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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İlk olarak General Electric mühendisi Ralph Mosher’ın 1960’larda Amerikan ordusunun 

katkısıyla tasarladığı mekanik üst uzuv dış iskeletin, Handyman, devamı olarak 1965 yılında 

General Electric tarafından yine ordu için tasarlanan, HardiMan, deneysel mekanik dış iskelet 

prototipi ortaya çıkarttı. Üretilen prototip yaklaşık 680 kg ağırlığındaydı. Bu sebeple gerekli 

fonu sağlamak mümkün değildi ancak zaman içinde sensörler, motorlar, sürücüler ve güç 

kaynakları bir dizi yeniliğe uğradı. Sürekli gelişen yarı iletken maddeler sayesinde tasarımlar 

küçülmeye ve robot için gerekli hareketlerin sağlanmasının hızlanmalarına sebep oldu. 

Yatırımcıların bu teknolojinin birçok uygulamada kullanılabilme potansiyelini fark etmesi ile 

dış iskelet tasarımları daha uygulanabilir hale geldi. Günümüzde hala gelişmeye devam eden 

dış iskelet robotları endüstride ağır işlerde çalışanlar için daha sağlıklı ve daha güvenli bir 

çalışma ortamı yaratma veya yaşlı/kas-eklem rahatsızlığı olan bireyler için günlük hayat 

standardını daha yükseğe çıkarma amaçlı kullanılmaktadır. Bunların yanında felç geçiren 

bireylerin rehabilitasyon sürecinde aktif rol oynayan dış iskeletler, askeri amaçla da 

kullanılmaktadır.   

Asıl amacı günlük ve iş hayatı standardını artırmak olan bu projede en önemli nokta 

kullanıcı niyetinin doğru tespit edilmesidir. Kullanıcın kol kaslarından elde edilecek olan EMG 

sinyalleri, kullanılacak olan denetleyici ile işlenerek sistem için gerekli tork tayin edilecektir. 

SolidWorks ve MATLAB uygulamalarının eşliğinde gerekli analizleri yaparak mekanik 

tasarımı tamamlanan mekanizma için seçilen motor, kullanıcı ile eşzamanlı olarak hareketi 

tamamlayacaktır. Bu kapsamda, öncelikle literatürde mevcut kol, dirsek ve üst vücut dış iskelet 

robotları incelenmiştir. Proje çıktısında beklenen sonuç ise dış iskelet robotların genel olarak 

günlük hayat ve endüstriyel amaçla kullanımının yaygınlaşması ve hayat standartlarını 

yükseltmesidir. Ayrıca ülkemizde bir giyilebilir dış iskelet örneğinin literatürde tanınır olması 

bizim için bir motivasyon kaynağıdır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Bir biyomekatronik ürünü olan giyilebilir robotlar ilk olarak rehabilitasyon amacıyla 

tasarlanmış olsa da zamanla endüstriyel uygulamalarda, askeri alanda ve günlük hayatta 

kullanabilecek şekilde yaygınlaşmıştır. Bu çalışmaların kullanım kolaylığı ve geliştirilebilirliği 

göz önüne alınarak, kas-eklem hastalığı bulunan kullanıcılara daha rahat ve sağlıklı bir yaşam 

sürmesi amaçlanıp, eklem hastalıkları nedeniyle hareketleri kısıtlanan kişilere günlük hayatta 

yardımcı olmak ve endüstriyel alanda çalışanlar için daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak 

için yardımcı dış iskelet robot mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

3. Çözüm  

Belirtilen sorunlara çözüm üretme amacıyla bir yardımcı dış iskelet dirsek mekanizması 

tasarlanıp bir prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Eklem ve kas hastalarının veya ağır endüstride çalışmanın sonucunda günlük hayat aktiviteleri 

kısıtlanan ve sosyal olarak toplumun gerisinde kalan insanlara yardımcı dış iskelet mekanizması 

sayesinde sosyal olarak daha aktif olmalarını sağlayacak bir çözüm sunulmaktadır 

Kullanıcı alt kolundan alınan EMG sinyallerini işleyerek yapay sinir ağlarıyla sınıflandıran 

algoritma Python diliyle yazılmıştır. Bu sinyaller ile bir fırçasız Raspberry Pi 3 ile sağlanmıştır. 

