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Özetçe—Çalşmada cerrahi görselleştirme (sanal 
toraskopi) için robot kolu ve sensör bütünleşimi ile 
sistemin sanal gerçeklik modeli oluşturulmuştur. Robotik 
sistem ve sanal gerçeklik modeli gerçek zamanl olarak 
uygulanmştr. Durum çalşmalarnda tbbi uygulamalar 
seçilmiş, Gaziantep Üniversitesi Tp Fakültesi, özellikle 
Gögüs Cerrahi Bölümü ile birlikte farkl senaryolar üzerinde 
çalşlmştr. Göğüs cerrahisinde yaplan farkl yörünge 
çalşmalar detaylandrlarak gerçek zamanl denetim 
sağlanmştr. Burada örnek bir hareket gösterilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler — haptik teknoloji, sanal gerçeklik 
modeli, insan robot etkileşimi. 

Abstract—Virtual reality model (VRM) of robotic arm is 
built in this study for the purpose of surgical simulation 
(virtual thorascope). Control of robotic arm with sensors is 
performed. Robotic arm and Virtual reality model are 
operated together in real time. Case studies are based on 
medical applications especially on Thorascopic Surgery in 
Gaziantep University, Medical Faculty. Different scenarios 
are implemented especially on thorascopic surgery in real 
time. An example is included herein. 

Keywords — Haptic technology, virtual reality model, human 
robot interaction . 

I. GİRİŞ 
Haptik sistemlerin sağlk uygulamalarnda kullanm 

her geçen gün artarak devam etmektedir. Özellikle cerrahi 
eğitimde dokunsal geri bildirim içeren ameliyat 
simülatörleri görülmektedir. Bu sistemlerde dokunsal 
alglama ve karar verme kuvvet-konum bağlants kurarak 
ortaya çkmaktadr. Haptik denetim tabanl görsel 
uygulamalarda farkl yaplanmalar mevcuttur. Özellikle 
sanal gerçeklik sağlk sektöründe cerrahi benzetim, 
psikolojik tedaviler, robotik cerrahi, rehabilitasyon gibi 
alanlarda kullanlmaktadr. Sanal gerçeklik ile bilgisayar 
destekli cerrahi, görselleştirme (sanal endoskopi), 
rehabilitasyon ve eğitim yaplabilmektedir [1-4]. Tp 

eğitiminde kullanlan benzetim uygulamalar farkldr. 
Yüksek teknoloji içermeyen, üç boyutlu organ modelleri, 
temel eğiticiler, insan kadavralar, hayvan modelleri 
kullanlmaktadr. Diğer taraftan yüksek teknoloji içeren 
görüntüye dayal, gerçekçi ve aslna uygun benzetimler, 
gerçekçi interaktif hasta benzetim uygulamalar ve sanal 
gerçeklik ve dokunmatik sistemler yer almaktadr. [4], Son 
grupta bulunan; cerrahi benzetim uygulamalar 4 ksmdan 
oluşmaktadr; operator (cerrah), haptic cihaz, hasta modeli 
ve görsel arayüzey. SimSurgery gibi sanal platformlarda 
eğitim amaçl kullanlmaktadr [5]. 

