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İçindekiler
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Kısmi felç geçirmiş ya da çeşitli kazalar sonucu, insanın beyin korteksinde konuşma sürecine
rol veren birbiri ile irtibatlı olan Wernicke alanı ve Broca alanları zarar görebilmektedir. Beynin
bu alanları zarar gören hastalar yaşam sürecinde konuşamadığı için çeşitli psikolojik sorunlar
yaşayabilmektedirler. Özellikle kısmi felçli olup, konuşma yetisini kaybedenler temel ihtiyaçlarını
karşılamak için yardım almaları gerekir. Bu ihtiyaçları ifade edemedikleri zaman öfke patlaması
yaşayabilirler.
Bu projede, konuşma yetisini kaybetmiş, vücudunun belirli kısımlarını kullanabilen, temel
ihtiyaçlarını yardımla karşılayabilen afazi hastalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Hastanın dört
parmağına giydirilen robotik eldiven sayesinde, hastanın temel ihtiyaçlarını ifade etmesi ve
etkileşim kurması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Her parmak hareketi sensörlerle algılanarak
yazılımla çeşitli kombinasyonlar geliştirilmiş ve kablosuz (RF) olarak ses ünitesine karakter bilgileri
aktarılmıştır. Ses ünitesine RF ile gelen karakter bilgileri yorumlanarak “evet, hayır, karnım acıktı,
lavaboya gitmek istiyorum, televizyonu açar mısın?, iyi hissetmiyorum …vb.” kelimeler
seslendirilmektedir. En önemli özelliği; ihtiyaca göre seslerin değiştirilebilmesidir.
Proje yapım aşamaları belirlendikten sonra ilk olarak Arduino ile SD karttan mp3 modülü
kullanmadan, wav uzantılı ses dosyalarını okutup çalınması denenmiştir. Sistemin RF alıcı kısmına
mini amplifikatör koyulması gerektiği bu denemelerde ortaya çıkmıştır. SD kart modülü SPI
protokolüne göre haberleşmektedir. Projede kullanılan Arduino NANO yerine Rasberry Pi Zero
kullanarak dahili bluetoothdan faydalanıp parmak hareketleri algılatılabilir ve bluetoothlu bir ses
bombasına ses aktarılabilirdi. Bu sayede sistem gereksinimi olan Arduino ve mini ses amplifikatörü
kullanılmayarak maliyet düşürülebilirdi. Ancak bluetooth mesafesi kısa olduğundan tercih
edilmemiştir.
Proje üzerinde çalışılırken konuşma yetisini kaybetmiş olan hasta yakınlarından bilgiler
alınarak, hastaların en çok neyi ifade etmek istedikleri konusunda bilgiler alınmıştır. ( Resim-1.1,
Resim-1.2 )

Resim-1.1

Resim-1.2

2. Problem/Sorun:
İnsan beyninin konuşma yetisine yön veren iki ana kısım bulunmaktadır. Bunlardan biri olan
Wernicke alanı tahrip olursa, konuşulan veya yazılan kelimeler tek tek algılansa da, ifadeler bir
bütün olarak, düşünce ifade edecek şekilde yorumlanamaz. Buna da Wernicke afazisi denir. Bu
kişilerin aslında motor konuşma alanı sağlamdır. Ancak yorum yapamadıkları için kelimeleri
dizemezler ve konuşamazlar. Eğer Broca alanı tahrip olursa, kişi söylemek istediğini bilir ve buna
karar verir, ancak kelimeleri seçemez, manalı konuşma yapamaz ve anlamsız sesler çıkarır. Buna
motor afazi veya Broca afazisi denilmektedir. Broca alanından gönderilen sinyaller vasıtasıyla ses
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telleri, gırtlak, dudaklar, ağız, solunum sistemi ve konuşmada rol alan bütün diğer yardımcı kaslar
çalıştırılarak düzgün konuşma ortaya çıkarılabilmektedir.

