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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde serebral palsi hastalığı olan çocukların ayak bileklerinin gelişimini destekleyici 

ve yürüyebilme kabiliyetini geliştirici AFO üretebilmek için ayak ölçülerini çıkararak üç 

boyutlu modelleme yapabileceğimiz bir 3D SCANNER(tarayıcı)  tasarlanmıştır ve inşa 

edilmiştir. Bu cihazla çocukların ayak kalıplarını ve ölçülerini üç boyutlu modelleyerek 

bilgisayar yazılımına aktarımı yapılmıştır. Çocuğun ayak yapısı için gelişimini 

destekleyecek AFO, üç boyutlu tasarım programları ile çocuğun yaş, cinsiyet ve kemik 

yapısı gelişimi dikkate alınarak üretilmiştir. Tasarımı biten AFO üç boyutlu yazıcı ile baskı 

alınmıştır. Ayak bileği ayak ortezi (AFO), serebral palsi çocuklarda ayak ve ayak bileği 

bozukluklarını tedavi etmek için tasarlanmıştır. 

2. Problem/Sorun: 

  Serebral palsili çocuklarda omurga ve eklemlerdeki bozuklukları düzeltmek, fiziksel  

organlarının kullanımını işlevsel konumda tutmak, yürümelerini kolaylaştırmak ve vücut 

dengesini sağlamak için AFO (Ayak-ayak bileği ortezi) gibi ortezlerden faydalanır. Bir 

AFO genellikle zayıf bacağı korumak, bilek ve ayağı doğru pozisyonda tutmak ve adım 

atmayı düzeltmek için kullanılır. Son kullanıcı farklı boyutlarda bilek ve farklı tipte 

deformasyonlara sahip olabileceğinden bir AFO son kullanıcının ayağına tam uygun bir 

şekilde üretilmelidir. Ülkemizde AFO üretimi geleneksel yöntemlerle ve çok yüksek 

maliyetler harcanarak uzun bir zamanda yapılmaktadır. Serebral palsi çocuğun ayak 

gelişimi her yıl her ay farklılık göstermektedir. Bu çocuklara uygun bir AFO yapımı uzun 

süre almaktadır. Bu projede zamandan tasarruf ederek ve maliyeti en aza indirgeyerek 

serebral, palsi çocukların ayak kalıplarını üç boyutlu modelleyerek her ay düzenli olarak 

ayak gelişimlerine uygun AFO üretebileceğimiz 3D Scanner cihazı tasarlanmıştır. 
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3. Çözüm  

Serebral palsili çocuklarda vücut dengesini sağlayarak yürümelerini kolaylaştırabilmek için  

Afo gibi ortez cihazlardan faydalanılmaktadır. İnternet üzerinden veya medikal dükkanlardan  

alınan Afolar seri üretim sonucu oluşmakta olup çocukların ayak bileği ve ayaklarını doğru 

 pozisyonda tutarak adım atmalarına katkı sağlamaktadır. 3D yazıcı teknolojisi biyomedikal  

cihaz ve ortez üretiminde günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bu çalışmada  

serebral palsi çocuğun ayağını uygun kalıp ürettiğimiz 3D Scanner ile ayağın görüntüsü dönen  

kamera mekanizması alınıp üç boyutlu modelleme yazılımına aktarılmıştır. Üç boyutlu model 

 Tinkercad, SolidWorks gibi bilgisayar programları ile ayak gelişimine uygun olarak  

modellenerek tasarımı tamamlanmıştır. Daha sonra modellemesi tamamlanan Afo ortezi üç  

boyutlu yazıcıdan baskı alındı. 3D Scanner ile üretilen Afo serebral palsili çocuğun ayak bileği  

gelişimini destekleyerek yürümesine katkı sağlayacaktır. 

