 Lise ve altı  - 01.01.2011 Hayır
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C.3 - KURULUŞUN AR-GE OLANAKLARI

C.3.1.
Kuruluşunuzun Ar-Ge olanakları ve deneyimini aşağıdaki başlıklardan ilgili gördüklerinizi dikkate alarak  açıklayınız:
      a. Ar-Ge personeli, laboratuar, test ortamları, alet-teçhizat, yazılım araçları, kütüphane,  bilgi birikimi gibi Ar-Ge altyapısı,
      b. Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneği,
      c. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin “kurumsal hafıza” (sistematik ve sürekli dokümantasyon gibi) varlığı,
      d. Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla danışmanlık, hizmet alımı, ortak çalışmalar gibi tanımlı  ve sürekli ilişkiler,
      e. Uzun vadeli teknolojik hedefler,
      f. Proje konusuyla ilgili kuruluşunuzun TÜBİTAK desteği ile daha önce yapmış olduğu projeleri belirtiniz.
A) Ekip niteliğinde 25 yıl ve şirket bazında 5 yıllık tecrübe ile konvansiyonel cihaz üretim kabiliyetine sahip firmamız mekaniksel, elektrik ve
elektronik alt yapısı ile tasarım ve üretim bilgisine sahiptir. Firmamız mekaniksel ve elektriksel olarak tasarlayacağımız cihazın konvansiyonel halini
tasarlamış ve üretip müşteriye sunmuştur.
Bu projede 1 mühendis 1 fizik uzmanı, 4 elektronik teknisyeni, 2 mekanik imalat teknisyeni görev alacaktır. Firmadaki tüm altyapı makine, teçhizat
vb cihazlar ise;
- Elektronik bölümünde; ölçüm aletleri, 24 V AC ve DC adaptörler, elektronik sarf malzemelerdir.
- İmalat bolumunde; RM35-ES konvansiyonel matkap 1 adet, Mig- Mag 350  kaynak makinasi 2 adet, 300KDG testere makinasi 1 adet, Formen
Retrofit freze tezgahi 1 adet, TN50 konvansiyonel torna tezgahi 1 adet, sac kesme makinasi 1 adet bulunmaktadir.
İmalat sürecinde cihazın %80'lik bır kısmı firmamız olanakları ile gerçekleştirilebilecektir. Sadece lazer kesim-büküm, statik boya ve yazılım
konusunda dışarıdan hizmet alımı yapılacaktır.

B) Konvansiyonel olarak DRF-200, DRTX-500, DRW-300,DRT-400,DRCT-600,DRE-700,DRC-100,DRC-100W olmak üzere 8 adet tasarlayıp ve
modernize ettiğimiz ürünler mevcuttur. Bu ürünlerin katalogları ve/veya fotoğrafları EK-1'de incelenebilir. Bu ürünlerin özellikle DRCT-600,DRE-700
firmamız tarafından geliştirilmiştir. Firmamız üretime başladığı andan itibaren ürünlerini geliştirme konusunda çalışmalar yapmıştır. Fakat bu
çalışmalar büyük çoğunlukla deneme yanılma yöntemiyle ve benzetme yöntemleriyle yapılmıştır. Bu proje ile Üniversite Sanayi İşbirliğine adım
atarak, Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi ile anlaşma yapılmış ve yeni ürün geliştirme konusundaki bilgi ve birikimlerini görevlendirdiği
akademisyenler vasıtasıyla firmamıza aktarması hedeflenmiştir. (detay bilgi D bölümünde verilmiştir)