Sunulan çalşmada robot kolunun uç ksmnda 
kullanlmakta olan 6 eksende ölçüm yapabilen kuvvet/tork 
sensörü ile Matlab/Simulink ile gerçek zamanl olarak 
konum, hz, kuvvet ve tork ölçümleri yaplabilmektedir. 
Robot kol sisteminin ve programnn haptik teknoloji ile 
birleştirilmesi sağlanmştr. Çalşmada robotun sanal 
ortamda gerçek zamanl olarak denetimi sağlanmştr. 
Proje içeriği üç parçadan oluşmaktadr. Birinci ksmda 
Robot kurulumu (VP06 Denso) ve yazlm ile sistem 
bütünleşimi tamamlanmştr. Tork-kuvvet sensörü ve robot 
tutucu ksm  6 eksende çalşr hale getirilmiştir. Matlab 
program ile gerçek zamanl olarak kullanlabilmektedir. 
Halen kinematik analiz ve benzetim çalşmalarna Makine 
Müh. Bölümü Mekatronik Laboratuvarnda devam 
edilmektedir. Robot-insan iletişiminde kuvvet/tork sensörü 
kullanlmş, sistem bir arayüzle birlikte çalştrlmştr. 
Çalşma içeriğinde Matlab Robotik araç kutusu [6] ve 
Matlab Sanal Gerçeklik araç kutusu kullanlmştr [7]. 
Çalşmalarda yine robotun kinematik analizi ile benzetimi 
yaplmştr. Kinematik analizde ters-düz kinematik ve 
kullanlacak yörüngelerin tasarlanmas oldukça zahmetli 
bir ksm olarak yer almştr. Sanal gerçeklik modeli ile 
robotun gerçek zamanl çalşmasnda robotik cerrahi 
benzetimleri yaplmştr. Burada göğüs cerrahi uygulamas 
ve eğitimi temel alnmş, hazrlanan model üzerinde 
gösterilmiştir. 
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 Sunulan çalşma halen devam eden bir doktora 
çalşmasnn bir ksmn içermektedir. Konuyla ilgili 
araştrma projesi tamamlanmştr. Birinci ksmda haptik 
sistemlerin tantm, ikinci ksmda deneysel robot 
sisteminin anlatlmas ve denetimi , sanal gerçeklik modeli 
ile sistem kinematiği ve sonuçlar yer almaktadr. Sistem 
benzetiminden ve sensörden alnan kuvvet sonuçlar 
gösterilmiş, örnek bir hareketin öğretilmesi ve sistem 
cevab sunulmuştur. 

 

II. ROBOTİK SİSTEM TANIMLANMASI 
Çalşmada kullanlan robot kolu 6 serbestlik 

derecesine sahiptir. Kolun denetiminde 6 mutlak encoder 
bulunmaktadr [8]. Taşma kapasitesi 2 kg olup, robot 
kolu kullanm gereğine göre duvara veya tavana monte 
edilebilmektedir. Robot ile ucuna bağlanmş olan aparat 6 
eksenli robot ve 6 eksende kuvvet/tork alnarak 
denetlenmektedir. Kuvvet/Tork (K/T) sensörü çoklu 
eksende gereken Fx, Fy ve Fz kuvvetlerini, Tx, Ty, ve Tz 
torklar ölçebilmektedir. K/T sistemi ayn zamanda 
Ethernet araclğyla iletişim sağlamaktadr. 
Kuvvet/Tork(K/T) sensörü robot ile tutucu arasna 
bağlanmştr. Robot tutucu sistemi ise robotun uç 
ksmnda bulunmaktadr. Şekil 1’de  robot koluna eklenen 
K/T sensörünü eksenleriyle göstermektedir. Uygulamada 
5-50 N tutucu aparat tutma kuvveti ve 5 m/s2 ivmelenme 
değerine sahiptir. Ayrca 118x32x78 mm boyutlarndadr. 
Ağrlğ ise 550 gramdr. Şekil 1’de robot kolu ve eksenler 
gösterilmektedir. Parmak yaplanmas gibi bir objeyi 
rahatlkla tutabilmektedir. 
 

 

Şekil 1. Robot Kolu –Kuvvet/Tork Sensörü 

Çalşmada toraskopik kamera kullanlmaktadr. 
Cerrahi operasyonlarda toraskopik kamerann hareket 
yeteneğini göstermek amacyla aşağ-yukar, sola-sağa 
hareket senaryolar çalşlmştr. Operasyonlarda 3 nokta 
ile hasta vücuduna giriş yaplmaktadr. Şekil 2’(a) da bu 
amaçla kullanlan noktalar gösterilmektedir. Mesnet 
noktas temelinde konumlanma yaplmaktadr. Amaç 
cerrahn operasyon srasnda kameraya fark konumlar 
vermesidir. Uç ksmn konumlanmas (tutucu veya 
toraskopik kamera) için homojen dönüşüm matrisi 
kullanlmaktadr. Burada matrisdetaylar verilmemiştir. 
Toraskop ise tüp biçiminde bir aparat olup uç ksmnda 
kamera bulunmaktadr. Operasyon srasnda ucundaki 
kamera ile vücutun iç ksmlar incelenmekte ve 
izlenebilmektedir. Kullanlan bu enstruman 30º bir aç ile 
hareket edebilmektedir. Şekil 2.(a)’de cerrahi işlem için 
hazrlanan denetim noktalar gösterilmektedir.  

