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Haptik Rehabilitasyon Uygulamalar
Applications on Haptic Rehabilitation
1

M.Erkan KÜTÜK1, L.Canan DÜLGER1, M.Taylan DAŞ2
Makine Mühendisliği Bölümü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

2

{mekutuk,dulger}gantep.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü, Krkkale Üniversitesi, Krkkale, Türkiye
mtdas@kirikkale.edu.tr

Özetçe— Üst ekstermite fiziksel rehabiltasyon ihtiyac
olan hasta popülasyonu artş göstermektedir. Bu işlemleri
yapan terapist saysndaki daralmann yakn gelecekte
büyük bir problem yaratacağ ön görülmektedir. Bu
çalşmada üst ekstemite rehabilitasyon robotlar üzerinde
durulmuş, haptik rehabilitasyon üzerine örneklemeler
yaplmştr. Haptik aygtlar insan ve bilgisayar arasnda üç
boyutlu bilgi alşverişini sağlayabilmektedir. Gerçek
ortamda alglanan dokunma duyusunun sanal ortamda
modellenmesiyle kuvvet geri beslemesi gerçeklenmektedir.
Makine Mühendisliği Bölümü ile Tp Fakültesinin işbirliği
çerçevesinde devam eden çalşmann içeriği ve altyap
olanaklar hakknda bilgiler verilmiştir.

alanlar mevcuttur. Bunlar srasyla robot destekli tedavi,
robot ile hareketin zor hale getirilmesi, sanal gerçeklik
uygularnn ilave edilmesi ve cihaz ile beynin bir ara yüz
ile birleştirilmesi şeklindedir [1]. Robotik cihazlar terapide
kullanlabildikleri
gibi
hastalarn
klinik
olarak
değerlendirmelerinde de kullanlmaktadr [2, 3].
Bu çalşma yaplmas planlanan işlemleri ve elde bulunan
altyap olanaklarn anlatan bir ön çalşma niteliği
taşmaktadr. Her hastann farkl fiziksel özellikleri
olduğu göz önüne alndğnda, robotlarn uygulayacaklar
yörüngelerin de hastalara göre değişkenlik göstermesi
normal ve gerekli bir durumdur. Çalşmada robotun
yapmas gereken hareket ilk etapta haptik cihaz vastasyla
robota öğretilecektir. Hazrlanacak olan yörünge planlama
algoritmas bu hareketi hastadan gelecek olan geri
besleme sinyalleri ve belirlenecek olan snr koşullarna
göre, hareketin genel karakteristiğine sadk kalmak
kaydyla yeniden yaplandrarak uygulayacaktr.

Anahtar Kelimeler — haptik robot, rehabilitasyon robotiği,
yörünge planlama, üst ekstremite
Abstract—Population of patients who need upper
extremity physical rehabilitation is increasing. It is foreseen
in near future that contraction in the number of therapist
will create a huge problem. In this study, upper extremity
rehabilitation robots are focused and some examples are
given on haptic rehabilitation. Haptic devices can provide
three-dimensional information exchange between human and
computer. Force feedback is implemented by modeling sense
of touch perceived in real environment. Information about
contents and infrastructure facilities of the work in progress
in cooperation with Mechanical Engineering and Medicine
Faculty are given.

Ülkemizde yaplan çalşmalarn incelemeleri neticesinde
üst ekstremite bölgesinde, alnacak geri besleme
sinyalleriyle rehabilitasyon robotlarnn gerçek zamanl
olarak yörüngelerinin planlanmas konusunda yeterli
çalşma bulunmamaktadr. Uluslararas literatürde denetim
sinyalleri olarak uygulanan kuvvet ya da torka göre
dinamik sinyallerin, cihazn ya da kişinin uzvunun
pozisyon, hz, ya da ivmesine göre kinematik sinyallerin
ya da EMG gibi tetikleyici sinyallerin kullanldğ
görülmüştür [4]. Çalşmada edinilen hedef, elde bulunan
alt serbestlik dereceli seri robotla haptik cihaz uyumlu
halde çalştrarak, yazlacak olan yörünge planlama
algoritmalarnn sisteme gömülmesiyle akll bir robot
sistemi elde etmektir. Hastadan anlk olarak alnan geri
beslemelerle gerçek zamanl yeni yörüngeler hesaplanp,
robota uygulanacaktr. Farkl bir durum çalşmas olarak
haptik cihaz yardmyla alt serbestlik dereceli seri robot
eş zamanl kontrol ettirilerek hastalara doğrudan pasif
hareketler yaptrlmak istenmektedir[5, 6, 7].
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I.

