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was derived and position and orientation data was obtained
during the walking.

Özetçe
Bu çalşma ile elektronik kontrollü diz üstü protez bir bacağn
mekanik model tasarm çkarlmştr. Bunun için ilk olarak
yürüme analizi verileri elde edilmiştir. Elde edilen verilere
dayanarak sistemin mekanik modeli tasarlanmştr. Model
tasarmnda elektronik kontrollü protez bir bacak için
ergonomik yap, boy, ağrlk, enerji tüketimi, hz, tork ve
elektromekanik kontrol gibi parametrelerin çok önemli olduğu
görülmüş ve tasarmlar bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir.
Mevcut literatürde üretim ve kontrolü kolay olmas nedeniyle
genellikle düz zemin koşullarnda diz ve ayak bileği üzerinde
çalşmalar yaplmştr. Farkl zemin koşullarnda yürüme
kabiliyeti kazandrmak için tasarmda ayak bileğine ikinci bir
eksen hareketi eklenerek ayak inversiyonu ve eversiyonu
sağlanmştr. Ayrca diz ve ayak bileğine ek olarak ayak
parmağ eklemi eklenerek kullanc için yürüme rahatlğ ve
estetik yürüme kabiliyeti elde edilmesi amaçlanmştr. Bu
tasarmlara dayanarak sistemin ileri yön kinematiği
çkarlmş ve yürüme esnasnda konum ve yönelim verileri
elde edilmiştir.

Keywords — prosthesis, above knee prosthesis, kinematic,
model design, walking analysis.

1. Giriş
Günümüzde dünyada çeşitli sebeplerden dolay yaklaşk 1.9
milyon kişi bacağn kaybetmiş ve bunlarn 400 bin kadar diz
üstü ampütasyonu olduğu tespit edilmiştir [1]. Ampüte bir
bacağn getirdiği fiziksel kaypla birlikte kişilerin psikolojik
olarak da olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu kişilerin
normal hayata adaptasyonu açsndan protez bacaklar büyük
önem arz etmektedir.
Düz zeminde yaplan testler sonucu elektronik kontrollü
protez bacaklarn enerji tüketiminde normal bir insann
harcadğ enerjiden %60 daha fazla enerji harcattğ ve bunun
diz üstü ve diz alt ampüte kişiler için farkllk gösterdiği
anlaşlmştr [2]. Farkl zeminlerde farkl hzlarda enerji
tüketiminin değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir [3].
Dabiri ve arkadaşlarnn geliştirdiği protez ile ikisi ayak
tabannda biri diz ekleminde olmak üzere üç sensör
kullanlmştr. Ayak altndaki sensörler yerle temasn topukta
m, parmak ucunda m olduğunu anlamak için kullanlmştr.
Diz eklemindeki sensör ise diz fleksiyon hareketini ölçmek
için kullanlmştr. Protez, 47 yaşnda 183cm boyunda ve 75kg
ağrlğnda bir birey ile denenmiş ve saniyede 125 kare resim
alacak şekilde hareketler kaydedilmiştir. Çalşma sonucu,
kullanlan pnömatik yapay kaslarn kullanm ile biyolojik
yapya çok benzer davranş elde edildiği vurgulanmştr [4].
Jinying ve arkadaşlar protez bir ayağa parmak ekleyerek
yürüme eylemindeki etkilerini incelemişlerdir. Bunun için
protez ayak bileğinin ve parmağn dinamik modeli
oluşturulmuştur. Simülasyon sonuçlarna göre ayak parmağ
eklendiğinde yürüme eyleminde ayak bileğinde harcanan
enerjinin 1.2 katna çktğ görülmüştür. Bu protez ampüte bir
birey ile hem lineer motor tahrikli aktif ayak parmağ, hem de
tahriksiz pasif ayak parmağ eklenerek denenmiş ve ayak
bileği çkş momentinin ve güç tüketiminin her iki durumda da

Anahtar Kelimeler — protez, diz üstü protez, kinematik,
model tasarm, yürüme analizi.

