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Son on ylda robotlarn medikal uygulamalarda, özellikle
karmaşk cerrahi operasyonlar olan beyin, göz, kalp, kalça ve
eklem ameliyatlarnda kullanm oldukça artmştr. Bu gibi
operasyonlar yüksek hassasiyet ve uzun soluklu operasyon
sürelerini gerektirmektedir[3]. Bu çalşmalar srasnda; mekanik
sistemlerin biyolojik sistemlere adaptasyonu, yapsal parçalarn
kimyasallarla, svlarla ve elektrik alanlaryla iletişimi, bu
aletlere gelen yüklemeler, hastalarn spesifik farkllklar, farkl
geometrilere sahip dokular, yumuşak yaplarn ve kompleks
dokularn simüle edilmesi ve hastaya özel verilerin elde edilmesi
gibi zorluklarla karşlaşlmştr[4]. Bahsedilen zorluklara
rağmen en az hasarla ameliyat mümkün klacak robotik
sistemlerin ortaya çkmasna ve insan-robot etkileşimine
günümüzde mekatronikte gerçekleşen gelişmeler başarl bir
şekilde çözüm yolu bulabilmektedir.

Özetçe—Cerrahi robotlar ameliyat srasnda hekimin
yönlendirmesiyle veya uzmanlarn programlamasyla hareket
eden elektro mekanik sistemlerdir. Her alanda olduğu gibi cerrahi
olarak da robot kullanm ve kazanmlar artmaktadr. Bu
çalşmada, ameliyat srasnda cerrahn olas ihtiyaçlarnnn
karşlanmas hedeflenerek, tutma, kavrama ve hareket ettirme
gibi fonksiyonlar yerine getirmek üzere yumuşak ve mekanik
parmaklardan oluşan hibrit yapda bir robotik el tasarm
yaplmştr.
Anahtar Kelimeler — robotik; cerrahi robotik; robot el; yumuşak
robotik
Abstract— Surgical robots are electromechanical systems that
move with the orientation of the physician during surgery and with
the programming of the specialists. Surgically, robot use and its
gains are increasing in every field. In this study, considering
surgeon's possible needs during surgery, a hybrid robotic hand
with soft and mechanical fingers was designed to fulfill the
functions of holding, grasping and moving.

Şu ana kadar bir çok, çok serbeslik dereceli tutucu ve pens
tasarlanmştr ancak yine de bu tasarmlar iç organlarn
kavranmas ve itilip-çekilmesinde yetersizlerdir. Tasarlanan
sistemlerde temas algs yetersizdir ve bu nedenle operasyon
süresince aşr kuvvet uygulama ve istenmeyen yaralamalar
gerçekleşmektedir[5-7].
Yumuşak
dokularn
güvenle
kavranlmas ve tutulmas geleneksel, sert ve keskin aletlerle
henüz çözülememiş dolaysyla buradan kaynaklanan
yaralanmalar ortadan kaldrlamamştr. Bu nedenle litaratürdeki
çalşmalar bu sorunu ortadan kaldrmaya yönelmiştir [8].
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I.

GİRİŞ

Robotik; mühendislik dallar, sağlk, bilgi teknolojileri,
pazarlama ve ergonomi gibi sistematik disiplinlerin bir araya
gelmesinden oluşan çok disiplinli bir alandr[1]. Medikal
robotikte robotlar çok kompleks işlemlerde kullanlabildiği gibi,
cerrah asiste etmek gibi daha basit görevlerde de
kullanlabilmektedir. Robotlarn medikal alanlarda kabul
görmesinin arkasnda tpk endüstride kabul görmesini sağlayan
nedenler gibi bir çok etken vardr. Bu etkenler arasndan en
önemlileri, robotlarn yüksek güvenilirliğe sahip olamalar,
hassas çalşma yetenekleri, kullanldklar uygulamalardaki
yüksek tekrar edilebilirlik ve operasyon hzlar olarak
listelenebilir. Örnek olarak operasyonu yürüten bir cerrahn ilgili
aygt uzun süreler yorulmakszn tutmasna yardm etmeleri, her
çalşmasnda belirlenen şekilde ve ayn hassasiyetle işlemin
gerçekleştirilip hatalar azaltmas gibi unsurlar robotlarn
medikal alanda kullanmn her geçen gün arttrmaktadr [2].

Bu çalşmada operasyon srasnda cerraha organlar,
yumuşak dokular ve aletleri tutmak ve taşmak açsndan
yardmc olacak bir robotik el tasarlanmştr. Tasarm yaplan el
üç adet mekanik parmaktan ve üç adet yumuşak parmaktan
oluşmaktadr. Yumuşak parmaklar yukarda bahsi geçen
yaralanmalar azaltmak ve tutma becerisini arttrmak
maksadyla kullanlmştr. Yumuşak parmaklar ihtiyaç
duyulmas durumunda gövdeden demonte edilebilecek şekilde
tasarlanmştr. Bu sayede, ihtiyaç durumunda yumuşak
parmaklar yerine görüntüleme, aydnlatma yada vakum aygtlar
taklabilmesi mümkün klnmştr.
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II.