 

4. Yöntem 

4.1 AFO 3D Scanner Çalışma Adımları 

I. Serebral palsi çocuğun ayağı üç boyutlu tarayıcı platformuna yerleştirilir. 

 

II. 3 boyutlu tarama işleminde, taranacak nesneye telefon, kamera yada lazer ile  ışık 

topu gönderilerek genel hatlarıyla tarama yapılarak ve merkezi nokta bulutları oluşturur. 

Bu projede  kamera kullandığımız için step motor  dönme adımlarını telefon kamerası ile 

eş zamanlı olarak Arduino IDE’de kodlayarak çocuğun ayağını sabit pozisyonda tutarak 

kamerayı taranacak nesnenin etrafında döndürüp her yönden 20 adet fotoğraf çekimi 

yapması sağlanır. 

III. Alınan görüntüler VisualSFM yazılımı yardımıyla, bir nokta bulutu, yani bir 3D model, 

tek tek çekilen 20 adet fotoğrafın birleştirilmesiyle hızlı ve güvenilir bir şekilde 

oluşturulur. 

IV. 3 boyutlu tarayıcı ile taranacak olan nesnenin dışını ve içini dolduracak biçimde nokta 

bulutu şeklindeki veriler dijital ortama aktarılır. 

V. Üç boyutlu tarayıcı ile tarandığında (gürültü, değişken yoğunluk, vb.) gerçek hayattaki 

sahnelerde düzgün bir şekilde oluşturulması çok zordur. Bir nokta bulut işleme yazılımı 

olan CloudCompare ile birkaç 3D taramayı birleştirerek, örneğin bozuk tarama verilerinin 

temizlenmesi ve optimize edilmesi için çeşitli işlevler tamamlanır. Yazılımda tüm 

derlemeler ve modellemeler yapılarak serebral palsi çocuğun ayağı için AFO tasarımı 

hazır hale getirilir sonra .stl dosyası  oluşturularak 3D yazıcıdan AFO’nun baskısı alınır. 

 

4.2 Projede Kullanılan Elemanlar 

 

4.2.1 Elektronik Materyaller 

 

4.2.1.1 Nema 17 Step Motor :Elektrik enerjisini dönme hareketi ile fiziksel enerjiye çeviren  

elektromekanik aygıttır. İsminden de anlaşıldığı üzere adım adım hareket eden motordur. 
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Nema 17 Step Motor 

    Step motorun çalışma prensibi ise şu şekildedir: Elektronik anahtarlar vasıtasıyla  

bobinlere enerji verilir ve rotor, üzerinde enerji olan bobinin karşısına geçerek durur.  

Motorun ne kadar çok dönmesi isteniyorsa bobinlere sırasıyla o kadar pals sinyali  

verilir. Bu projede kullanılan Nema 17 step motorun özellikleri; tur başına adım sayısı: 200, 

çalışma akımı: 1200 mA, çalışma gerilimi: 4V, tutunma torku: 3.2 kg-cm, faz direnci: 3.3 Ω, 

far başına indüktans: 2.8 mH değerleri olarak belirlenmiştir. 

 

4.2.1.2 A4988 Step Motor Sürücü Kartı: Ayarlanabilir akım kontrolü, daha yüksek adım  

hızları elde etmek için step motorun nominal voltajının üzerindeki voltajları kullanılmasını  

sağlayan bir potansiyometre ile maksimum akım çıkışını ayarlamayı sağlar.  
 

 

  

 

 

  

 

                                              A4988 Step Motor  

 

Dört, altı ve sekiz telli step motorlar, doğru şekilde bağlandıklarında A4988 tarafından  

sürülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bir mikrodenetleyiciyi A4988 step motor sürücü taşıyıcısına bağlamak için minimum kablolama 

şeması (tam adım modu). 