Abstract
In this study, a mechanical model of electrically controlled
above knee prosthesis was designed. Since the parameters
such as ergonomic structure, height, weight, energy
consumption, velocity, torque and electromechanical control
are very important for prosthesis, the new prosthesis was
designed considering these parameters. In literature, studies
are mostly performed in flat surfaces because of straight
forwardly designing and manufacturing above knee prosthesis.
However in this study, a universal joint that provides foot
inversion and eversion was added to the ankle in order to
make the prosthesis to walk different surface conditions.
Likewise a toe joint was also mounted for achieving walking
convenience and aesthetics. Finally, forward kinematics model
978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE
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düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum parmak ekleyerek ayak
bileğindeki tasarm gereksinimlerinin düştüğü şeklinde
yorumlanmştr. Aktif ayak parmağ bağlants pasif ayak
parmağ bağlants ile karşlaştrldğnda insan yürüyüşüne
daha benzer davranşlar görülmüştür. Sadece pasif ayak
parmağ eklenmesi protezin yapsn basitleştirmiştir. Ayn
zamanda toplam protez ağrlğnn aktif ayak parmağ
bağlantsna kyasla daha düşük olduğu görülmüştür [5].
Düz zeminde yürüme eylemi için sadece dorsifleksiyon ve
plantar fleksiyon hareketi yeterli görülmüş ve literatürde
yaplan çalşmalar incelendiğinde ayak bileği protezinde
çoğunlukla tek eksen hareket üzerinde çalşmalar
gerçekleştirilmiştir
[1,2,3,4,5]. Tek
eksen
üzerinde
çalşlmasnn sebebi üretim ve kontrolünün kolay olmasdr.
Ancak protez kullanan birey açsndan bakldğnda ayak
bileğine ayak eversiyonu ve inversiyonu hareketinin eklenmesi
kullanm açsndan rahatlk sağlayacaktr.
Bu çalşmada elektronik kontrollü diz üstü protezin
mekanik model tasarmna yönelik çalşmalar sunulmuştur.
Bunun için ergonomik yap, ağrlk, enerji tüketimi, hz, tork
ve elektromekanik kontrol gibi parametreler göz önünde
bulundurularak yürüme analizi çkarlmş ve Solidworks
programnda model tasarm gerçekleştirilmiştir. Ayrca ileri
yön kinematiği çkarlarak yürüme esnasnda ayağn konum ve
yönelimi çkarlmştr.

etmiş olur. Ayak taban yerde iken basma faz ortasdr.
Topuğun yerden ayrlmas srasnda, bilek eklemi, yaklaşk
olarak 15 derecelik dorsal ekstansiyon hareketi yapar.
Parmaklarn yerden ayrlmas srasnda, tibia ile ayak
arasndaki aç ters dönerek bilek yaklaşk olarak 20 derecelik
plantar fleksiyon durumuna geçer [6].
2.1.2.

Salnm faz, parmaklarn yerden ayrlmasyla başlar ve
topuğun yere değmesiyle sona erer. Bu hareketin Şekil 2'de
gösterildiği gibi hzlanma, salnm faz ortas ve salnm faz
sonu olmak üzere üç evresi vardr.

Şekil 2: Sagital düzlemde yürüme eyleminin salnm faz.
Yürüme siklusu hzlanma faz ile ayağn yerden
kaldrlmas ile başlar. Bu evrede kalça ve dizde fleksiyon
artmakta, ayak bileğinde dorsifleksiyon oluşmaktadr.
Salnm faz ortas evresinde, salnan bacak basma fazndaki
bacağn yanna gelir ve önüne geçer. Kalça ve dizde fleksiyon
artar, ayak bileğinde dorsifleksiyon yaplr.
Salnm faz sonu evresi, salnan bacak basan bacağn
önüne geçtiğinde başlar ve ayak yere değene kadar devam
eder. Bu esnada diz ekstansiyonda, ayak bileği ise nötral
pozisyondadr.
Hzlanma evresinde parmak eklemi bacağn salnm için
önemli bir rol üstlenmektedir [6].

2. Yöntem ve Materyal
Sistem tasarm için öncelikle yürüme hareket analizi elde
edilmiş ve bu verilere dayanarak Solidworks programnda
model tasarm gerçekleştirilmiştir. Model üzerinde eklem ve
hareket noktalarna, uygun şekilde koordinatlar vererek ileri
yön kinematiği çkarlmştr. Son olarak ta kinematik
denklemler kullanlarak yürüme eyleminin sadece bir evresi
için ayak parmağnn örnek konum ve yönelim bilgisi elde
edilmiştir.

2.2. Model Tasarm
Model tasarmnda literatür taramas sonucu elde edilen veriler
kullanlmş
ve
bu
doğrultuda
mekanik
tasarm
gerçekleştirilmiştir. Protez, diz üstü ampütasyonunda
kullanma yönelik tasarlanmştr. Şekil 3’de gösterildiği gibi
diz, ayak bileği ve ayak parmağ olmak üzere üç hareket
eklemi bulunmaktadr.

