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Özetçe— Toplumda bir uzuv kayb yaşamş ya da doğuştan bir 
uzvu olmayan insanlar bulunmaktadr. Bu çalşmada el uzvu 
kayb yaşamş kişiler için geliştirilecek protezlerin çalşma 
başarmlarnn iyileştirilmesi için veri işleme ortamnn 
oluşturulmas amaçlanmştr. Temel olarak Leap Motion ve EMG 
cihazlar kullanlmştr. C# Arayüz tasarm ile Arduino 
mikrodenetleyicisi kullanlarak EMG ve Leap Motion ile elde 
edilen verilerin eş zamanl kaydedilmesi sağlanmaktadr. Ayrca 
Leap Motion ile elde edilen parmak hareketlerinden bir biyonik el 
kontrolü sağlanmştr. 

Anahtar Kelimeler — leap motion; EMG; biyonik el; C#; 
arduino. 

Abstract— There are people who have a lost limb or have no 
innate limb. In this study, it is aimed to create a data processing 
environment to improve the working performance of the 
prostheses to be developed for people with hand loss. Basically, 
Leap Motion and EMG devices were used. Simultaneous 
recording of data obtained with EMG and Leap Motion is 
provided using Arduino microcontroller and C # Interface design. 
In addition, a bionic hand control is provided from finger 
movements obtained with Leap Motion. 

Keywords — leap motion; EMG; bionic hand; C#; arduino. 

I. GİRİŞ  
Doğuştan veya sonradan kolunun dirsek veya bilek alt 

uzvunu kaybetmiş kişiler için üretilen protezler çoğu zaman 
kayp uzvun yerini sadece görsel açdan doldurabilecek özellikte 
olmaktadr. Fakat zamanla maliyetlerin düşmesi ve gelişen 
robotik teknolojiler ile üretilen protezler sadece görsel açdan 
değil fonksiyonel olarak da işlevlerin yerine getirilmesini 
mümkün klmaktadr. Tutma, skma, taşma gibi fonksiyonlar 
yerine getirebilen bu protezler biyonik el olarak 

adlandrlmaktadr. Günümüzde kullanlan biyonik el protezleri 
EMG tabanl olup kaslardaki elektriksel potansiyeli tespit 
ederek bu bilgi doğrultusunda biyonik el üzerinde bulunan 
motorlarn hareket etmesini ve böylece parmaklarn hareketine 
olanak sağlamaktadr.  

Leap Motion sanal gerçeklilik ve bilgisayarlar için kullanlan 
hiçbir şeye dokunmaya gerek olmadan sanal ortamda kontrol, 
bilgisayarlarda fare ve klavye kullanmnn yaplabildiği, el 
hareketlerinin alglanmasnda kullanlabilen bir cihazdr. Ayrca 
Leap Motion uygulama programlama arabirimi (API) sayesinde 
üçüncü parti yazlm geliştirme ortamna sahiptir. Bu sayede 
geliştiriciler, API paketinin izin verdiği programlama dillerini 
kullanp istenildiği şekilde yazlm geliştirebilirler [1, 2].   

Bu çalşmada ellerinden birini kaybetmiş kişiler için 
üretilecek protezin optimum olmasna yönelik, kişinin sağlam 
elinden Leap Motion ve EMG cihaz ile eş zamanl alnacak 
sinyallerin gerekliliği üzerinde durulmuş ve gerçek zamanl 
sinyal kayd için C# dili ile arayüz tasarm gerçekleştirilmiştir. 
Bu şekilde bireylerin kendi el hareket karakteristiğine uygun bir 
model oluşturmaya yönelik el protezlerinin başarmnn 
yükseltilebilmesi için analizler yaplabilecektir. Analiz 
sonuçlarnn daha isabetli olmas için, kişilerin el parmaklarnn 
hareketinden sorumlu kaslar üzerinde oluşan elektriksel aktivite 
ile ortaya çkan parmak hareketlerin birbirleriyle eşleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu sayede biyonik el üzerinde yaplacak olan 
özelleştirmeler, kişinin biyonik eli daha fonksiyonel olarak 
kullanabilmesini sağlayacaktr. 