C) Firmamız SZUTEST,TURKAK,TAEK,TSE,CE 2195 ve SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI belgelerine sahiptir. Ayrıca tasarım ve modernize ettiği
ürünlerin teknik çizimleri ve bilgi birikimi de bilgisayar sabit belleklerinde ve dosyalarda tutulmaktadır. Firmamız, üretmiş olduğu ürünlerin 2 ve 3
boyutlu resimlerini kendi bünyesinde çizmekte ve bu çizimlere göre imalatlarını yapmaktadır. Bunun haricinde ürünlere ait detay bilgileri arşiv
oluşturacak şekilde toplayamıyoruz. Mevcut imalat resimleri ve çizimleri de çok fazla detay içermediği için üretilen ürünlere ait teknik üretim kitabı
oluşturamamaktayız.
Firmamız "kurumsal  hafıza"  için,  proje  kapsamında yapılacak olan Ar-Ge çalışmalarının  sistematik  bir  biçimde uygulanabilmesi  ve proje
kapsamında üretilecek olan her türlü çalışmanın dokümante edilmesinin sağlanması için Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi ile yaptığı anlaşma
kapsamında, proje süresi olan 12 ay boyunca projede görevlendirilen akademisyen ile idari personelden aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerini
alacaktır. (detay bilgi D bölümünde verilmiştir)

D) Planladığımız proje kapsamında ve üretmeyi düşündüğümüz Eksenlerde Motorize ve Senkronize Dijital Röntgen Cihazı Tasarımı ve Üretimi
projemizde, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ile tanımlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği çerçevesinde
projemiz hayata geçirilmek istenmektedir. Firmamızın ihtiyacı olan, Ar-Ge sistematiği, kurumsal hafızanın oluşturulması ve projemizin başarılı bir
şekilde hayata geçirilmesi için gerekli Ar-Ge çalışmalarını içeren, akademik ve idari danışmanlık hizmetini almak üzere Hacettepe Teknoloji
Transfer Merkezi ile sözleşme imzalamıştır. Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi, akademik destek vermesi için, Hacettepe Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümünden Dr. Özgür ÜNVER'i ve idari konular içinde bir destek personelini görevlendirmiş bulunmaktadır. Hacettepe Teknoloji
Transfer Merkezi, projede görevlendirdiği akademisyen ve idari destek personeli ile projenin aşağıdaki aşamalarında firmamızın ihtiyaç duyduğu
akademik ve idari desteği sağlayacaktır.

- Proje ihtiyaçlarına göre Ar-Ge ve teknik ekibinin firma ile beraber oluşturulması,
- Görev dağılımlarının yapılmasına destek verilmesi,
- Ekibi ve çalışmaları yönetecek, firma personelinden bir moderatörün belirlenmesi,
- Toplantıların ve ekibin koordinasyonunun sağlanması,
- Rakip ürün araştırmasının ve teknik özellik belirlenmesinin proje ekibi ile beraber yapılması,
- Pazar araştırmasının proje ekibi ile beraber yapılması,
- Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi için anket çalışmalarının proje ekibi ile beraber yapılması,
-  İki  haftada bir  (gerektiğinde her hafta) firmada gerçekleştirilek toplantılar ile proje akışının yakından ve yerinde takip edilmesi ve gerekli
yönlendirmelerin yapılması,
- Proje konusuna göre literatür çalışmalarının nasıl yapılacağının anlatılması ve ekip ile beraber yapılması,
- Proje kapsamında iş paketlerinin ve uygulanacak yöntemlerin ekip çalışmasıyla belirlenmesi,
- Proje konusu ürünün ekip ile beraber ana ve alt parçaları için gerekli parametrelerin belirlenmesi, ön araştırmaların yapılması ve ana ve alt
parçaların belirlenmesi,
- Sürdürülebilirlik aşama raporları içeriğinin idari ve teknik yönden hazırlama bilgilerinin ekip ile paylaşılıp birlikte hazırlanması,
- Ar-Ge proje dosyasının hazırlanması için gereken bilgilerin dokümante edilerek kurumsal hafızanın oluşumuna destek olunması,
- Toplantılar esnasında elde edilen bilgi, belge ve yöntemlerin, alınan kararların daha sonraki toplantı için verilen görev dağılımlarının tutanak
tutularak aynı zamanda sesli ve/veya yazılı olarak kayıt altına alınmasının sağlanması ve tutulan kayıtların ekip içerisinde paylaşımının sağlanması,
- Çıkan son ürünün teknik çizimlerinin ürün ağacı şeklinde hiyerarşik düzende numaralandırılarak bir nevi borkodlama sisteminin proje ekibi ile
beraber yapılması,
- Çalışmaların, proje iş planına uygun ilerlemesinin sağlanması, aksama durumlarında gerekli idari uyarıların yapılması,
- Ürüne ait kullanım kılavuzunun hazırlanmasının proje ekibi ile beraber yapılması,
- Ürüne ait teknik üretim kitabının oluşturulmasının proje ekibi ile beraber yapılması.