 

4.2.1.3 Arduino UNO için CNC Shield: Bir sürücü genişletme kartı olan bu shield, genelde 

 3B yazıcılar başta olmak üzere gravür makinelerinde de kullanılabilir. Dört A4988 step 

 motor sürebilmektedir ve toplamda 4 adet yuvası bulunmaktadır. Her bir yol step motor  

için sadece iki giriş/çıkış portu gerekir. Diğer bir deyişle, 6 adet giriş/çıkış portu için 3 step  

motor sürülebilmektedir. 
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Şekil 4.CNC Shield 

 

4.2.1.4 Arduino UNO : Arduino Uno Atmel Atmega 328P mikrodenetleyicisine sahip 

 mikrodenetleyici karttır. Kart üzerinde temel olarak; 14 adet dijital giriş / çıkış pini (6 adeti  

PWM (Pulse Width Modulation-Darbe /Sinyal Genişlik Modulasyonu), 6 adet analog giriş pini,  

16 MHz saat hızı için osilator, bir adet USB bağlantısı, bir adet DC güç girişi, bir adet ICSP  

bağlantı başlığı ve bir adet reset düğmesi bulunmaktadır. 32 KB kapasiteli bir flash belleğe  

sahiptir. Kartın kolaylıkla kullanılabilmesi, bileşenlerin kablo bağlantılarının rahatlıkla  

yapılabilmesi için pin soket yapısı kullanılmaktadır. 

 

 
Şekil 5.Arduino Uno 

 

4.2.1.5 12V-Power Supply: Power supply tam olarak bir güç kaynağıdır. Bir sistem veya  

düzeneğin ihtiyacı olan enerjinin sağlanması için kullanılır. 220 voltu alarak 12 volta  çevirerek  

ayrıca bir adaptör görevi görmektedir. Projemizde 3D Afo Scanner ‘ın devresini çalıştırabilmek  

için adaptör olarak kullanılmıştır. 

 
Şekil 6.Power Supply 

 

4.2.1.6 Logitech C270 Hd Webcam 960-001063: • Özellikleri ; HD görüntülü arama (1280  

X 720 piksel), Görüntü yakalama: En çok 1280 X 720 piksel , Fotoğraflar: 3.0 megapiksele  

kadar yazılım desteği olan görüntüleme cihazıdır. Çocuğun ayağı için yapılacak AFO için  

ayak modelinin görüntüleri 3D tarayıcıdaki step motorla belirlenen açılarda kamera  

döndürerek elde edilecektir. Fakat 3 boyutlu modellemeyi yapabilmek için görüntüleyerek  

tarama yaparken kamerası olan art arda fotoğraf çekimi yapabilecek akıllı telefonda  

kullanabilirsiniz. Bu projede görüntüler 3 boyutlu modelleme yapılmak üzere akıllı telefonla  

elde edilerek bilgisayar yazılımına aktarılmıştır. 
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                                               Logitech C270 Hd Webcam 

 

4.2.2 Yazılım Elemanları 

 

   4.2.2.1 Arduino Ide ile Nema 17 Step Motor Kontrolü 

        Nema17 step motoru kodlarımızı aşağıdaki gibi,  ayağın etrafından kamera veya fotoğraf  

makinesinden görüntü alabilmek için eş zamanlı döndürecek şekilde Arduino Ide  

platformunda kodlarımızı yazdık. 

 

    

 

Arduino Ide ile Nema17 Step Motor Kontrolü Kodları 

 

 

4.2.2.2 Fotoğraf Makinesi veya Cep Telefonu Kamerası ile Görüntülerin Taranması 

     Serebral Palsi çocuğunun ayağı oturur düzende 3D tarayıcı cihazımızın orta  

Platformuna sabit durabilecek şekilde yerleştirilecektir. Daha sonra en az 50 adet fotoğraf  

görüntülemesi Step motorun cep telefonu kontrolü ile yapılacaktır. 

