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Protez El Simülatörü Tasarm
Design of Prosthetic Hand Simulator
1

Şefik Cinal1, Mehmet Serdar Çelik1, İsmail Şahin1, Cengiz Tepe1, İlyas Eminoğlu1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,Biyomedikal Araştrma Laboratuvar (BAL-LAB), Ondokuz Mays Üniversitesi,
Samsun, Türkiye
sefikcinal@gmail.com, mehmetserdar.celik@omu.edu.tr, rezonans@msn.com, ctepe@omu.edu.tr, ilyaseminoglu@hotmail.com

geçirir. Günümüzde video tabanl ya da uzaktan nesne
denetimi [4] içeren, kullanc etkileşimli ticari ürünler ve
akademik çalşmalar bulunmaktadr. Şekil 1’ de gösterilen
Ottobock firmas tarafndan geliştirilen MyoBoy yazlm
ve Touch Bionics tarafndan geliştirilen Virtu-Limb
yazlm bu ürünlere verilebilecek örneklerdir. Yine R.
Clingman ve P. Pidcode çalşmalarnda, yEMG
işaretleriyle denetlenen uzaktan denetimli bir oyuncak
araba kullandrarak hastay eğitmişlerdir [5].

Özetçe— Bu bildiride tek ve çift-kanal yEMG(yüzey
EMG) verisi kullanlarak denetimi yaplabilen Sanal Protez
El tasarm sunulmuştur. Sanal Protez el üç boyutlu grafik
tasarm ve modelleme arac Blender 3D ile tasarlanmştr.
Ayrca ham EMG verisinin işlenmesi ayrntl olarak
MATLAB ile gösterilmiştir. Veri alma, değerlendirme
işlemleri için geniş bir kütüphaneye sahip olan Python
yazlm dili kullanlmştr. Önerilen gerçek zamanl modüler
yapdaki sanal protez el, tek ya da çift kanal yEMG ile
denetlenebilmektedir. İşlenen işaret verisine göre sanal
protez el sabit hzda açlmakta, kapanmakta ya da
konumunu korumaktadr.
Anahtar Kelimeler — yEMG İşareti, Sanal Protez El, El
Simülatörü
Abstract— In this study, Virtual Prosthetic Hand that
controlled by single and dual channel sEMG (surface EMG)
signals is presented. Virtual hand is designed by Blender 3D
that is a powerful graphic modelling tool. Additionally,
processing of raw EMG signal is explained with MATLAB.
Python software language which has a large library was used
for importing and evaluating of signals and for control
algorithms. The Presented virtual hand has a modular
structure and can be controlled by single and dual sEMG
signals. Virtual hand opens, closes at constant speed and
remains its position according to the processing signals.

a)
b)
Şekil 1. Protez el simülatörleri a) Virtu-Limb b) MyoBoy

Ticari ya da akademik çalşmalar için üretilen EMG
denetimli protezlerin hiç biri doğrudan hasta tarafndan
kullanlabilecek yapda (tak-kullan) değildir. Öncelikle
kullancda yeterli yEMG işaretinin olup olmadğnn
sorgulanmas ve raporlanmas gerekir. Bunun ardndan
uygun kazanç ile eşik değerleri ve denetim yöntemi
belirlenmelidir. Son aşamada da kullanc kaslar protezi
denetleyebilecek biçimde eğitilmelidir.

Keywords — sEMG Signals; Virtual Prosthetic hand, Hand
simulator.

I.

Bu çalşmada da tüm bu süreçlerde hastadan elde edilen
yEMG verilerinin izlenip raporlanabileceği ve buna bağl
olarak değerlendirmelerin yaplabileceği bir simülatör
tasarlanmştr. Açk kaynak kodlu olmas ve Python
yazlm dili ile entegre çalşabilmesinden dolay sanal
protez el tasarm Blender 3D modelleme program ile
yaplmştr.

GİRİŞ

Protez uzuvlarn yüzey yEMG ile denetimi 70’li
yllardan itibaren başlamştr ve günümüzde yEMG’si
kullanarak protez el ve kol denetimi yapan ticari firmalar
bulunmaktadr (ottobock.de, utaharm.com, rslsteeper.com
ve touchbionics.com ).
EMG denetimli protezi başarl bir şekilde
kullanabilmek için verilen eğitim, hastalarn protezi
kabullerinde en önemli etkendir [1-2]. Doğru verilen bir
eğitimin, protezlerini kabul eden hasta saysn iki katna
çkardğ görülmüştür [3]. Buna paralel olarak ticari mayo
elektrik protez üreten firmalar kullanclarn ürünlere
kolay uyum sağlayabilmeleri için bir eğitim sürecinden

II.

TASARIM

Sanal Protez el tasarm için Blender 3D program
kullanlmştr. Öncelikle Blender 3D ortamnda bir el
modeli tasarlanmştr. Tasarlanan el Şekil 2’ de
gösterilmektedir. Sanal eli hareket ettirebilmek için “bone”
özelliği kullanlarak modele kemik yap eklenmiştir.
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Kemiklerin hareketi araclğyla sanal elin hareketi
sağlanmştr. Sanal elin hareketi toplam 90 admdan
oluşmaktadr.