E)Firmamız bu proje ile birlikte kurumsal kimliğini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda oluşturmuş olduğu Ar-Ge birimine daha fazla
önem vererek yeni yatırımlar yapma ve var olan mekanik ve elektronik altyapısını daha da güçlendirerek  tasarım ve çözüm odaklı bir yol haritası
oluşturmayı hedeflemektedir. Bu proje ile geleceğimize zemin olacak know-how  bilgisi kazanılacak ve gelecekteki projelerimiz için gerekli teknik
ekip ile bilgi birikimi kazanılmış olacaktır.

F) TÜBİTAK desteği alarak gerçekleştirilmiş herhangi bir projemiz bulunmamaktadır.
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D.1 - EKONOMİK ÖNGÖRÜLER

1- Proje çıktısının ticarileşme potansiyelini, yurt içi/dışı pazar payını, ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığını belirtiniz.
Türkiye'de röntgen cihazı üreten 3 firma bulunmaktadır ancak bu firmaların hepsi de konvansiyonel tekniklerle mekanik bileşenleri barındıran
röntgen cihazları üretmektedirler. Bu anlamda, bu projenin gerçekleştirilmesi ile, Türkiye'de motorize röntgen cihazı üreten ilk firma olunacaktır.
Ayrıca dünya pazarında ise bizim bilgimiz dahilinde bizim üretmeyi planladığımız cihaza muadil olabilecek bir ürüne sahip sadece bir tane firma
mevcuttur (Visaris). Projemizde üreteceğimiz ürün birçok firmada parça parça bulunan özelliklerin neredeyse tümünü içerecektir. Dolayısı ile bu
proje ile firmamız bu konuda önde gelen firmaların bilgi birikimine ulaşmış olacak ve istek doğrultusunda bu teknolojiyi istediği gibi kullanacaktır.
Dolayısı ile yurt içinde ve yurt dışında uygun satış fiyatlarından dolayı kısa zamanda büyük bir pazar payına sahip olacağını tahmin etmekteyiz.
Yurt içinde ise alımlar genelde ihale tekniği ile yapıldığı için en uygun fiyata ürün verebilecek olan firmamız ihale şartlarını bu proje sayesinde
sağlayacak ve neredeyse iç piyasanın tümüne ürün verebilir düzeye gelecektir.

- Tükiyede 2009 yılında satılan cihaz sayısı: 40
- Tükiyede 2010 yılında satılan cihaz sayısı: 50
- Tükiyede 2011 yılında satılan cihaz sayısı: 40
- Firmamızın 2009 yılında sattığı cihaz sayısı: 18
- Firmamızın 2010 yılında sattığı cihaz sayısı: 23
- Firmamızın 2011 yılında sattığı cihaz sayısı: 11
(Bknz: Ek-3)

Bu durumda piyasanın 3 yıllık ortalamasına gore piyasanın %38.5'ine hakim olan firmamızın %65 değerlerine tırmanması hedeflenmiştir. Böylece
yaklaşık %70'lik bir artış gerçekleşmiş olacaktır.

