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OPENSOPENSİİM PROGRAMININ TANITILMASIM PROGRAMININ TANITILMASI
Opensim, Stanford Opensim, Stanford ÜÜniversitesi tarafniversitesi tarafıından ndan 
geligelişştirilen atirilen aççıık kaynak kodlu bir yazk kaynak kodlu bir yazııllıımdmdıır. r. 
KullanKullanııccıılarlarıına kendi modellerini oluna kendi modellerini oluşşturma, sistem turma, sistem 
hareketinin dinamik simhareketinin dinamik simüülasyonunu yapabilme ve lasyonunu yapabilme ve 
analiz edebilme imkânanaliz edebilme imkânıı sunar. sunar. 
2007 y2007 yııllıında tannda tanııttıımmıı yapyapıılan ilk slan ilk süürrüümmüünden bu nden bu 
yana pek yana pek ççok insan; biyomekanik araok insan; biyomekanik araşşttıırmalarda, rmalarda, 
sasağğllıık uygulamalark uygulamalarıında, tnda, tııbbi cihaz tasarbbi cihaz tasarıımmıında, nda, 
ergonomik analiz ve tasarergonomik analiz ve tasarıımda, nmda, nöörolojik rolojik 
araaraşşttıırmada, robotik uygulamalarrmada, robotik uygulamalarıı da dâhil olmak da dâhil olmak 
üüzere pek zere pek ççok alanda bu yazok alanda bu yazııllıımmıı kullanmaya kullanmaya 
babaşşladladıı (simtk.org.website). (simtk.org.website). 





OPENSOPENSİİMM’’İİN KULLANIM KAPSAMIN KULLANIM KAPSAMI
İİnsan kaslarnsan kaslarıınnıın n üürettirettiğği kuvvetin doi kuvvetin doğğrudan rudan ööllçüçülmesi lmesi 

neredeyse imkânsneredeyse imkânsıızdzdıır.r.

ÇüÇünknküü bunu babunu başşarabilmek iarabilmek iççin kas ve kemiin kas ve kemiğğin birlein birleşştitiğği i 

tendon btendon böölgesine kuvvet dlgesine kuvvet döönnüüşşttüürrüüccüülerin yerlelerin yerleşştirilmesi tirilmesi 

(implant edilmesi) gerekmektedir. (implant edilmesi) gerekmektedir. 

Bu iBu işşlemin vlemin vüücutta operasyon gerektiren ve yaralanmaya yol cutta operasyon gerektiren ve yaralanmaya yol 

aaççabilecek (invaziv) bir yabilecek (invaziv) bir yööntem olmasntem olmasıı nedeniyle, insanlarda nedeniyle, insanlarda 

uygulanmasuygulanmasıı pek mpek müümkmküün den değğildir. Bu nedenle kas ildir. Bu nedenle kas 

kuvvetlerinin hesaplanmaskuvvetlerinin hesaplanmasıında teorik modellerin donda teorik modellerin doğğruluruluğğu u 

oldukoldukçça ba büüyyüük k öönem tanem taşışımaktadmaktadıır. r. 



OPENSIMOPENSIM’’IN KULLANIM ALANLARINA IN KULLANIM ALANLARINA 

ÖÖRNEKLERRNEKLER
••SimSimüülasyon ve deney tabanllasyon ve deney tabanlıı bir bir ççalalışışma: El tendon ma: El tendon 

transferi cerrahisi itransferi cerrahisi iççin minyatin minyatüür implantlar,r implantlar,

••Mekanik ve nMekanik ve nööromekanik simromekanik simüülasyonlar yoluyla hemiparetik lasyonlar yoluyla hemiparetik 

(yar(yarıı felfelççli) yli) yüürrüüyyüüşşüün biyomekanin biyomekaniğğinin inin çöçözzüülmesi,lmesi,