Ayrıca sisteme bir kuvvete duyarlı direnç entegre edilerek sistemde bir güvenlik mekanizması 
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oluşturulması amaçlanmıştır. Sistemde bulunan yay mekanizması DC motora yardımcı olacak 

şekilde kullanılmıştır. Ayrıca güç kaynağı olarak kullanılan Li-Po pil ve entegre devrenin 

taşınması için bir yelek tasarlanıp, üretilmiştir. 

PLA materyali kullanılarak Şekil 3.1’de görülen prototip, 3-boyutlu yazıcıyla çıkarılıp gerekli 

rulman, mil ve vidalar yardımıyla montajı yapılmıştır. 

              
Şekil 3.1 Prototip Tasarım 

 

4. Yöntem 

4.1.  Matematiksel Modelleme 

 Matematiksel modeli Lagrange-Euler Formülasyonu kullanarak oluşturuldu. 

             (4.1) 

Denklem 4.1 terimleri her biri doğrudan fiziksel bir açıklamaya sahiptir. İlk terim, kütle 

dağılımı ile ilişkili ataleti temsil eder. İkinci terim, santrifüj ve Coriolis kuvvetleri nedeniyle 

interaxis hız birliğini temsil eder. Üçüncü terim, yerçekimi nedeniyle yüklemeyi temsil eder ve 

son terim, sürtünmenin etkilerini temsil eder. 

 

 
Şekil 4.1.1 Serbest Cisim Diyagramı 
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             (4.2) 

 

Coriolis ve santrifüj kuvvetleri nedeniyle hız birleştirme terimleri yoktur, çünkü tek bir eksen 

vardır. Durum vektörü nerede olarak tanımlarsak, denklemden bu sistemin durum denklemi: 

                  (4.3) 

 

               (4.4) 

 

Yay etkisi: 

                (4.5) 

 

                (4.6) 

 

               (4.7) 

 

Sistemdeki aktüatör için yardımcı tork kaynağı olarak iki yay kullanılır. Yay katsayısı sisteme 

göre seçilmiştir. Denklemdeki x değeri, yaydaki uzama miktarını gösterir. Kosinüs teoremi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Tork denkleminde, yayların dirseğe olan uzaklığı (r1) esas alınır. 

 

4.2. Sistem Bloğu Diyagramı 

EMG cihazı üzerinden kullanıcıdan kastan alınan elektrik sinyalleri bluetooth yardımıyla 

mikroişlemciye aktarılır. Alınan verilere göre Raspberry Pi mikro kontrolcü tarafından yapay 

sinir ağlarından faydalanarak niyet belirleme işlemi gerçekleştiriliyor ve motora gerekli hareket 

sinyalleri gönderiliyor. Motora PWM kontrolü uygulayarak dış iskeletin hareket etmesine 

yardımcı olur. Genel sistem tasarımı Şekil 4.2 'te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2.1 Genel Sistem Tasarımı 
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4.2.1. Elektromiyografi 

EMG sinyallerinin kullanılabilir enerjisi 5 ila 450 Hz arasında bir frekansla sınırlıdır ve 

baskın enerji 50 ila 150 Hz arasındadır, bu da EMG sensörünün maksimum en az 150 Hz 

numune alabilmesi gerektiği anlamına gelir. 500 Hz'de (daha yüksek değerler gereksiz 

olacaktır). MYO kol bandı farklı cihazların 3 eksenli manyetometre, 3 eksenli jiroskop ve 3 

eksenli ivmeölçer ile sadece kol hareketleriyle kablosuz olarak kontrol edilmesine de olanak 

sağlıyor. MYO kol bandında EMG sinyalleri 200 Hz örnekleme oranı ile 8 bit, IMU sinyalleri 

ise bluetooth üzerinden 50 Hz örnekleme hızı ile gönderilir, sinyali yapay sinir ağları ile 

sınıflandırırken EMG sensörünün iyi çözünürlüğüne sahip olmak önemlidir. 

 

4.2.2. Aktüatör 

Servo motorlar hassas konum kontrolü, konum veri geri bildirimi ve kolay kontrol 

nedeniyle tercih edilebilir, ancak fiyat açısından fırçadaha az DC motorlardan daha pahalı 

oldukları için ikinci tercihtir. 

(MATLAB Simulink) programı ile tork hızı eğrileri oluşturuldu. Araştırma 

sonucundabrus hless DC motor uygun bir motor olarak seçilmiştir. Yüksek verimliliği, sabit 

torku ve kolay kontrolü nedeniyle tercih edilir. İnsan kolu hareketi için gereken hız 10-30 rpm 

arasında seçilecek ve motor seçimi bu hız-tork değerlerine, kontrolüne ve maliyetine bakılarak 

yapılmıştır. Şekil 4.2.2.1'de görülen Mellor Electrics FBB1002 seçilmiştir. 
 

