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ÖNSÖZ 

Çapak giderme işlemi, endüstride çoğunlukla el becerisi iyi olan, deneyimli operatörler tarafın-

dan yapılmaktadır ve emek-yoğun bir işlem olup üretken bir yöntem değildir. Operatör, insan 

beyninin doğası gereği adaptif olarak bu işlemi gerçekleştirebilmektedir. Literatürde, otomatik 

robotik çapak giderme konusunda, operatörün adapte olma kabiliyetini anlayıp, uygulamak 

üzerine yıllardır çalışılmaktadır. Antropomorfik robotlar, elle çapak alma işleminin esnekliği ve 

performansına uygun, güncel bir seçenektir. Nümerik kontrollü işleme tezgâhlarına (CNC) 

göre, daha geniş bir çalışma alanı, güvenlik ve verimlilik sunmaktadırlar. Ayrıca, çapak gi-

derme işleminde gerekli olan karmaşık yörüngelerin takibi ve daha yüksek erişilebilirlik sağla-

nabilmektedir.  

Projemizde, laboratuvarımızda bulunan ABB IRB 2000 robotu, PI Hekzapod paralel manipüla-

törün ve diğer donanımların kaba konumlandırılması için kullanılmaktadır. Çapak giderme iş-

lemi için Hekzapod hassas konumlandırma robotu ile gerekli yüksek hassasiyet elde edilmek-

tedir. Takım üzerinde, çapak alma işlemi sırasında 6 serbestlik derecesinde oluşan kuvvet ve 

tork, Hekzapod üzerine monte edilen bir kuvvet / tork sensörü ile ölçülmektedir. Takım, çapak 

giderme işlemi esnasında çapak ile etkileşim halindedir ve görevi çapağın alınmasıdır. 

Projemizin önemli bir özgün değeri bir ve altı serbestlik dereceli Haptik cihazlar ile çapak gi-

derme işleminin Hareket Primitiflerinin (HP – ilkin hareketler) çıkarılmasıdır. Bilim insanları üç 

temel hareket primitifi (HP) keşfetmişlerdir, Ayrık, Periyodik, Empedans. Yürümek gibi basit 

işlerde HP’lerinin bir tanesi, çapak giderme gibi karmaşık işlemlerde ise hareket primitiflerinin 

birleşimi kullanılmaktadır. 

Hareket Primitiflerinin (HP) elde edilmesi ve HP’lerinin gerçek sistem üzerinde uygulanması 

için çapak giderme dinamik / fiziksel modeli aşamalı olarak oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu 

model, öğrenme işlemine yardımcı olmasının yanı sıra çapak alma işleminde oluşan kuvvet ve 

torkların kestirimi için de kullanılabilir. 

Projemizde şekli bilinmeyen bir parçanın taşlama işlemi, takım eğilme kompanzasyonu ile bir-

likte yapacak şekilde bir kontrolcü üzerinde çalışılmıştır. Bu iki işlemin aynı anda yapılabiliyor 

oluşu projenin yenilikçi yönüdür. Robotik çapak alma / taşlama konusunda yapılan literatür 

taramasına göre benzer başka bir çalışma bulunmamaktadır. Örneğin yaklaşık 15 N normal 

kuvvet ile yapılan bir taşlama işleminde, 4 mm kalınlığında bir numune için, takım eğilmesinden 

dolayı oluşan iki kenar arasındaki malzeme farkı yaklaşık 70 mikrometre iken, geliştirilen kont-

rolcü sayesinde bu değer ortalama olarak 20 mikrometreye kadar düşürülmüştür. 



ii 
 

Son yıllardaki özelleşmiş ürün ihtiyacı ile artan ve daha da önem kazanan robotik taşlama 

işleminin, proje kapsamında hedeflenen başarı kriterleri ile yapılabileceği gösterilmiştir. Bu ça-

lışma, şekli bilinmeyen bir parçanın robotik taşlama işleminin, takım eğilme kompanzasyonu 

ile birlikte gerçekleştirildiği ilk çalışma olmuştur. Bu çalışmaya sağlanan destek ile projede yer 

alan bursiyerler dünyanın önde gelen üniversitelerinin laboratuvarlarının teknoloji seviyesin-

deki bir ortamda çalışma imkânı bulmuş,  kendilerini geliştirmiş ve literatürdeki mevcut çalış-

maların bir adım ileriye taşınmasına katkıda bulunmuştur, Böyle bir çalışma olanağının sağ-

lanmasında TÜBİTAK’a destekleri için teşekkür ederiz. 
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ÖZET 

Çapak giderme işlemi için robotik yöntemler geliştirmeye yönelik projemizde “çapak alma/taş-

lama sürecinin modellenmesi”, “çapak gidermeye yönelik kontrol sistemleri geliştirilmesi”, “ça-

pak gidermeye yönelik yörünge planlaması” ve “geliştirilen yöntemlerin robotik deney sistemleri 

üzerinde test edilmesi” ana başlıkları altındaki çalışmalar yer almıştır. Öte yandan; bir endüst-

riyel robota uç-eyleyici olarak takılan bir paralel robottan oluşan özel bir yapılandırma için insan 

kolu ve eli analojisi yapıldığında çapak alma konusunda uzman insanların kol ve el hareketle-

rinin bu çalışmada kullanılabilmesi için “hareket primitifleri” ismi verilen yöntem üzerinde çalı-

şılmıştır. 

“Seri robotlarla taşlama/çapak alma” sistemlerinde “esneme” problemi bulunmaktadır. Bu se-

beple, “taşlama/çapak alma sürecinin modellenmesi” konusunda taşlama kuvvetlerinin model-

lenmesine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda “penetrasyon testleri” ismi verilen özgün bir çalışma 

yapılmıştır. Çalışmayı yaparken “deney tasarımı” teknikleri kullanılmıştır. Penetrasyon deney-

leri sonucunda önce “Yapay Sinir Ağları” sonra ise enerji yöntemlerine odaklanılmıştır.  Taş-

lama ucunun esnemesinin kestirilmesi ve taşlama esnasında gerekli düzeltmelerin yapılma-

sına yönelik bir çalışmada klasik mukavemet yaklaşımıyla kontrol sistemlerinin kompanzasyon 

kabiliyeti birleştirilmiştir. 

Optimal ve parçanın kenarlarına yönelik bir yörünge planlamasından farklı olarak bölgesel yö-

rünge planlamasında yörüngede işleme esnasında yapılması gereken değişiklikler almaçlar-

dan (algılayıcılardan) elde edilen veriler ışığında bulunmalıdır. Bunun başlıca sebebi ise bah-

sedilen esneme problemidir. İnsanın tecrübe ve almaçları vasıtasıyla oluşturduğu esnek yö-

rüngelerin kaydedilmesi ve kullanılmasına yönelik matematiksel bir alt yapı olan “hareket pri-

mitifleri” incelenmiş ve farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda sanal yay-sönümleyici-

kütle sistemi ile 1 ve 6 serbestlik dereceli Haptik cihaz kullanarak bilek hareketleri ve becerileri 

modellenmiş ve geliştirilmiştir. 

Özel olarak üretilmiş numuneler üzerinde istenilen miktarda ve profil şeklini koruyacak şekilde 

yapılacak bir taşlama işlemi çapak alma işlemine en benzer bir prototip problemdir. Bu açıdan, 

PID ve “Bulanık Mantık” tabanlı bir kontrolcü geliştirilmiştir. Numune yüzeyleri yardımcı bir 

ölçme deney sistemi ile taranıp önceki ve sonraki yüzey profilleri kıyaslanmış ve istatistiksel 

bir tabanda elde edilen başarılar incelenmiştir. Öte yandan, yukarıda bahsedilen esneme prob-

lemine yönelik “taşlama ucu esneme kompanzasyonu” ele alınmış olup esnemeden kaynakla-

nan açısal sapmalar elimine edilmiştir. 
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ABSTRACT 

In our project, to develop robotic methods for deburring process, the main subjects of “Model-

ing of Deburring/Grinding Process”, “Development of Control Systems for Deburring/Grinding 

Process”, “Trajectory planning for Deburring Process” and “Testing the developed methods on 

robotic experimental setup” were discussed. In addition, the "motion primitives" method has 

also been studied to utilize the arm and hand movements of human experts in deburring pro-

cesses. Hence, a human arm and hand analogy were performed to a specific configuration 

consisting of a parallel robot that is mounted to end-effector of an industrial robot.  

Furthermore, deflection is one of the problems in grinding / deburring with serial robots’ sys-

tems. For this reason, the modeling of grinding forces has been concentrated on modeling of 

deburring/grinding process. In this regard, “Penetration Tests” have been studied. While this 

study, design of experiments techniques was utilized. After obtaining the results of the pene-

tration tests, artificial neural networks and then energy methods were concentrated. For esti-

mating the deflection of the cutting tool and making the necessary refinements during grinding 

process, the classical strength approach and the compensation of the control systems were 

combined.  

Unlike trajectory planning for the edges of the part, the changes considered while processing 

in the regional trajectory planning should be made with the data obtained from the receivers. 

The main reason is the problem of flexing. "Movement primitives" which are mathematical sub-

structure for the recording and use of flexible paths those human beings create through their 

experiences and receptors being examined and different studies have been carried out. In 

these studies, by inspiring from 1 and 6 DOF haptic devices, human hand and wrist movements 

and skills were modeled and developed. 

A grinding process of maintaining the desired shape on products is the most similar prototype 

problem to the deburring process. In this respect, PID and Fuzzy logic controllers was devel-

oped. The sample surfaces were scanned with an assisted measurement setup, and the sur-

face profiles before and after experiments were compared and a statistical study of success 

was investigated. Also, the compensation of tool tip deflection was considered and the angular 

surface profile resulting from deflection was eliminated. 