Resim-2.1
Resim-2.1 de beynin bu alanları zarar gören hastalar yaşam sürecinde konuşamadığı için
çeşitli psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler. Özellikle kısmi felçli olup, konuşma yetisini
kaybedenler temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım almaları gerekir. Bu ihtiyaçları ifade
edemedikleri zaman öfke patlaması yaşayabilirler ve kendilerine zarar verme eğilimi
gösterebilmektedirler.
3. Çözüm
Hastanın dört parmağına giydirilen robotik eldiven sayesinde, hastanın temel ihtiyaçlarını
ifade etmesi ve etkileşim kurması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Her parmak hareketi sensörlerle
algılanarak yazılımla çeşitli kombinasyonlar geliştirilmiş ve kablosuz (RF) olarak ses ünitesine
karakter bilgileri aktarılmıştır. Ses ünitesine RF ile gelen karakter bilgileri yorumlanarak “evet,
hayır, karnım acıktı, lavaboya gitmek istiyorum, televizyonu açar mısın?, iyi hissetmiyorum
…vb.” kelimeler seslendirilmektedir. Ses ünitesinin kablosuz tasarlanma sebebi, taşınabilir
olmasını sağlamaktır. Parmak hareketlerini algılamak için flex sensör kullanılmıştır. Flex
sensörler; bükülebilme özelliği olan ve büküldüğünde direnci değişen bir malzemedir. Flex
sensörlerin parmaklara yerleşimini sağlamak için resim-3.1 deki gibi parmağın uç eklemine ve orta
eklemin üst kısmına yerleşecek şekilde materyal tasarlanmıştır.

Resim-3.1

Resim-3.2

Bu materyal SolidWorks programı ile tasarlanarak 3B yazıcı ile üretilmiştir. Yüzük şeklinde
tasarlanan bu parça, hastanın parmak ölçüleri alındıktan sonra kısa bir sürede üretilebilmektedir.
Resim-3.2 de SolidWorks programında tasarlanan ana şablon görülmektedir. Bu şablon ile alınan
ölçüler hızlı bir şekilde yeniden düzenlenerek baskıya verilmektedir.
4. Yöntem
4.1 Prototip Uygulamalar
Proje yapım aşamaları belirlendikten sonra ilk olarak Arduino ile SD karttan mp3 modülü
kullanmadan, wav uzantılı ses dosyalarını okutup çalınması denenmiştir. Bunun için resim-4.1.1
deki malzemeler kullanılmıştır.
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Arduino

SD Kart

SD Kart Okuyucu

Hoparlör
Resim-4.1.1

Devre şeması şekil-4.1.1 de verilmiştir. SD kart modül SPI protokolüne göre haberleştiği
için Arduino modellerinde SPI pinleri değişiklik gösterebilmektedir. Farklı model kullanılacaksa pin
haritasına bakılmalıdır. Bu projede denemeler, Arduino UNO modeline göre yapılmıştır. Projede
kullanılan model ise Arduino NANO dur.

Şekil-4.1.1

Resim-4.1.2

Resim-4.1.3

Belirlenen ses dosyalarını wav formatına dönüştürmek için https://audio.onlineconvert.com/convert-to-wav sitesi kullanılmıştır. Ses dosyası resim-4.1.3 deki gibi 8 bit 32000 Hz
Stereo olarak ayarlanmıştır. İndirilen dosyalar direk sd karta yüklenmektedir.
Prototip devrede hoparlör Arduino’ nun dijital 9 nolu pinine bağlanmıştır. Devrenin çalışıp
çalışmadığını denemek için aşağıdaki örnek kod kullanılmıştır.
#include <SimpleSDAudio.h>
void setup(){
SdPlay.setSDCSPin(4);
if (!SdPlay.init(SSDA_MODE_FULLRATE | SSDA_MODE_MONO | SSDA_MODE_AUTOWORKER)) {
while(1); }
if(!SdPlay.setFile("music.wav")) {
while(1); } }
void loop(void) {
SdPlay.play();
while(!SdPlay.isStopped()) { ; }}

Prototip devrede çalınan ses dosyası Arduino’ dan direk ses vermekte güçlük çekmektedir.
Yani D9 pinine bağlı hoparlör yeteri kadar ses verememektedir. Bu sorunu çözmek için D9 pinine
mini amplifikatör bağlanarak denemeler yapılmıştır. Sistemin RF alıcı kısmına mini amplifikatör
koyulması gerektiği bu denemelerde ortaya çıkmıştır.
Robotik eldiven ile ses ünitesi arasındaki RF iletişimi sağlamak için resim-4.1.4 deki
433MHz’lik RF alıcı verici modülü kullanılmıştır. Bu modülün kullanılma sebebi, kesintisiz iletişim
sağlaması ve fiyatının düşük olmasıdır. Ayrıca denemelerde alıcı-verici modüle modem anteni
takıldığında uzun mesafelerde kesintisiz iletişim sağlayabildiği tespit edilmiştir.
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Resim-4.1.4
RF modülünün çalışmasını ve iletişim mesafesini test etmek için şekil-4.1.2 deki alıcı-verici
kurulmuştur.