••FelFelçç durumunda kidurumunda kişşiye iye öözel rehabilitasyon tedavisi,zel rehabilitasyon tedavisi,

••Opensim kullanarak patolojik  yOpensim kullanarak patolojik  yüürrüüyyüüşşüün mekanin mekaniğğinin keinin keşşfi fi 

ve iyileve iyileşştirme stirme süürecinin gerrecinin gerççekleekleşştirilmesitirilmesi



TENDON TRANSFER CERRAHTENDON TRANSFER CERRAHİİSSİİ

Bu cerrahi iBu cerrahi işşlem; inme, fellem; inme, felçç, , 
kas/beyin/sinir yaralanmalarkas/beyin/sinir yaralanmalarıı ve ve 
dodoğğuuşştan var olan kusurlar gibi tan var olan kusurlar gibi 
ççeeşşitli durumlaritli durumlarıın tedavisinde n tedavisinde 
uygulanuygulanıır.r.
Hasar gHasar göörmrmüüşş kasa bakasa bağğllıı
tendonlartendonlarıın yn yöönnüü dedeğğiişştirilir ve tirilir ve 
fonksiyonunu devam ettiren fonksiyonunu devam ettiren 
kasa direkt olarak dikilerek kasa direkt olarak dikilerek 
birlebirleşştirilir.tirilir.
Bu tedavinin amacBu tedavinin amacıı: Kaybedilen : Kaybedilen 
el fonksiyonlarel fonksiyonlarıınnıın geri n geri 
kazankazanıımmıınnıı sasağğlamaktlamaktıır.r.



KaslarKaslarıın ve ban ve bağğllıı olduolduğğu sinirlerin gu sinirlerin göösterimisterimi



MedianMedian--Ulnar sinir felci, parmaklarUlnar sinir felci, parmaklarıın flexion (esneme) n flexion (esneme) 
hareketinde yetersizlihareketinde yetersizliğğe sebep olur. Kavrama yetenee sebep olur. Kavrama yeteneğğindeki indeki 
zayzayııflflıık nedeniyle gk nedeniyle güünlnlüük yak yaşşam aktivitelerini am aktivitelerini 
gergerççekleekleşştirmek bile tirmek bile ççok zordur.ok zordur.



DikiDikişş ööncesi ve sonrasncesi ve sonrasıınnıın gn göösterimisterimi



Tendon transferinin OpensimTendon transferinin Opensim’’de gerde gerççekleekleşştirilmesitirilmesi



Bu yBu yööntem yerine kas ve ntem yerine kas ve 

tendon arastendon arasıında bir nda bir 

makara sistemi kurarak, makara sistemi kurarak, 

probleme mprobleme müühendislik hendislik 

aaççııssıından farklndan farklıı çöçözzüümler mler 

getirilmeye getirilmeye ççalalışıışılmlmışışttıır.r.





YukarYukarııdaki sistemde daki sistemde 
dikidikişşli mekanizmanli mekanizmanıın, n, 
aaşşaağığıdaki sistemde daki sistemde 
makaralmakaralıı mekanizmanmekanizmanıınn
tutututuşş pozisyonlarpozisyonlarıı
ggöösterilmisterilmişştir.tir.



Kadavralar Kadavralar üüzerinde yapzerinde yapıılan deneyler sonucu, lan deneyler sonucu, 
makara sistemi kullanmakara sistemi kullanııldldığıığında aktivasyon inda aktivasyon iççin in 
gereken kuvvetin % 42 orangereken kuvvetin % 42 oranıında azaldnda azaldığıığı
ggöörrüülmlmüüşşttüür.r.
Ancak kadavralarla yapAncak kadavralarla yapıılan deneylerde, hem zaman lan deneylerde, hem zaman 
hem maliyet ahem maliyet aççııssıından kayndan kayııp sp sööz konusu olduz konusu olduğğu iu iççin in 
ssüürekli uygulanabilirlirekli uygulanabilirliğği mi müümkmküün den değğildir.ildir.