Keywords: 

Robotic Grinding, Robotic Deburring, Path Planning, Dynamic Motion Primitives, Grinding 

Force Models, Tool-tip Deflection Compensation, Hybrid Serial / Parallel Manipulator, 1D laser 

scanner
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1. GİRİŞ 

Yüksek hassasiyetli hibrit robotik çapak alma / taşlama sistemi geliştirilmesi kapsamında birçok 

konu çalışılmıştır. Bu ana başlıkların ilki, 12 serbestlik dereceli robot kol ve paralel manipüla-

törün kinematik ve dinamik modellenmesidir. Hibrit manipülatörler hem seri hem de paralel 

manipülatörlerin avantajlarını aynı anda sağlarlar. Seri manipülatörün geniş çalışma alanını 

paralel manipülatörlerin yüksek yük taşıma kapasitesi ve hassasiyetiyle birlikte barındıran hibrit 

manipülatörler taşlama veya çapak alma işlemleri gibi birçok işlem için uygundur. İkinci ana 

başlık, tarayıcı ve hekzapod kullanılarak yüzey tarama ve yüzey modelinin çıkarılması için ya-

zılım geliştirilmesidir. Bu yazılım sayesinde  üç boyutlu çizim dosyası bulunan bir iş parçasının 

minimum zamanda ya da başka kısıtlar altında bütün kenarlarının bir seri robot ile takip edil-

mesi sağlanmıştır. Seri robotun takip etiği yol üzerinde iş parçasının yüzey özelliklerinin çıka-

rılması için lazer ile tarama yapılmaktadır. Üçüncü ana başlık taşlama işleminin modellenme-

sidir. Oluşturulan model işlem sırasında ortaya çıkan kuvvetlerin önceden tahmin edilmesine 

olanak sağlar. İşlem sürecinin iyileştirilmesi için kuvvet tahmini önem taşımaktadır. Bir diğer 

konu başlığı robotik taşlama işlemi için kontrolcü geliştirilmesidir. Oluşturulan kuvvet modeli de 

kullanılarak ortaya konan kontrolcü sayesinde yüzey profili korunarak istenilen miktarda parça 

kaldırılması sağlanmıştır. Kontrol algoritması aynı zamanda taşlama işlemi esnasında takım 

üzerinde oluşan esnemelerin kompanzasyonunda görev almaktadır. Bu sayede istenilen yü-

zey özellikleri elde edilmektedir. Son konu başlığı bir serbestlik dereceli ve altı serbestlik dere-

celi haptik sistemler ile taşlama işleminin hareket primitiflerinin çıkartılmasıdır. Bu çalışmada, 

uzman kişinin ilkel becerilerini öğrenmek adına yeni yöntemler sunulmuştur. Tüm bu çalışma-

ların ayrıntıları raporun ilerleyen bölümlerinde bulunmaktadır. 

1.1 12 Serbestlik Dereceli Robot Kol ve Paralel Manipülatörün Kinematik ve Dinamik 

Modellenmesi 

Hibrit manipülatörler hem seri hem de paralel manipülatörlerin avantajlarını aynı anda sağlar-

lar. Seri manipülatörün geniş çalışma alanını paralel manipülatörlerin yüksek yük taşıma ka-

pasitesi ve hassasiyetiyle birlikte barındıran hibrit manipülatörler taşlama veya çapak alma iş-

lemleri gibi birçok işlem için uygundur. Bu çalışmada 12 serbestlik derecesine sahip hibrit ma-

nipülatör kullanılarak robotik çapak alma/taşlama işleminin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar 

yapılmıştır. Projede kullanılan robotik sistem 6 serbestlik dereceli seri ABB IRB2000 robotuyla 

yine 6 serbestlik dereceli PI H-824 Hekzapot’tan oluşmaktadır. Paralel manipülatör seri ABB 

manipülatörün ucuna eklenmiştir. Hibrit manipülatörün kapsamlı dinamik analizi yapılmış olup 

tüm tahrik/tepki kuvvetleri ve torkları hesaplanmıştır. Gereğinden çok serbestlik dereceli hibrit 

manipülatörün duruş eniyilemesi özgün bir strateji ile sunulmaktadır. Bu strateji seri manipüla-

törün bilek eklemi üzerindeki hesaplanmış torku minimize etmektir. 



2 
 

Projemizde geliştirilen robotik sistem, her biri kendi eksen takımına sahip alt sistemlerden oluş-

maktadır. Bu alt sistemlerin, bahsedilen modellere uygun şekilde birbirleriyle uyumlu halde ça-

lışmaları, teorik olarak tasarlanan sistemin kusursuz şekilde montajını ve tüm alt sistemlerin 

kendi ideal koşullarında çalışmalarını gerektirmektedir. Ancak, kaçınılmaz montaj kaçıklıkları 

ve değişken çalışma koşulları, sabit ve rastgele hatalara sebep olmaktadır. Sabit hataların 

belirlenip sistem modeline eklenerek istenen çalışmayı elde etmek için tüm alt sistemlerin bir-

birlerine göre kalibre edilmesi gerekir. Bu yüzden, manipülatörlerin birbirine göre ve uç işlem-

cinin paralel manipülatöre göre kalibrasyonu da gerekmektedir. Normal şartlarda bu üç siste-

min kalibrasyonu için gerekli tüm parametreler tek bir çalışma ile bulunabilir. Ancak, paralel 

manipülatör sabit bir düzenek üzerindeyken algoritma ve testler uygulandığından uç işlemcinin 

ayrıca kalibrasyonuna ihtiyaç duyulmuştur. Uç işlemci olarak, hassas taşlama işlemi için taş-

lama milinin ucu ve yüzey tarama işlemi için lazer tarayıcının eksen takımı merkezi, çalışma-

larda kalibre edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, paralel manipülatörün bilinen bir noktası, sabit ve rijit bir uç işlemci olarak 

kabul edilip, iki manipülatörün birbirlerine ve işleme tezgahına göre kalibrasyonlarının gerçek-

leştirildiği bir çalışma da yapılmıştır. 

1.2 Tarayıcı ve Hekzapod Kullanılarak Yüzey Tarama ve Yüzey Modelinin Çıkarılması 

İçin Yazılım Geliştirilmesi 

Sistemin bütün olarak çalışma şekli, seri manipülatörle kaba konumlama ve paralel manipüla-

törle asıl tarama hareketlerinin verilmesi olarak düşünülmüştür. Bu sebeple, seri manipülatörün 

kaba konumlamada izleyeceği rotanın belirlenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Aynı rota, parça ke-

narlarından çapak alma işleminde de kullanılabildiğinden, bu çalışma bir bütün olarak tasar-

lanmıştır. 

Kullanılan lazer tarayıcı 1-B (nokta) sensör olduğundan, yüzey tarama işlemi, belirli aralıktaki 

noktaların taranması ile gerçekleştirilmelidir. Genel olarak homojen yoğunlukta bir nokta bulutu 

istendiğinden paralel manipülatör için özel bir rota çıkarımına gerek duyulmamıştır. 

1.2.1 Kenar İşleme ve Tarama İşlemi için 6 Serbestlik Dereceli Robotik Manipülatörün 

Çevrimdışı Rota Çıkarımı 

Bu çalışma, SolidWorks üzerinde bilgisayar destekli robotik işleme operasyonu planlama ya-

zılımının geliştirilmesini içermektedir. Çalışmanın ana amacı etkili ve çarpışmaya sebep olma-

yan takımın izleyeceği rotayı, kenar işleme ve denetim işlemlerinde kullanılmak üzere 6 ser-

bestlik dereceli robotik kola uyarlamaktır. Kenar çapak alma ve pah kırma işlemi iki ana bö-

lümden oluşur. Birinci bölüm takımın izleyeceği rotanın kapsamlı olarak çıkarılmasıdır. İkinci 
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kısım ise malzeme kaldırma sürecinin kontrolü ile ilişkilidir. Kapsamlı takım yörüngesinin oluş-

turulması; iş parçasının geometrisinin analizini, etkili ve çarpışmaya sebep olmayacak şekilde 

rota tasarımını, son olarak takım yörüngesinin verilerinin robot için oluşturulup doğrulanmasını 

içermektedir. Sunulan çalışma bu süreci oldukça basitleştirmektedir. Bu da işlemci üzerinde 

harcanan zamanın kısalması olarak yansımaktadır. Takım yörüngesini oluşturmak ve uygula-

mak için ABB IRB2000 robotu seçilmiştir. Tam otomatik kenar işleme süreci için sunulan ana 

takım yörünge oluşturma metodu, literatürde geçen herhangi bir kontrol stratejisi ile birlikte 

uygulanabilir ve aynı zamanda seri manipülatörün kaba konumlamasında da kullanılabilecek 

niteliktedir. 

1.2.2 Yüzey Tarama ve Nokta Bulutu Manipülasyonu için Yazılım Geliştirilmesi 

Bu çalışma, hekzapod robotun hareket komutları ve lazer tarayıcının ölçüm komutları kullanı-

larak yüzey tarama işlemlerini kullanışlı bir ara yüz ile otomatik hale getirmek için yapılmıştır. 

Yazılım, standart küre kullanılarak gerçekleştirilen kalibrasyon algoritması için gerekli hekza-

pod pozisyon ve yönelim verilerinin ve lazer tarayıcı verilerinin toplanmasını, kalibrasyon son-

rası elde edilen dönüşüm matrisini kullanarak yüzey taramasını ve CAD dosyasını nokta bulu-

tuna dönüştüren rutinleri içermektedir. 

1.3 Taşlama İşleminin Modellenmesi 

Robotik taşlama işleminde, robot uç noktasının ve robot ile iş parçası üzerinde oluşan kuvvet 

etkileşiminin kontrolüne ihtiyaç duyulmaktadır. Taşlama işleminin sonucu olarak ortaya çıkan 

yüzey kalitesi, ortaya çıkan taşlama kuvvetlerinin doğru tahmin edilmesiyle iyileştirilebilir. Bu 

işlem esnasında kesici takımda ve iş parçası üzerinde önemli ölçüde sapma (sehim) görül-

mektedir. Genel taşlama işleminde kullanılan takımların aksine, robotik işlemlerde kullanılan 

takımlar daha küçük boyutlara (kesitlere) sahiptir ve bu durum aşındırma işleminde takımın 

farklı davranışlarına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada, robotik yüzey taşlama işlemi için bir 

kuvvet modeli oluşturulmuştur. Bu model oluşan yüzeye dik ve teğet kuvvetleri tahmin etmeyi 

hedeflemektedir. Talaş kaldırma ve kayma enerjisi temellerine dayanan bir fiziksel modele, 

robotik işlemleri daha iyi yansıtması amacıyla, yeni eklemeler yapılarak bir model oluşturul-

muştur. İş parçası üzerinde yapılan penetrasyon testleri ile takımın ve deney düzeneğinin rijit-

liği dolaylı olarak modele eklenmiştir. Modelin katsayıları doğrusal regresyon yöntemleri ile 

bulunup, model deneysel yollarla elde edilen çıktılarla kıyaslanarak doğrulanmıştır. Elde edilen 

test sonuçları sunulan modelin etkinliğini yüzey taşlama kuvvetlerinin tahminindeki başarısını 

göstermektedir. 