D.1.1.
2- Projenin sağlayacağı katma değer, proje çıktısının firma verimliliği ve rekabet gücüne katkılarını belirtiniz.
Gerçekleştirilecek olan proje ile birlikte;

- Firma proje sayesinde Ar-Ge birimini oluşturmuş olacaktır.
- Bu proje ile hem firmamızın hem de ülkemizin x-ray cihazı üreten dünya firmaları arasında prestiji artacaktır.
-   İnovatif  ürün  yelpazesi  sayesinde  pazardaki  rekabetçi  firmalara  karşı  yerli  üretim  firması  olarak  boy  göstererek,  pazardaki  konum
sağlamlaştırılmış  olacaktır.
- Konvansiyonel yapıdan motorize sistemlere geçişimiz ile önümüzdeki en büyük engel olan ihale koşullarının üstünde ve ucuz maliyetle ihalelere
girme hakkı kazanacak ve elde ettiğimiz kazanç ile büyüyen büyüdükçe yeniliklere yatırım yapan firma haline gelinecektir.

Günümüzde dijital röntgen cihazını almak isteyen sağlık kuruluşları, yurt içinden yerli bir ürün bulamamaktadırlar. Yapılan ekonomik araştırmalara
göre, yurt dışı muadil ürünler özelliklerine göre 400.000 - 800.000 TL arasında değişen fiyatla satılmaktadır. Projemizi başarı ile sonuçlandığımız
takdirde hedefimiz tam otomatik dijital röntgen cihazını 300.000 TL ye satabilmektir. Yaklaşık 200.000 TL maliyeti olacak proje konusu üründen ilk
sene 5 adet satmayı hedeflemekteyiz. 5 adet ürün satışında projenin gerçekleştirilmesi için harcanması öngörülen rakamı çıkararak kara geçmeyi
hedeflemekteyiz.

3- Projenin kuruluşunuza sağlayacağı ekonomik getiriye ilişkin aşağıda listelenen ölçütler çerçevesinde sayısal tahminlerinizi ve bu tahminlerin
dayandığı kabullerinizi belirtiniz.
a)Pazara çıkış süresi (ay): 12
b)Satış hasılatında beklenen artış (%): 1.500.000 / 262.400 = %571
c)Pazar payında beklenen artış (%): Mevcut durumda ortalama 44 cihazın 11 tanesi firmamız tarafından satılıyor ve %25 pazar payımız

vardır. Proje kapsamında geliştirilen cihaz ile bu sayı 18'e çıkacak ve pazar payı %41'e yükselecektir.
Bu da %64 artışa denk gelmektedir.

d)Kara geçiş noktası: Donanımlı  5  adet  cihazın  satışından sonra  proje  için  harcanan tüm giderlerin  karşılanabileceği
hesaplanmıştır.  Bu  da  bugünkü  yurt  içi  alım  şartlarında  1  yıl  gibi  bir  zaman  dilimine  karşılık
gelmektedir.

4- Kuruluşunuzun TÜBİTAK desteği alınarak son beş yıl içerisinde sonuçlanan projelerinin ticari başarıları (satış hasılatında ve pazar payında
yaptığı artış), verimlilik artışı, maliyet düşüşü, istihdama olan katkılarını ve diğer proje kazanımlarını belirtiniz.
TÜBİTAK'a firmamız tarafından sunulan ilk projedir.
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M011 - PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

İş Paketi : 1 - Ürün Özelliklerini Belirleme ve Ön Tasarım Faaliyetleri (01.07.2012 - 31.08.2012)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

ANIL ADIGÜZEL
(01.07.2012 - 31.08.2012)

Proje Yürütücüsü Makine Mühendisi 0,65 2 1,3 5.643 7.335,9

YAVUZ MURAT YAĞMUR
(01.07.2012 - 31.08.2012)

Elektronik Bölüm Sorumlusu Teknisyen 0,2 2 0,4 2.821,5 1.128,6

EMİN GÜNER
(01.07.2012 - 31.08.2012)