ELİN TASARIMI

1)

A. Mekanik parmaklarn tasarm
Tasarm yaplan robotik el her biri üç serbestlik derecesine
sahip olan üç adet robotik parmaktan oluşmaktadr.

Üç serbestlik dereceli parmağn ileri kinematiği

Burada parmak uç noktasnn mafsal hareketlerine bağl
olarak konum ve oryantasyonunun bulunmas hedeflenmektedir.
Sistem şekil 3 de gösterildiği gibi sadeleştirilmiştir.

Şekil. 1. Robotik elin izometrik görünüşü.

Mekanik parmaklar uygun dokularn tutma, kavrama ve
servisinde görev almak ve cerrah gerekli techizat servis
konusunda asiste etmek üzere görev alacaktr. Farkl boyut ve
geometrideki unsurlara adapte olabilmesi için geniş bir çalşma
alanna ve ergonomik parmak uç noktas tasarmna sahiptir.

Şekil 3. Üç serbeslik dereceli parmağn sadeleştirilmiş görseli ve sistem
parametreleri.
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Denklem (4), verilen mekanizmann ileri kinematik
denklemlerini göstemektedir.
� � �� � �� � ��

(5)

Denklem (5) ise parmak üzerindeki son elemann – uç
nokta- oryantasyonunu belirtmektedir.
2) Üç serbestlik dereceli parmağn ters kinematiği
Burada maksat parmak uç noktasn önceden belirlenen bir
noktaya belirlenen oryantasyonda konumlandracak olan
eyleyici hareket miktarlarn belirlemektir.
Şekil 2. Üç serbestlik dereceli sert parmağn çalşma alan ve geometrisi.

Denklem (5) parmak ucunun oryantasyonunu belirtmektedir
ve bu aç aşağdaki işlemlerde üç mafsaln dönme miktarlar
toplam olarak gösterilecektir.

Şekil (2) de yer alan görsel 3 boyutlu simülasyon ortamnda
hazrlanmş olup parmak üzerinde bulunan 3 elemann boylar
ve dönme miktarlar kullanlarak ileri ve tersine kinematik
hesaplamalaryla doğrulanabilir klnmştr.
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yüzeyde nokta temas sonucunda oluşacak yüksek basnç ve
yetersiz temas yüzey alanndan kaynaklanan başarsz kavrama
sorununu da ortadan kaldrmaktadr.

Denklem (7) nin oluşturulmasyla θ3 denklem takmnda yer
almamş olur. Burada geometriden yararlanlarak hem ilerleyen
basamaklara hazrlk yaplmştr hem de Q noktasndan P
noktasna ulaşlrken bilinen değerlerden biri olan oryantasyon
açs � kullanlarak denklem takmnda bir bilinmeyen olarak
θ3 yer almamş oldu.
�� � �� � �� ��� �
�� � �� � �� ��� �

(8)

Denklem (8) 3. Dönme ekseni olan P noktas poziyon
vektörünü gösterir.
O noktasndan P noktasna olan mesafe �� den bağmszdr.
O-P aras mesafe a1, a2 ve �� değerleriyle oluşturulan üçgenin
hipotenüsüdür. Bu nedenle �� denklemden yok edilebilir.
�� � ��� �� �

��� � ��� � ��� � ���
�
��� ��

Şekil 4. El üzerine monte edilmiş yumuşak parmaklarn (açk vaziyette)
konsept görüntüsü.

���

Yumuşak parmaklarn bağlants avuç ayasndan sökülebilir
olduğundan standart yumuşak parmak yerine fonsiyonel başka
bir aletin bağlanabilmesine müsaade etmektedir. Aşağda
bulunan şekil (5) de bu durum sergilenmiştir. Görselde
parmaklar yerine kamera, aspiratör ve şk kaynağ taklmştr.
Bu aletlerde şartlandrlmş hava yardmyla hareket
ettirilebilmektedir.

Denklem (9) da parantez içindeki değer 1’den büyük ise
ulaşlmak istenilen noktann çalşma alan dşnda olduğu
anlaşlmaktadr. Bu admdan sonra �� değeri biliniyor olup
sadece �� değeri bilinmeyen olarak kalmştr.
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Denklem (10) içinden sin�� ve cos�� elde edilerek, Denklem
(11) oluşturulur.
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Şekil 5. Yumuşak parmaklarn yerine taklmş farkl cihazlardan oluşan
tasarm.