2.1. Yürüme Hareket Analizi
Model tasarm için öncelikle normal bir insann yürüme
analizi yaplarak geliştirilecek sistemin mekanik yaps
oluşturulmuştur. Yürüme eylemi basma ve salnm olmak
üzere iki fazdan oluşmaktadr. Bu fazlarda yürüme
esnasndaki diz ve ayak bileğindeki aç bilgileri literatürden
derlenmiş ve tasarm bu bilgiler şğnda gerçekleştirilmiştir.
2.1.1.

Sagital Düzlemde Salnm Faz Hareket Analizi

Diz eklemi

Sagital Düzlemde Basma Faz Hareket Analizi

Yürüme eyleminde basma faz, topuğun yere değmesi ile
başlar ve ayn ayağn parmaklarnn yerden ayrlmasyla
sonlanr.

Ayak bileği
Parmak eklemi

Şekil 1: Sagital düzlemde yürüme eyleminin basma faz.
Şekil 1'de sagital düzlemde yürüme eyleminin basma faz
diz ve ayak bileğindeki aç değişimleri bilgisi ile verilmiştir.
Basma faznda topuğun yere değme annda ayak bileği
eklemi nötral konumdadr. Ayak bileği ekleminin plantar
fleksiyon hareketi ile, ayak taban yere doğru ilerler. Ayak
taban yere değmesi ile birlikte ayak bileği 15 derece hareket

Şekil 3: Tasarlanan diz üstü protez ve hareket eksenleri.
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D-H değişkenlerinin belirlenmesiyle her bir eklem için
yukarda gösterilen (1) nolu genel dönüşüm matrisi
denklemine göre eklem konumlar belirlenir. Elde edilen
dönüşüm matrislerinin çarpmyla ileri yönlü kinematik
çkarlr.

Diz eklemi sadece z ekseninde hareket ederken ayak bileği
hem x hem de z ekseni etrafnda hareket etmektedir. Böylece
ayak bileğinde z ekseni yönünde dorsifleksiyon ve plantar
fleksiyon hareketi sağlanrken x eksenindeki hareket ile ayak
eversiyonu ve inversiyonu kabiliyeti kazanlmş olacaktr.
Ayak parmağ da sadece z eksininde hareket etmektedir.
Sistemin mekanik ve kontrol yapsnn tasarm için
ampüte bireyin yaş, boy, kilo gibi parametreleri yan sra
yürüme hz, yürüme esnasnda oluşan açsal hz, konum ve
tork verileri de büyük önem arz etmektedir.
Tasarlanan sistem diz, ayak bileği ve ayak parmağ olmak
üzere üç hareketli eklem içermektedir. Ayak bileği hareketi
üniversal bağlant ile iki eksende gerçekleştirilecektir.

Ayak bileğinde Şekil 4'te görüldüğü gibi üniversal bir
bağlant yaps kullanlarak bileğin iki eksende hareket etmesi
sağlanmştr. Bilek belli aç değerlerinde snrlandrlarak
servo motor ile kontrolü sağlanacaktr.
2.3. Kinematik Analiz
D-H Dönüşüm Matrisleri Yöntemi
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Buna göre elde edilen konum bilgisi;

�� � �₁ � �₃cos �θ₁ � θ₂� � ����cosθ����sinθ��sin �θ₁
� θ₂� � �cosθ₃cosθ��cos��θ₁
� θ₂�� � �sinθ����cosθ��sin��θ₁
� θ₂� � �cosθ₃sinθ��cos��θ₁
� θ₂��� � �₂cosθ₁
� ����sinθ��sin��θ₁ � θ₂�
� �cosθ₃cosθ��cos��θ₁ � θ₂��
� �₃�cosθ₃�cos��θ₁ � θ₂�

(4)
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Buna göre elde edilen topuk konum bilgisi;
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Yürüme eylemi için yüzeyle temas gereği ayağn komple
konum ve yönelimi gerekmekte olup parmak için yaplan
işlemler topuk için de yaplarak ileri yön kinematiği çkarlr.
i=1,2,3,4 için;

Tablo 1: Modele ait D-H değişkenleri
����

(2)

�� � �₃�����₁ � �₂� � �₂����₁
� ���������������₁ � �₂�
� �����₃�����������₁
� �₂�� � �₃�����₃������₁
� �₂� � �������₃������₁
� �₂�

Denavit-Hartenberg yöntemi kullanlarak protezin ileri
kinematik analizi yaplmştr. Bunun için ilk olarak eklem
eksenlerinin
dönme
yönleri
belirlenerek
eksenler
yerleştirilmiştir.
Eklemlere
yerleştirilen
koordinat
sistemlerinden sonra eklem değişkenleri adlandrlarak Şekil
3’deki gibi yerleştirilmiştir. Belirlenen D-H değişkenleri Tablo
1’de verilmiştir.
Yürüme esnasnda meydana gelebilecek sertliği azaltmak
amacyla �� boyunca yayl süspansiyon kullanlmştr. Burada
oluşan lineer hareket hesaplamalarda ihmal edilmiştir.