(b)

(a)

Şekil 3. Tasarlanan simülatör düzeneği (a) El açk (b) El kapal

yEMG verileri USB port üzerinden Python Seri
haberleşme kütüphanesi kullanlarak okunmuş ve
işlenmiştir. El açma ve kapama için, tek veya çift kanal
yEMG işareti kullanlmştr. Bu iki kanaldan okunan
verilerin, belirlenen eşik değerlerini geçip geçmemesine
baklarak el açma-kapama sahnesinin art veya eksi yönde
değişimi (el aç kapa hareketi) sağlanmştr. İşlenmiş
yEMG işaretleri Python “Pyqtgraph” kütüphanesi
kullanlarak anlk olarak gösterilmektedir.
Simülatör gerçek zamanl yEMG işaretleri ile
çalşabildiği gibi daha önceden kaytl veri dosyalar ile de
çalşabilmektedir. Manuel olarak el açma ve kapama
yaptrlabilmektedir. Eşik değeri, kanal says, veri dosyas
ve haberleşme ayarlarnn yaplabilmesi için tasarlanan
ayarlar menüsü Şekil 4’ te gösterilmiştir.

(b)
Şekil 2. Tasarlanan 3 boyutlu sanal protez el (a) Dikey
pozisyonlu (b) Yatay pozisyonlu

Tasarlanan sistem EMG yükselteci, yEMG elektrotlar,
bilgisayara veri aktarm için elektronik devre ve Sanal
protez el simülatöründen oluşmaktadr. Tasarlanan
simülatör düzeneği Şekil 3’ de gösterilmektedir.

Şekil 4. Protez El Simülatörü Ayarlar Menüsü

III.

YÖNTEMLER

A. Yüzey EMG Verileri ve İşaret İşleme
yEMG işaretinin genliği 0-10 mV tepeden tepeye ya da
0-1,5 mV rms (root-mean-square) değerlerini alr. Yüzey
elektrot kullanlacağndan işaretin frekans band 0-500 Hz

(a)
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arasndadr. Ancak işaret bilgisinin büyük bir ksm 50 ile
150 Hz arasnda bulunmaktadr [5]. İşaretin genliği küçük
olduğundan, yEMG işareti, elektronik parçalarn
yapsndan
kaynaklanan
gürültülerden,
ortamdaki
elektromanyetik yaylmdan kaynaklanan girişimden ve
elektrot hareketlerinden kaynaklanan gürültülerden
kolaylkla etkilenir. Bu nedenle hem genliği küçük olan bu
işareti işlenebilir hale getirmek için, hem de bu bozucu
girişimlerini yok edebilmek için vücut yüzeyinden alnan
işarete işaret işleme sürecinin uygulanmas gerekmektedir.
Ham yEMG verisinin adm adm MATLAB Editor
ortamnda nasl işlendiği anlatlmştr ve bu ksm lisans
eğitiminde bir proje ödevi olarak işlenmektedir.
Öncelikle yEMG verisindeki alçak frekanslardaki
istenmeyen işaret bileşenlerini ortadan kaldrmak için
kesim frekans 20 Hz olan yüksek geçiren filtre ve yüksek
frekanslardaki gürültüleri ortadan kaldrmak için kesin
frekans 500 Hz olan alçak geçiren filtre işarete
uygulanmaktadr. Filtre uygulamalar için MATLAB’ n
sunduğu hazr kodlarn kullanlabileceği gibi, kullanc
tarafndan yazlmş kodlar da tercih edilebilir.

Şekil 5. İşaret işleme admlar: a) ham yEMG işareti, b) alçak ve
yüksek geçiren süzgeçten geçmiş işaret, c) doğrultulmuş işaret,
d) zarf alnmş ve eşiklenmiş işaret

Yüksek geçiren filtre uygulamas için 2.dereceden
Butterworth filtresinin Editor ortamnda hazr MATLAB
kodlar tarafndan gerçeklemesi aşağda gösterildiği
gibidir.

Kullandğmz filtre 2.dereceden olduğu için n=2 ‘dir.
n değeri yerine yerleştirilip (1) nolu denklemde içler dşlar
çarpm yaplr ve fark denklemi elde edilir.
�(�)��� � �� . � �� � �� . � �� � = �(�)�1 � �� . � �� � �� . � �� � (2)

Denklem (2) düzenlenerek filtre girişi ile çkş
arasndaki ilişki fark denklemiyle sunulmuş olur.

Alçak geçiren filtre için editor ortamnda hazr
MATLAB kodlar ile yazlan 2.dereceden Butterworth
filtresi aşağdaki gibidir.

