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kullanlmştr. Tekerlekli sandalye üzerinde bulunan kontrolör
devre dş braklarak geliştirilen kontrolör kullanlmştr.
Geliştirilen sistemin güvenli navigasyonunu sağlamak
amacyla sisteme bir adet Kinect sensör monte edilmiştir.
Geliştirilen sistem Şekil 3’de verilmiştir.

tekerlekli sandalyenin manevra alannda belirli bir yüksekliğin
üzerinde bir cisim bulunmas durumunda tekerlekli sandalye
sistemi durdurulmuştur.
2.1. Arka plan çkartm ve ön işlemler
Arka plan çkartm yöntemi kolay uygulanabilir olmas
nedeniyle imge işleme uygulamalarnda çoğunlukla kullanlan
bir yöntemdir [5]. Sistemin başlangcndaki ilk 50 derinlik
görüntüsünün
ortalamas
alnarak
arkaplan
olarak
kaydedilmiştir. Bu nedenle, ortamda var olan nesnelerin arka
plana dahil olmamas için, çalşmada sistemin başlagcnda
tekerlekli sandalye etrafnda herhangi bir nesnenin
bulunmamas gerekmektedir. Elde edilen fark görüntüsünde
belirli bir eşiğin üzerindeki derinlik değerine sahip olan
pikseller 1 diğerleri 0 olarak kabul edilerek görüntü ikili
(siyah-beyaz) hale getirilmiştir. Elde edilen siyah beyaz
görüntü üzerinde morfolojik açma ve kapama işlemleri
uygulanarak görüntüdeki gürültüler giderilmiştir. Bu
işlemlerden sonra bölge doldurma işlemi yaplarak
görüntüdeki ön işlemler tamamlanmş olmaktadr. Çalşma
srasnda elde edilen arkaplan görüntüsü ve ön işlemlerden
geçirildikten sonra elde edilen görüntü Şekil 5 ve Şekil 6’da
srasyla verilmiştir.

Şekil 3: Geliştirilen sistem
EMG bileklikteki ham veriler bir adet bilgisayar ile kablosuz
olarak alnmaktadr. Bu bilgisayar ile tekerlekli üzerinde
bulunan (görüntü işleme yazlmnn koştuğu ve kontrolü
sağlayan)
bilgisayar
ile
kablosuz
ağ
üzerinden
haberleştirilmiştir. Güvenli navigasyon algoritmas ve kas
hareketlerinin alglanmas için gerekli programlar MATLAB
ortamnda geliştirilmiştir. Sistemin genel akş şemas Şekil
4’de verilmiştir.

Şekil 5: Örnek bir arkaplan görüntüsü

Şekil 6: Mofolojik işlemlerden sonra elde edilen görüntü
2.2. Bağml bileşen etiketleme
koordinatlarnn hesaplanmas

Şekil 4: Sistemin genel akş diyagram

ve

gerçek

dünya

Bağml bileşen etiketleme görüntü işlemenin temel
algoritmalarndan biri olup, görüntü işleme uygulamalarnda
sklkla kullanlmaktadr [6].
Bu çalşmada morfolojik işlemlerden sonra elde edilen
görüntüye bağml bileşen etiketleme yöntemi uygulanmştr.
Bu yöntemle tekerlekli sandalyenin etrafndaki nesneler tespit
edilebilmiştir. Eğer tespit nesnelerden herhangi birinde belirli
sayda pikseli tekerlekli sandalyenin manevra alanndaysa
tekerlekli sandalye durdurularak güvenli navigasyon
sağlanmştr. Nesnelerin dönüş alannda olup olmadğn
piksellerin gerçek dünya koordinatlarna dönüştürülmesi
gerekmektedir. Bunun için kamerann iç matrisinin

2. Kinect Tabanl Güvenli Sürüş Algoritmas
Kinect 2010 ylnda Microsoft tarafndan oyun amaçl olarak
geliştirilmiş bir sensördür. Kinect içerisinde bir adet kzlötesi
projektör, bir adet kzlötesi kamera, ve bir adet de RGB
kamera bulunmaktadr. Üzerindeki kzlötesi kamera sayesinde
derinlik görüntüsü elde edilebilmektedir. Kinect kullanarak
yaplan bilimsel çalşmalarn says hzla artmaktadr [3-4].
Yaplan çalşmada ise tekerlekli sandalye sisteminin
çarpşmasnn engellenmesi için Kinect sensör kullanlmştr.
Kinect sensörden elde edilen derinlik bilgisi kullanlarak,
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Kinect koordinat sistemindeki herhangi bir nokta pk=[xk
yk zk] R matrisi kullanlarak zemine paralel olan yeni
koordinat sistemindeki ilgili noktaya pm=[xm ym zm] Denklem
5’deki gibi dönüştürülebilir.