Yüzey formunun önceden bilinmediği durumlarda taşlama işlemi ile hassas yüzey elde etmek 

robotik taşlama için zor bir süreçtir. Bu çalışmada, yüzey formunun önceden bilinmemesinden 
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dolayı oluşan form şekillendirme hatalarının aktif uyum kontrolcüleri ile telafi yöntemleri üze-

rinde durulmuş, şekli bilinmeyen bir iş parçasının robot tarafından özgün bir yöntem ile taşla-

nabilmesi hedeflenmiştir. Kuvvet uyum kontrolü; bir tanesi yüksek frekansta hareket edebilen 

piezo eyleyici, diğeri hekzapod robot ile kontrol edilen iki serbestlik derecesindeki kontrolcü ile 

sağlanmıştır. Ek olarak, taşlama kuvvetlerinden dolayı oluşan kesici takım sehimi ve açısı da 

dikkate alınmıştır. Oluşan sehim ve açı farkı gerçek zamanlı olarak kuvvet geri beslemesi ile 

hesaplanıp altı serbestlik derecesine sahip hekzapod robot ile kompanzasyon sağlanmıştır. 

Yapılan literatür taramasına göre, bu çalışma, açı kompanzasyonu uygulanırken şekli bilinme-

yen bir numunenin taşlama işleminin gerçekleştirildiği ilk çalışmadır. 

1.4 Robotik Taşlama İşlemi İçin Kontrolcü Geliştirilmesi 

Günümüzde kişiselleştirilmiş ürünlere olan istek giderek artmaktadır. Bu da adaptif talaşlı ima-

lat makinelerinin ve bu makineler üzerindeki çalışmaların artmasını sağlamıştır. Özellikle şekli 

bilinmeyen bir iş parçasının talaşlı imalatı üzerinde son yıllarda önemli çalışmalar olmuştur. Bu 

çalışmalar, CAD modellerinin çıkarılması ve yörünge tayini gibi büyük miktarda çaba ve zaman 

gerektiren çalışmaların elenmesi için önem arz etmektedir.  

Proje kapsamında yapılan bu çalışmada şekli bilinmeyen bir iş parçasının taşlama işlemi için 

admitans kontrol tabanlı bir aktif uyum kontrolcüsü geliştirilmiş olup robotik taşlama düzeneği 

üzerine uygulanmıştır. Ayrıca takım eğilmesinden kaynaklanan hatalar da 6 eksenli paralel 

hekzapod robot ile kompanze edilmiştir. 

1.5 Yüksek Performanslı Robotik Taşlama İşlemi 

Genellikle taşlama işlemi sanayide rijitliği yüksek olan CNC tipi makinelerde yapılmaktadır. Bu 

makinelerde takım eğilmesi çok az olduğundan ihmal edilebilir. Fakat robotik taşlama işle-

minde rijitlik CNC tipi makinelerdeki kadar yüksek olmadığı için takım eğilmesi dikkate alınma-

lıdır. Bu tarz makineler takım eğilmesinin dikkate alınmasını gerektirdiği için genellikle sana-

yide çapak alma gibi düşük kuvvet gerektiren ve eğilmenin az olduğu işlemler için tercih edilir-

ler. Takım eğilmesi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Robotik taşlama işlemlerinde kullanılan takımların rijitliklerinin düşük, olması nedeniyle takım 

hareketi 3 kategoride açıklanabilir (Navid & Konukseven, 2017). Birinci kategoride taşlama 

kuvvetleri sabittir çünkü takım, malzemeyi istenen mil dönüş hızında ve takım ilerleme hızında 

kesebilmekte vaya aşındırabilmektedir. İkinci kategoride ise taşlama kuvvetinde neredeyse li-

neer bir artış vardır çünkü takım istenen ilerleme hızında malzeme kaldıramamaktadır ve takım 

eğilmesi meydana gelmektedir. Üçüncü kategori ise birinci ve ikinci kategori arasında küçük 

bir takım eğilmesinin ardından hızlı bir kompanzasyonun geldiği bir çeşit geçiş görülmektedir. 
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Şekil 1. Takım esnemesi (eğilmesi) 

 

1.6 Model Yönetimli Bulanık Mantık Kontrolcü Kullanarak Sabit Bileşke Kuvvet Kont-

rolü 

Robotik taşlama işlemi oldukça doğrusal olmayan bir işlemdir. Dolayısı ile sabit kuvvet kontrolü 

kolay olmayan bir süreçtir. PID gibi lineer kontrolcüler belli durumlar için maksimum aşma mik-

tarı, yükselme zamanı parametreleri belirlenebilen kontrolcülerdir. Fakat taşlama işleminin 

doğrusal olmayan yapısından dolayı PID türünde doğrusal bir kontrolcü kullanmak doğru ol-

mamaktadır. Eğer kullanılırsa sürekli kazanç katsayılarının güncellenmesi gerekir. 

Kullanılan taşlama kuvvet modeli, verilen kesim derinliği, takım ilerleme hızı, yük yüzdesi ve 

mil dönüş hızı karşılığında oluşacak olan kuvvetleri vermektedir. Model yönetimli kontrolcü 

kullanılmasının sebebi daha gerçekçi bir giriş kaynağı oluşturmaktır. Bulanık mantık kontrolcü-

sünün çıktıları kesim derinliğindeki değişiklik miktarı ve bunun türevidir. Süreç boyunca takım 

eğilme kompanzasyonu da ayrı bir bağımsız döngü olarak çalışmaktadır. 

1.7 Bir Serbestlik Dereceli ve Altı Serbestlik Dereceli Haptik Sistemler ile Taşlama İş-

leminin Hareket Primitiflerinin Çıkartılması 

Robotikte, bir robot kolunun masa tenisi oynaması gibi bir senaryo; algılama, yörünge planla-

ması ve belirsizlikler altında öğrenme gibi durumları içermektedir. Topun konumu ve hızı de-

ğişmekte, top her geri döndüğünde, robot kol, pozisyonunu topa vurabilmek için sürekli ayar-

lamak durumundadır. Ayrıca, rakibe karşı kazanmak için stratejiler de gerekmektedir. Bu prob-

lem için bir yaklaşım, masa tenisi oyuncularının kaydedilmiş kol hareketlerini örnek gösterimler 

Z 

X 
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olarak kullanmaktır. İnsan oyuncularının kaydedilmiş hareketleri matematiksel olarak açıkla-

nabilir ve genelleştirilebilir bir forma dönüştürülmelidir. Dinamik Hareket primitifleri (DMP), in-

san hareketlerini parametrik olarak tanımlama ve robot üzerinde değerlendirmek için akla yat-

kın bir yöntem sağlamaktadır (Ijspeert vd., 2013). 

Endüstride, çapak alma gibi işlemler, işinde yetkin çalışanlara gereksinim duyar. Çapak alma 

işleminde, istenmeyen çapakları veya çıkıntılı yüzeyleri işlenmiş bir parçadan temizlemek için, 

becerikli bir işçi çapak alma takımını iş parçası üzerinde hareket ettirir (motorlu veya pasif bir 

bıçak gibi olabilir). Otomotiv ve havacılık endüstrisinde parçalar pahalı olduğu için bu durum 

sorun oluşturmaktadır, zira çapak ustaları için hata yapma payı çok düşüktür. Çapak alma gibi 

temas işlemleri için bir işleme robotunun programlanması büyük çaba gerektirir. Parçanın BTS 

(CAD) verileri, çapaklar genellikle oluştuğu kenarları takip etmek için genel bir yol sağlar. An-

cak, işlem sırasında, bu yolun değişen çapak şekilleri, türleri ve sertliği nedeniyle kuvvetlere 

veya diğer sensör bilgilerine göre değiştirilmesi gerekmektedir (Posada vd., 2016). Çapak ge-

ometrisi tam olarak bilindiği bir durumda robot çalışırken veya çalışma öncesi planlamada ça-

pak geometrisine göre bir yol çizebilir. Fakat çapakların karmaşık geometrileri kolayca üç bo-

yutlu tarama yapılarak dijitalleştirilmelerine müsaade etmemektedir (Ko ve Park, 2006). Çapak 

alma takımı ile iş parçası arasındaki etkileşim ilgili sistem parametreleri açısından karmaşık 

modelleme gerektirmektedir (örneğin takım dönüş hızı, kesme derinliği, ilerleme hızı ve mal-

zeme kaldırma oranı gibi). Öte yandan, bir insan çapak alma işlemi esnasında çapakları ka-

baca görmekte, gerekirse dokunmakta ve daha çok kendi kuvvet hissinden yararlanmaktadır. 

Çapak alma işlemi için gereken el hareketleri, ustanın deneyimine ve el becerisine dayanarak 

bahsedilen görme, dokunma ve kuvvet hissi bilgileri doğrultusunda üretilmektedir. 