 
Şekil 4.2.2.1 Mellor Elektrik Fırçasız DC Motor 

 

4.2.3. Mikro kontrolcü 

Raspberry Pi 3 mikro kontrolcü kullanılması tercih edildi. MYO Kol Bandından alınan 

EMG sinyallerini hızlı bir şekilde işlemek ve anında yanıt verebilmek için 64 bit işlemcili ve 

1.4GHz hızında Raspberry Pi 3 tercih edildi. Buna ek olarak, üzerindeki Bluetooth 4.2 desteği 

ile MYO Kol Bandından alınan veriler bluetooth üzerinden taşınacaktır. Bu sayede tasarım 

açısından tolere edilemeyen gereksiz kablolar kullanılmayacaktır.  

 

4.2.4. Pil  

Pili seçerken, ihtiyacımız olan kullanım süresi belirlenir. Kullanılan elektrik 

bileşenlerinin çizdiği akımlar katalog verilerinden alınarak aşağıdaki hesaplamalar 

yapılmaktadır. 
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Ortalama kullanım süresi 1-2 saat olarak belirlendi ve 1 saat için gerekli pil kapasitesi 3.7A'da   

en az 3700 mAh, 2 saat boyunca gerekli pil kapasitesi 7400 mAh olmalıdır.  Denklem 4.11’de 

gösterilen 8000mAh ve 40C değerlerine sahip bir Li-Po'nun maksimum anlık akım kapasitesi.  

              (4.11) 

              (4.12) 

 

4.2.5. Yay  

Yay, motora yardımcı olmak için sistemde ek bir tork kaynağı olarak kullanılır. Yay 

seçimi sırasında yay katsayısı, maksimum sapma, dış çap ve uzunluk dikkate alınmıştır. 

 

Yay özellikleri: 

• Yay katsayısı: 403 N/m 

• Maks. Sapma = 45,72 mm 

• Kancanın içindeki uzunluk = 57,15 mm 

• Dış çap = 4.572 mm  

 

4.3. Elektronik Tasarım 

Projenin elektronik tasarımı Şekil 4.5'te gösterilmiştir. Li-Po pil, motora güç sağlamak için 

ve 5V voltaj regülatörle Raspberry Pi 3 için kullanılır.  DC Motor GPIO-PWM12'den kontrol 

edilir ve GPIO  20-21 pinleri Raspberry Pi 3 Kuvvete duyarlı direnç, her türlü güvenlik 

sorununu elde etmek için MCP3008 Analogdan Dijital Dönüştürücüye GPIO19-21-23-24 

pinleri ve toprak ile Raspberry Pi 3'e bağlanır. Ayrıca, Raspberry Pi 3 ve MYO Kol Bandı, 

EMG sinyallerini algılamak için bluetooth (dahili USB Raspberry Pi 3) üzerinden bağlanır. 

 

 
Şekil 4.3.1 Elektronik Tasarım 
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4.4. Tüm Sistem Modeli 

Şekil 4.8'de gösterilen sistem. 1 kontrolör ve Dirsek Dış iskeleti oluşur. Dirsek dış iskeleti 

için istenen yörünge bir sinyal oluşturucu bloğu kullanılarak sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 4.4.1 Tüm Sistem MATLAB Modeli 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramasında incelenen giyilebilir dış iskelet robotlar kompleks sistem 

olmalarından dolayı kolay giyilebilirlik özelliğini sunmamaktadır. Kompleks tasarımları daha 

basitleştirerek ve giyilebilir dış iskelet robotun kütlesi 1 kg olmasını sağlayarak günlük 

kullanımda yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

Dış iskeleti hafifletmek ve maliyeti azaltmak için PLA malzemesi kullanılmıştır. Bu 

malzemenin mukavemetinin yeterli olduğu yapılan analizler sonucu saptanmıştır. 

Daha önceki projelerde yer almayan yay mekanizması sisteme entegre edilerek sistemin 

enerji tasarrufu sağlaması, kolun ekstensiyon yönündeki hareketi sayesinde harcanan enerjiyi 

yayda depo edilerek fleksiyon hareketi sırasında sisteme yardımcı bir kuvvet olarak etki etmesi 

sağlanmıştır. 