hesaplanmas gerekmektedir. Kamerann iç matrisi de
kamerann odak uzaklğ (f), uzamsal çözünürlüklerin yars
(cx ve cy), bir pikselin genişliği (sx) ve bir pikselin
yüksekliğine (sy) bağldr. Bir kamerann iç matrisi Denklem
1’de verilmiştir. Kinect için bu parametreler Kinect Yazlm
Geliştirme Kiti kullanlarak elde edilmiş ve bu değerler Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1: Kinect Parametreleri
Parametre ad
Değeri
f/sx

591.04053696870778

f/sy

594.21434211923247

cx

242.73913761751615

cy

339.30780975300314

y

c
1

−

x m = r11 x k + r12 y k + r13 z k
y m = r 21 x k + r22 y k + r23 z k

Derinlik değeri olan dm değerinin zeminin her noktasnda
sabit olmas gerekmektedir. Bu nedenle Denklem 6’nn son
satr Denklem 7’deki gibi tekrar yazlabilmektedir.
(1)

r3T pm=dm

Denklem

− 1⎤
⎥
− 1⎥
⎥
− 1⎥ ve x = ⎡⎢ r ⎤⎥
⎥
. ⎥
⎣⎢d m ⎦⎥
. ⎥
⎥
− 1⎦⎥

9’daki

gibi

(9)

Bu denklemin çözümü ise SVD yöntemi ile bulunabilir.
Çözüm A matrisinin null-space’i olarak elde edilmektedir.
Şekil 7 ve Şekil 8’de zeminin kalibrasyondan önce ve
kalibrasyondan sonra elde edilen yükseklik değerleri srasyla
verilmiştir.

(3)

Bu matrisler kullanlarak elde edilen genel rotasyon
matrisi (R= Rx. Ry) Denklem 4’de verilmiştir.

cos(ϕ )
0
sin(ϕ )
⎡
⎤
⎢
R = ⎢ sin(θ ) sin(ϕ ) cos(θ ) − sin(θ ) cos(ϕ )⎥⎥
⎢⎣− cos(θ ) sin(ϕ ) sin(θ ) cos(θ ) cos(ϕ ) ⎥⎦

(8)

T3

y

0
0
⎡1
⎤
⎡ cos( ϕ ) 0 sin( ϕ ) ⎤
R x = ⎢⎢0 cos( θ ) − sin( θ )⎥⎥, R = ⎢⎢ 0
1
0 ⎥⎥
⎢⎣− sin( ϕ ) 0 cos( ϕ )⎦⎥
⎣⎢0 sin( θ ) cos( θ ) ⎦⎥

⎡p
⎢
⎢p
⎢
A = ⎢p
⎢
⎢ .
⎢ .
⎢
⎣⎢p

N
Tk

.

formatnda
1 2 3
TkTkTk

Denklem 8, Ax=0
yazlabilmektedir.

Bir kamerann dş matrisi matrisi kamerann yerleşimi ile
ilgilidir. Bu çalşmada Kinect’in yerleştirildiği tekerlekli
sandalyenin etrafndaki zeminin yüksekliğinin sabit olmas
gerekmektedir. Ayrca Kinect’in zeminden ne kadar
yüksekliğe sahip olduğu da hesaplanmaktadr. Zeminin x-y
düzlemi ile Kinect’in x-y düzleminin koordinat sistemine göre
paralel olmas gerekmektedir. Bu paralelliği sağlamak
amacyla Kinect koordinat sisteminde x ve y dönüşüm
yapmak gerekmektedir. Bu dönüşüm yapldktan sonra
zemindeki bütün piksellerin yüksekliği ayn olacaktr. Bu
dönüşümü yapabilmek amacyla Kinect koordinat sistemini xy eksenlerinde döndürmek gerekmektedir. Bu döndürme
işlemini sağlayan rotasyon matrisleri (Rx, Ry) aşağda
verilmiştir.

0

(2)

− 1⎤
⎥
− 1⎥
⎥
− 1⎥ ⎡⎢ r ⎤⎥ =
⎥
. ⎥ ⎣⎢d m ⎦⎥
. ⎥
⎥
− 1⎥⎦
T3

⎡p
⎢
⎢p
⎢
⎢p
⎢
⎢ .
⎢ .
⎢
⎢⎣p

N
Tk

⎤
⎥
⎥
⎦⎥

1 2 3
TkTkTk

i j 1

1

⎤
⎥
⎥
⎡
⎥
−1 ⎢
⎥ = M int ⎢
⎥
⎣⎢
⎥
⎥
⎦

(7)

Zemin üzerinde yer alan bütün noktalarn Denklem 7’yi
sağlamas gerekmektedir. Denklem 7’yi sağlayan zemin
üzerinden N tane nokta, Denklem 8’deki gibi seçilmiştir.