Bu nedenle teorik modellerin ve yazBu nedenle teorik modellerin ve yazııllıım m 
simsimüülasyonlarlasyonlarıınnıın ban başşararııssıı, tedavi a, tedavi aşşamalaramalarıında nda 
oldukoldukçça ba büüyyüük k öönem tanem taşışımaktadmaktadıır.r.



OpensimOpensim’’de Kullande Kullanıılacak Dosya Formatlarlacak Dosya Formatlarıı

 Model dosyalarModel dosyalarıı iiççin, *.osimin, *.osim

 Marker veri dosyalarMarker veri dosyalarıı iiççin, *.trcin, *.trc

 Hareket ve tepki kuvvetleri iHareket ve tepki kuvvetleri iççin, *.mot ve in, *.mot ve 

*.sto*.sto

 Setup ve aSetup ve aççııklama dosyalarklama dosyalarıı iiççin, *.xmlin, *.xml



OpensimOpensim’’de analiz ide analiz iççin kullanin kullanıılanabilecek 4 lanabilecek 4 

iişşlem vardlem vardıır. Bunlar sr. Bunlar sıırasrasııyla;yla;

11--ScalingScaling

22--Inverse KinematicsInverse Kinematics

33--Static OptimizationStatic Optimization

44--Inverse DynamicsInverse Dynamics



11--SCALINGSCALING
Bu iBu işşlemde amalemde amaçç, laboratuvar ortam, laboratuvar ortamıında canlnda canlıı

üüzerine yerlezerine yerleşştirilen itirilen işşaret cihazlararet cihazlarıınnıı (marker) (marker) 

sanal ortamda da modelin sanal ortamda da modelin üüzerine yerlezerine yerleşştirmektir. tirmektir. 

Bunun iBunun iççin statik veriler kullanin statik veriler kullanıılacaktlacaktıır. r. 

BBööylece Opensimylece Opensim’’de tande tanıımlanan her body, marker mlanan her body, marker 

verileri doverileri doğğrultusunda tekrar rultusunda tekrar ööllççeklenmieklenmişş olacaktolacaktıır.r.





 Sisteme input olarak verilmesi gereken Sisteme input olarak verilmesi gereken 
dosyalar;dosyalar;

--gait2354_simbody.osimgait2354_simbody.osim

--subject01_static.trcsubject01_static.trc

--Scale_markerset.xmlScale_markerset.xml

--subject01_setup_scale.xmlsubject01_setup_scale.xml

 Sitemden output olarak alSitemden output olarak alıınacak dosya;nacak dosya;

--subject01_simbody.osimsubject01_simbody.osim



Gait2354_simbody.osim dosyasGait2354_simbody.osim dosyasıı, Opensim, Opensim’’in kendi in kendi 

kküüttüüphanesinde bulunan mevcut insan modelidir.phanesinde bulunan mevcut insan modelidir.

Subject01_static.trc dosyasSubject01_static.trc dosyasıı, statik deneme i, statik deneme iççin in 

ööllçüçülen marker verilerinin oldulen marker verilerinin olduğğu dosyadu dosyadıır.r.

DiDiğğer 2 dosyaner 2 dosyanıın tann tanıımlanmasmlanmasıı aaşşaağığıdaki gibidir.daki gibidir.



Scale_markerset.xmlScale_markerset.xml





Subject01_setup_scale.xmlSubject01_setup_scale.xml

















22--INVERSE KINEMATICSINVERSE KINEMATICS

Laboratuvar ortamLaboratuvar ortamıında nda ööllçüçülen marker len marker 

verilerinin Opensimverilerinin Opensim’’deki modele deki modele 

uyarlanmasuyarlanmasıı sasağğlanlanıır, br, bööylece deneysel ylece deneysel 

yyüürrüüyyüüşşle simle simüülasyon sonucu elde edilen lasyon sonucu elde edilen 

yyüürrüüyyüüşşüün ne kadar n ne kadar öörtrtüüşşttüüğğüü anlaanlaşışıllıır.r.