GİRİŞ

Rehabilitasyon robotiği son dönemlerde insan-robot
etkileşiminin doğrudan örneklendiği bir alandr.
Uygulama alanlar, hedef kitle, mekanik tasarm, denetim
sinyal ve stratejileri konularnda çeşitlilik içermesi
araştrmaclarn ilgisini çekmektedir. Rehabilitasyonla
görevli terapistler ellerini kullanarak tedavi esnasnda
ciddi zaman ve efor harcamaktadrlar. Robotik cihazlar
programlanabilirlik yetenekleriyle tedavi uzmanlarnda
snrl düzeyde olan hz, his, mukavemet ve hareketlerin
tekrar edilebilirliği konularnda çok daha başarldrlar.
Robot destekli rehabilitasyonun farkl tipte uygulama
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ROBOTİK REHABİLİTASYON

Lum vd. (2006) omuz ve dirsek nörorehabiltasyon
tedavisinde kullanlmak üzere tasarlanan ve iki tarafl da
kullanlabilen Ayna Görüntü Hareket Sağlaycs (MIME)
isimli robotik cihaz sunmuşlardr. MIME kusurlu uzva
tek tarafl ya da iki tarafl kuvvet uygulayabilen Puma 560
tipi robot ile beraber çalşmaktadr. Çalşmada robot
yardml tedavi tekniği (tek tarafl, çift tarafl ya da
kombine) geleneksel tekniklerle kyaslanmştr [11].
Robotik sistem Şekil 4 (a,b)’de gösterilmiştir.

Üst ekstremite bölgesinde kullanlmak üzere hazrlanmş
robotik sistemlerle ilgili örneklemeler yaplabilir. Chang
ve Kim motor rehabilitasyonu için kullanlan robotik
cihazlarn klinik kullanm üzerine çalşmşlardr. Bunlar
eksoskeleton ve son-eyleyici tiplerdir [8]. Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1. (a) Eyleyici tipi, (b) Eksoskeleton Tipi

Kahn vd. (2004) üst ekstremite kronik felçli hastalar için
yeni bir robotik tedavi üzerine çalşmşlardr. Hemiparetik
kol uç noktalarnca oluşturulan kuvvetleri düzenlemek
adna eğitim görevleri hipotezlenmiştir. Tedavi sonunda
fonksiyonel yeteneklerde ciddi anlamda artşlar
gözlemlenmiştir. Yardm miktarnn ayarlanmas adna
adaptif bir algoritma oluşturulmuştur ve ARMGuide isimli
robotik cihaz üzerinde uygulanmştr [9]. Şekil 2’de
sunulmuştur.

(a) Tek Tarafl Hareket
(b) Çift Tarafl Hareket
Şekil 4. MIME Sistemi [11]

Rosati vd. (2005) ‘MariBot’ (MARIsaroBOT) isimli yeni
bir tel bazl robot sundular. Bir kaç yl önce NeReBot
(NeuroREhabilitation
roBOT)
isimli
robotu
geliştirmişlerdi. Fakat sistemin baz kstlamalar
mevcuttu. Bu sebepten ötürü MariBot üretildi. Fazladan
iki serbestlik derecesinin eklenmesi ve mekanik yapnn
değiştirilmesiyle çalşma uzay genişletilmiştir. Elektronik
donanm ve denetim yaplan yenilikler insan makine
etkileşiminde gözle görülür katklar sağlamştr [12].
III.

HAPTİK REHABİLİTASYON

İşitsel, haptik (dokunsal), görsel uyarm şeklinde
kullancya temin edilebilir geri besleme türleri
bulunmaktadr. Görsel ve haptik [13] örnekler literatürde
mevcuttur.

Şekil 2. ARM Guide [9]

Haptik sistemler dokunma duyusunu kullanan insanbilgisayar arayüzleridir. Fiziksel nesnelerle dinamik
etkileşim sonucu kullancya dokunma hissi verir. Haptik
geri beslemeli sistemler son dönemlerde rehabilitasyon
terapilerinde de kullanlr hale gelmiş ve popülarite
kazanmştr. Elde edilen olumlu sonuçlar teşvik edici
niteliktedir. Lum vd. [14] üst ekstremite bölgesinde
kullanclar aktif ve pasif olarak yönlendiren ve ayn
zamanda
performans
kayd
yapan
bir
cihaz
tasarlamşlardr. Loureiro vd. [15] haptik ve sanal
gerçeklik uygulamas içeren GENTLE/s isimli Şekil 5’te
gösterilen ev tipi modüler robot üzerinde çalşmşlardr.

Krebs vd. (2007) bilek rehabilitasyonunda kullanlmak
üzere üç döner serbestlik derecesine sahip bir robot
üzerinde çalşmşlardr. Mevcut protokole göre 160
gönüllü felç hastas MIT-MANUS isimli el ve bilek
rehabilitasyonunda kullanlan robot ile eğitim alacaklardr.
Tamamlanan 52 hasta tedavisinden 36 tanesinin sonuçlar
incelenmiştir. Sonuçlara göre diğer uzuv bölümlerine ilave
tedavilerle daha iyi sonuçlar beklenmektedir [10]. MITMANUS robot Şekil 3’te sunulmuştur.

Takahashi vd. [16], kol rehabilitasyonunda kullanlmak
üzere bir haptik cihaz sunmuşlardr. Kuvvet geri beslemeli
eldiven tasarm yaplmş olup el terapilerindeki hareket
senaryolarnda kullanlmştr. [17-18]. Rehabilitasyonda
kullanlan ticari haptik ürünler de mevcuttur. Parallel
robotlar Phantom Omni ve Premium [13, 19, 20], Falcon

Şekil 3. MIT-MANUS Robot [10]
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[21] ve kuvvet geri beslemeli eldiven CyberGrasp [22]
verilebilecek örneklerdir.

