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PROJE TANIMI
Park�nson ve �nme g�b� nöroloj�k hastalıklar, serebral pals�, sp�na b�f�da g�b� nöromüsküler hastalıklar, ortoped�k
komponentler� olan hastalıkların tedav�ler� planlanırken b�rçok hasta yürüme anal�z�ne �ht�yaç duymaktadır. 3D
yürüme anal�z� b�rden fazla eklem�n b�rden fazla hareket düzlem�nde aynı anda değerlend�r�lmes�ne olanak tanır. Bu
sayede, kapsamlı b�r cerrah� planı doğru şek�lde bel�rlemek ve çok sayıda, aşamalı amel�yatlara duyulan �ht�yacı
azaltılab�l�r. Üç boyutlu yürüme anal�z s�stemler� mal�yetler� çok yüksek olması sebeb�yle (yaklaşık 1.5 m�lyon TL) sayılı
merkezlerde kurulmuştur. B�r hastaya 3 boyutlu yürüme anal�z� yapılması uzun süren zor b�r �şlemd�r ve ortalama 3 saat
sürmekted�r. Bu sebeple çok az sayıda hasta (haftada 2-3 hasta) değerlend�r�ld�ğ� �ç�n hastalara çok uzun zamana
(ortalama 1 yıl sonrasına) randevu ver�lmekted�r. Bu durum tanıda gec�kmeye sebep olmaktadır.  Bu durum buna
benzer b�r s�stem�n mevcut s�stemlere yen�l�k get�rerek yapay zekâ destekl� h�br�t b�r s�stem�n düşük mal�yetle
gel�şt�r�lmes� �ht�yacını doğurmuştur. Çalışmamızda yüksek mal�yetl� üç boyutlu b�lg�sayarlı yürüme anal�z s�stem�ne
alternat�f olarak �k� boyutlu v�deo yürüme anal�z s�stem�ne sensör ve yapay zeka teknoloj�s�n� de ekleyerek yapay
zeka destekl� 3 boyutlu yürüme anal�z s�stem� gel�şt�rmey� hedeflemektey�z.

PROBLEM
 3 boyutlu yürüme anal�z s�stem�n�n yüksek mal�yet� sebeb�yle
kurulamaması ve kullanım zorluğu sebeb�yle yaygınlaştırılamaması
yürüme anal�z� gereken bazı nöroloj�k, nöromusküler ve ortoped�k
temell� hastalıkların tanı sürec�n�n uzamasına sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM
Çalışmamızda yüksek mal�yetl� üç boyutlu b�lg�sayarlı yürüme anal�z
s�stem�ne alternat�f olarak �k� boyutlu v�deo yürüme anal�z s�stem�ne
sensör ve yapay zeka teknoloj�s�n� de ekleyerek yapay zeka destekl�
3 boyutlu yürüme anal�z s�stem� gel�şt�rmey� hedeflemektey�z. 

YÖNTEM

Laboratuvar ortamı kurulması ve IMU sistemin geliştirilmesi
Açık veri kaynağı üzerinde koordinatları tahmin eden modelin
geliştirilmesi
Gerekli izinlerin alınması
Hem normal hem de yürüme bozukluğu içeren verilerin kaydedilmesi 
Açık kaynak üzerinde geliştirilen koordinatları tahmin eden
algoritmanın kaydedilen veriler üzerinde değerlendirilmesi 
Yürüme bozukluklarını tanıyan modelin geliştirilmesi 

Projemizde maliyeti yüksek olan 3B hareket kayıt sistemlerine alternatif
olarak kullanılabilecek olan RGB kameralardan koordinatları tahmin
edebilen ve olası yürüme bozukluklarını tanımlayan sistem geliştirilecektir.
3B hareket kayıt sistemleri hastaya yerleştirilen markerların 3 boyutlu
koordinatlarını çıktı olarak vermektedir. 
Proje Geliştirme Basamakları:

Geliştirilen Model OpenPose , AlphaPose, Tensorflow Pose Est�mat�on g�b� yapay zeka modeller� 2
boyutlu görüntüler üzer�nden vücut eklemler�n�n yerler�n� tahm�n edeb�lmekted�r.
Projem�zde d�ğer modellere göre daha başarılı olduğu göster�len AlphaPose
kullanılarak 4 RGB kameradan kayded�len v�deolar üzer�nden eklemler�n 2
boyutlu koord�natları hesaplanacaktır. Daha sonrasında 4 farklı açıdan elde
ed�len koord�natlardan B�d�rect�onal LSTM kullanılarak baldır, d�z ve uyluk
bölges�n�n 3 boyutlu koord�natları tahm�n eden model gel�şt�r�lecekt�r. Ulaşılan
açık kaynak ver� kaynağı 32 katılımcıdan elde ed�len san�yede 100 frekansla
MOCAP ver�s�n� ve san�yede 25 kare frekansla RGB v�deoları �çermekted�r.
MOCAP ver�s� RGB görüntüler �le senkron�zasyonun sağlanması �ç�n 25 fps’e
�nd�rgenm�şt�r. Ver�ler�n %10’u test, %20 s� doğrulamaya ayrılmıştır. AlphaPose
model� kullanılarak 4 kameradan elde ed�len v�deoların her b�r kares�ndek� vücut
ekstrem�teler�n�n koord�natları tahm�n ed�lm�şt�r. Baldır, d�z ve uyluk bölges�n�n 4
kameradan AlphaPose �le elde ed�len 2 boyutlu(x ve y) koord�natlarını g�rd� (3
bölge x 2 boyut x 4 kamera x 2 taraf(sağ-sol) = 48) ve aynı zamanda MOCAP
ver�s�n� (3 bölge x 3 boyut(x,y,z) x 2 taraf = 18) çıktı olarak alan B�d�rect�onal
LSTM model� gel�şt�r�lm�şt�r. Eğ�t�m sırasında kayıp (loss) düzenl� olarak azalmıştır. 

Veri
Saniyede 100 veri kaydedecek 3B hareket
kayıt sistemi ve 4 RGB kamerayı
(sağ,sol,ön,arka) içeren laboratuvarın gerekli
ekipmanları temin edilmiş ve kurulumu
yapılmıştır. Hareket kayıt sistemi ve
kameralardan gelen veri Intel Xeon W-2295
CPU ve NVDIA RTX A4000 GPU özelliklerine
sahip bilgisayar tarafından kaydedilecek ve
değerlendirilecektir. 

YENİLİKÇİ YÖNÜ

HEDEF KİTLE

Sonuçlar 
Ortalama hatası hesaplanan model baldır, diz ve uyluk bölgelerinin 3
boyutlu koordinatlarını tahmin etmede 14 mm hata payına sahiptir. Tahmin
edilen koordinatlardan diz açısı hesaplanmış ve standart olarak kabul
edilen MOCAP verisi ile karşılaştırılmıştır. Yürüme boyunca elde edilen diz
açılarının geliştirdiğimiz model ile elde edilen ve standart MOCAP verisi ile
hesaplanan açıları zamana bağlı olarak gösterilmiştir. Elde edilen modelden
hesaplanan diz açılarının r-kare skoru 0.963 olarak hesaplanmıştır. 
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*Yürüme bozukluğuna sah�p
katılımcılardan elde ed�len
ver�ler �le yürüme bozukluğu
tahm�n� yapan algor�tma
gel�şt�r�lmes� hedeflenmekted�r.
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Laboratuvar ortamı

3B yürüme analizine düşük
maliyetli alternatif getirilmesi

Kullanım kolaylığı

Tanı süresinin kısaltılması

Değerlendirilen hasta sayısının
5 kat artması

Hedeflenen Çıktılar

Alpha Pose tahmin edilen noktalar 3B kayıt sistemi örnek veri Veri işleme süreci 3B kayıt sistemi yerleştirilen markerlar

Zaman(frame sayısı)

D
iz

 a
çı

sı
(d

er
ec

e)

Zaman(frame sayısı)

D
iz

 a
çı

sı
(d

er
ec

e)

3b hareket kayıt sistemi diz açılarının yürüme
boyunca hesaplanması

Geliştirilen model ile  diz açılarının yürüme
boyunca hesaplanması

Kamera görüntülerinden 2 boyutlu koordinatların tahmin edilmesi ardından Bidirectional LSTM
modeli kullanılarak 3 boyutlu koordinatın tahmin edilmesi

Kullanılacak veri kaynakları ve yerleşimleri
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