Anlatımımızın devamında üç farklı çalışmamıza değineceğiz. Çalışmalar hakkında ayrık giriş 

bilgileri aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir: 

1.7.1 İnsan Elinin Efektif Serbestlik Derecesinin Kinematik Hareket Primitiflerini Mo-

dellemek için Doğrusal Adaptif Filtre ile Yeni Parametre Tahmin Metodu 

Pek çok sinir bilimcinin dikkatini çeken ve nedeni tam olarak açıklanamayan bir olay, insanların 

bilgisayarlar ve makinelerle karşılaştırıldığında yavaş kalan nöronlar ve kaslar ile karmaşık 

işleri yapabilme kabiliyetidir. Diğer taraftan beyindeki 100 milyon nöronun oluşturduğu muaz-

zam sinir ağının yüksek bir öğrenme ve işleme kapasitesine sahip olduğu görülebilir. Huang 

vd. (2007) ve Israr vd. (2009), insanların nesneleri onların rezonans frekansında hareket ettir-

diğini ortaya koymuşlardır. Rezonans frekansında çalışma, nesnelerin kendiliğinden düzenle-

yen dinamiğinden dolayı nesneleri hareket ettirmek için daha az enerji harcanmasını sağlar. 

Bununla birlikte, rezonans frekansında çalışmak değişkenliği artırır ve kinematik hedeflere 

ulaşmayı zorlaştırır (Hasson vd., 2012). Bu çalışmada, her serbestlik derecesinde toplanan 
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karmaşık görevlerin basitleştirilmiş bir adayı olarak kütle yay sisteminin hareket ettirilmesi üze-

rine çalışılmıştır. Kütle yay sistemi, sanal bir nesneyi hareket ettirirken insan hareketinin temel-

lerini incelemek için görsel geribildirim ve haptik ara yüz ile sanal bir ortamda oluşturulmuştur. 

Elin ritmik hareket primitifleri, yeni tanımlanmış model uzayındaki doğrusal adaptif filtre ile in-

san eline rahat gelen bir hızda modellenmiştir. El hareketinin hız profilinde yoğun gürültü bu-

lunduğu için, LMS algoritması evrensel minimuma ulaşamamıştır. Dolayısıyla, tüm verileri bir 

model uzayında bir düzleme dönüştüren bir yöntem önerildi ve o uzayda adaptif filtrenin en 

uygun parametrelerini bulmaya çalışıldı. Sistem tanılama algoritmalarında sistem girdilerinin 

ve çıktılarının önceki değerlerini uygulamak için regresyon vektörü kullanılır. Regresyonu ve 

en küçük kareler metodunu analiz etmek için geometrik bir anlamlandırma yapılmıştır. 

1.7.2 Robotik Çapak Alma İşlemi için İnsan Hareket Primitiflerinin Öğrenilmesi 

Dinamik Hareket Primitifleri (DMP) bir yörünge üretme yöntemidir ki hareketin hedef noktasına 

doğru gitmesini sağlayan ikinci dereceden dinamikleri içerir. DMP yöntemi genellikle dinamik 

ortamlarda insansı robotlar ve diğer robotların hareketleri için yörünge üretiminde kullanılır. 

Ancak, bu çalışmada, DMP, mikron boyutlu çözünürlükteki robotik çapak alma işleminde uy-

gulanmıştır. DMP yönteminde, açıktan programlama olmadan, bir taşlama uzmanının yetene-

ğini öğrenmek için çapak alma kuvvetlerinin doğrusal olmayan bir fonksiyonu eklenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı çapak alma işlemi için bir yörünge modeli çıkarmaktır. DMP’nin doğrusal 

kuvvet terimine doğrusal olmayan fonksiyon eklenip gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Sinir 

Ağı kullanılarak yörünge modeli çıkarıldı ve katılımcının hareket özelliklerinin örtük modeli gös-

terildi. 

1.7.3 Dinamik Hareket Primitifleri ve Kuvvet Geri Bildirimi: Hassas Taşlama İşleminde 

Tele-Operasyon 

İnsan becerilerini robot üzerinde kullanmak için tekabül problemi çözülmelidir. Çapak alma iş-

lemi düşünüldüğünde, tekabül problemi genelde insan eli ve kol yapısı, robotun bağlantıları ve 

eklemleri ile uyuşmuyorsa ortaya çıkabilmektedir (Pastor vd., 2009). Çünkü robottan insan el 

ve kol hareketlerini taklit etmesi beklenmektedir. Tele-operasyon yoluyla direkt bir bağlantı 

oluşturarak bu sorun çözmeye çalışılmıştır. Tele-operasyon, bir operatörün bir robotu bir görev 

gerçekleştirmesi için uzaktan kontrol ettiği durumu tanımlayan genel bir terimdir (Vertut, 2013). 

Çapak alma işlemi görevini yerine getiren bir operatör için insan hareketlerini tek başına kay-

detmek ve bu bilgiyi robotun uç elemanına çevirmek yerine; bu yaklaşım, operatörün, robot 

için mevcut olan almaç bilgi ve hareket yeteneklerine dayalı olarak robotu hareket ettirmesini 

gerektirir, böylece yalnızca uyumlu hareketlere izin verilmiş olmaktadır. 
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Bu çalışmada örnek bir tek serbestlik dereceli çapak alma işlemi ele alınmıştır. Bu işlem için 

üzerinde kuvvet/tork almacı bulunan bir deney düzeneği kurulmuştur. Ayrıca tek serbestlik de-

receli bir haptik cihaz ile de kişiye kuvvet geri beslemesi verilerek işlemin tele-operasyon mo-

dunda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Ustanın haptik cihaz üzerinde yaptığı hareketler çapak 

alma robotuna aktarılmıştır. Bu deney yapısını kullanarak, insan katılımcısı, belirli bir görevde 

kurulum ekranında görüntülenen kuvveti dikkate alarak hareketleri değiştirebilmektedir. Ölçü-

len kuvvet miktarları ve ustanın deney süresince haptik cihazla beraber yaptığı hareketler kay-

dedilerek hareketlerin DMP’lere aktarılması amaçlanmıştır. DMP, her bir deney katılımcısını 

reaksiyon kuvvetlerine denk gelen hareket primitiflerine göre karakterize etmeye yardım et-

mektedir.  
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Otomatik taşlama sistemleri, insan zekâsının uyarlanabilir doğasının taklit edilebilmesi için 

uzun yıllardır araştırılmaktadır. Elle yapılan taşlama işleminin yoğun emek istemesi ve üretken 

olmaması da otomatik taşlama işlemini öne çıkarmaktadır.  

Kuvvet-pozisyon kontrolü robotik taşlama işleminde yaygın bir tekniktir.  Manipülatörün uç nok-

tasını iş parçası ile robotun arasında oluşan kuvvete bağlı olarak kontrol etmeyi gerektirir. Dai 

vd. (1993) robotik disk taşlama işlemini irdelemiş ve otoregresif hareketli ortalamalar modeli 

ortaya konmuştur. Bu model dik yöndeki taşlama kuvvetini düzenlemek için uyarlanabilir kutup 

yerleşim metodunu kullanmıştır. Bu model kesme derinliği ile dik yönde oluşan kuvvetle ilişkili 

olup kesici takımın dönme hızı, ilerleme hızı ve deney düzeneğinin rijitliği incelenmemiştir. 

Tahvilian vd. (2015), yarı analitik taşlama işlemi kuvveti modelinin katsayılarının belirlenmesi 

için deneysel bir çalışmada bulunmuşlardır. Esnek bir robotu takım tutucu olarak kullanılan 

çalışmada, kesici takımın bir dönüşünde meydana gelen darbeli kesme sayısı incelenmiştir. 

Kuvvet modelinin katsayıları; ölçülen güç, malzeme kaldırma oranı ve takım hızı kullanılarak 

bulunmuştur fakat deney düzeneğinin rijitliği, iş parçasının özellikleri ve sapma miktarları bu 

araştırmada incelenmemiştir. 

Robot yapısının rijitliği taşlama modelinin başarımına etki eden unsurlardan biridir. Bu unsurun 

etkisi, taşlama işleminde ortaya çıkan belirlenmiş kesme derinliği ve oluşan kesme derinliği 

farkı incelendiğinde daha net görülür. Bu sebeple, deney düzeneğinin rijitliği ve taşlama rijitliği 

(kesme rijitliği) incelenmelidir. Zhang vd. (1999), belirlenen ve oluşan kesme derinliği farkını 

incelemişlerdir. Bu çalışmada kullanılan deney düzeneğinde, iş parçasını tutan fikstür makine 

rijitliğini ayarlayabilir şekilde esnek olarak seçilmiştir. Bu sayede çok tekrarlı taşlama işlemle-

rinde rijitlik değerinin belirlenen ve oluşan kesme derinliği üzerindeki etkisi incelenmiş olup, 

yüksek rijitlik değerlerinde kesme derinliğinde oluşan farkın kapandığı gösterilmiştir. 

Robotik taşlama makinaları, klasik taşlama tezgâhlarına göre daha düşük rijitliğe sahiptir. Bu 

farklılık boyut hatalarına ve hassasiyetin azalmasına sebep olur. Rijitlik faktörü robot, iş parçası 

ve kesici takım için tanımlanabilir. Literatürde, rijitliğe bağlı olan boyut hatalarını iyileştirmek ve 

yüzey kalitesini arttırmak için çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Sabit dik kuvvet ile yapılan 

robotik taşlama işleminde oluşan pozisyon hataları incelenmiştir (Song vd., 2013). Pozisyon 

hatalarından, yüksek kuvvet dolayısıyla iş parçası üzerinde oluşan hasarlarından kaynaklı ha-

taları önlemek için empedans kontrolcüsü uygulanmıştır. Literatürdeki bir başka odak ise takım 

sapmasının işlemeye olan etkisidir. Robotik taşlamanın doğası gereği daha ufak boyutlarda 

takımlar kullanılmaktadır. Bu takımların esnemesinden kaynaklı, ortaya çıkan kuvvetler ve yü-
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zey kalitesi çokça etkilenmektedir. Bir çalışmada (de Lacalle vd., 2005), takım ucunun uzay-

daki konumu ile üç kesici kuvvetin ilişkisi incelenmiştir. Ortaya çıkan veriler incelenip kesici 

kuvvetler ile takım ucunun konumu arasında ilişkiye dayanarak, takımın esnemesinin etkileri 

yansıtılmıştır.  