 

(a) Toraskop Kontrol Noktalar [9] 

 

(b) 

Şekil.2. Mesnet noktas-Toraskopik nokta   

Robot kolunun matematik modeli ise SimMechanics 
MATLAB/Simulink kullanlarak oluşturulmuş, Şekil 3’de 
gösterilmiştir. Modelde tutucu ksm, kuvvet/tork (K/T) 
sensörü ve üç boyutlu yazcdan bastrlan parçadan (2 
parça) oluşmaktadr. Birinci ksm robot kolunun ucuna 
taklmştr. İkinci ksm ise toraskopik kameray 
örneklemektedir. 
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Şekil 3. Robot kol modeli 

III. ROBOTİK SİSTEMİN SANAL GERÇEKLİK 
MODELİ 

Video destekli toraskopik ameliyat (VDTA) 
uygulamalarnda [10-12] hastann göğsünden önceden 
belirlenmiş bir noktadan girdirilen küçük kamera ile iç 
ksmlar, akciğerler incelenebilmektedir Deneyler analitik 
çalşmalar tamamlandktan sonra yaplmştr. Robotik  
toraskopik kamera benzeri tasarlanan aparat robotun 
üzerine taklmş, ve endoskopik hareketler bir program 
çerçevesinde uygulanmştr. Toraskop trokar noktasndan 
içeri girdirilmiş, plastik vücut modeli temelinde gerektiği 
kadar insan vücudu örneğinde içeride hareket ettirilmiştir. 
Burada tasarlanan hareket yukar-aşağ, sağ-sol, dönme  
olarak yaptrlmştr. Şekil 4’de sistemin sanal gerçeklik 
modeli ile gerçek robotik sistem birlikte gösterilmiştir. 
İstenilen hareketler mesnet (fulcrum) noktas değiştirilerek 
çeşitlendirilebilmektedir. Ek olarak burada aparatn trokar 
noktasnda oryantasyonu değiştirilmiştir (Şekil 2).  

 

 
Şekil 4. Sanal Gerçeklik-Gerçek Sistem 

Şekil 5’te bu amaçla yazlan eğitimde kullanlabilcek 
konumlama arayüzü yer almaktadr. 

 

 
Şekil 5.  Sanal Gerçeklik ve Arayüz 

 

IV. ROBOTİK SİSTEMDEN KUVVET ÖLÇÜMÜ 
ALINMASI 

Simulink model üzerinden sistem parametreleri 
kullanlarak alnan çözüm ile Denso robot üzerinde kuvvet 
sensöründen zamana gore değişen kuvvet değerleri 
alnmştr. Şekil 6’da her üç eksenden alnan model ve 
gerçek sonuçlargösterilmektedir. Oluşturulan model ile 
K/T sensöründen her üç eksende alnan gerçek sonuçlar 
ile uyumlu olduğu görülmüştür. Halen laboratuvar 
ortamnda farkl uygulamlar için kuvvet/tork ölçümleri 
alnabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 6. Sensörden ve Benzetimden alnan kuvvet ölçümleri 
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Ayn çalşma içeriğinde robotik öğretmede istenilen 
robotun gerekli bir yörüngeyi takip etmesi ve 
istenildiğinde tekrarlamas olacaktr. Böylece eğitim 
amaçl çalşmalarda kullanlmas ve öğreticinin yaplan 
izlemesi olas olacaktr. Yine bu öğretme işlemlerinde 
yapay zeka tekniklerinin uygulanmas sistem 
performansn olumlu olarak etkilemiştir. Bu amaçla 
yapay sinir ağlar kullanlarak yaplan çalşmalar devam 
etmektedir. Burada benzetim tabannda hareketler ise 3 
boyutlu düzlemde operator vastasyla gerçekleşecektir. 
Şekil 7 da öğretilen ve tekrarlanan yörünge üç boyutlu 
olarak gösterilmiştir. Burada krmz renkle gösterilen eğri 
operator (cerrah) tarafndan öğretilen, mavi eğri ise 
yaplandr. Farkl hareket senaryolarnda 
denenebilmektedir. Şekil 8’de 2 eksende gösterilmektedir. 

