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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  

 İnme ve diğer nörolojik durumlardan dolayı el ve parmaklarda meydana gelen 

fonksiyonel kayıplar, günlük aktivitelerinin gerçekleştirilmesinin önündeki önemli bir engeldir. 

Bireyin yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkilemektedir. İşlev kaybının yaşandığı bölgenin 

rehabilitasyonu ve fizik tedavi süreci; sorunun çözülmesi ve kişinin günlük yaşama 

entegrasyonunun güçlendirilmesi için son derece önemlidir. Bu süreçte tekrarlanabilirlik ve 

tutarlılık parmakların iyileşme sürecini hızlandıran faktörlerdir [1]. Araştırmalar, dış iskelet 

mekanizmalarının geleneksel rehabilitasyon yöntemlerine göre bütçeye daha uygun olduğunu 

ortaya koymuştur [2]. Geleneksel süreçler incelendiğinde hastanın düzenli olarak rehabilitasyon 

enstitülerini kullandığı ya da terapistin hastayı özel olarak ziyaret ettiği görülmüştür. Bu da 

yüksek masraf ve sınırlı rehabilitasyon süresine neden olur. Felçli bireylerin rehabilitasyon 

süreçlerinde yaşadıkları bu sorunları en aza indirgeme motivasyonuyla bir araya gelmiş olan 

FEMRE takımı rehabilitasyon amaçlı, iki serbestlik derecesine sahip bir parmak dış iskelet 

mekanizması tasarlamakta ve üretmektedir. Projenin ana amacı kompakt bir tasarımdır. Sorun 

kısmında bu konudan detaylıca bahsedilmiştir. Hedeflenen sistem belirli bir süre rehabilitasyon 

tedavisi almış (elini açık kapama kabiliyeti olan) hastalar için geliştirilmiştir. Rehabilitasyonun 

ilerleyen sürecinde hastaya yardımcı bir sistemdir. 

 Projenin dört ana iş paketi vardır. Bunlar “Kinematik Tasarım”, “Üretim”, “Tahrik 

Sistem Tasarımı” ve “Kontrol Sistem Tasarımı” olarak belirtilebilir. Bu alt paketlerde yapılan 

işlerin detayları Çözüm ve Yöntem bölümlerinde verilecektir. Ardından projenin yenilikçi 

yönü, uygulanabilirliği, zaman planlaması ve riskler hakkında bilgi verilecektir. 

 

2. Problem/Sorun 

  

 Şekil 1’de örnek parmak dış iskelet mekanizmaları görülmektedir. Şekil 1’de görülen 

mekanizmaların parmak ile kıyayla hacimsel olarak fazlaca yer kapladığı görülmektedir. 

FEMRE takımı bu sorunu çözmeye çalışmış ve kompakt bir dış iskelet mekanizması 

geliştirmeye çalışmıştır. Geliştirilen dış iskelet mekanizması Şekil 1’de görülenin aksine iki 

serbestlik derecesine sahiptir. İki serbestlik derecesi, farklı rehabilitasyon hareketlerinin de 

yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

 

 
Şekil 1: Tek serbestlik dereceli, düzlemsel bir dış iskelet mekanizması [3,4]. 

 

 Şekil 2’de parmak anatomisi verilmiştir. Parmaktaki mafsalların ve boğum isimlerinin 
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bilinmesi, ileriki bölümlerde daha etkili olacaktır. Parmaktaki mafsallar MCP(Metacarpo-

 Phalangeal), PIP (Proximal Inter-Phalangeal) ve DIP (Distal Inter-Phalangeal) olarak 

kısaltılacaktır. Boğumlar da sırası ile PP (Proximal Phalanx), MP (Middle Phalanx) ve DP 

(Distal Phalanx) olarak isimlendirilebilir. 

 

 

 
Şekil 2: Parmak anatomisi (mafsal ve boğum isimleri) [5]. 