Şekil-4.1.2
Verici devrede 2 adet buton bulunmaktadır. D8 ve D3 pinlerindeki butonlara her
basıldığında, alıcı devrede ki D6 ve D7 pinlerine bağlı olan ledlerin yanması istenmektedir. Bunun
için aşağıdaki alıcı ve verici kodları denenmiştir.
// RF verici
#include <VirtualWire.h>
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
const char *ac2 = "a";const char *kapat2 = "b";const char *ac3 = "c";const char *kapat3 = "d";
void setup(){
vw_set_ptt_inverted(true);
vw_setup(300);
vw_set_tx_pin(8);
pinMode(2, INPUT);pinMode(3, INPUT);}
void loop(){
if (digitalRead(2)==HIGH){
vw_send((uint8_t *)ac2, strlen(ac2));
vw_wait_tx();
delay(200);}
if (digitalRead(2)==LOW){
vw_send((uint8_t *)kapat2, strlen(kapat2));
vw_wait_tx();
delay(200);}
if (digitalRead(3)==HIGH){
vw_send((uint8_t *)ac3, strlen(ac3));
vw_wait_tx();
delay(200);}
if (digitalRead(3)==LOW){
vw_send((uint8_t *)kapat3, strlen(kapat3));
vw_wait_tx();
delay(200);}}
--------------------------------------------------------------------------//RF Alıcı
switch(buf[0]){
#include <VirtualWire.h>
case 'a':
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
digitalWrite(6, HIGH);
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
break;
void setup(){
case 'b':
vw_set_ptt_inverted(true);
digitalWrite(6, LOW);
vw_setup(300);
break;
vw_set_rx_pin(8);
case 'c':
vw_rx_start();
digitalWrite(7, HIGH);
pinMode(6, OUTPUT);
break;
pinMode(7, OUTPUT);}
case 'd':
void loop(){
digitalWrite(7, LOW);break;}}}
if (vw_get_message(buf, &buflen)){
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4.2 Robotik Eldiven Donanımı ve Yazılımı
Bu projede donanım ve içine gömülü olan yazılım geliştirilirken, flex sensörlerden okunacak
analog verilerin çeşitliliği dikkate alınarak genel bir sistem kurulmaya çalışılmıştır. Dört parmağa
bağlı olan sensörlerin bükülme açıları göz önünde bulundurulmuştur. Yani sensörlerden 0 – 1024
arasında analog değerler okunmaktadır. Okunan değerler bükülme açılarına göre değişkenlik
göstermektedir. Örneğin serçe parmağa bağlı sensör ile işaret parmağına bağlı sensörün bükülme
noktaları farklı olacağından, okunacak analog değerler de farklı olacaktır. Bunun için 0-650 arası
okunan değerler ile 750-1024 arası okunan değere yazılımla atama işlemi yapılmıştır.

Resim-4.2.1

Flex sensörlerden analog verileri okumak için şekil-4.2.1 deki devre kullanılarak robotik
eldivenden alınan analog verilerin değer aralıklarını tespit etmek için aşağıdaki kod satırları
yazılmıştır.

Şekil-4.2.1

Resim-4.2.2

const int flexPin = A0;
int deger;
int sure=1000;
void setup(){
Serial.begin(9600);}
void loop(){
deger = analogRead(flexPin);
Serial.println(deger);
delay(sure);}

Resim-4.2.3

4.2.1. Robotik Eldiven RF Verici Devresi ve Elektronik Devre Şeması

Şekil-2.2.1.1

Resim-4.2.1.1

Resim-4.2.1.2

Resim-4.2.1.3

Şekil-4.2.1.1 deki devre, prototip denemeler sonucu sistemler arası uyumluluk sağlandıktan
sonra tasarlanmış ve üretilmiştir. RF verici devresi, Alıcı kısma karakter bilgileri göndermektedir.
Robotik eldiven ile beraber kullanılacak olan verici devresi üzerinde aşağıdaki elektronik
komponentler bulunmaktadır.
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1 Adet Arduino NANO, 1 Adet RF verici modülü, 4 Adet 47KΩ gerilim bölücü direnç, Ters
gerilime karşı Arduino’ yu korumak için 1N4007 diyot, Elektriksel dalgalanmaların sebebiyet
verebileceği RESET lemeleri önlemek için 2 adet kondansatör, Flex sensörlerin bağlanabilmesi için
header pinleri, Açma/Kapama anahtarı, 2S lipo pil.
Robotik eldivende kullanılacak olan verici devrenin el üzerine sabitlenmesi için resim4.2.1.3 deki kılıf tasarlanmıştır. Tasarlanan bu kılıf 3B yazıcı ile üretilmiştir.
4.2.2. Robotik Eldiven RF Alıcı Devresi ve Elektronik Devre Şeması