İmge uzayndaki herhangi bir noktay gerçek dünya
koordinatlarna geçirebilmek için bu matrisin tersinin alnmas
gerekmektedir. Ters matris elde edildikten sonra gerçek dünya
koordinatlarna geçebilmek için Denklem 2 kullanlabilir.
⎡ xk
⎢z
⎢ k
⎢ yk
⎢
⎢ zk
⎢
⎢
⎣

(6)

z m = r 31 x k + r32 y k + r33 z k = d m

x

−

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(5)

rij R matrisinin i. satir j. sütun elemann göstermek
üzere Denklem 5 tekrar yazlarak Denklem 6 elde
edilmektedir.

c

0

−

y
0 fs0

x
fs
0

M

⎡
⎢−
⎢
⎢
int = ⎢
⎢
⎢
⎢⎣

pm= R pk

(4)
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Şekil 7: Zeminin kalibrasyondan önce yükseklik haritas

Kullancnn sistemi kolay kontrol edebilmesi için yaw açs
seçilmiştir.

4. Sonuçlar
Yaplan çalşma sonucunda kullancnn sistemi başarl bir
şekilde kontrol edebildiği gözlemiştir. Sistemdeki güvenli
navigasyon algoritmasnn başarl bir şekilde çalştğ ve
sistemin etrafndaki herhangi bir nesneye çarpmadan
ilerleyebildiği gözlenmiştir.
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Şekil 8: Zeminin kalibrasyondan sonra yükseklik haritas
Şekil 7 ve Şekil 8 incelendiğinde kalibrasyondan sonra
zeminin yüksekliğin düzelttiği ve zeminin ayn renkte olduğu
görülmektedir. Tablo 2’de düzeltilmiş ve düzeltilmemiş
zeminin baz parametreleri verilmiştir.
Tablo 2: Kalibrasyondan Önceki ve Sonraki Zemin
Değerleri
Parametre ad
Kalibrasyondan
Kalibrasyondan
Önce
Sonra
Ortalama
Değer
Standart
Sapma
Değişim
Aralğ

2112.29(mm)

1570.74(mm)

9.11

1.84

1726.35-2673.17
(mm)

1526.80-1609.53
(mm)

3. EMG Sinyal Analizi
EMG sinyalleri analiz edildiğinde yumruk hareketi
yapldğnda
sinyallerin
genlik
değerlerinin
arttğ
gözlenmektedir. Sistemin kontrolü için ise kullancnn
yumruk hareketini yapmas istenmiştir. Kullanc ellerini
serbest konuma aldğnda ise sistem durdurulmuştur. Sekiz
kanaldan alndan EMG sinyalinin değerlerinin mutlak değeri
bir öznitelik olarak seçilmiştir. Snflandrma için ise
snflandrmada sklkla kullanlan yöntemlerden biri olan
SVM snflandrma kullanlmştr. Öncelikle kullancdan
alnan veriler kaydedilerek SVM yaps oluşturulmuştur.
Sonrasnda ise gelen sinyalin hangi snfa ait olduğu SVM
kullanlarak gerçek zamanda hesaplanmştr. Bu amaçla
bileklikten 8 kanaldan verilerin örnekleme frekans 50 Hz
olarak belirlenmiştir. Her 20 ms’lik periyot içerisinde alnan
veriler snflandrlarak sistemin kontrolü sağlanmştr.
Kullanc sistemi kontrol edebilmek için öncelikli olarak
yumruk hareketini yapmaldr. Sistem kullancnn yumruk
hareketini algladktan sonra tespit edilen yaw açs sistemin
başlangç açs olarak kabul edilmektedir. Başlangç açs
alndktan sonra herhangi bir alnan bir örnekteki yaw açs ile
başlangç açs arasndaki fark bulunmaktadr. Elde edilen bu
fark değerine baklarak motor sürücülerine gönderilen PWM
sinyalinin doluluk-boşluk değerleri ayarlanarak tekerlekli
sandalyenin kontrolü sağlanmştr. Eğer fark açs negatif ise
tekerlekli sandalyenin sistemi sola, fark açs pozitif ise
tekerlekli
sandalye
sistemi
sola
döndürülmektedir.
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