X-RAY KOMPONENTLERI SORUMLUSU Fizikçi 0,1 2 0,2 4.114,93 822,99

EMRE ÇAVUŞOĞLU
(01.07.2012 - 31.08.2012)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,1 2 0,2 2.821,5 564,3

SUAT CÖMERT
(01.07.2012 - 31.08.2012)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,1 2 0,2 2.821,5 564,3

GÖKHAN ARAT
(01.07.2012 - 31.08.2012)

MEKANİK MONTAJ/KABLOLAMA
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,1 2 0,2 2.180,04 436,01

GENEL TOPLAM 2,5 10.852,09

İş Paketi : 2 - Ayrıntılı Tasarım ve Prototip Geliştirme Faaliyetleri (01.09.2012 - 31.03.2013)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

ANIL ADIGÜZEL
(01.09.2012 - 31.03.2013)

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Makine Mühendisi 0,7 7 4,9 5.643 27.650,7

YAVUZ MURAT YAĞMUR
(01.11.2012 - 31.03.2013)

ELEKTRONİK BÖLÜM SORUMLUSU Teknisyen 0,3 5 1,5 2.821,5 4.232,25

EMİN GÜNER
(01.12.2012 - 31.03.2013)

X-RAY KOMPONENTLERI SORUMLUSU Fizikçi 0,3 4 1,2 4.114,93 4.937,92

EMRE ÇAVUŞOĞLU
(01.11.2012 - 31.03.2013)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,1 5 0,5 2.821,5 1.410,75

SUAT CÖMERT
(01.11.2012 - 31.03.2013)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,1 5 0,5 2.821,5 1.410,75

GÖKHAN ARAT
(01.12.2012 - 31.03.2013)

MEKANİK MONTAJ/KABLOLAMA
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,1 4 0,4 2.180,04 872,02

ADEM ŞENER
(01.12.2012 - 31.03.2013)

MEKANİK MONTAJ/KABLOLAMA
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,1 4 0,4 1.732,56 693,02

GENEL TOPLAM 9,4 41.207,41

İş Paketi : 3 - Tasarım Doğrulama Faaliyetleri (01.03.2013 - 31.05.2013)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

ANIL ADIGÜZEL
(01.03.2013 - 31.03.2013)

Proje Yürütücüsü Makine Mühendisi 0,3 1 0,3 5.643 1.692,9

ANIL ADIGÜZEL
(01.04.2013 - 31.05.2013)

Proje Yürütücüsü Makine Mühendisi 0,6 2 1,2 5.643 6.771,6

YAVUZ MURAT YAĞMUR Elektronik Sorumlusu Teknisyen 0,3 2 0,6 2.821,5 1.692,9
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(01.04.2013 - 31.05.2013)
EMİN GÜNER
(01.04.2013 - 31.05.2013)

X-RAY KOMPONENTLERI SORUMLUSU Fizikçi 0,2 2 0,4 4.114,93 1.645,97

EMRE ÇAVUŞOĞLU
(01.04.2013 - 31.05.2013)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,3 2 0,6 2.821,5 1.692,9

SUAT CÖMERT
(01.04.2013 - 31.05.2013)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,3 2 0,6 2.821,5 1.692,9

GÖKHAN ARAT
(01.04.2013 - 31.05.2013)

MEKANİK MONTAJ/KABLOLAMA
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,4 2 0,8 2.180,04 1.744,03

ADEM ŞENER
(01.03.2013 - 31.05.2013)

MEKANİK SORUMLUSU Teknisyen 0,5 3 1,5 1.732,56 2.598,84

MURAT DEMİRTAŞ
(01.03.2013 - 31.05.2013)

MEKANİK MONTAJ/KABLOLAMA
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,5 3 1,5 1.081,66 1.622,48

GENEL TOPLAM 7,5 21.154,53

İş Paketi : 4 - Test ve Dokümantasyon Faaliyetleri (01.05.2013 - 30.06.2013)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

ANIL ADIGÜZEL
(01.05.2013 - 31.05.2013)