�(�) = �� �(�) � �� �(� − 1) � �� �(� − 2) − �� �(� − 1) − � �� �(� − 2)

Denklem (3)’teki ifadede B(k) filtre çkşn, A(k) ise
temsil edilen filtre girişindeki işareti temsil eder.
2.dereceden 2 Hz’lik bir Butterworth filtresi oluşturmak
için kullanlan katsay değerlerinden a� = 1, b� =
0.00983x10�� , a� = −1.9911, b� = 0.1965x10�� , a� =
0.9912 ve b� = 0.098x10�� olarak verilmiştir.

Filtreleme işleminden sonra verilerin enerjileri alnarak
işaret içerisindeki negatif bileşenler yok edilmiştir. Bunun
ardndan doğrultulmuş işaret, 2 Hz ‘lik alçak geçiren
filtreden (AGF) geçirilerek işaretin zarf alnr. Daha sonra
her kanal için bir eşik değeri seçilir. Bu çalşmada, birinci
kanal ve ikinci kanal için uygun eşik değerleri denemeyanlma yoluyla seçilmiştir. Eşik değerleri kullancya
bağl olarak değişebilmektedir. Zarf alnmş veri seçilen
eşik değerinden yüksek ise çkşta mantk 1, altndaysa
mantk 0 değerini vermektedir. Anlatlan tüm işaret işleme
aşamalar Şekil 2’ de gösterildiği gibidir. Zarf alma işlemi
2. dereceden saysal filtre ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu
durumda doğrultulmuş işarete saysal filtre uygulanr.
Saysal filtrenin uygulanabilmesi için geçiş işlevi z
düzleminde verilmiş 2.dereceden Butterworth filtresi ayrk
zamanl hale dönüştürülmelidir. Butterworth filtresinin
geçiş işlevi (1) nolu denklemde verilmiştir.
�(�) =

(3)

Bu çalşmada, yukarda adm adm anlatlan işlem
aşamalar, donanm katnda yaplmştr. Ham EMG işareti
srasyla yükseltme, filtreleme, doğrultma işlemlerine tabi
tutulmuş ve 2 Hz’lik birinci dereceden alçak geçiren RC
devresiyle işaretin zarf çkarlmştr. Daha sonra seri port
üzerinden alnan zarf verisine simülatör üzerinde eşikleme
işlemi uygulanmştr.
B. Denetim Yöntemleri
Kaynaklarda ve ticari uygulamalarda EMG denetimli
protezler için pek çok farkl denetim yöntemi
bulunmaktadr. Bu denetim yöntemlerinin bir uzman
eşliğinde kullanc üzerinde denenerek hastaya en uygun
yöntemin tercih edilmesi gerekmektedir. Hastadaki uzuv
ve dolaysyla veri alnabilecek kas eksikliği
düşünüldüğünde, bir ya da iki kanall denetim yöntemleri
daha uygulanabilirdir.

�(�) �� � �� . � �� � � � �(���) . � ��
=
�(�) �� � �� . � �� � � � �(���) . � ��

Tek kanall yöntemlerden biri Şekil 6(a)’ da
gösterilmiştir. Bu yöntemde ilk işlev kullanc tarafndan
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belirlenir. Örneğin eşik değerini aşan bir kasma sonucu
protezin açldğn varsayalm. Daha sonraki kasmada
protez kapanacak ve daha sonraki kasmada tekrar
açlacaktr. Bu denetim bu şekilde sürekli değişecektir.
Protez denetimi kolay olduğundan bu yöntem çocuklar
için oldukça uygundur.

Şekil 6. Tek kanal (a) ve çift kanal (b) denetim yöntemi [6]-[7]

Çift kanall ticari yEMG denetimli el ve kollarda en sk
kullanlan yöntemlerden biri ise Şekil 6(b)’ de
gösterilmiştir. Bu yöntemde bir kastan gelen veri eşiği
aşarsa ve diğer kastan alnan veri eşik altnda kalrsa (A
Bölgesi) protez açlmaktadr. Tam tersi durumda (B
Bölgesi) ise protez kapanmaktadr. Her iki kas da eşiği
aşacak şekilde kaslrsa (C Bölgesi), bu işaret anahtarlama
olarak kullanlmakta ve işlevler aras (el, bilek, dirsek
motorlar arasnda) geçiş olarak değerlendirilmektedir [7].
IV.

Şekil 8. El açk iken simülatör görüntüsü

Bu çalşmada sabit hz ile açlp kapanan tek/çift kanall
protez el, sanal protez elle temsil edilmiştir. Önerilen sanal
protez el simülatörü lisans ve lisanüstü seviyesinde deney
düzeneği olarak kullanlacaktr. Fiziksel protez el tasarm
yapldktan sonra, giriş gerilimi çkş pozisyonu veri seti
elde edilip, sistem tanma ile elin matematiksel modeli elde
edilecektir. Bu sayede protez elin değişken hzl modeli
simülatöre ilave edilebilecektir.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Tasarlanan sanal protez el yüzey elektrotlar ile alnan
yEMG işaretleri ile denetlenmiştir. Şekil 7 ve Şekil 8’de
çift kanal yEMG işareti ile denetlenen sanal protez elin
kapama ve açma durumlar gösterilmiştir.
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Şekil 7. El kapal iken simülatör görüntüsü
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