Bu çalşmada gerekli analizlerin yaplabilmesi için EMG 
sinyalleri ile elin görsel hareket haritas sinyallerinin 
eşleştirilerek kaydnn gerçek zamanl yaplmas amaçlanmştr. 
Şekil1’de gösterilen amaçlanan sistem blok diyagramnda, el 
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hareketleri her bir parmak için eş zamanl olarak, 5 kanall hale 
getirilmiş EMG cihaz ve Leap Motion cihazndan elde edilerek 
bilgisayarda geliştirilen arayüz ortamna aktarlmaktadr. C# dili 
ile tasarlanan bu arayüz ortamnda verilerin eşzamanl 
görüntülenmesi ve istenildiği halde üçüncü parti yazlmlar ile 
analiz için excel dosya formatnda kaydedilmesi 
sağlanmaktadr. Ayrca Leap Motion cihazndan gelen veriler ile 
el hareketlerinin eş zamanl olarak Biyonik Eli hareket ettirmesi 
de gerçekleştirilmektedir. 
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5 Kanal Çoklayc ve EMG 

 
Leap Motion 

 

 
 

 
Arduino Uno 

 
 

Bilgisayar 

 
Biyonik El 

Şekil. 1.  Amaçlanan sistem blok diyagram. 

Literatürde baz çalşmalar şu şekildedir:  

Bitzer S., ve ark., çalşmalarnda EMG kullanarak robotik bir 
dört parmakl el üzerinde nesneleri kavramak için kullanlabilir 
olduğunu göstermişlerdir [2]. 

Pititeeraphab Y., ve ark., çalşmalarnda Leap Motion 
cihaznn robotik kolu kontrol etmede kullanlabileceğini 
göstermişlerdir [3]. 

Taşdemirci Ç., ve ark., ön kol kaslarnda kavrama esnasnda 
oluşan kuvvetin emg sinyalleri ile belirlenmesi ve analizi 
çalşmalarnda kavrama kuvveti ve EMG sinyalleri arasndaki 
ilişkinin tahmin edilebileceğini görmüşlerdir [4]. 

Artal-Sevil J.S., ve ark., çalşmalarnda Leap Motion’nun 
kullanlmasyla biyonik el kontrolünde daha fazla esneklik 
sağlanacağn belirtmişlerdir [5]. 

Ar A., ve ark., EMG Sinyallerinin ksa zamanl fourier 
dönüşüm özellikleri kullanlarak yapay sinir ağlar ile 

snflandrlmas üzerine çalşmalarnda, snflandrma 
sonrasnda elde edilen sonuçlarn ileride yaplabilecek protez 
kol çalşmalarnda ve hareket tespiti uygulamalarnda 
uygulanabilir olabileceğini gözlemlemişlerdir [6].  

II. MATERYAL METOD 

A. El Anatomisi ve Fizyolojisi 
El; tutma, kavrama, hissetme gibi çeşitli özellikleriyle diğer 

uzuvlardan ayrlr. Bu yüzden el insan vücudu için ayr bir 
öneme sahiptir. Bilek, metakarpal kemikler ve parmaklar elin 
bölümlerini oluşturur. El hareketlerinin sağlanmasnda el bileği 
eklemi ve parmak eklemleri önemli role sahiptir. Şekil 2 ’de 
parmak kemikleri yaps gösterilmiştir. 

Şekil. 2. Parmak kemik yaps [7]. 

Kemikler şöyle tanmlanr: 

Distal - parmağn ucundaki terminal kemiği 
Intermediate - parmağn orta kemiği, uç ile taban arasnda 
Proximal - avuç içine bağl, parmağn dibindeki kemik 
Metacarpal - parmağn bileğe bağlayan elin içindeki kemik 
(başparmak hariç) 