 

 Şekil 3’te iki serbestlik derecesi ile gerçekleştirilebilecek rehabilitasyon hareketleri 

verilmiştir. Prototipin bu üç hareketi gerçekleştirmesi beklenmektedir. Şekil 3’teki 

rehabilitasyon hareketleri literatür araştırmaları sonucunda elde edilmiştir. Proje sürecinde 

herhangi bir fizyoterapist yardımı alınmamaktadır. 

 
Şekil 3: Gerçekleştirilmesi hedeflenen rehabilitasyon hareketleri [6]. 

 

3. Çözüm  

  

 Belirtilen sorunun çözümü için proje danışmanı Doç.Dr. Gökhan Kiper, Çift Küresel 

Altı Çubuk Mekanizması ile daha kompakt bir mekanizma üretilebileceğini önermiştir. Bu 

öneri ile Şekil 4’te verilen mekanizma kullanılmıştır. Projenin özgün yönü de bu mekanizmanın 

uyarlanışıdır.  

 Şekil 4’te verilen mekanizma parmağa uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.  O1O2 

ortadaki boğumu temsil etmektedir (MP). O1B ve O2G sırası ile Parmağın ikinci (PIP) ve 

üçüncü (DIP) mafsalını temsil etmektedir. Bu iki mafsal zaten parmağın mafsallarını temsil 

etmektedir bu yüzden sabit link ile bağlantılarının tasarlanmasına gerek yoktur. Parmak 

yapısına uyarlanması için mekanizmanın verilen açıları sabittir;
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1 2 7 8 0 0/ 2   0ve      = = = = = = . Mekanizmada ABCD ve AEFG döngüsü şeklinde iki 

dört çubuk döngüsü bulunmaktadır. Bu döngüler ortak ve pasif mafsal olan A ile birbirlerine 

bağlıdır. Bu iki küresel mafsalın merkezleri sırası ile O1 ve O2 dir. 

 
Şekil 4: Çift Küresel Altı Çubuk Mekanizmasının Yapısı [7] 

 Mekanizmanın konsept tasarımı Şekil 5’te verilmiştir. Projedeki iki serbestlik 

derecesini sağlamak için iki servo motor kullanılması kararlaştırılmıştır. Servo motor 

seçilmesinin sebebi açı kontrolünün kolayca sağlanmasıdır. 2,3 ve 4. mafsallar parmağı temsil 

etmektedir. 5,6 ve 7. mafsallar Şekil 4’te verilen küresel mafsalı temsil etmektedir. 7. link 

üzerinde 12 ile gösterilen dişliler bulunmaktadır ve motordan tork aktarımı bu dişliler 

aracılığıyla sağlanmaktadır. Diğer serbestlik derecesi elin üzerinde bulunan motor tarafından 

tahrik edilen dört çubuk mekanizması ile sağlanmaktadır. Bu tasarım ile kompakt bir çözüm 

yapılabilmektedir. 

 

 
Şekil 5: Konsept tasarım. 

4. Yöntem 

  

 Şekil 6’daki mekanizmanın parmağa uyarlanması için kinematik sentez yapılması 

gerekmektedir. Sentez yapılması için parmaktan yörünge verisi alınmalıdır. Şekil 6’da 

gösterildiği gibi parmak uzunlukları ve açıları 12 konum için çıkartılmıştır. Bu işlem için 

telefon kamerasının çoklu çekim modu kullanılarak parmaktan saniyede 10 fotoğraf alınmıştır. 

Toplamda parmak kapanana kadar alının 12 fotoğraf, Photoshop kullanılarak gerçek boyutuna 

göre ölçeklendirilmiştir.  
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Şekil 6: SolidWork ortamında veri alınma şekli. 

Tablo 1’deki açı verileri kullanılarak parmağın kinematik sentezi yapılmıştır. Sayfa 

kısıtlamasından dolayı detaylı hesaplamalar verilmemiştir.  

 

Tablo 1: Parmaktan alınan veriler. 