 

 

 

4.2.2.3 3D ZEPHYR Yazılımı ile Fotoğrafların Üç boyutlu Modellenmesi 

 Üç boyutlu yeniden yapılandırma ve tarama zorluğu ile başa çıkabilmek için  

kullandığımız  yazılım olan 3D Zephyr programına çektiğimiz denek bebeğin ayak  

fotoğraflarını aktardık. Gerekli  ayarlamaları yaparak cismin şeklini human body olarak  

seçtikten sonra CAD çizimini yaparak 3D Zephyr yazılımı ile   fotoğrafları üç boyutlu  

ölçeklendirerek  modelledik. Daha sonra üç boyuta dönüşen  ayak modelimizin  .stl ve  

.obj uzantılı dosyasını export ederek kayıt ettik. Bu program ile serebral palsi çocuğun ayak  

ölçülerinin kalıbını alarak çocuk için uygun olan Afo tasarımını yapabildik. 
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      3D Zephyr Programı Arayüzünde Fotoğrafların Üç Boyutlu Modellenmesi 

   4.2.2.4 Tinkercad Programı ile Üç boyutlu Model Ölçülerine Uygun AFO Tasarımı  

Yapılması 

      3D Zephyr programı ile ayak ölçülerini üç boyutlu 

modelleyerek aldığımız denek bebeğin ayağına uygun 

AFO tasarımını Tinkercad isimli program ile uygun  

ölçülerde çizerek tamamladık. 

 

 

      

 

  

4.2.2.5 Cura Programı ile Tasarımı Biten Afo Modelinin 3D Yazıcıdan Baskı Alınması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   

3D Yazıcıdan 

Tasarımı 

Biten Afo 

Çıktısının 

Alınması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                 Çıktısı Alınan AFO’nun Denek Bebeğe Giydirilmesi 
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Reyhan-Zeynep 3 Boyutlu Çizimleri ve Nema17 Step Motor Kontrolünü Tamamlarken 

Sonrasında AFO Modelinin Denek Bebek Üzerinde Test Edilmesi 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Serebral palsili çocuklarda vücut dengesini sağlayarak yürümelerini kolaylaştırabilmek için Afo 

gibi ortez cihazlardan faydalanılmaktadır. İnternet üzerinden veya medikal dükkânlardan alınan 

Afolar seri üretim sonucu oluşmakta olup çocukların ayak bileği ve ayaklarını doğru pozisyonda 

tutarak adım atmalarına katkı sağlamaktadır. 3D yazıcı teknolojisi biyomedikal cihaz ve ortez 

üretiminde günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bu çalışmada serebral palsi 

çocuğun ayağını uygun kalıp ürettiğimiz 3D Scanner ile ayağın görüntüsü dönen kamera 

mekanizması alınıp üç boyutlu modelleme yazılımına aktarılmıştır. Üç boyutlu model Tinkercad, 

SolidWorks gibi bilgisayar programları ile ayak gelişimine uygun olarak modellenerek tasarımı 

tamamlanmıştır. Daha sonra modellemesi tamamlanan Afo ortezi üç boyutlu yazıcıdan baskı 

alındı. 3D Scanner ile üretilen Afo serebral palsili çocuğun ayak bileği gelişimini destekleyerek 

yürümesine katkı sağlayacaktır.  

  

6. Uygulanabilirlik  

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için üç boyutlu yazıcı kullanılabilir. Yürüme, merdiven  

çıkma, koşma gibi farklı koşullarda ayakta oluşan şekil değişikliğini algılamak için 3D tarama  

teknolojileri ile daha kesin ve daha doğru bilgilere ulaşılabilir. Afo üretiminde kullanılan  

günümüz standartları ayağın doğrudan ölçülmesiyle sınırlıdır. Bunların antropometrik veri  

tabanlarına dahil edilebilmesi için çevre ölçümlerini içerecek şekilde genişletilmesi  

önerilmektedir. Çocuğun ayak gelişimini 3 ayda bir gibi belirli zaman aralıklarıyla takip  

edilerek 3D tarayıcı ile Afo modellemesi yapılarak çocuğun kemik gelişimine ve ayak yapısına  

uygun ortez üretilmelidir. Bu sayede çocuğun adım atması ve yürüyebilmesi sağlanacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz serebral palsi hastalığı olan çocukların ayak bileklerinin gelişimini destekleyici ve 

yürüyebilme kabiliyetini geliştirici AFO üretebilmek için ayak ölçülerini çıkararak üç boyutlu 

modelleme yapabileceğimiz bir 3D SCANNER(tarayıcı)’dır. Tahmini 3d tarayıcının 
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yapımında kullanılan elektronik devre elemanları maliyeti ile birlikte 3D baskı maliyeti 

ortalama 350 TL’dir. 