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Makine Mühendisi 0,3 1 0,3 5.643 1.692,9

ANIL ADIGÜZEL
(01.06.2013 - 30.06.2013)

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Makine Mühendisi 0,6 0,97 0,58 5.643 3.272,94

YAVUZ MURAT YAĞMUR
(01.05.2013 - 30.06.2013)

ELEKTRONİK BÖLÜM SORUMLUSU Teknisyen 0,5 1,97 0,98 2.821,5 2.774,48

EMİN GÜNER
(01.05.2013 - 30.06.2013)

X-RAY KOMPONENTLERI SORUMLUSU Fizikçi 0,3 1,97 0,59 4.114,93 2.427,81

EMRE ÇAVUŞOĞLU
(01.05.2013 - 30.06.2013)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,3 1,97 0,59 2.821,5 1.664,68

SUAT CÖMERT
(01.05.2013 - 30.06.2013)

ELEKTRONİK ÜRETİM/MONTAJ/TEST
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,3 1,97 0,59 2.821,5 1.664,68

GÖKHAN ARAT
(01.05.2013 - 30.06.2013)

MEKANİK MONTAJ/KABLOLAMA
OPERATÖRÜ

Teknisyen 0,3 1,97 0,59 2.180,04 1.286,22

GENEL TOPLAM 4,22 14.783,72
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M012 - SEYAHAT GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.
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M013 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU

İş Paketi Proje Geneli
Gider
S.No

Alet/Teçhizat/ Yazılım/Yayın Adı Adet Kapasite Teknik Özellik Proje Faaliyetlerindeki Kullanım
Amacı

Proje Sonrası Kullanım
Yeri/Amacı

Birim Fiyatı
(USD)

Birim Fiyatı
(TL)

Toplam Tutar (TL)

Ar-Ge Üretim
1 SOLIDWORKS 2012 1 CAD/CAE Yazılımı Tasarım faaliyetleri X 12.237,86 22.000 22.000
2 Dizüstü Bilgisayar 1 İ7 İŞLEMCİ 8 GB RAM, 1 GB

EKRAN KARTI 500GB
HARDDİSK

Proje kapsamındaki tasarım
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

X 1.668,8 3.000 3.000

Toplam 25.000
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M014 - AR-GE VE TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER TAHMİNİ MALİYET FORMU

İş Paketi Proje Geneli
Gider
S.No

Ar-Ge'nin Yaptırıldığı Kuruluş Yaptırılan İşin Açıklaması Proje Faaliyetleriyle İlişkisi Firma Dışı Yaptırılma
Gerekçesi

Tutarı (TL)

1 Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi
Ar-Ge Danış.enerji Sağlık Çevre İletişim
San.Tic.A.Ş.

Projenin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı ve tasarım doğrulama
çalışmaları için proje süresince alınacak olan akademik ve idari
danışmanlık hizmeti. Detaylı açıklama için C.3.1.D bakabilirsiniz.

Projenin hayata geçirilmesinde gerekli
görülen akademik danışmanlık hizmeti.

Akademik danışmanlık hizmeti
ihtiyacı

47.500

Toplam 47.500
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M015 - DANIŞMANLIK HİZMETİ VE DİĞER HİZMET ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU

İş Paketi Proje Geneli
Gider
S.No

Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş Hizmetin Açıklaması Hizmet Alımının Proje Faaliyetleriyle İlişkisi Hizmet Alım Gerekçesi Tutarı (TL)

1 HEDEF OTOMASYON Sistemin eksenel kontrol hareketlerini PLC kanalı ile
sağlamak ve kontrol paneli üzerinden kumanda
etmek için gerekli yazılımın geliştirilmesi

Kontrol hareketlerinin dokunmatik ekran
üzerinden PLC kontrol ile yönetilmesi
adına gerekli hizmet alımıdır.