 
 

 Kinematik sentez sonucunda mekanizmanın bu 12 noktadan geçmesi için optimum uzuv 

boyutları bulunmuş ve SolidWorks’de Şekil 7’de görülen konstrüksyonel tasarımı yapılmıştır. 

 

 
Şekil 7: Parmak dış iskelet sisteminin konstrüksyonel tasarımı. 

 Üç boyutlu yazıcı kullanılarak parçaların üretimi yapılmıştır. Mekanizma olabildiğince 
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bütün basılmaya çalışılmıştır. Parçaların parmağa zarar vermemesi için Şekil 8’de verilen 

rulman tasarımı ile üretim yapılmıştır. 

  

 
Şekil 8: Üç boyutlu yazıcı ile rulman üretimi 

 

 Şekil 9’da üretilen bir parçanın tasarımı verilmiştir. 

 

 
Şekil 9: Rulman tasarımlı parça. 

Prototip Şekil 10 da görülmektedir. Deneme çalışmaları devam etmektedir. Bu prototip 

belirli bir süre rehabilitasyon tedavisi görmüş hasta için yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Yapılan test çalışmalarında mekanizmanın hedeflenen şekilde hastaya yardımcı olacak şekilde 

çalıştığı görülmüştür. Hız etki katsayısı (velocity influence coefficient) incelenmiş ve sistemin 

kuvvet iletiminin çift küresel 6R mekanizma için yüksek olmadığı görülmüştür. Bu nedenle 

mekanizma elini oynatamayan bir hastanın parmak hareketini sağlayamamaktadır. 

 

 
Şekil 10: Tasarlanan parmak dış iskelet sisteminin tasarımı. 
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Sistemin aktif hareket kabiliyetine sahip hastanın rehabilitasyon uygulamalarında 

kullanılacağı ön görüldüğü için hesaplamalarda hastanın eline destekleyici kuvvet sağlayacak 

tork değerleri Sanal İş Prensibi (Virtual Work Method) kullanılarak elde edilmiştir. Bu tork 

değerlerini sağlayacak motorlar araştırıldığı zaman hem bütçe hem kolay uygulanabilirlik hem 

de boyut ve ağırlık olarak en mantıklı seçimin servo motorlar olacağı kararlaştırılmıştır. 

Sistemin çalışması sırasında, sistemde kullanılan iki adet servo motorun Pulse Width 

Modulation (PWM) sinyalleri ile istenen açı değerleri arasında tekrarlayan bir hareket yaparak 

parmağı rehabilite etmesi hedeflenmiştir. Mikro kontrolcü kart olarak Arduino UNO, yazılım 

programı olarak ise MATLAB Simulink tercih edilmiştir. Arduino UNO’nun tercih edilmesinin 

ana sebepleri olarak düşük bütçe, hızlı temin edilebilirlik ve bu boyuttaki bir proje olarak yeterli 

işleve sahip olması söylenebilir. Modelleme programı olarak MATLAB Simulink’in kullanılma 

sebepleri olarak ise hem kullanıcı için kolay bir arayüze sahip olması hem de sahip olduğu 

“External Mode” simülasyon moduyla gerçek zamanlı simülasyona izin vermesi söylenebilir. 

Simulink’te sistemin kontrolünü sağlayan kullanıcı arayüzü Şekil 11’de görülmektedir. 

Sistemin kontrolü için gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, kullanıcı gerçekleştirmek istediği 

rehabilitasyon hareketini anahtar yardımıyla seçebilir. Varsayılan halde el tam açık pozisyonda 

olup, istenen hareketin tanımlanmasıyla önceden belirlenmiş gerekli açılara giderek hareketi 

gerçekleştirir. Gerçekleştirilen rehabilitasyon hareketleri Şekil 11’de sağ pencerede verilmiştir. 

Sistemin kontrolünü ve modelin çalışmasını sağlayan tüm işlemler Şekil 11’de “Servo Kontrol 

Altsistemi” alt sisteminde tanımlanmıştır. 