Şekil-4.2.2.1

Resim-4.2.2.1

RF alıcı devresi, robotik eldivenin parmak hareketlerine bağlı olarak gelen karakter
bilgilerine göre hangi ses dosyasının çalınacağına karar verir. Bu ses dosyaları “evet, hayır, karnım
acıktı, lavaboya gitmek istiyorum, televizyonu açar mısın?, iyi hissetmiyorum …vb” sesleri
içermektedir. En önemli özelliği; ihtiyaca göre seslerin değiştirilebilmesidir. Bu kısımda; SD kart
okuyucunun takılacağı, mini ses amplifikatörünün bağlanacağı ve RF alıcı modülün takılacağı pinler
bulunmaktadır. Ayrıca mini ses amplifikatör çıkışında 8Ω-5W’ lık hoparlör kullanılmıştır. Alıcı
kısımda ki komponentlerin tümü bir arada tutulmaktadır. Bunun sebebi, alıcı sistemin taşınabilir
olması istenmektedir. Çünkü hasta yakını veya hasta bakıcı kısa mesafeli ortam değişikliklerinde
RF alıcı modülü yanında bulundurmak isteyebileceği düşünülmüştür.
Resim-4.2.2.1 de görüldüğü gibi RF alıcı devresinde 2 adet Arduino NANO kullanılmıştır.
Bunun sebebi, ses dosyasının ve RF alıcı modülünün aynı anda çalışması istenmektedir. Ancak
kullanılan kütüphane dosyaları aynı seri iletişim protokolünü kullandığından çakışma ortaya
çıkmıştır. Bu sorun 2 Arduino kullanarak giderilmiştir.
Geliştirilen robotik eldiven ile her parmak hareketinde 0-1024 değerler arasında analog
değerler okunduğundan bahsedilmişti. 0-1024 değerleri arasında olma sebebi, Arduino NANO da
kullanılan Atmega328p işlemcisinin analog pinlerinin 10 bit olmasıdır. Buradan da 210 = 1024 elde
edilmektedir. Tespit edilen analog değerler RF verici devresinde başarılı bir şekilde işlenmektedir.
RF olarak yayılan veriler, alıcı sistem tarafından alınarak amacına uygun olarak kullanılmıştır.
Tablo-4.2.2.1 de vericideki analog değerlere karşı atanan karakterler ve alıcıda buna karşılık gelen
ses dosyaları isimleri verilmiştir.
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Resim-4.2.2.2
Parmak
No
(Resim4.2.2.2)

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Parmak Konum

Flex Sensörden
Okunan Analog
Değer

KAPALI
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
KAPALI
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
KAPALI
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
KAPALI
KAPALI
KAPALI
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI

611
785
796
791
789
598
799
790
794
802
601
795
798
788
794
596
602
599
803
802
799
801
599
586
588
606
611
595

Atanan
Karakter

Çıkan Ses

a

“EVET”

b

“HAYIR”

c

“KARNIM ACIKTI”

d

“LAVABOYA
GİDEBİLİR
MİYİM?”

e

“TELEVİZYONU
AÇARMISIN?”

f

“İYİ
HİSSETMİYORUM”

g

5sn kapalı
tutulduğunda
“ELLER SERBEST”
2. defa 5sn kapalı
tutulduğunda
“SİSTEM AKTİF”

Tablo-4.2.2.1
Hastalar parmaklarının tamamını 5 saniye kapalı tutarak sistemi “AKTİF” veya “PASİF”
hale getirebilmektedir. Bu fonksiyonun eklenme sebebi; hastanın elini serbest bir şekilde kullanmak
isteyebileceği düşünülmüştür.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Yapılan benzer çalışmalarda bluetooth modülü ve ayarlı dirençli ( potansiyometreli )
sistemler kullanıldığı görülmüştür (Resim-5.1). Bluetoot modüllerinin mesafesinin kısıtlı
olmasından dolayı bu projenin sisteminde kullanılması düşünülmemiştir. Hasta yakını alıcı sistemi
rahatça yanında taşıyabilmeli (ev ortamı ) ve iletişimin kesilmemesi gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca
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hareketli eklem yapısında kullandıkları Potansiyometre mekanik bir yapıya sahip olduğundan sık
sık bakıma ihtiyaç duyacaktır. Bundan dolayı bu proje sisteminde Flex sensör kullanılmıştır.