Bu çalışmada tüm sistem rijitliği (takım, iş parçası ve robot rijitliği) önemli bir etken olarak de-

ğerlendirip özgün bir taşlama işlemi kuvvet modeli ortaya çıkarılmıştır ve robotik çalışmalar için 

eniyileme yapılmıştır. Fiziksel bir modele farklı terimler eklenerek sistemin rijitliği de modele 

dahil edilmiştir. Eklenen terimler dolaylı olarak deney düzeneğinin ve iş parçasının mekanik 

özelliklerini içermektedir. Taşlama işleminin genel değişkenlerinin yanı sıra, takım dönme hızı, 

kesme derinliği, ilerleme hızı vb. milden gelen geri beslemeler de modelde yer almıştır. Taş-

lama işleminin modelinin ayrıntıları ilerleyen bölümlerde anlatılmıştır. Modelin başarımı ve di-

ğer fiziksel modellerle olan karşılaştırması sunulmuştur. 

Liu vd. bir CNC robotik taşlama merkezi geliştirmiştir (2005). Bu sistem bir elektrikli el motoru-

nun CNC makinesine monte edilmesi ile oluşturulmuştur. Yazarlar tarafından sabit kuvvet kont-

rol tekniği geliştirilmiştir. Tasarlanan sistem Şekil 2 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Taşlama Sistemi (C. C. H. Liu et al., 2005) 

Winkler ve Suchy (2012) endüstriyel bir robot için pozisyon tabanlı bir kuvvet kontrol algorit-

ması üzerinde çalışmışlardır. Tasarlanan sistem Şekil 3 de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Taşlama Sistemi (C. C. H. Liu et al., 2005) 

(Domroes, Krewet, & Kuhlenkoetter, 2013) de kuvvet bağımlı takım ilerleme hız kontrolcüsü 

ve dik kuvvet kontrolü üzerinde çalışılmıştır. (Pagilla & Yu, 2001) daki kontrol stratejisi ise, 

parçaya teğetsel yönde istenilen hareket takım tarafından takip edilirken, normal kuvveti de 

istenilen şekilde kontrol etmektir. (Lee, Li, Kim, Kyung, & Han, 2009) de adaptif kuvvet kontrol 

tabanlı çapak alma algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritmanın amacı takım ile iş parçası ara-

sındaki etkileşimi sürekli sağlamak, normal yöndeki hızı ve kuvveti sürekli sabit tutmaktır. Bu 

adaptif algoritma sayesinde büyük çapaklar efektif bir şekilde kaldırılabilmektedir. (Schutter, 

1987) de aktif kuvvet kontrol metotlarının genel özellikleri tartışılmıştır. (C. H. Liu, Chen, Wang, 

& Chen, 2004) de kuvvet kontrolü ile otomatik taşlama işlemi için bir model geliştirilmiş ve ilgili 

PID kontrolcü tasarlanmıştır. (Ziliani, Visioli, & Legnani, 2007) de hibrit kuvvet / hız kontrolü ile 

şekli bilinmeyen düzlemsel iş parçalarının taşlanması üzerine çalışılmıştır. Normal kuvvet ve 

teğetsel-normal hızlar kontrol edilmiştir.  

Park vd. takım ve iş parçası arasındaki kuvveti kontrol etmek için bir algoritma geliştirmiştir 

(Park, Kim, & Kim, 2008). Takımı yönlendirmek için bir levha ve tekerlek kullanılmıştır. Bu yön-

lendiriciler takımın belli bir kesim derinliğini aşmasını engellemektedir. Kuvvet ve takım arasın-

daki kuvvet sürekli sabit tutulmaktadır.  

Aşağıdaki başlıklarda geliştirdiğimiz sistemin alt görevlerinin literatürdeki yerleri, uygulamaları 

ve bunlarda kullanılan metotlar incelenmiştir. 

2.1 Taşlama İşleminin Modellenmesi 

Çapak alma işlemini modellemek için öncelikle taşlama işlemi incelenmelidir. Çapak alma iş-

leminde, rastgele şekilli çapak, taşlama taşı ve iş parçası arasındaki geometrik ilişkiler göz 
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önüne alınarak iş parçasından kaldırılır. Benzer yaklaşımlar taşlama işleminde de kullanıldı-

ğından, temel parametrelerin etkisini öğrenmek için taşlama işlemi üzerine literatür taraması 

yapılmıştır. Bu parametreler arasında taşlama taşı ve iş parçası arasındaki kinematik ilişkiler, 

iş parçasının malzeme özellikleri, işlem parametrelerini etkileyen çevre koşulları gösterilebilir. 

Bu literatür taramasının başında, Brinksmeier vd. (2006)’den alınmış taşlama işleminin model-

lenmesi üzerine sınıflandırma verilmiş ve belli model türleri için literatürde geçen çalışmalardan 

bahsedilmiştir. 

Brinksmeier vd. (2006) çalışmasında taşlama işlemi modelleri sınıflandırmıştır. Modeller aşa-

ğıda listelenmiştir: 

 

I. Fiziksel İşlem Modelleri 

Fiziksel işlem modelleri, taşlama işleminin temel fiziksel ilişkileri üzerine dayanır. Kesici taş – 

iş parçası etkileşimini ve fiziksel ilişkileri tanımlamak için matematiksel modeller kullanılır. So-

ğutucu sıvılar ve sonlu eleman modelleri çapak alma işleminde kullanılmadığından, ilgili araş-

tırma bu çalışmada sunulmamıştır. 

I.a. Temel Analitik Yaklaşımlar 

Taşlama işlemi taşın topografyası, işlemin kinematiği ve iş parçasının özellikleri arasındaki 

karmaşık ilişkileri içerir. Taş topografyası ve talaş kalınlığı modelleri aracılığıyla kuvvet model-

leri geliştirilebilir. Bununla birlikte taşlama enerjisi, aşındırıcı taşların aşınma davranışından 

tahmin edilebilir. Taşlama enerjisi, iş parçasının sıcaklığı ve yüzey tutarlılığını bulmak için kul-

lanılır. Tönshoff vd. (1992) topografya modellerini incelemiş, bunları statik ve dinamik kesici 

taş kitleleri olarak ele almıştır. 

I. Fiziksel İşlem Modelleri 
a. Temel Analitik 

i. Taşlama Kuvvetleri ve Enerjisi 
ii. Termal Modeller 

b. Sonlu Elemanlar 
c. Kinematik Modeller 

i. Taş Topografyasının Modellenmesi 
ii. Temel Kinematik Yaklaşımlar 
iii. Kinematik Geometrik Modeller 
iv. Kinematik Deneysel Modeller 

d. Regresyon 
II. Deneysel İşlem Modelleri 

a. Yapay Sinir Ağı Modelleri 
III. Kural Tabanlı Modeller (Sezgisel İşlem Modelleri) 

a. Bilgi Tabanlı ve Uzman Sistem 
b. Bulanık Mantık Sistemleri 

IV. Tek Taneli Kesiş Modeli 
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I.a.i. Taşlama Kuvvetleri ve Enerjisi 

İş parçası ve taş deformasyonlarını hesaplamak için taşlama kuvvetleri bilinmelidir. Taşlama 

işleminin ısıl özellikleri de bilinirse model geliştirilebilir, parça üzerindeki ısıl gerilimlerden kay-

naklanan taşlama kuvvetleri daha iyi sonuçlarla elde edilebilir. Leonesio vd. (2012) statik ve 

dinamik kuvvet bileşenlerini verebilen bir modelden bahsetmişlerdir. Bu model taşlama kuv-

vetlerinin kesme parametrelerine göre doğrusal olmayışını, taşlamanın sönümleme etkisini, 

temas sertliğini, bütün ilgili serbestlik derecelerinde (hem makine hem de iş parçası için radyal 

ve teğet kuvvetlerle) makine – iş parçası dinamiklerini dikkate almıştır. Modelde aşağıdaki kritik 

konular ele alınmıştır: 

 Temas yüzeyi boyunca doğrusal olmayan yayılı kuvvetler, 

 Taş ve iş parçası arasındaki yüzey profiline bağlı geometrik etkileşim, 

 Taş ve iş parçası için çok serbestlik dereceli yapı dinamikleri, 

 Milin doğrusal olmayan parametreleri ve mile bağlı diğer etkiler, 

 Ve normale dik yöndeki hareketin etkileri. 
 

I.a.ii. Termal Modeller 

Taşlama işlemi sırasında kritik sıcaklığa ulaşılırsa yüzey üzerinde yanıklar oluşabilir. Bu durum 

yüzey kalitesini düşürebilir. Bu yüzden yüzeyin sıcaklık dağılımını bulmak için termal modeller 

kullanılır. Termal modellerin çoğu Carslaw ve Jaeger’in (1942, 1959) kayan ısı kaynağı modeli 

üzerine çalışmalarına dayanır. Bu modelde iş parçası için, sanki dengeli ısı aktarımı koşu-

lunda, taş ve iş parçası arasındaki sürtünmeden kaynaklı tekdüze ısı akışı varsayılmıştır. Çe-

şitli termal modeller çalışılmıştır. Demetriou ve Lavine (2000) eşyönelimli taşlama için bir model 

kullanmışlardır. Bu model, eş yönelimli ve ters yönelimli taşlamada iş parçasının sıcaklık yük-

selişlerini karşılaştırmak ve ısı üretim konumunun etkilerini araştırmak için kullanılmıştır. Taş 

ve iş parçası üzerindeki sıcaklık dağılımını hesaplamak için ısı akışı ve iş parçasına aktarılan 

miktar bilinmelidir. Başka bir çalışmada (Guo vd., 1999) aşındırıcı taş ve soğutucu sıvıya ısı 

aktarımının ayrıca düşünüldüğü bir enerji bölme modeli kullanılmıştır. 

I.b. Kinematik Modeller 

Kinematik modeller, taş ve iş parçası arasındaki kinematik ilişkileri tanımlamak için kullanılır. 

Kesici tanelerin dağılımı, aktif tanelerin saptanması ve malzeme kaldırma hızı, taş ve parçanın 

iki veya üç boyutlu modellerinin kullanılmasıyla bulunur. 

I.b.i. Taş Topografyasının Modellenmesi 

Kesici tanelerin dağılımını ve özelliklerini bulmak için taş yüzeyini modellemenin iki yolu vardır. 