B. Leap Motion 
Leap Motion kontrol cihaz 3 adet IR (kzlötesi şk) LED, 

2 adet IR kamera sayesinde elin ve parmağn hareketini 
alglayan bir cihazdr. 80x30x11.25 mm boyutlarnda olan bu 
cihaz bilgisayara USB kanal ile bağlanarak el ve parmaklar 3 
boyutlu şekilde gösterebilir. Yaklaşk bir metre yüksekliğe kadar 
olan hareketleri alglayabilmekte olup saniyede 200 kare çekim 
yapabilmektedir. Kamerann alglayabileceği aç 140 ile 150 
derece aralğndadr. Leap Motion kontrol cihaz elin ve 
parmaklarn X, Y, Z ekseni modelini ve hareketleri tespit etmek 
için kzlötesi şk ve kzlötesi kamera kullanr. X ekseni 
uzunluk, Y ekseni yükseklik, Z ekseni derinliktir. X ekseni 
menzili +175.5 mm ile -175.5 mm, Y ekseni menzili 82.5 mm 
ile 317.5 mm ve Z ekseninin ise 73.5 mm ile -73.5 mm 
arasndadr [3].  Şekil 3’de Leap Motion iç yaps 
gösterilmektedir. 

Şekil. 3. Leap motion iç yaps [3]. 
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Leap Motion kontrol cihaz 3 ana işletim sistemini destekler. 
Bunlar Windows, Linux ve Mac’tir. Leap Motion kontrol cihaz 
el ve parmaklar kartezyen koordinat düzleminde sunar. USB 
kanal ile bağlanarak elde edilen veriler API sayesinde 
işlenebilir. Bu sayede çeşitli programlama dilleri ile birlikte 
uygulama geliştirmeyi mümkün klar. API sayesinde yaygn 
olarak kullanlan programlama dillerinden C++, Java, C#, 
Python ve JavaScript ile uygulama geliştirmek mümkündür [3].  

Leap Motion kontrol cihaz her parmakla ilgili bilgi sağlar. 
Bir parmağn tamam veya bir ksm görünmüyorsa son 
gözlemlere ve elin anatomik modeline dayanarak tahmin edilir. 
Leap Motion kontrol cihaz bize parmaklar hakknda; parmağn 
tipini, parmağn kemik yapsn, parmağn yönünü, parmağn 
uzunluğu hakknda bize bilgi verir [5]. Şekil 4’de parmak uçlar 
vektörleri gösterilmektedir. 

Şekil. 4.  Parmak uçlar vektörleri [5]. 

Tüm parmaklarda parmağn anatomisini oluşturan 4 kemik 
bulunur (Şekil 2). Leap Motion kontrol cihaz parmaklarda 
bulunan kemikleri ve eklemleri belirleyebilmektedir. 

C. Arduino Uno 
Arduino Uno, ATmega328P tabanl bir Arduino mikro 

denetleyici kartdr. 6 tanesi PWM olarak kullanlabilen 14 tane 
dijital giriş-çkş pinine ve 6 analog giriş pinine sahiptir. Analog 
pinler 10 Bit çözünürlük desteklemektedir. Kart üzerinde 16 
MHz kuvars kristali, bir USB bağlants, bir güç girişi, bir ICSP 
başlğ ve bir sfrlama düğmesi bulunur. Depolama kabiliyetleri 
açsndan 32 KB Flash hafza, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM 
bulundurur. Arduino yazlm kullanlarak programlanr. USB 
haberleşmesi için dahili olarak TTL - USB seri dönüştürücü 
entegresi içerir. Güç ihtiyac USB üzerinden sağlanabileceği 
gibi harici olarak güç konektörü üzerinden de besleme 
yaplabilir. Besleme gerilimi 5V olup güç konektörü üzerinden 
yaplacak besleme gerilimi 7V-12V arasnda seçilebilir. 5V’dan 
yüksek olarak yaplan besleme dahili regülatör devresi 
yardmyla devreye gerekli olan 5V seviyesine indirilir [8]. Şekil 
5’de Arduino Uno gösterilmektedir. 

Şekil. 5. Arduino Uno [8]. 