Projede Kullanılan Malzemeler Maliyet/Fiyat 

Nema 17 Step Motor   200 TL 

A4988 Step Motor Sürücü Kartı  9.83 -10 TL 

Arduino UNO için CNC Shield  14.63 TL 

Arduino UNO  27.66 TL 

3D ZEPHYR Yazılımı Ücretsiz Yazılım 

12V-Power Supply 80 TL 

Logitech C270 Hd Webcam 960-

001063 

Biz telefon kameramızı 

kullandık. Bu ürün için ücret 

ödemedik. 

Tinkercad Programı Ücretsiz Yazılım 

Cura Programı Ücretsiz Yazılım 

Arduino Ide Yazılımı Ücretsiz Yazılım 

Jumper Kablo 5 TL 

 1çocuk için 1 çift AFO 3D baskı 

maliyeti 

30 TL 

İş-Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Ülkemizde AFO üretimi geleneksel yöntemlerle ve yüksek maliyetler harcanarak 

yapılmaktadır. Serebral palsi çocuğun ayak gelişimi her yıl her ay farklılık göstermektedir. Bu 

çocuklara uygun bir AFO yapımı uzun süre almaktadır. Bu projenin hedef kitlesi için serebral 

palsi çocuklar belirlenmiş olup, zamandan tasarruf ederek, ayak kalıplarını üç boyutlu 

modelleyerek her ay düzenli olarak ayak gelişimlerine uygun AFO üretebileceğimiz 3D 

Scanner cihazı tasarlanmıştır. 

 

9. Riskler 

3D Scanner ile tarama yapılırken fotoğraflar motorun dönme açısı ile eş zamanlı alınmaz ise yanlış 

ölçülü 3 boyutlu modelleme yapılarak uygun AFO tasarımı ortaya çıkmayabilir. Bu risk de 

telefonla motorun eş zamanlı fotoğraf çekimi yazılımla sağlanarak hatasız bir şekilde yapılarak  en 

aza indirgenir. 

 

 ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 

İşin Tanımı x    

Literatür 

Taraması 

x x x  

Arazi 

Çalışması 

 x x  

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

  x x 

Proje Raporu   x x 
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10. Proje Ekibi 

Proje Yöneticisi: Gülten ŞİMŞEK 

Ekip Üyeleri: Reyhan ŞENTÜRK, Zeynep ŞENTÜRK 

Takım Şeması: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Reyhan ŞENTÜRK Tarayıcıda taranan 

ayağa uygun 3 Boyutlu 

Afo Modellemesi  

 Özel Çamlıca Bilfen 

Ortaokulu 

Projenin prototip 

olarak tasarlanması ve 

çalıştırılmasında daha 

sonra denek bebeğin 

ayak taraması 

yapılarak ayağa 

uygun 3 boyutlu AFO 

baskısı alınması, 

bebek üzerinde 

denenmesinde aktif 

olarak çalışmıştır. 

Zeynep ŞENTÜRK Arduino ile Devre 

Tasarımı Devrenin 

Kodlanması 

 Özel Çamlıca Bilfen 

Ortaokulu 

Projenin prototip 

olarak tasarlanması ve 

çalıştırılmasında daha 

sonra denek bebeğin 

ayak taraması 

yapılarak ayağa 

uygun 3 boyutlu AFO 

baskısı alınması, 

bebek üzerinde 

denenmesinde aktif 

olarak çalışmıştır. 
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