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I.

GİRİŞ

Mayo-elektrik denetimli protezlerin ticari ürünlerde ve
akademik çalışmalarda I.kullanımı
GİRİŞyeni değildir. Ampüte
bireydeki
kas
sayısı
sınırlı
olduğu için,
Mayo-elektrik denetimli protezlerin
ticari bireyden
ürünlerdeelde
ve
edilebilecek
EMG
veri
sayısı
da
sınırlıdır.
Bu
nedenle
çok
akademik çalışmalarda kullanımı yeni değildir.
Ampüte
kanallı mayo-elektrik
verisiyle
yapılan
çalışmalar
bireydeki
kas sayısı sınırlı
olduğu
için,
bireydenklinik
elde
olarak
uygulanabilir
değildir.
Dolayısıyla
araştırmacılar,
edilebilecek EMG veri sayısı da sınırlıdır. Bu
nedenle çok
sınırlı mayo-elektrik
sayıdaki veriverisiyle
ile yapılan
çok işlevli
protezleri
kanallı
çalışmalar
klinik
denetleyebilmek
için
farklı
yöntemler
araştırmış
ve
olarak uygulanabilir değildir. Dolayısıyla araştırmacılar,
kullanmışlardır.
[1]-[2].
sınırlı sayıdaki veri ile çok işlevli protezleri
Bu çalışmada, 8için
farklıfarklı
kol hareketinin
denetleyebilmek
yöntemlertanımlanması
araştırmış için
ve
4
farklı
kastan
veri
alınmıştır.
Daha
önceki
çalışmalardan
kullanmışlardır. [1]-[2].
da bilindiği
üzere,8sınırlı
yüzey tanımlanması
EMG verisiyleiçin
(3
Bu çalışmada,
farklı sayıdaki
kol hareketinin
ve
ya
4
kanal)
çok
işlevli
kol
denetimi
yapılabilmektedir.
4 farklı kastan veri alınmıştır. Daha önceki çalışmalardan
Çalışma üzere,
6 adımdan
oluşmaktadır:
i) Her
bir hareket
da bilindiği
sınırlı
sayıdaki yüzey
EMG
verisiyleiçin
(3
50
farklı
EMG
verisinin
kaydedilmesi
ii)
4
kanallı
EMG
ve ya 4 kanal) çok işlevli kol denetimi yapılabilmektedir.

saniyelik rahatlama süresi uygulanmıştır. 8 hareket içeren
bir veri süresinin toplamı 34 saniyedir.

Şekil 1. ME3000 EMG kas test ve veri alım cihazı
Şekil 1. ME3000 EMG kas test ve veri alım cihazı

Çalışma 6 adımdan oluşmaktadır: i) Her bir hareket için
50 farklı EMG verisinin kaydedilmesi ii) 4 kanallı EMG
978-1-5090-2386-8/16/$31.00 ©2016 IEEE
978-1-5090-2386-8/16/$31.00 ©2016 IEEE
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D. Bulanık Mantık ve İşlev Tanıma
Bulanık mantık kümesi Zadeh tarafından sürekli üyelik
derecesine sahip nesneler kümesi olarak tanımlanmıştır [6].
Dolayısıyla bulanık mantık kümeleri, üyelik dereceleri
sadece 0 ve 1 (kümenin elemanı ya da değil) olabilen
geleneksel küme yapısından farklıdır. Bu kümede
elemanların üyelik dereceleri 0 ile 1 arasındaki herhangi bir
değer olabilmektedir.

B. İşaret İşleme
Emg işaretinin frekans aralığı genellikle 0-1000 Hz
arasındadır. Ancak anlamlı veri yaklaşık olarak 20 ile 500
Hz arasında bulunmaktadır. Amaca uygun bir işaret işleme
için veriler öncelikle MATLAB ortamına aktarılmıştır.
Gürültülerden arındırılmak istenen veriler, sayısal band
geçiren filtreden geçirilmiştir. EMG verilerinin negatif
bileşenleri işaretlerin karesi alınarak ortadan kaldırılmıştır.
Son olarak da alçak geçiren filtre uygulanarak sinyalin zarfı
alınmıştır [3]. Şekil 2 ‘de dört kanallı ham EMG verisi ile
işlenmiş EMG verisi karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Şekil 4. 8 farklı işlev

Şekil 2. Ham EMG işareti ve işlenmiş karşılıkları

Elde edilen veri setlerinden bulanık mantık kümeleri
oluşturabilmek için, veri değerlerinin bulanık değerlere
dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için yEMG
verisindeki maksimum ve minimum (veri genliğinin sıfır
olduğu durumdur) değerler, bulanık mantık kümelerinde
maksimum ve minimum üyelik derecesini almışlardır.
Böylece her bir kanal için üyelik fonksiyonu elde
edilmiştir. Bunun için üçgen üyelik fonksiyonları tercih
edilmiştir. Örnek bir kanal için üyelik fonksiyonları Şekil
5’te gösterilmiştir.

C. İşlevlerler ve Elektrotların Yerleşimi
Yapılan hareketi tahmin etmemizi sağlayacak veriler,
Flexor/Efexor Carpi Ulnaris ve Flexor/Extensor Digitorum
kaslarından alınmıştır. Bu seçim literatürdeki çalışmalar ve
veri alımında edinilen tecrübeler sayesinde yapılmıştır [4][5]. Elektrotların
yerleşim noktaları Şekil 3’te
gösterilmiştir. Bu veriler ile tanımlanması hedeflenen 8
işlev şunlardır: Flexion, extension, supination, pronation, el
aç,el kapa, bilek sağa çevirme ve bilek sola çevirme.. Bu
işlevler Şekil 4 ‘te gösterilmiştir.