Birincisi taş yüzenin tarayıcı ile taranması, ikincisi istatistiksel metot veya belli bir geometrik 
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düzenin yüzey üzerinde tekrarlanmasıdır. Inasaki (1996), taş topografyasının 3B gösterimini 

bulmak için optik profilometri kullanmıştır. 

I.b.ii. Temel Kinematik Yaklaşımlar 

Temel kinematik yaklaşımlar taşlama işleminin modellenmesini, pürüzlülüğü veya iş parçası-

nın topolojik kesitini ve talaş kalınlığını hesaplayarak 2B tane modeli ile sağlar. Taş ve iş par-

çasının ideal kinematiği kullanıldığından taşın sehimi ve parçanın şekil değişimleri ihmal edilir. 

Bir çalışma (Heinzel vd., 2006) hassas kontur taşlamanın kinematiğinin modellenmesini ve 

oluşan yüzey topografyasını ele almıştır. Taştaki ve yüzey topografyasındaki değişimler ve hız 

oranları hesaba katılmıştır. Kontur taşlama işlemi, taş ve parçanın dönme hareketlerinin birle-

şimi olarak tanımlanabilir. Taşa bağlı her bir kesici uç, parçanın içinden 3B bir yol boyunca 

geçerek talaş kaldırır. 

I.b.iii. Kinematik Geometrik Modeller 

Kinematik geometrik modeller, taş ve iş parçası arasındaki etkileşim 3B modellemeyle ele alın-

dığından temel kinematik yaklaşımlardan farklıdır. Malzeme kaldırma hızını bulmak için her bir 

kesici tane ile iş parçası arasındaki etkileşim, taş ile parça arasındaki bağıl hareketin fonksi-

yonu olarak hesaplanmalıdır. Chen ve Rowe (1996) taşlama işleminin simülasyonunu, parçaya 

giren her kesici tanenin kesme hareketi ile yapmıştır. Taşlama kuvveti, bu tanelerin üzerinde 

simüle edilmiş kuvvetlerle analiz edilmiştir. Taş ve parça arasındaki etkileşimin nicelik karşılığı 

verilmiş, bu nicelik işlemden sonraki yüzey profilini bulmak için kullanılmıştır. 

I.b.iv. Kinematik Deneysel Modeller 

Taşlama işleminin kinematik deneysel modellenmesi, taşın ölçülen kuvvet, moment, yer deği-

şiminden ve işlem sırasındaki malzeme kaldırma hızından elde edilen işlem özelliklerini içerir. 

Bir çalışmada (Chiu & Malkin, 1993) taşlama modeli, analitik ve deneysel matematiksel mo-

dellerden oluşmuş ve taşlama kuvvet ve gücü, asıl malzeme kaldırma termal zararı, termal 

genleşme, taş aşınması, iş parçası pürüzlülüğü tahmin edilmiştir. Başka bir çalışmada (Hecker 

vd., 2003) Rayleigh dağılımı bağlamında olasılıksal, deforme olmamış talaş kalınlığına daya-

nan bir model kullanılmıştır. Simülasyonun çıktıları şunlardır: talaş kalınlığı, kesici tane başına 

düşen normal kuvvet, toplam kuvvet, toplam taşlama gücü, iş parçası pürüzlülüğü ve plastik 

deformasyon derinliği. 

I.c. Regresyon 

Bağımlı rastgele değişkenler ve bir veya daha çok bağımsız rastgele değişkenler arasındaki 

fonksiyonel ilişkiyi bulmak için regresyon metotları kullanılır. Tönshoff vd. (1992) fiziksel de-

neysel modellerini, taşlama işlemi deney verilerinin regresyon analizi ile oluşturmuşlardır. Bu 
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modelde bağımsız rastgele değişkenler, taşlama işleminin (aynı zamanda ayar parametreleri 

olan) girdi parametreleridir. Çıktı parametreleri ve işleme sonuçları da bağımlı değişkenlerdir. 

Başka bir çalışmada (Brinksmeier vd., 2006) taşlama işleminin modellenmesi ve eniyilemesi 

fiziksel-deneysel temel taşlama modelleri ile ve ayrıca yapay sinir ağları, bulanık küme teorisi 

ve standart çoklu regresyon metotları tabanlı deneysel işlemler ile gerçekleştirmişlerdir. 

II. Deneysel İşlem Modelleri 

II.a. Yapay Sinir Ağı Modelleri 

Bir işlemin yapay sinir ağı (YSA) modelini oluşturmak için analitik bir modele gerek yoktur. YSA 

modeli işlem verilerini kullanarak eğitme yolu ile kurulur. Bu modeller farklı sensörlerden alınan 

verileri ve farklı fiziksel nicelikleri aynı anda işleyebilir. Buna ek olarak, YSA modeller, model-

leme performansını artırmak için fiziksel modellerle etkin bir şekilde birleştirilebilir. Brinksmeier 

vd. (2006) kontrol ve gürültü etkenlerinin, sistemin dinamik davranışını ve sonuçta işlemin asıl 

karakteristik niceliklerini etkilediğini açıklamıştır. Sistemin çıktıları geometri ve yüzey tutarlılı-

ğına bağlıdır. Sistemin makro geometrik özellikleri boyutlar, şekil ve dalgalılık iken mikro geo-

metrik özelliği yüzey tutarlılığıdır. Bunlara ek olarak taşlama milinin güç tüketimi ve taşlama 

kuvvetleri ölçülür. Çap, koniklik ve eksen kaçıklığı gibi makro geometrik özellikler lazer tarayıcı 

yardımıyla ölçülür. Brinksmeier’in bu çalışmasında işlem modellemenin üç metodu incelenmiş-

tir: fiziksel deneysel yaklaşımlar, YSA ve bulanık kümeler. Birinci model için, temel modellere 

karşılık gelen analitik işlem modelleri oluşturulabilir. Bu modellerin katsayıları çoklu regresyon 

hesapları yardımıyla tanımlanır. Temel bir model kullanmak için üstel fonksiyonlu çoklu reg-

resyon işleme koyulur. İkinci model için, YSA kullanılır. İlgili normal – teğet kuvvetler ve artık 

gerilmelerin işlem modellenmesi için iki çok katmanlı algılayıcı (multi-layer perceptron) kullanı-

lır. Ağların eğitimi geri yayılımlı öğrenme algoritması (back-propagation) ile gerçekleştirilir. 

III. Kural Tabanlı Modeller (Sezgisel İşlem Modelleri) 

III.a. Bilgi Tabanlı ve Uzman Sistemler 

Bilgi tabanlı sistem bilgi tabanını genişletmek veya sorgulamak için ve normalde insan zekâsı 

ve uzmanlığını gerektiren işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır. “Uzman sistem” terimi tavsiye 

veren, özellikle belli bir alana özgü bilgi tabanlı sistemlere atfedilir ve özelleşmiş işlemler için 

kullanılır. Rowe vd. (1994) çıkarımsama motorunu (inference engine), hangi kuralların duruma 

uyduğunu bilgi tabanında tarayan ve uygun kararı veren bir muhakeme stratejisi olarak açık-

larlar. İleri zincirleme ve geri zincirleme muhakeme stratejilerinin bazı formlarıdır. 

III.b. Bulanık Mantık Sistemleri 

Bulanık sistemler taşlama işlemi modelinin kısmi tanımını bulmak için kullanılır. Bulanık küme-

ler sıfır ve bir arasında değerleri olan elemanlardan oluşur. 0 (sıfır), elemanın kümeye dâhil 
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olmadığını ifade ederken 1 (bir), elemanın kümeye dâhil olduğu anlamına gelir. Sıfır ve bir 

arasındaki değerler bulanık elemanları simgeler. Bir çalışmada (Ali & Zhang, 2004) bulanık 

kural tabanlı bir model, taşlama işleminde iş parçası yüzeyinde yanıkların oluşabileceği koşul-

ları tahmin etmek için kullanılmıştır. Bu modelde otuz yedi mutlak ve sekiz bağımlı değer vardır. 

IV. Tek Taneli Aşındırma Modeli 

Tek taneli aşındırma modelleme taşlama işlemi için tek tane ile iş parçası arasındaki etkileşi-

min analizidir. Durgumahanti vd. (2010) değişken sürtünme katsayısı ve sürüme (ploughing) 

kuvveti etkilerini hesaba katan bir taşlama kuvveti modelinden bahsetmiştir. Taşlama kuvvetleri 

iki bölüme ayrılmıştır: kesme deformasyonu kuvveti ve sürtünme kuvveti. Kesme deformas-

yonu kuvveti de sürüme (ploughing) kuvveti ve kesme (veya talaş kaldırma) kuvveti olarak 

bölünmüştür. Denklemleri elde ettikten sonra parametreler deneylerle bulunmuştur. Toplam 

kuvvet, sürüme kuvveti, kesme kuvveti ve sürtünme kuvveti, taş hızı ve iş parçasının besleme 

hızına bağlı olarak normal ve teğet kuvvet bileşenleri olarak hesaplanmıştır. Bir çalışma (Tiana 

vd., 2015) hızın malzeme kaldırma hızına etkisini araştırmıştır. Taşlama hızının etkisini anla-

mak için taşlama kuvvetleri, talaş oluşumu ve yığılma oranı incelenmiştir. 

2.2 Taşlama Kuvveti Modelleri 

Taşlama işlemi ile ilgili olarak ortaya konana modelleri genel anlamda iki başlık altında topla-

yabiliriz, fiziksel modeller ve ampirik modeller (Tönshoff vd., 1992). Fiziksel modeller fiziksel 

kurallara ve girdi ve çıktılar arasındaki matematiksel ilişkilere dayanır. Ampirik modeller ise 

deneysel sonuçları temel alır. Fiziksel modeller daha genel olup, ampirik modeller belli deney-

sel koşullarda daha doğru sonuçlar verir (Brinksmeier vd., 2006). 