����

Yumuşak parmaklar için soğuk malzemeden döküm yöntemi
uygulanmştr. Bu metodun uygulanabilmesi için daha
öncesinde istenilen parmak dş geometrisine ve hareket için
yeterli esnekliği sağlayacak olan iç geometri ve hacmi
sağlayacak kalp tasarm yaplmştr. Kalp parçalar hzl
prototipleme cihazlar kullanlarak üretilmiştir.

Denklem 11 ve Atan2 fonksiyonu kullanlarak �� değerinin
kolaylkla çözülmesi sonucunda son bilinmeyen de elde edilmiş
olur (Denklem 12).
�� � � ��� � ������ � ����� �

(12)

B. Yumuşak parmaklarn tasarm
Yumuşak parmaklar, elastik özellikte bir malzemeden
tasarlanmş olup içerisindeki kapal kanala iletilen
şartlandrlmş hava ile hareket ettirilmektedir. Şartlandrlmş
hava parmak kesitinde bulunan hacimlerde yüksek basnç
alanlar oluşturur ve bu alanlardaki parmak kesitinde bulunan
malzeme yoğunlu farkndan dolay parmağ hareket ettirir.
Parmak üzerinde döner mafsal gibi hareketi lokalleştirecek bir
unsur olmayp deformasyonun silindirik eğilme tarznda
gerçekleşmesiyle temas edilen alanda yüksek basnç alanlar
oluşmamaktadr. Parmağn yumuşak olmas ilaveten temas ettiği

Şekil 6. Yumuşak parmak döküm kalp modeli.

Şekil (6) da kalp tasarm ve daha önce bahsedilen
şartlandrlmş havann birikip parmağn silindirik eğilmesine
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neden olacak odacklar görülebilmektedir. Şekildeki turkuaz
parça parmak kalptan söküldükten sonra parmağn üzerinde
kalmakta ve ele bağlanan parmakta bir adaptör görevi
görmektedir. Parmak üst yüzeyi döküm bittikten sonra hava
almayacak şekilde kapatlr. Bunun gibi yüzeye yakn yerlerde
kesitte kalacak olan hava boşluklar şartlandrlmş havann
parmağa zarar vermesine, basnç kaybna ve dolaysyla
parmağn hareketinde yetersizliklere denen olmaktadr.

performansn artrmaya dayal olarak yeni kalp tasarm
kriterleri incelenecektir. Robot el gerekli değişiklikler yerine
getirildikten sonra daha önceden belirlenmiş test görevlerinde
performans testine sokularak gerçek çalşma şartlarnda (static
ve dinamik durum için) incelenecektir. Bu görevler srasnda
parmaklarn konum tekrarlama hassasiyetleri ve yük taşma
kapasiteleri tespit edilecek verimsiz görülen değerler üzerine
çalşma yoğunlaştrlacaktr. Robot el nihai özelliklerine
kavuştuktan sonra sterilizasyonun elde elde edilmesi üzerine
çalşma genişletilecektir.
KAYNAKLAR

Şekil 7. a) Yumuşak parmağn dökümü sonras kalptan ayrlmamş durumu
b) Yumuşak parmağn kalptan çkarlmş durumu ve parmağn hareketini
sağlayacak olan hava boşluklar.
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Şekil (7) de görüldüğü gibi parmağn bir yüzeyi açk olarak
kalptan çarlmştr. Bu yüzey bir sonraki admda szntlar
önleyecek şekilde parmağn üst yüzeyiyle birleştirilerek
kapatlr.

Şekil 8. a) Parmağn hareket ettirilmemiş durumu. b) Parmağn hareket
ettirilmiş durumu.

III.

PROTOTIP ÜRETIMI

Tasarm yaplan elin mekanik parmaklar ve ana gövde
üretimi hzl prototipleme cihazlar yardmyla yaplmştr.
Yumuşak parmak ise yine hzl prototipleme cihaz ile üretilmiş
bir kalptan soğuk döküm yaplarak üretilmiştir.
IV.

SONUÇ

Tasarlanan hibrit robotik el 3 adet 3 serbestlik dereceli mekanik
(sert malzemeden) parmaktan ve 3 adet yumuşak parmaktan
oluşmaktadr. Tasarmn gerçek çalşma koşullarndaki
durumunu test etmek maksadyla her iki parmak türünden de
birer adet üretilmiştir. Mekanik parmaklarn hareketi
simülasyon yazlmlar ve hesaplamalar doğrultusunda elde
edilen davranşla uyuşmaktadr. Yumuşak parmaklar için
yazlmlardan verimli bir destek alnamadğ için yalnzca
gerçek çalşma şartlarnda yaplan gözlemlere dayanlarak;
hareket becerisinin artrlmasn sağlayacak tasarm
değişikliklerine gerek görülmüştür. Ayn zamanda kalp
tasarmnnda bu değişikliklerden etkilenmesi dolaysyla kalp
tasarmnda da değişiklik yoluna gidilecek ve üretim
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