Şekil 3. Elektrotların yerleşimi

Şekil 5. 1.Kanal için üyelik fonksiyonları
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EMG işaretlerinin alındığı denek için maksimum genlik
denemeler sonucu 200 µV olarak kabul edilmiştir ve buna
göre genlikler çok az, az, orta ve çok olarak
kümelendirilmiştir. Her bir kanal için çok az fonksiyonu
aralığı [0,40], az fonksiyonu aralığı [20,80], orta
fonksiyonu aralığı [50,135] ve son olarak çok fonksiyonu
aralığı [80,200] olarak kabul edilmiştir. Seçilen bu
aralıklara göre üçgen üyelik fonksiyonlarının denklemleri
oluşturulmuştur. Daha sonra giriş ve çıkış ilişkisi bir kural
tablosu ile ifade edilmiştir. Örnek bir veri ve her bir
hareketi (çıkış üyelik fonksiyonlarını temsilen) temsil eden
kural ifadesi Şekil 6 ‘da gösterilmiştir.

Şekil 7’yi
fonksiyonlarının
değerler taşıdığı
yaratmaması için
sunulmuştur.

incelediğimizde bazı çıkış üyelik
başka üyelik fonksiyonlarından da
görülmektedir. Bu durumun sıkıntı
durulaştırma sırasında yeni bir öneri

Şekil 6. Kanal çıkışları ve kural tablosu

Sistem 4 girişlidir. Sistem girişindeki verilere göre
çıkışta 8 hareketten biri aktif hale gelecektir. Sistem çıkışı
sabit bir değer olacağından Sugeno tipi bulanık model
kullanılmıştır. Çünkü Sugeno tipi bulanık modelin çıktı
üyelik fonksiyonları yalnızca doğrusal işlevlerle ya da sabit
değerlerle ifade edilmektedir.
Uygulama MATLAB’da yazılan program ile
yapılmıştır. Program algoritması şu adımlardan
oluşmaktadır:
i)
Alınan 4 kanal ham veri daha önceki bölümlerde
anlatıldığı gibi işlenecektir.
ii)
İşlenen sinyalin değerleri bulanıklaştırılacak ve
üyelik fonksiyonlarına göre ağırlıklandırılacaktır.
iii) Her bir kasılma için kural tablosuna göre üyelik
çıkış fonksiyonlarının değerleri hesaplanacaktır. En büyük
değer hangi hareketi temsil eden çıkış üyelik fonksiyonu ise
o hareket çıkışa aktarılacaktır.
iv) Tüm bu işlemler 50 veri için de tekrarlanacaktır.

Şekil 7. Her bir hareket için çıkış üyelik fonksiyonları

Buna göre her bir hareket için 8 çıkış üyelik fonksiyonunun
da alanı hesaplanmıştır. Eğer her hangi bir hareket
süresinde belirli bir üyelik fonksiyonu alanı diğer üyelik
fonksiyonları alanlarından büyük ise o çıkış üyelik
fonksiyonu çıkışı belirlemektedir. Örneğin Şekil 7’ye
bakarsak; ilk 5 saniye sonunda bir kasılma elde edilmiş. Bu
kasılmanın hangi hareket sonucu olduğunu öğrenmek için
bu süre boyunca her bir çıkış üyelik fonksiyonu
incelenmelidir. Çıkış üyelik fonksiyonlarına baktığımızda
MU(1) ‘in alanının diğerlerine göre bariz derecede büyük
olduğu görülmektedir. Bu da bize yapılan kasılmanın
,MU(1) üyelik fonksiyonun temsil ettiği flexion hareketi
için gerçekleştiği bilgisini verir.
Örneği verilen bu işlem 50 veri için de ayrı ayrı
tekrarlanmıştır. Sonuçta genel bir değerlendirme yapılarak
bulanık mantık ile oluşturulan bu sistemin etkinliği
irdelenmiştir ve her bir hareket için Tablo 1’de verilen
başarım oranları yakalanmıştır.

Program çıkışında görülmesi beklenen, o anda yapılan
hareketi tanımlayan çıkış üyelik fonksiyonunun üyelik
derecesinin en büyük olmasıdır. Bu durum Şekil 7’de
görselleştirilmiştir.
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III.

SONUÇ

Çalışma sonucunda bulanık mantık ile tasarlanan hareket
kestirim algoritmasının yüksek başarım sağladığı
görülmüştür. Ancak bu yapının gerçek zamanlı
uygulamalarda verimli kullanılamayacağı açıktır. Ayrıca
farklı bireylerle çalışıldığında ya da farklı noktalardan
veriler alındığında giriş üyelik fonksiyonlarının yeniden
düzenlenmesinin gerekmesi bu tasarımı kullanışsız
kılmaktadır.
FLEKSİYON → %100

EL KAPA → %100

EKSTENSİYON → %100

EL AÇ →

%82

SUPINATION →

%96

BİLEK SAĞ →

%90

PRONATION →

%98

BİLEK SOL →

%98

Tablo 1. Modelin tanımlama başarımı
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