 Sisteme input olarak verilmesi gereken Sisteme input olarak verilmesi gereken 

dosyalar;dosyalar;

--subject01_simbody.osimsubject01_simbody.osim--subject01_walk1.trcsubject01_walk1.trc

--gait2354_IK._tasks.xmlgait2354_IK._tasks.xml

--subject01_setup_IK.xmlsubject01_setup_IK.xml

 Sitemden output olarak alSitemden output olarak alıınacak dosya;nacak dosya;

--subject01_walk1_IK.motsubject01_walk1_IK.mot



subject01_simbody.osim dosyassubject01_simbody.osim dosyasıı, , ScalingScaling

iişşlemi sonunda elde edilen model lemi sonunda elde edilen model 

dosyasdosyasııddıır.r.

subject01_walk1.trc dosyassubject01_walk1.trc dosyasıı, y, yüürrüüyyüüşş

ssıırasrasıında nda ööllçüçülen marker verilerinin len marker verilerinin 

bulundubulunduğğu dosyadu dosyadıır.r.

DiDiğğer 2 dosyaner 2 dosyanıın olun oluşşturulmasturulmasıı aaşşaağığıda da 

ggöösterildisterildiğği gibidir.i gibidir.



gait2354_IK._tasks.xmlgait2354_IK._tasks.xml



subject01_setup_IK.xmlsubject01_setup_IK.xml



33--STATIK OPTIMIZATIONSTATIK OPTIMIZATION

Statik Optimizasyon yStatik Optimizasyon yöönteminin amacnteminin amacıı, kaslar , kaslar 

taraftarafıından ndan üüretilen kuvvetlerin retilen kuvvetlerin 

hesaplanabilmesine olanak sahesaplanabilmesine olanak sağğlamaktlamaktıır.r.

Bu Bu çöçözzüümmüü sasağğlamak ilamak iççin kas in kas 

aktivasyonlaraktivasyonlarıınnıın karelerinin toplamn karelerinin toplamıınnıı

minimize eder.minimize eder.



 Sisteme input olarak verilmesi gereken dosyalar;Sisteme input olarak verilmesi gereken dosyalar;

--subject01_walk1_ik.motsubject01_walk1_ik.mot--subject01_simbody.osimsubject01_simbody.osim

--subject01_walk1_grf.xmlsubject01_walk1_grf.xml

--subject01_setup_static_optimization.xmlsubject01_setup_static_optimization.xml

 Sistemden alSistemden alıınacak output olarak alnacak output olarak alıınacak dosyalar;nacak dosyalar;

--subject01_walk1_activation.stosubject01_walk1_activation.sto

--subject01_walk1_controls.xmlsubject01_walk1_controls.xml

--subject01_walk1_force.stosubject01_walk1_force.sto



Subject01_walk1_ik.mot dosyasSubject01_walk1_ik.mot dosyasıı, , Inverse Inverse 

KinematicsKinematics iişşlemi sonunda elde edilen lemi sonunda elde edilen 

hareket dosyashareket dosyasııddıır. r. 

Subject01_simbody.osim dosyasSubject01_simbody.osim dosyasıı, , ScalingScaling

iişşlemi sonucunda elde edilen yeni model lemi sonucunda elde edilen yeni model 

dosyasdosyasııddıır.r.

DiDiğğer 2 dosyaner 2 dosyanıın olun oluşşturulmasturulmasıı

gerekmektedir.gerekmektedir.



subject01_walk1_grf.xmlsubject01_walk1_grf.xml



Subject01_walk1_grf.motSubject01_walk1_grf.mot



Subject01_setup_static_optimization.xmlSubject01_setup_static_optimization.xml





Gait2354_actuators.xmlGait2354_actuators.xml



44--INVERSE DYNAMICSINVERSE DYNAMICS

Hareket sHareket sıırasrasıında eklemlerde olunda eklemlerde oluşşan momentin hesaplanmasan momentin hesaplanmasıı iiççin in 
kullankullanııllıır.r.