i

� ��� ���

Ayağn yönelimini bulmak için ayr iki parça olmas
nedeniyle parmak ve topuk konum bilgileri elde edilmelidir.
Bu nedenle
i=1,2,3,4,5,6 için parmak ekleminin ileri yönlü kinematiği
çkarlr.
Böylece dönüşüm matrislerinin çarpmyla ayak
parmağnn konumunu ve yönelimini içeren ve eklem
değişkenlerinin birer fonksiyonu olan genel bir dönüşüm
matrisi elde edilir.

Şekil 4: Tasarlanan iki eksen ayak bileği.

2.3.1.

�
��

2.3.2.

(1)

(8)
(9)
(10)

Örnek Kinematik Uygulama

(3) ve (7) nolu işlemlerde dönüşüm matrisleri çarpm
yaplarak ayak parmağ ve topuğun konum denklemleri
çkarlmştr. Yürüme analizinde verilen aç değerleri ile ilgili
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bağ uzunluklar denklemde kullanldğnda hareketin
gerçekleştiği zamana ait ayak parmağ ve topuğun x, y ve z
eksenleri için konumu elde edilmektedir.

yapmndan sonra sistemin ileri yön kinematiği çkarlmş ve
yürüme eyleminin sadece bir evresi için ayak parmağnn
konum ve yönelim bilgileri elde edilmiştir. Buna göre yürüme
esnasnda ayağn konum konum ve yönelimini bulmak için
yürüme eyleminin bütün evreleri için topuk ve ayak bileğine
ait konum bilgileri birlikte elde edilmesi gerekmektedir.
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Şekil 5: Yürüme esnasnda topuktan ayak tabannn yere
değmesine kadar diz ve ayak bileği aç değişimleri.
Şekil 5'te yürüme eyleminin basma fazna ait topuğun
yere değmesinden ayak tabannn yerle tamamen temasna
kadar olan diz ve ayak bileğinde oluşan aç değişimleri
gösterilmiştir. Bu hareket sonucu diz ekleminde 20 derece,
ayak bileğinde ise 15 derecelik hareket gerçekleşmektedir. 30
yaşnda 184cm boy ve 80kg ağrlğa sahip bir bireyin fiziksel
özelliklerine dayanarak ܫଵ ǡ ܫଶ ǡ ܫଷ ǡ ܫସ ǡ ܫହ verileri elde edilmiştir.

Şekil 6: Yürüme esnasnda topuktan ayak tabannn yere
değmesine kadar geçen süre içinde ayak parmağnn konum ve
yönelimi.
Şekil 5'te gösterilen hareketin gerçekleşmesi için bu
veriler kullanlarak ayak parmağnn konum bilgileri elde
edilmiştir. Bu hareketin gerçekleşme süresi 1s olarak kabul
edilmiş ve buna göre Şekil 6'da gösterilen grafik elde
edilmiştir.

3. Sonuçlar
Elektronik kontrollü diz üstü protez bir bacağn mekanik
model tasarm, hareket analizi ve ileri yönlü kinematiği
çkarlmştr. Bu çalşma için öncelikle literatürde elde edilen
verilere dayanarak yürüme eyleminin hareket analizi
çkarlmştr. Böylece tasarlanacak olan modelin mekanik
özellikleri elde edilmiştir. Model tasarm Solidworks
program kullanlarak gerçekleştirilmiştir. Diz ekleminde tek
eksende hareket sağlanrken ayak bileğinde üniversal bağlant
yap kullanarak iki eksende hareket sağlanmş ve düz zeminde
yürüme eylemine ayak eversiyon ve inversiyon hareketleri
kabiliyeti kazandrlmştr. Böylece farkl yüzey koşullarnda
yürürken normal insana çok benzer hareket kabiliyetinin elde
edilmesi amaçlanmştr. Ayrca ayak ucuna eklenen parmak
ekleminin yürüme eyleminin salnm faznda hzlanma
evresine yardmc görev üstlenmesi hedeflenmiştir. Ayak
parmağ olmayan protezlerde kullancnn daha fazla enerji
harcadğ bilgisiyle eklenen parmağn kullanm rahatlğ
sağlayacağ düşünülmektedir. Ayrca bu parmak eklemi denge
açsndan da önemli rol üstlenecektir. Model tasarm
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