Firma bünyesinde konu ile ilgili
tecrübeli personel bulunmaması

9.600

2 HEDEF OTOMASYON PLC yazılım eğitimi Firma Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi,
ileri sürüm yazılımların firma bünyesinde
geliştirilebilmesi

Yazılım güncellemelerini firma
bünyesine dahil etmek

3.000

3 Canoğlu Balata ve Lazer Kesim Proje kapsamında gerçekleştirilecek lazer kesim ve
büküm işleri

Proje çıktısına ait parçaların imalatı Firma alt yapısının yeterli
olmaması

1.200

4 Yeminli Mali Müşavir AGY500 raporlarının hazırlanması Mevzuat gereği Mevzuat gereği 2.360
5 Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge

Danış.enerji Sağlık Çevre İletişim San.Tic.A.Ş.
AGY101 ve AGY301 hazırlanması. Proje yazım ve mali/teknik raporlama

süreci
Firma tecrübesinin
bulunmaması

10.000

Toplam 26.160
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M016 - MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU

İş Paketi Proje Geneli
Gider
S.No

Malzeme Adı Proje Faaliyetlerindeki Kullanım
Amacı

Miktarı ve Birimi Miktarın Gerekçelendirilmesi Birim Fiyatı (USD) Birim Fiyatı (TL) Toplam Tutarı (TL)

1 VARIAN TÜP A-292 IN B-130
HOUSING

CIHAZIN X-RAY IŞIMA KISMI 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

11.834,57 21.275 21.275

2 GRİD Dedektör film plakası 2.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

177 318,2 636,4

3 KIZAK ARABALARI X ve Y eksen yük taşıyıcıları 8.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

50,06 90 720

4 UZUN MESAFE KIZAKLAR Y Eksen kızakları 2.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

363,13 652,8 1.305,6

5 KISA MESAFE KIZAKLAR X Ekseni kızakları 4.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

181,57 326,4 1.305,6

6 TUP Z EKSEN TELESKOP
KIZAKLAR

Z eksen kızakları 16.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

68,98 124 1.984

7 DEDEKTÖR Z EKSEN TELESKOP
KIZAKLAR

Z eksen hareket mili 2.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

186,91 336 672

8 AEC SENSOR Otomatik doz geçirme 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

1.393,78 2.505,6 2.505,6

9 VACUDAP Otomatik doz gönderme 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

1.548,65 2.784 2.784

10 KOLIMATOR Işık demeti açısını ayarlamada
kullanılmaktadır.

1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

1.132 2.035 2.035

11 X-RAY GENERATOR Güç kaynağı 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

12.678,42 22.792 22.792

12  SERVO MOTORLAR X,Y,Z,A,B,C,D Hareket eyleyicileri 12.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

1.070,7 1.924,8 23.097,6

13 SERVO SÜRÜCÜLERİ X,Y,Z,A,B,C,D Hareket sürücüleri 12.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

893,14 1.605,6 19.267,2

14 PROFİBUS DP ARAYUZU X,Y,Z,A,B,C,D hareket sürücülerini
birbirine bağlamak için kullanılacaktır.

12.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

194,92 350,4 4.204,8

15 SIBA 010 TR  SINYAL KABLOSU Hareket eyleyicilerin enkoder sinyal
kablosu

12.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

164,21 295,2 3.542,4

16 GÜÇ KABLOSU Hareket eyleyicilerin güç kablosu 12.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

145,52 261,6 3.139,2

17 DELTA TOUCH PANEL Kumanda konsolu 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

408,52 734,4 734,4

18 SIEMENS S-7 200 PLC PLC Kontrol ünitesi 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

1.270,96 2.284,8 2.284,8

19 İNDUKTİV SENSOR Limit değerlerinin aşılmasını
engellemek için

12.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

27,81 50 600

20 Sarf Malzemeler Bağlantı elemanları ve elektronik
elemanlar

1.0 Takım Prototip imalatı için gereken
miktardır.

2.781,33 5.000 5.000

21 1250*2500 mm ALÜMİNYUM
PLAKA

Sistem ana şasi ve kaplaması için
kullanılacaktır.