Sisteme input olarak verilmesi gereken dosyalar;Sisteme input olarak verilmesi gereken dosyalar;

--subject01_walk1_ik.motsubject01_walk1_ik.mot

--subject01_simbody.osimsubject01_simbody.osim

--subject01_walk1_grf.xmlsubject01_walk1_grf.xml

--subject01_setup_inverse_dynamics.xmlsubject01_setup_inverse_dynamics.xml

Sistemden output olarak alSistemden output olarak alıınacak dosya;nacak dosya;

--subject01_walk1_inverse_dynamics_force.stosubject01_walk1_inverse_dynamics_force.sto



subject01_setup_inverse_dynamics.xmlsubject01_setup_inverse_dynamics.xml



Deneysel Verilerin Mokka ile Deneysel Verilerin Mokka ile 
OpensimOpensim’’e Uyarlanmase Uyarlanmasıı
Deneysel verilerin OpensimDeneysel verilerin Opensim’’e uygun formata e uygun formata 
ddöönnüüşşüümmüünnüü sasağğlamak ilamak iççinin MokkaMokka isimli program isimli program 
kullankullanııllıır. r. 
Mokka ile;Mokka ile;
Marker verilerinin,Marker verilerinin,
Yerin tepki kuvvetinin (ground reaction forceYerin tepki kuvvetinin (ground reaction force--
GRF) ve kuvvetin uygulandGRF) ve kuvvetin uygulandığıığı noktalarnoktalarıın (center of n (center of 
pressure pointpressure point--COP) COP) 
OpensimOpensim’’e de döönnüüşşüümmüü sasağğlanlanıır.r.



Opensim ve Mokka iOpensim ve Mokka iççin Kartezyen Eksen in Kartezyen Eksen 
YerleYerleşştirmesitirmesi



Marker Verilerinin Mokka ile OpensimMarker Verilerinin Mokka ile Opensim’’e e 
UyarlanmasUyarlanmasıı
Marker verileri Vicon programMarker verileri Vicon programııyla laboratuvar yla laboratuvar 
ortamortamıında kaydedilir ve saynda kaydedilir ve sayıısal verilere sal verilere 
ddöönnüüşşttüürrüüllüürken, uzantrken, uzantııssıı *.c3d *.c3d şşeklinde olur. eklinde olur. 
OpensimOpensim’’de deneysel veriler ide deneysel veriler iççin kabul gin kabul göören ren 
format, *.trc uzantformat, *.trc uzantııssıına sahip olacak na sahip olacak 
şşeklindedir.eklindedir.
Bu nedenle dosyalarBu nedenle dosyalarıın dn döönnüüşşüümmüünnüü
sasağğlamak ilamak iççin yardin yardıımcmcıı program Mokka program Mokka 
kullankullanııllıır.r.





Yer tepki kuvvetinin Yer tepki kuvvetinin ööllçüçüldldüüğğüü platform ve platform ve 
kuvvet vektkuvvet vektöörlerinin grlerinin göösterimisterimi Marker isimleriMarker isimleri



MokkaMokka’’dan *.trc formatdan *.trc formatıında export edilen dosyannda export edilen dosyanıın Exceln Excel’’de ade aççıılarak larak 
ddüüzenlenmesi gerekmektedir.zenlenmesi gerekmektedir.



SatSatıır Numarasr Numarasıı

Marker sayMarker sayııssıı
Marker isimleri arasındaki boşlukların doldurulması
gerekir. Bu marker ismi r.bar1 şeklinde düzenlenir.

Ölçümden kaynaklanan nedenlerden dolayı marker değerlerinde boşluklar görülmektedir.