 

 
Şekil 11: Sistem Kullanıcı Arayüzü 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

  

 Yorucu ve ciddi emek isteyen geleneksel rehabilitasyon yöntemlerin yerine insan-

makine etkileşimli robotik bir sistem geliştirmek fonksiyon kaybı yaşayan bireylerin 

rehabilitasyon süreçlerine yeni bir soluk getirecektir.  

Literatür araştırmalarımız sonucunda, bu alanda var olan diğer çalışmaların ya 

boyutlarının büyük olduğu ya da hareket kabiliyetlerinin çok sınırlı olduğu görülmüştür.  

FEMRE ekibi olarak, kullanılan düzlemsel mekanizmalar yerine ‘Double Spherical 6 

Revolute (6R) Mechanism’ kullanarak iki serbestlik derecesine sahip parmak dış iskelet 

sistemini literatüre kazandırmayı amaçlıyoruz. Böylelikle çok yer kaplayan ve sınırlı hareket 

kabiliyetine sahip düzlemsel mekanizmalar yerine daha kompakt ve işlevsel bir çözüm sunmayı 

planlıyoruz.  
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6. Uygulanabilirlik  

  

 Proje süresince tasarlamış olduğumuz mekanizma bir parmak dış iskelet 

mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın ticari bir ürüne dönüşmesi için öncelikle bu mekanizmayı 

tüm ele uygulanabilir hale getirecek konfigürasyon çalışmaları yapılmalıdır. Bu durumda 

kullanılan servo motorlar için yeni bir tork hesabına ve motor konumlandırma tasarımlarında 

geliştirmelere ihtiyaç vardır. Her parmak için ölçüm alınıp kinematik sentez yapılmalıdır. 

Ayrıca kullanıcının güvenliği için kontrol kutusu ve kablo iletim yöntemlerinde koruyucu 

ekipmanların kullanımı artırılmalı, tasarımın kompaktlığı artırılarak endüstriyel bir görünüm 

kazandırılmalıdır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projenin toplam maliyeti 1105 TL tutmaktadır. Yazıcı maliyeti eklenmemiştir. 

Kullanılan ekipmanlar ve maliyetleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Maliyet Hesaplaması 

 
 

 Şekil 12’de projenin zaman çizelgesi verilmiştir. Projenin çalışmaları mart ayında 

başlamış olup ağustos ayında bütün işlerin bitmesi hedeflenmektedir. Proje zamanlaması 

olması gerekenden uzun verilmiştir. Şu anda bütün alt sistem testleri tamamlanmış olup, 

prototip tamamlanmıştır. 

 

 
Şekil 12: Proje zaman planı 

Maliyet ( ₺)

346.62

109,00

113.28

55.46

159.9

25,00

75,00

65,00

35,00

3,00

70,00

3,00

40,00

6,00

1.105 ₺

Emax ES3005DE Su Geçirmez Servo (x2)

M3 YSB Somun Pul Seti - paslanmaz çelik

Lescon Spor Eldiven

9 mm Bağlama Vidaları - Nikel ( x25)

Porima ABS Filament Kırmızı RAL3020 1.75mm (1 KG)

Robobloq Gümüş Yaldız Filament PLA + 1.75mm ( 1 KG + )

Malzeme ve Ekipmanlar

Bağlantı Kablosu

TOPLAM MALİYET

Kumpas

Arduino UNO

5V 2A Adaptör

Mini Breadboard

Kargaburun

0.1 mm Nozzle

İzolasyon Bandı

Ağustos

1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

Modelleme & Derleme

Konstrüksiyonel Tasarım 

Mayıs Haziran
# İş Paketleri

Kinematik Tasarım
Kinematik Yapı Seçimi

Mekanizmanın Üretimi

Alt Sistem Testleri

Benzer Mekanizmaların Test Amaçlı Üretimi

Üretim
Üretim Yöntemi ve Malzeme Seçimi

Sistem Entegrasyonu,Test ve Dokümantasyon

Temmuz

Final Testleri

Mekanizmanın Montajı

Kontrol Sistem Tasarımı 

Tahrik Sistem Tasarımı

Mekanizmanın Kinematik Sentezi

Alt Sistem Testleri

Motor Tipi ve Modelinin Seçimi
Güç Aktarım Sisteminin Tasarımı

Mart Nisan

Satın Alma
Mikrokontrolcü ve Modelleme Programının Seçimi

Alt Sistem Testleri
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

  