Fiziksel Taşlama İşlemi Kuvvet Modelleri 

Fiziksel taşlama işlemi modelleri; taşlama operasyonunun niteliklerinden, işlem değişkenlerin-

den, fiziksel yasalardan ve varsayımlardan türetilmiştir. Analitik ve nümerik yaklaşımlar fiziksel 

modellemede kullanılabilir. Taşlama operasyonu esnasında oluşan malzeme kaldırma işlemini 

kesici takım üzerinde çok sayıda ve rastgele dağılmış şekilde bulunan aşındırıcı tanecikler ile 

iş parçası arasındaki etkileşim olarak tanımlayabiliriz. Azizi vd.  (2015) tarafından geliştirilen 

analitik kuvvet modelinde takım üzerinde bulunan kesici tanelerin bir tanesi ele alınmış ve so-

nuçlar aktif aşındırma işlemleri için genelleştirilmiştir. Aslan vd.  (2014) yarı analitik bir taşlama 

kuvvet modeli ortaya koymuştur. Bu modelde, mikro frezeleme benzetimi ve aşındırıcı tane-

ciklerin geometrik özellikleri kullanılmıştır. Kesici taneciklerin takım üzerindeki dağılımı ve iş 

parçası ile olan etkileşimi araştırılmıştır. Tek tanecikli kuvvet modeline dayanarak, Wang vd. 

(2014), yeni bir taşlama modeli öne sürmüşlerdir. Bu araştırmacılar, taneciğin kritik kesme de-

rinliğini bulmak için,  kesici taneciklerin izlediği yörüngeyi ve iş parçası ile olan etkileşimini 

analiz etmişlerdir. Kritik kesme derinliği kayma, kesme ve sürülme kuvvetlerinin oluşmasına 



17 
 

sebebiyet vermektedir. Olasılığa dayalı deforme olmamış talaş kalınlığı dağılımına dayanarak, 

Hecker vd.  (2007) taşlama esnasında harcanan gücü ve oluşan kuvvetleri tahmin eden bir 

model ortaya koymuştur. Bu modelde,  taşlama işleminin kinematik ve dinamik analizlerini, 

materyal özelliklerini ve kesici takımın mikro yapısını kullanmışlardır. Tang vd. (2009), statik 

ve dinamik talaş oluşturma enerjisini taban alan bir model sunmuştur. Taşlama işlemini esna-

sında çıkan talaş oluşturma kuvveti ve kayma kuvvetini hesaplayan formülleri çıkarmışlardır. 

Kohezif alan temelli sonlu elemanlar metodu kullanılarak seramik malzemeler için taşlama mo-

deli Feng vd.  (2013) tarafından ortaya konmuştur. 

Deneysel Taşlama İşlemi Kuvvet Modelleri 

Ampirik kuvvet modelleri deneylerden edinilen verilere ve girdi ile tepki kuvvetleri arasındaki 

ilişki ve bağlantılara dayanır. Bu ilişki ve bağlantıların mekanik kurallarına göre ilgili olmasına 

gerek yoktur.  Yapay sinir ağı ve regresyon teknikleri deneysel modelleme için sıkça kullanılan 

metotlardır. Guo vd.  (2016) tarafından oluşturulan deneysel kuvvet modeli ilerleme hızı, takım 

dönme hızı ve dinamik kesme derinliği kullanmaktadır. Oluşturulan model, taşlama kuvvetinin 

boyut ve frekans özelliklerini açıklamaktadır. Doğrusal regresyon yaklaşımını kullanan araştır-

macılar, deneysel verilerden yararlanmışlardır. Bir başka çalışma Amamou vd. (2008) tarafın-

dan yapay sinir ağları kullanılarak teğet ve dik taşlama işlemi kuvvetlerinin tahmini için ortaya 

konmuştur. Bir başka çalışmada hibrit bir model, genetik algoritma ve yapay sinir ağları kulla-

nılarak nümerik kontrollü kam şaftı taşlama işlemi için işlem parametreleri eniyileme için oluş-

turulmuştur (Deng vd., 2009). 

2.3 Tarayıcı ve Hekzapod Kullanılarak Yüzey Tarama ve Yüzey Modelinin Çıkarılması 

için Yazılım Geliştirilmesi 

2.3.1 Kenar İşleme ve Denetim İşlemi için 6 Serbestlik Dereceli Robotik Manipülatö-

rün Çevrimdışı Rota Çıkarımı 

Çapak alma işlemi birçok endüstri için darboğaz olarak nitelenmektedir. Kötü uygulanmış ça-

pak alma işlemi iş parçası üzerinde boyut hatalarına sebebiyet verebilmektedir. Parça üzerin-

deki çapaklar birçok işleme sürecinden sonra oluşabilmektedir, frezeleme, tornalama, broş-

lama vb. Pah kırma işlemi gibi kenar işleme de birçok sebepten ötürü önemlidir. Keskin kenar-

lar yaralanmalara sebebiyet verebilir. Birbiri ile eşleşen parçaların çapaklardan kaynaklı mon-

tajında sorunlar oluşabilir. Keskin köşelerde yüksek gerilmeden dolayı parçaların ömürlerinin 

kısalması ve bozulması mümkündür. Elle yapılan bitirme işlemi endüstride %12’ye denk gelen 

bir iş hacmine sahiptir (Jawanjal vd., 2013). Kenar işleme işlemi son 50 yılda büyük gelişme 

göstermiştir ve elle yapılan işleme yerine insan hareketlerini taklit eden çalışmalar uygulan-

maya çalışılmaktadır. İnsana benzeyen robotlar performans ve esneklik olarak otomatik çapak 

alma işleminde en gelişmiş konumdadır (Leali vd., 2013). Bu robotlar CNC makinalarına göre 
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daha geniş çalışma alanlarına sahip olup, daha az bir maliyetle daha güvenli ve etkin çalışa-

bilirler. Ek olarak daha karmaşık çapak alma işlerinde, iş kapasiteleri ve ulaştıkları alanlar daha 

yüksektir. 

Literatürde robotik çapak alma işlemi için birçok metot sunulmuştur. Bunlardan bazıları çapak 

alma işlemini servo ve uyum kontrolü kullanılarak yapılmıştır (Kazerooni vd., 1986), (Elbestawi 

vd., 1991), (Her vd., 1991), (Chang vd., 1997), (Valenta vd., 2003), (Liao vd., 2008), (Zhang 

vd., 2006). Diğer çalışmalar da ise iç pozisyon döngüsü ile hibrit kontrol kullanılmıştır (Duelen 

vd., 1992), (Ziliani vd., 2007). Bu metotlar yörünge oluşturma ile değil fakat takımın izlediği 

yörüngenin iyileştirilmesi ile ilişkilidir. Çevrimdışı yörünge oluşturma metotlarına genellikle ro-

botlar öğrenim/yeniden yürütme kontrolü kullanılmaktadır. Ancak bazı araştırmalarda iş parça-

sının konturlarına göre takımın izleyeceği yörünge; öğrenme metotlarıyla (Sugita vd., 2004), 

bilgisayar görüsüyle (Princey vd., 2014) veya CAD/CAM yaklaşımlarıyla (Leali vd., 2013), 

(Asakawa vd., 2002), (Song vd., 2012) bulunabilmektedir. Ancak bu çalışmalar ya düzlemsel 

iş parçalarına odaklanmışlardır ya da kullanıcı girdisi ve geri dönütüne dayalı olarak çarpış-

mayı engelleyecek şekilde yörünge oluşturma ile ilişkilidir. 

2.3.2 Lazer Tarayıcının Hekzapod Robota Göre Kalibrasyonu 

Noktasal lazer tarayıcılar (NLT), CMM’lerde kullanılan temaslı tarama problarına göre bazı 

avantajlı özelliklerinden dolayı tercih edilmeye başlamıştır. Bu özellikler arasında temas kuv-

vetinden kaynaklı ölçüm hatası olmaması, daha küçük ölçüm alanı olması, nispeten daha uzak 

mesafeden ölçüm alabilmesi, yüksek bant genişliğinde çalışabilmesi gösterilebilir (Smith & 

Zheng, 2000). Bunun yanı sıra temaslı probların hareket hızı ve ölçüm alınabilecek malzeme 

özellikleri (aşınma, deforme olma vb.) gibi kısıtlamaları yoktur (Shugui vd., 2009). 

Bu kullanışlı özelliklerine rağmen NLT’ın sisteme montajı zor olduğundan dışsal (bağlı olduğu 

dış sisteme göre) kalibrasyonunun yapılması gereklidir (Shugui vd., 2009) (Zexiao vd., 2004). 

Fakat temaslı problara göre NLT, sensör yönelimi gibi fazladan parametrelerin kalibrasyonunu 

gerektirdiğinden, diğer 1B sensörlerde uygulanan algoritmalar NLT için uygun değildir (Smith 

& Zheng, 2000). 

Literatürde NLT için uygun çeşitli kalibrasyon yöntemleri bulunmaktadır. Ancak bunların bir 

kısmı, sensör veya mastar(lar)ın genel eksen takımına göre yerlerinin kesin olarak bilinmesini 

ve kalibrasyonu yapılmış başka bir ölçüm cihazı ile kalibre edilmesini gerektirmektedir (Che & 

Ni, 2000) (Legnani & Tiboni, 2014) (Smith & Zheng, 2000). Shugui vd. (2009) bu sebeple daha 

kolay uygulanabilir standart mastar küre ve lineer olmayan en küçük kareler metodu kullan-

mışlardır. 
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2.4 Yüksek Performanslı Robotik Taşlama İşlemi 

Kuvvetlerde meydana gelecek değişiklikler yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde etkilemektedir 

(Liu, Chen, Chen, & Wang, 2005). Kontrol tekniklerinin gelişmesi ile birlikte şekli bilinmeyen 

parçaların talaşlı imalatı önem arz etmeye başlamıştır. Homojen bir materyalden eşit kesim 

derinliği ile malzeme kaldırmak için taşlama parametrelerinin (takım ilerleme hızı, mil dönüş 

hızı, taşlama kuvvetleri vb.) sabit kalması gerekmektedir. İstenilen bu duruma hibrit kuvvet/hız 

kontrol metodu ile ulaşılabilir (Raibert & Craig, 1981). 