 
Şekil 7. Öğretilen ve tekrarlanan yörünge. 

 

 

V. SONUÇLAR 
Uygulama temelinde robot-sensör bütünleşimi ve 

yazlm çalşmalar yaplmştr. Tbbi uygulama temelinde 
3 boyutlu yazc ile yeni aparatlar tasarlanp üretilmiştir. 
Laboratuar ortamnda robot ve benzetim modeli birlikte 
ile birlikte kullanlmştr. Seçilen cerrahi dal göğüs 
cerrahisi olup, toraskopik uygulama örnek alnmştr. 
Çalşma  disiplinleraras olduğu için gerek yörüngelerin 
tasarlanmasnda, gerekse hareketlerin uygulanmasnda Tp 
Fakültesi’nden destek alnmştr. Uygulamalarn 
çeşitlendirilmesine devam edilmektedir. Öğrenme tekniği 
olarak yapay sinir ağlar denenmiştir. 

VI. TEŞEKKÜR 
Projenin maddi kaynağ Gaziantep Üniversitesi Araştrma 
Projeleri Yönetim Biriminin (BAP) MF 14.02 kodlu 
projesinden sağlanmştr. Gaziantep Üniversite 
Rektörlüğü’ne teşekkür deriz. Çalşma esnasnda sağladğ 
desteklerden ötürü Gaziantep Üniversitesi Tp Fakültesi 
Göğüs Cerrahi Anabilim Dalnda görevli Öğretim üyesi 
Sayn Prof.Dr.Maruf ŞANLI’ya teşekkür ederiz. 

 

KAYNAKÇA 
[1] ‘Haptics for Tele Surgery’, http:// www.brl.ac.uk/research 

theme/medicalrobotics/hapticsfotele-surgery.aspx 
[2] www.electricport.com, 14.06.2016 
[3]    Ö.Selvi, T. Bilgincan, Y. Kant, M.İ.C.Dede, ‘Tbbi Uygulamalar 

için Özgün Yapl Haptik Cihaz Tasarm’, IEEE-2009 
[4] Mdk Ö., Kartal M., ‘Simülasyona Dayal Tp Eğitimi’, Marmara 

Medical Journal, 2010, 23(3), s. 389-399. 
[5] www.simsurgery.com 
[6]     Corke P., ‘Robotic Toolbox for Matlab’, 2011 
[7]    ‘Virtual Reality Toolbox –For Use with MATLAB and Simulink’ 

(User’s Guide-V4) 
[8] ‘6 DOF Denso Open Architecture Robot’, 

http://www.quanser.com/products/denso, 2013. 
[9] Krishna, A.R, Bala G.S., ‘Design and Implementation of a Robotic 

Arm Based on Haptic Technology’, Int. J. of Eng. Research and 
Apps (IJERA), Vol.2, I.2, 2012, p.3098-3103. 

[10] Chintaman K., Overgaard T., Tan C.A., ellis R.D, Pandya A., 
‘Physically-based Augmented Reality for Remote Robot Tele-
Operation’: Applications in Training and Simulation’, Pr. Of the  
2008 Ind. Eng. Res. Conf., p.977-982 

[11]  Ali Hassan-Zahraee, Benoˆt Herman and J´erˆome Szewczyk, 
“Mechatronic Design of a Hand-Held Instrument with Active 
Trocar for Laparoscopy”, IEEE Int. Conf. on Robotics and 
Automation, 2011. 

[12] Syed A.A., Duan X., Kong X., Li M., Wong Y., Huang Q., 
‘Maxiofacial Surgical robotic Manipulator controlled by Haptic 
Device with Force Feedback’, Pr. of 2013 ICME, Int. Conf. On 
Complex Medical Eng., Beijing-China, p.363-368. 

 

Şekil 8. Öğretilen-Yaplan hareket (X-Y) ve(Y-Z)  