D. EMG ve 5 kanal çoklayc 
Elektromiyografi, kaslarn kaslarak harekete geçmesini 

sağlayan, motor nöronlar tarafndan oluşturulan elektriksel 
aktivitenin ölçülmesi ve böylece kas sağlğnn 

değerlendirilmesini sağlayan bir işlemdir. EMG sonuçlar analiz 
edilerek sinir fonksiyon bozukluğu, kas fonksiyon bozukluğu 
veya sinir-kas sinyal iletimi ile ilgili problemler ortaya 
çkarlabilir. EMG, kaslar üzerinde oluşan elektriksel potansiyeli 
alabilmek için elektrot ad verilen küçük aygtlar kullanr. 
Elektrotlar sinyal alnmas istenen kas dokular üzerine 
yapştrlr. Ayn anda kaç adet kas dokusundan veri elde 
edilmesi isteniyorsa buna uygun sayda elektrot kullanlmaldr. 
Her bir kas dokusundan veri elde edebilmek için kas dokusunun 
üst ve altna yapştrlacak iki adet elektrota ve bir tane de 
referans elektrotu olmak üzere toplam üç elektrota ihtiyaç 
duyulmaktadr. Elektrotlar ile vücuttan alnan elektriksel 
potansiyelleri anlamlandrmak çok yüksek kazançl işlemsel 
yükselteç içeren yükseltme devreleri kullanlarak 
gerçekleştirilir. Sonrasnda parazitlerden kurtulmak için alçak 
geçiren ve yüksek geçiren olmak üzere filtre devrelerinden 
geçirilir. Son olarak gürültüden temizlenen sinyal geliştirme 
kartna aktarmak üzere istenen elektriksel potansiyel seviyesine 
yükseltilir. Şekil 6’da EMG devre diyagram gösterilmektedir. 

Şekil. 6. EMG devre diyagram. 

Çoklayc (multiplexer), çok sayda giriş noktasna sahip ve 
tek hat çkşl bir entegre devredir. Veri seçici olarak da 
adlandrlr. Seçim pinleri kullanlarak hangi giriş sinyalinin 
çkşa yönlendirileceği belirlenir. Çoklaycnn türü, çalşlacak 
giriş sinyalinin çeşidine göre dijital veya analog olarak 
seçilebilir. Analog çoklayclar transistör içerir ve anahtarlamay 
bu şekilde sağlarlar. 

Bu çalşmada 8 kanal analog bir çoklayc olan 74HC4051 
kullanlmştr. Analog voltaj giriş aralğ -5V ile +5V 
arasndadr. Düşük direnç, yüksek anahtarlama hz, 
anahtarlama öncesi ayrma gibi özellikleri bulunmaktadr. 
Seçim pinleri için 2V ile 6V arasn desteklemektedir. Bu 
özellikler göz önüne alndğnda Arduino ile kontrol etmek ve 
EMG sinyallerini aktarmak için uygun bir çoklaycdr. Şekil 
7’de 74HC4051 ile 5 kanal çoklayc gösterilmektedir. 

Şekil. 7.  74HC4051 ile 5 kanal çoklayc 

Kullanlan EMG kart tek kanal olup, elin her bir parmağnn 
hareketlerinin saptanmas gerektiğinden 5 kanal gerekmektedir. 
Bu durumda her bir parmağn hareketini sağlayan 5 farkl kas 
noktas belirlenerek elektrotlar bu noktalara yapştrlr. EMG 
kartnn kaslar üzerindeki elektriksel potansiyeli alabilmesi için 
1 tanesi referans olmak üzere toplam 3 elektrotun karta bağl 
olmas gerekmektedir. Bu noktada 3 adet çoklayc kullanlarak 
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her elektrotun bir kanala bağlants yaplmştr. Arduino ile 
çoklayclarn seçim pinlerine gönderilen sinyaller istenilen 3 
elektrotun EMG kartna bağlantsn sağlamaktadr. Arduino 
kullanlarak seçim pinleri sürekli olarak değiştirilmektedir. 
Böylece tek kanal EMG kartnn 5 ayr kanaldan srayla veri elde 
etmesi sağlanmaktadr. 