Resim-5.1
Projede kullanılan Arduino NANO yerine Rasberry Pi Zero kullanarak dahili bluetoothdan
faydalanıp parmak hareketleri algılatılabilir ve bluetoothlu bir ses bombasına ses aktarılabilirdi. Bu
sayede sistem gereksinimi olan 3 Arduino ve 1 mini ses amplifikatörü kullanılmayarak maliyet
düşürülebilirdi. Ancak daha önceden bahsedildiği gibi bluetooth mesafesi kısa olduğundan tercih
edilmemiştir.
6. Uygulanabilirlik
Konuşma yetisini kaybetmiş, kısmi felçli hastalara özel olarak tasarlanan bu projede,
hastanın parmak hareketleri ( bükme-doğrultma ) ile karşısındaki kişi/kişiler ile etkileşimini daha
rahat kurması sağlanmaktadır. Bu sayede hastanın psikolojik sorunlarının karşısına geçerek yaşam
kalitesinin arttığı düşünülmektedir.
Bu proje modüler bir yapıya sahip olduğundan ilerleyen zamanlarda yapılabilecek donanım
ve yazılım iyileştirme çalışmaları sayesinde güncelliğini koruyabilecek bir özelliğe sahiptir. Proje
için sponsor bulunabilirse, ilimizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından
üretilebileceği görüşülmüştür. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine, çeşitli sosyal yardımlaşma kurumları
tarafından ücretsiz bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilebilir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
İşin Tanımı
Literatür Taraması
Donanımların
Temin Edilmesi
Yazılım Geliştirme
Elektronik
Kart
Tasarımı ve Basımı
Proje Ön Raporu
Yazımı
Donanım ve Yazılım
İyileştirme
Çalışmaları

Kasım
X

Aralık

X

X
X

Aylar
Ocak Şubat

X

Mart

Nisan

Mayıs

X

X

X

X

X
X

X

Tablo-7.1: Proje Zaman Planlaması
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Malzeme Adı
Arduino NANO
TPU Filament 0.5kg
PLA Filament 0.5kg
SD Kart
SD Kart Okuyucu
Hoparlör
RF Alıcı-Verici
Flex Sensör
Epoxy Plaket 20x30
2S Lipo Pil
2X50W Amplifikatör
Kartı
12V 5A SMPS
Adaptör

Adet
3
1
1
1
1
2
1
4
1
1

Fiyat
45₺
95₺
75₺
70₺
8,70₺
55₺
45₺
145₺
53₺
70₺

Toplam Fiyat
135₺
95₺
75₺
70₺
8,70₺
110₺
45₺
580₺
53₺
70₺

1

108₺

108₺

1

80₺

80₺

Genel Toplam

1429,7 ₺

Tablo-7.2: Tahmini Maliyet ( KDV Hariç )
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Bu proje kısmi felç geçiren veya çeşitli kazalarda beynin Wernicke alanı veya Broca alanı
zarar görerek konuşma yetisini kaybetmiş hastalara özel olarak tasarlanmıştır. Hastanın yaşam
kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.
9. Riskler
Proje modüler yapıda olduğu için uygulanabilirliği konusunda herhangi bir risk teşkil
etmemektedir. Projede kullanılan bazı elektronik komponentler yüzey montajlı ( smd ) olarak tercih
edilebilirdi. Bu da maliyetin düşmesini sağlayabilirdi. Ayrıca yüzey montajlı malzemeler
kullanılarak elektronik kartların boyut olarak küçülmesini sağlayabilir, özellikle robotik eldivenin
daha az yer kaplaması sağlanabilirdi. Alıcı modülde kullanılan elektronik kartın boyutları
küçültülerek, hem priz hem de prizden bağımsız şekilde ( şarjlı ) çalışabilen bir sistem üzerinde
çalışılmaktadır. Bu sayede hasta yakını veya bakıcısı, prizden bağımsız alanlarda hastayla
etkileşimini gerçekleştirebilecektir.
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