BBüüttüün markerlar in markerlar iççin sayin sayıısal desal değğerin bulunduerin bulunduğğu satu satıır esas alr esas alıınarak narak 
tablo yukartablo yukarıı dodoğğru ru ççekilir.  ekilir.  



DDüüzenlenen Dosyalarzenlenen Dosyalarıın Notepad++ ile n Notepad++ ile 
OpensimOpensim’’e Uyarlanmase Uyarlanmasıı





GRF ve COP Verilerinin Mokka ile GRF ve COP Verilerinin Mokka ile 
OpensimOpensim’’e Uyarlanmase Uyarlanmasıı

OpensimOpensim’’de GRF ve COP verileri ide GRF ve COP verileri iççin kabul gin kabul göören ren 

format, *.mot uzantformat, *.mot uzantııssıına sahip olacak na sahip olacak şşeklindedir. eklindedir. 

Bu nedenle yine Mokka yardBu nedenle yine Mokka yardıımmııyla dosyalaryla dosyalarıın n 

OpensimOpensim’’e de döönnüüşşüümmüü sasağğlanlanıır.r.



MokkaMokka’’dan*.anc formatdan*.anc formatıında export edilen veriyi nda export edilen veriyi 
ExcelExcel’’de ade aççarak darak düüzenlemek gerekmektedir.zenlemek gerekmektedir.



1 numaral1 numaralıı kuvvet kuvvet 
platformuna basan ayaplatformuna basan ayağğa a 
uygulanan yerin tepki uygulanan yerin tepki 
kuvvetinin XYZ kuvvetinin XYZ 
bilebileşşenlerienleri

Yerin tepki kuvvetinin Yerin tepki kuvvetinin 
uygulanduygulandığıığı noktalarnoktalarıın n 
XY bileXY bileşşenlerienleri

Z yZ yöönnüünde nde ööllçüçülen moment delen moment değğerleri (/1000 alerleri (/1000 alıınacak)nacak)



ExcelExcel’’de yapde yapıılacak dlacak düüzenlemeler;zenlemeler;
(Bu de(Bu değğiişşkenler 39.slaytta tankenler 39.slaytta tanıımlanmmlanmışışttıır.)r.)

Fx1 yerine, ground_force_vxFx1 yerine, ground_force_vx
Fy1 yerine ground_force_vyFy1 yerine ground_force_vy
Fz1 yerine ground_force_vzFz1 yerine ground_force_vz

Px1 yerine ground_force_pxPx1 yerine ground_force_px
Px2 yerine ground_force_pyPx2 yerine ground_force_py
Mz1 yerine ground_torque_zMz1 yerine ground_torque_z



Kuvvet bileKuvvet bileşşenleri yazenleri yazııllıırken (Fx, Fy, Fz) eksenlerin rken (Fx, Fy, Fz) eksenlerin 
yyöönnüüne dikkat edilmelidir. Ene dikkat edilmelidir. Eğğer eksenler birbirinden er eksenler birbirinden 
farklfarklııysa, veriler Opensimysa, veriler Opensim’’deki eksenlerle uyumlu deki eksenlerle uyumlu 
olacak olacak şşekilde deekilde değğiişştirilmelidir.tirilmelidir.



DeDeğğerler yazerler yazııllıırken kuvvet platformunun rken kuvvet platformunun ççeeşşidi dikkate alidi dikkate alıınmalnmalııddıır.r.
Tek platform kullanTek platform kullanııldldııysa sadece 1 defa kuvvet, kuvvet noktasysa sadece 1 defa kuvvet, kuvvet noktasıı ve tork ve tork 
dedeğğerleri yazerleri yazııllıır. Kuvvet platformunda r. Kuvvet platformunda ööllçüçülmeyen delmeyen değğerler (Pz, Mx, My) erler (Pz, Mx, My) ‘‘00’’
alalıınnıır.r.