E. Biyonik el ve servo motor 
3D yazcda SolidWorks programnda hazr olarak çizimi 

olan biyonik el ve kol ksmnn basm gerçekleştirilmiştir. 
Servo motorlar ivme, konum, hz gibi özellikleri kontrol ederek 
hareket kontrolüne olanak sağlayan yaplardr. Servo motorlar 
geniş bir hz komutunu yerine getirecek şekilde 
tasarlanmaktadrlar ve kararl olarak çalşabilmektedirler. 
Sürücü kart ve kontrol devresi içerlerinde bulunmaktadr. Şekil 
8’de biyonik el basm aşamas ve servo motorlarn yerleşimi 
gösterilmektedir. 

Şekil. 8.  Biyonik el basm aşamas ve servo motor yerleşimi. 

F. C# Arayüz tasarm ve biyonik el kontrolü 
Windows işletim sistemine uygun olan Leap Motion SDK V2 
dosyas “https://developer.leapmotion.com/sdk/v2” adresinden 
indirilerek C# programlama dili için ihtiyaç duyulan kütüphane 
eklenmiştir. Bu sayede Leap Motion SDK içerisinde bulunan 
tüm fonksiyonlarn Leap Motion API ile erişilebilir olmas 
sağlanmaktadr.  
Leap Motion kendisine yakn bulunan el ve parmaklar yüksek 
kare hzyla tarayarak çalşan, ellerin pozisyon, hareket ve jest 
bilgisini API üzerinden diğer yazlm geliştirme ortamlarna 
aktarabilen bir cihazdr. Leap Motion API’nin ilk eleman 
“Frame” objesidir. Frame objesinin altnda “Hand”, “Arm”, 
“Finger”, “Tool” ve “Gesture” snflar bulunmaktadr. Finger 
snf, her anatomik parmak kemiğinin konumunu ve yönünü 
tanmlayan bir “Bone” objesi içerir. Bone objesi altnda 
“Type_Metacarpal”, “Type_Proximal”, “Type_Intermediate”, 
“Type_Distal” isimli kemikler bulunmaktadr. Böyelikle Leap 
Motion API sayesinde parmaklara ait uzunluk, genişlik ve üç 
eksende vektörel yön bilgisi elde edilebilmektedir. Şekil 9’da 
bu değerlerin elde edildiği tasarlanan C# program arayüzü 
gösterilmektedir. 

 
Şekil. 9.  Parmaklara ait uzunluk, genişlik ve üç eksende vektörel yön bilgisi 

Parmaklarn kapanma miktarnn tespiti konusunda 
parmaklarn uzunluklar kullanlmştr. Parmak uzunluklarnn 
hesaplanmas için eklem noktalarndan faydalanlmştr. EMG 

kartndan her bir parmak için gelen sinyaller ve her bir parmak 
için hesaplanan parmaklarn kapanma miktarlar Şekil 10’da 
görülen C# program arayüzü ile eş zamanl olarak 
gösterilmekte istenilmesi durumunda excel dosyasna 
kaydedilebilmektedir. Ayrca bu arayüzde iki boyutlu el 
simülasyonu ve biyonik el kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil. 10. Her bir parmak EMG ve Leap Motion verilerinin gösterimi 

III. SONUÇLAR 
Leap Motion kontrol cihaz API ile çeşitli programlama 

dilleri ile birlikte uygulama geliştirmeyi mümkün klmaktadr. 
Leap Motion ile elimizin her parmağ için parmak hareketi, 
parmağn konumu, parmağn yönü, parmağn tipi, parmak eklem 
noktalar gibi veriler elde edilebilmektedir. Leap Motion kontrol 
cihazndan elde edilen bu veriler ile biyonik elin kontrolü 
eşzamanl olarak sağlanmştr. Elin her bir parmağ için hem 5 
kanall EMG sinyalleri hem de Leap Motion ile elde edilen 
hareket verilerinin C# arayüz tasarm ile gerçek zamanl 
gösterimi ve excel dosyasna kaydedilmesi gerçekleştirilmiştir.  

Bu sistem bir ön çalşma olup ilerleyen çalşmalarda Leap 
Motion verileri kişilerin sağlam el parmaklarnn yapmş olduğu 
hareketleri elde etmede kullanlacak ve eş zamanl kaydedilen 
EMG verileri ile birlikte analizi yaplarak kişiye özel en uygun 
biyonik el kontrolünün sağlanmas gerçekleştirilecektir.  
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