Şekil 5. Gentle/S

Şekil 6. SG Uygulamalar

Haptik sistemlerin büyük çoğunluğunun Sanal Gerçeklik
(SG) senaryolar ile bir arada çalşr olduğu gözlenmiştir.
Şekil 6’da örneklenen, SG’nin olduğu uygulamalar
geleneksel yöntemlere göre daha ilgi çekici olmaktadr.
Egzersize olan motivasyonu ve hasta dikkatini arttrmakta
olup, hastalarn terapilere daha çabuk uyum sağlanmasn
mümkün klmaktadr. Böylece terapilerden daha olumlu
sonuçlar alnmaktadr [23].

Şekil 7. Denso Robot

Şekil 8. Haptik Cihaz

Robotik sistem üzerindeki çalşmalar robot kinematiği
alannda devam etmektedir. Düz ve ters kinematik
denklemler çkarlmş olup Jakobiyen matrisi analitik
olarak elde edilmiştir. Matlab Robotik Araç Kutusu
kullanlmştr. Matlab yardmyla kullanc arayüzü (GUI)
oluşturulmuş, Robotik Araç Kutusu içine gömülmüştür.
Robot eklemlerinde yaplan anlk değişiklikler sonucu
robot oryantasyonu görsel olarak değişmekte ve kinematik
veriler yenilenmektedir. Analitik sonuçlarla Araç
Kutusundan elde edilen sonuçlar doğrulanmştr.
Hazrlanan GUI Şekil 9’da gösterilmiştir. Model yaplacak
eklemelerle geliştirilerek rehabilitasyon uygulamalarna
uygun hale getirilecektir.

IV. HAPTİK DENEYSEL SİSTEM
Çalşmada Makine Mühendisliği Bölümü Mekatronik
Laboratuar’nda bulunan Denso robot kullanlmaktadr.
Şekil 7’de sunulan DENSO VP-6242G 6 Eksenli Robot
ile sonlandrcy geniş bir çalşma alan dâhilinde
konumlandrmak ve yönlendirmek mümkündür. Robot
motorlar Quanser denetim modülü ile denetlenmektedir.
Kullanclar Simulink ortamnda denetim kazançlarn
kendileri tasarlayabilir ya da QUARC ara yüzü sayesinde
denetim kazanç değerlerini ayarlayabilirler. Bu robot
medikal tedavi ve cerrahi işlerde kullanlabileceği gibi
fizik tedavi-rehabilitasyon ve kuvvet geri beslemeli
teleoperatif sistemler için uygundur.
Mekatronik Laboratuar’nda mevcut bulunan robot
çalşma istasyonuna dâhil olan sistemler; Denso VP6242G robot, Denso denetleyici, Quanser , açk mimari
denetim modülü- yazlm,3D görselleştirme, PC,Kuvvettork sensörü veHD2 Yüksek Çözünürlüklü Dokunsal
Cihaz (alnma aşamasnda). HD2 HIGH DEFINITION
HAPTIC DEVICE (HD2 Yüksek Çözünürlüklü Dokunsal
Cihaz ) ticari ismine sahiptir. Şekil 8’de gösterilmiştir.
Cihaz görsel medikal simülatörler ve tele operasyon gibi
gelişmekte olan alanlarda oldukça esnek çözümler
sağlamaktadr. Laboratuarmzda bulunan DENSO VP6242G robot ile uyumlu olarak çalşabilen HD2,
programlanabilir kuvvet geri beslemesi sayesinde
araştrmaclarn görsel ve uzaktaki ortamlarla iletişim
kurmalarn sağlamaktadr. Robot uç noktasna ergonomik
bir tutucu tasarlanarak, rehabilitasyon amaçl kullanlmak
üzere üç boyutlu yazc yardmyla üretilmesi konusunda
çalşmalar devam etmektedir.

Şekil 9. Denso GUI

V.

SONUÇLAR

Profesyonel terapist saysnn azlğ, bilimsel ve teknik
potansiyelin artş araştrma gruplarn rehabilitasyon
işlemlerinin yaplabileceği potansiyel cihaz arayşna
itmiştir. Robotik sistemlerin en önemli avantaj tekrar
eden egzersizleri terapistleri yormadan hassas bir şekilde
yapabilmeleridir. Saysal veri alm ve sanal gerçeklik
uygulamalar sonucu egzersizlere kolay adapte olunmas
hastalarn motivasyonunu artrmaktadr.
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Bu çalşma üst ekstremite rehabilitasyon robotlar ve
haptik uygulamalar üzerinedir. Gaziantep Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümünde devam eden çalşma
hakknda ön bilgiler verilmiştir. Tp fakültesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal’ndan gerçek hareket
senaryolar alnarak, aktif ve pasif hareketlerin
yaptrlacağ akll bir rehabilitasyon robotu yaplacaktr.
Sonuçlarn uygulanabilir tabanda sunulmas neticesinde,
çalşma pratikte uygulanabilecektir.
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