 İnsan el ve parmakları günlük yaşam faaliyetlerini dış desteğe bağımsız olarak 

gerçekleştirmek için oldukça önemlidir. Bu uzuvlardaki fonksiyon kaybı yaşam kalitesini 

oldukça düşürerek hayatı zorlaştırır. Fonksiyon kaybı yaşayan hastalarda eğer erken tedavi 

uygulanmazsa bir süre sonra el eklemlerinde ileri seviyede kontraktür gelişebilir. İnme 

sonrasında ilk günden itibaren yapılan eklem hareket egzersizleri kontraktürlerle savaşmanın 

en etkili yoludur. Rehabilitasyon dış iskeletleri, hastalara elin motor fonksiyonlarının 

iyileştirilmesine yardımcı olacak egzersizler sağlar. Bu projeyle birlikte, inme ve diğer 

nörolojik durumlardan dolayı el ve parmaklarında fonksiyon kaybı yaşayan hastaların 

rehabilitasyon süreçlerine doğrudan katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

 

 

9. Riskler 

  

 Sistem öğrenci projesi seviyesinde planlandığından düşük bütçeyle imkanlar dahilinde 

ortaya çıkarılabilecek en iyi ürünü elde etmek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda parçaların üretimi 

için sanayi imkanlarından yararlanılmamış olup rulmanlar dahil bütün mekanizmanın üretimi 3 

boyutlu yazıcı yardımıyla yapılmıştır. Bu sebeple mekanizmanın malzeme kalitesi olarak 

yeterliliği sorgulanabilir. Çalışmalar sırasında, yüksek kuvvet uygulamalarında, mekanizma 

parçalarının kırıldığı görülmüştür. Rehabilitasyon çalışmalarında, her ne kadar bu tork değerleri 

hastaya yardımcı seviyede olacak şekilde hesaplansa da mekanizma parçalarının ufak da olsa 

kırılma riski olduğu söylenebilir. Mekanizma parçalarının sanayide üretilmesiyle, hem 

hareketin sağlıklı gerçekleşmesi için gerekli olan pürüzsüz yüzey sağlanabilir hem de 

mekanizmanın sağlamlığı arttırılabilir. 

 Proje özellikle kontrol alanında oldukça geliştirmeye açık bir projedir. Düşük bütçe ve 

zaman yetersizliği sebebiyle projenin amaca ulaşmasını sağlayacak basit düzeyde bir sistemin 

bu aşamada yeterli olacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla sistemde herhangi bir sensörün 

kullanımı planlanmayıp sistem kontrolünü geri beslemese olmaksızın (açık döngü) 

sağlanmıştır. Ancak bu durum hastanın uyguladığı direnç kuvvetinin ölçülmemesine sebep 

olmaktadır. Dolayısıyla bu durum risk olarak değerlendirilebilir. Kuvvet ve akım sensörleri 

yardımıyla sistem geliştirilerek daha stabil ve sağlıklı bir hale getirilebilir. Bunun yanında, her 

ne kadar kullanıcı arayüzündeki “Acil Durum Butonu” yla simülasyonun ani duruşu sağlansa 

da fiziksel olarak da acil durdurma butonu kullanılabilir. Projenin bu aşamasında elektriksel 

bağlantılar jumper kablolar ve breadboard yardımıyla sağlanmıştır. Lehimlenerek daha sağlıklı 

bir şekilde elektriksel bağlantının sağlanmasıyla, kabloların temassızlığının ve olası elektriksel 

risklerin önüne geçilebilir.  
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