Elektromiyografi cihazından alınan EMG verisiyle kullanıcının niyeti tespit edilip motor 

giriş sinyalleri elde edilecektir. Ayrıca elektromiyografi cihazı sayesinde bluetooth üzerinden 

kablosuz haberleşme yaparak kablo kalabalığı ortadan kaldırılmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Dış iskelet mekanizmamızı tasarımı tamamlanmış ve uygulanabilirliği mümkün 

görülmüştür. Bir prototip üretimi aşamasına geçilmiştir. Projemizi ilerleyen aşamalarda gerekli 

finansal desteği sağlayarak ticari bir ürüne dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. 

Projemizin ticari bir ürüne dönüşmesi sonrasında karşılaşılabilecek riskler olarak, ekonomik 

kriz ve salgın hastalık gibi durumlarda satışının yapılamaması veya talebin azalması 

gösterilebilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 7.1 Tahmini Maliyet 

Bileşen  Adet Fiyat 

Mellor T3 Fırçasız DC Motor 1 2150 ₺ 

Raspberry Pi 3 1 410 ₺ 

MYO Arm Band 1 1000 ₺ 

Mekanik montaj - 250 ₺ 

Mekanik üretim - 700 ₺ 

Li-Po Pil 1 1000 ₺ 

Interlink 406 FSR 1 120 ₺ 

Yay 2 50 ₺ 

Toplam Maliyet 5680 ₺ 

 

Tablo 7.2 Proje İş-Zaman Çizelgesi 

Etkinlik Ay 

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması 

ve Kavramsal 

Tasarım 

        
 

Dirsek 

Mekanizmasının 

Modellenmesi 

        
 

Mekanizmanın 

Mukavemet ve 

Gerinim Analizi 

        
 

MATLAB'da 

Sistemin 

Matematiksel 

Modelini Modelleme 

        
 

Sistem için 

Kontrolcü Tasarlama 

        
 

Yapay Sinir Ağları 

Kullanarak EMG 

Sinyallerini 

Sınıflandırma ve 

İşaretleme 

        
 

Bilgisayardaki Tüm 

Sistemin Benzetimi 

        
 

Herhangi bir Sorun 

Durumunda 

Mekanizmayı Test 

Etme ve Düzeltme 

        
 

Raporlama 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitle olarak kas-eklem hastalığı bulunan kullanıcılar ve ağır endüstride çalışanlar 

belirlenmiştir. Kas-eklem hastalığı bulunan kullanıcılara daha rahat ve sağlıklı bir hayat 

sağlanıp, günlük hayatlarında sosyal olarak daha etkin olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. 

Ayrıca ağır endüstride çalışanlar, yıllar içinde fiziki ve mental olarak geri döndürülemez 

zararlara uğramaktadır. Bu olumsuz etkilerinin önüne geçmek ve bu endüstride çalışanların 

hayat kalitesinin artırılması istenmektedir. 

 

9. Riskler 

Sistemimizi DC motor mili üzerinde döndüren kısım PLA materyalinden üretildiği için 

burkulma sorunlarına neden olabilir. Bu durumda parçayı metal olarak üreterek bu sorunu 

çözebiliriz. Yeleğin mekanizma ile omuz bağlantısı dikilerek yapılmıştır. Daha profesyonel bir 

yelek tasarımı ile bu konuda herhangi bir sorun olmasının önüne geçilmek istenmektedir. EMG 

sinyalleri, ortam koşullarına ve kullanıcıya göre değişim göstermektedir. Niyet algılamada 

hataların önüne geçmek için farklı kullanıcılardan elde edilecek EMG verileri ile makine 

öğrenmesi yapılabilir. 

Varsayımlar ve olası hatalar dışında sistem yapılan hareketleri algılayabilir. Motor ve 

mekanizma doğru ve sorunsuz hareket edebilir. 

 

Tablo 9.1 Olasılık-Etki Matrisi 

Olasılık 

Etki 
Düşük Orta Yüksek 

Yüksek EMG verilerinin 

ortam koşullarına 

bağlı olarak düzensiz 

alınması 

Yeleğin omuz 

bağlantısının dikiş 

iplerinin kopması 

Motor mili üzerinde 

döndüren kısmın 

madde özelliğinden 

dolayı burkulması 

Orta Yeleğin kumaştan 

yapılmasından 

dolayı yırtılması 

Motorun yanması Pilin yanması 

Düşük 

Pilin bitmesi 
İskeletin parçalarının 

kırılması 

Prototip üzerinde 

kısa devrelerin 

olması 
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