18.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

100,13 180 3.240

22 FLAT PANEL DEDEKTÖR Dijital görüntünün düştüğü yer 2.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

50.063,97 90.000 180.000
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23 DICOM PRINT SOFTWARE Çıktı alımında kullanılacaktır. 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

1.501,92 2.700 2.700

24 DICOM MWL SOFTWARE Hastane otomasyonu haberleşme
yazılımı

1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

2.002,56 3.600 3.600

25 15 M X RAY SWITCH KABLOSU Haberleşme kablosu 1.0 Adet Prototip imalatı için gereken
miktardır.

2.002,56 3.600 3.600

Toplam 313.025,6
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M030 - DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU(TL)

Değerlendirme Kapsamına Alınan Toplam Adam-Ay : 23,62 adam-ay

2012 2013
TOPLAM

TOPLAM
MALİYET

Maliyet Kalemi II. Dönem I. Dönem (TL) İÇİNDEKİ
ORANI

Personel 31.099,92 56.897,83 87.997,75 %17,61
Seyahat 0 0 0 %0
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın 25.000 0 25.000 %5
Yurtiçi Ar-Ge ve Test 25.000 22.500 47.500 %9,51
Yurtdışı Ar-Ge ve Test 0 0 0 %0
Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alım 14.980 11.180 26.160 %5,24
Yurtdışı Danışmanlık ve Hizmet Alım 0 0 0 %0
Malzeme 89.435,89 223.589,71 313.025,6 %62,64
Toplam Maliyet 185.515,81 314.167,54 499.683,35 %100
Birikimli Maliyet 185.515,81 499.683,35 499.683,35 %100
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M030 - DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (USD)

1 USD = 1,798 TL 2012 2013
TOPLAM

TOPLAM
MALİYET

Maliyet Kalemi II. Dönem I. Dönem (USD) İÇİNDEKİ
ORANI

Personel 17.299,84 31.650,35 48.950,19 %17,61
Seyahat 0 0 0 %0
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın 13.906,66 0 13.906,66 %5
Yurtiçi Ar-Ge ve Test 13.906,66 12.515,99 26.422,65 %9,51
Yurtdışı Ar-Ge ve Test 0 0 0 %0
Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alım 8.332,87 6.219,06 14.551,93 %5,24
Yurtdışı Danışmanlık ve Hizmet Alım 0 0 0 %0
Malzeme 49.750,18 124.375,43 174.125,6 %62,64
Toplam Maliyet 103.196,2 174.760,83 277.957,03 %100
Birikimli Maliyet 103.196,2 277.957,03 277.957,03 %100
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EKLER

EK-1
Ek Adı : EK1
Ek Açıklaması : GELİŞTİRİLEN ÜRÜNLER VE ÜRÜN KATALOĞU

EK-2
Ek Adı : EK 2
Ek Açıklaması : ORGANIZASYON SEMASI

EK-3
Ek Adı : EK 4
Ek Açıklaması : KULLANILACAK EKSENEL HAREKETLER VE AKTUATORLERIN SISTEM UZERINDEKI GOSTERIMI

EK-4
Ek Adı : EK5
Ek Açıklaması : PAZAR PAYI YÜKSEK FİRMALARIN ÜRÜNLERİNİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

EK-5
Ek Adı : EK3
Ek Açıklaması : 2009-2011 arasındaki satış adetleri

EK-6
Ek Adı : EK6
Ek Açıklaması : Parçaların ve malzemelerin gösterildiği 3 boyutlu model

EK-7
Ek Adı : EK7
Ek Açıklaması : BÜTÇE VE PERSONEL GEREKÇELENDİRME LİSTESİ

EK-8
Ek Adı : Proje Ekibi Özgeçmişleri

Bilgi : Yukarıda belirtilen proje önerisi eklerinin içeriklerine PRODİS uygulamasından erişebilirsiniz.
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