Jatta vd. (2006b) şekli bilinmeyen bir parçanın taşlama işlemi gerçekleştirmiştir. Kontrol stra-

tejisi olarak hibrit kuvvet/hız kontrolcüsü kullanılmıştır. Manipülatörün konfigürasyonuna bağlı 

dinamikleri üzerinde durulmuştur. (Pedrocchi, Visioli, Ziliani, & Legnani, 2008), normal kuvvet 

ve teğetsel hız döngülerinin ayrılması üzerine bir çalışmadır. (Jatta vd., 2006a), hibrit kuv-

vet/hız kontrolcüsünde mafsal sürtünme etkileri incelenmiştir. Ek olarak, (Ziliani, Visioli, & 

Legnani, 2007) ve (Thomessen & Lien, 2000) de kontur takip etme çalışmalarına birer örnektir. 

Takım eğilme kompanzasyonu ile ilgili geniş bir literatür bulunmamakla birlikte, olan çalışmalar 

daha çok parmak frezeleme ile ilgilidir. 

(Kline, Devor, & Shareef, 1982) de, parmak frezeleme operasyonunda iş parçası ve takım 

esnemesinin kestirimi için bir metot önerilmiştir. Esneme miktarının bulunabilmesi amacıyla 

ankastre kiriş teorisinden ve bir kuvvet modelinden yararlanılmıştır. Benzer şekilde (Ryu, Lee, 

& Chu, 2003) da esnemeden kaynaklı hataların kestirimi üzerine bir çalışmadır, fakat bu hata-

ların kompanzasyonu için bir metot uygulanmamıştır. 

Yörünge düzeltimi tabanlı kompanzasyon metodu (Law, Geddam, & Ostafiev, 1999) de öneril-

miştir. Buradaki strateji optimum takım yörüngesi ile takım esnemesinden kaynaklı hataları 

minimize etmektir. Yörünge düzeltimi ile ilgili diğer çalışmalar (Denkena, Möhring, & Will, 2007; 

Habibi, Arezoo, & Vahebi Nojedeh, 2011; Soori, Arezoo, & Habibi, 2014; Suh, Cho, & Hascoet, 

1996) de bulunabilir. Bu çalışmalarda ankastre kiriş teorisi kullanılmış, enseme miktarı tayini 

bu şekilde hesaplanmıştır. 

Takım eğim açısının kompanzasyonu ise (Yang & Choi, 1998) de ele alınmıştır. Bu çalışmada 

takım esneme miktarının belirlenebilmesi amacı ile sisteme bir yakınlık sensörü yerleştirilmiştir. 

Sabit Kuvvet Kontrolü 

Son yıllarda kuvvet kontrolü robotik talaşlı imalatta önemli rol oynamaya başlamıştır (Budak, 

2000; Zeng & A., 1997). Ref. (Liu, Chen, Chen, & Wang, 2005) de yüzey pürüzlülüğünü 

azaltma amacıyla bir kuvvet kontrol sistemi geliştirilmiştir. PID kontrolcü kullanılmış fakat takım 

ve makine esmesi hesaba katılmamıştır. (Domroes, Krewet, & Kuhlenkoetter, 2013)’ da robotik 
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taşlama ve çapak alma işlemi için sabit normal kuvvet kontrol tekniği geliştirilmiştir. Fakat re-

ferans kuvveti tayin etme konusunda sistematik bir prosedür önerilmemiştir. Ayrıca daha ön-

ceki çalışmada olduğu gibi makine ve takım esnemesi dikkate alınmamıştır. (Pagilla & Yu, 

2001)’ de teğetsel hareket ve normal kuvvetin kontrol edildiği adaptif bir kontrol stratejisi üze-

rinde çalışılmıştır. Bu amaçla robotun dinamik modeli üzerinde çalışılmış, tasarlanan kontrolcü 

düz ve eğri yüzeyde test edilmiştir. (Thomessen, Lien, & Sannñs, 2001) de normal kuvveti 

regüle etmek için takımın pozisyon ve ilerleme hızının kontrol edildiği bir strateji önerilmiştir. 

Taşlama işleminde kuvvet sensörünün montajı için iki seçenek vardır. İlk olarak sensör, iş par-

çasının altına konulabilir. Bu konfigürasyonun avantajı; taşlama esnasında kuvvet sensörü re-

ferans sistemi ile iş parçası referans sistemi arasında yönelimsel olarak bir fark olmamasıdır. 

Yani bu durumda sensör tarafından ölçülen normal ve teğetsel kuvvetler, iş parçası ve takım 

arasındaki gerçek normal ve teğetsel kuvvetlerdir. Fakat büyük iş parçalarında sensörü parça-

nın altına bağlamak uygun bir yöntem olmayacaktır. Bu durumda kuvvet sensörü milin arka-

sına yerleştirilebilir. Bu uygulama rijit robot ve makineler için oldukça elverişlidir. Fakat robotik 

taşlama operasyonunda takım eğilmesinden dolayı, takım ve kuvvet sensörü referans sistem-

leri arasında bir yönelim farkı olacaktır. Bu şu anlama gelir; ölçülen teğetsel ve normal kuvvet-

ler gerçek teğetsel ve normal kuvvetler değildir. Bu çalışmada kuvvet sensörünün konumu 

olarak ikinci seçenek tercih edilmiş, takım referans sistemi yöneliminden kaynaklı hatayı çöz-

mek amacı ile ise bileşke taşlama kuvveti kontrol metotu uygulanmıştır.  

Kontrolcü Metotları 

Tasarlanan PID kontrolcüler lineer olup sadece belli şartlarda çalışacak şekilde optimize edil-

mişlerdir. Fakat taşlama işleminin lineer olmayan doğası sebebi ile bu kontrolcüler uygun ol-

mamaktadır. Bulanık mantık kontrolcüleri yada bunların PID kontrolcüler ile yaptığı kombinas-

yonlar oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Robot otonomisini arttırmak üzere hibrit hareket kont-

rol mimarisi (Mendes, Neto, Pires, & Loureiro, 2013) te sunulmuştur. PI ve bulanık mantık PI 

kontrolcüler kıyaslanmış bulanık mantık PI kontrolcü daha iyi sonuç vermiştir. (Luo, 2012) de 

seramik taşlama için bulanık mantık kontrolcü geliştirilmiştir. Sonuçlar göstemiştir ki bulanık 

mantık kontrolcü sonucunda daha kararlı sonuçlar alınmıştır. (Li, Xu, & Wei, 2012) da set kü-

relerin taşlanması amacıyla adaptif bulanık mantık kontrol algoritması önerilmiştir. Kuvvet sen-

sörü kullanmak yerine, taşlama kuvvetlerinin tahmini amacıyla spindle akımından yararlanan 

bir model kullanmışlardır. Taşlama kuvvetlerine göre kesim derinliği ve spindle hızı kontrol 

edilmiştir. Taşlama ve çapak alma işlemi için bulanık mantık PID kontrolcüler üzerine (Tao et 

al., 2015; Yang, Gao, Zhang, & Huang, 2003) de çalışılmıştır. 
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Bu çalışmada bileşke taşlama kuvvetini korumak amacıyla robotik taşlama kuvvet modeli ve 

bulanık mantık kontrol stratejisi kombinasyonu geliştirilmiştir. Bulanık mantık kontrolcü tarafın-

dan üretilen gerçekçi referans kuvvete ulaşılmıştır. 

2.5 Bir Serbestlik Dereceli ve Altı Serbestlik Dereceli Haptik Sistemler ile Taşlama İş-

leminin Hareket Primitiflerinin Çıkartılması 

Beynimizde hayret verici işleri yapmamızı sağlayan yaklaşık 100 milyon nöron bulunmaktadır. 

Her nöron çevresindeki nöronlarla farklı yönlerde ve kuvvetlere bağlantı kurar. Farklı bağlantı 

kombinasyonlarıyla çok yönlü görevler ve beceriler başarıyla yapılabilir hale gelir. İnsan türü 

akıllı bir organizma olarak basit hareket primitiflerini ve bunların her serbestlik derecesindeki 

kombinasyonunu uygulayarak farklı görevleri becerebilirler (Bizzi vd., 2008). Bu hareket primi-

tifleri ayrık hareket primitifleri, ritmik hareket primitifleri ve mekanik empedans şeklinde sınıf-

landırılabilir (Hogan ve Sternad, 2012). Bilim adamları insan hareket primitiflerini ayrık ve ritmik 

hareketlerden başlayarak birer birer çıkarmaya başladılar (Chromosomes ve Genes, 1998). 

Burada ayrık ve ritmik primitiflerin birbirinden ayrılığı ile ilgili tartışmalar bulunmaktadır. Bir kı-

sım bilim adamı bu ikisinin aynı olduğunu ve ritmik hareketlerin ayrık hareketlerin birleşimi 

sonucu ortaya çıktığını düşünmektedir. Bu konu Degallier ve Ijspeert (2010) tarafından detaylı 

bir şekilde tartışılmıştır. Diğer bilim adamları ise ritmik ve ayrık hareketlerin beyinde farklı böl-

geleri aktive ettiği Schaal ve diğerlerinin (2004) gösterdiği delilere dayanarak bu iki hareketin 

tamamen farklı primitifler olduğunu savunmaktadır. Hız ile kuvvet arasındaki ilişkiyi göster-

mekte kullanılan mekanik empedans (Hogan, 1985) ise Hogan ve Sternad (2012) tarafından 

bir diğer hareket primitifi olarak sunulmaktadır.  

Bir diğer soru da, hantal kaslar ve orta dereceli bir sinir sistemiyle insan nasıl çok yönlü bece-

rilere sahip olabiliyor (Wolpert ve Ghahramani, 2000). Dünya çapında üniversiteler ve şirketler 

geniş bir görev yelpazesinde insan beyni ve kas davranışlarını göz önünde bulundurarak bu 

konu üzerine odaklanmaktadırlar. Elbette bu çalışmalar yürüme (Hogan ve Sternad, 2013) ve 

uzanma (Khansari-zadeh ve Billard, 2011) gibi basit hareketlerle başlarken sonrasında enge-

beli arazide koşmaya (Zhao vd., 2013) kadar ilerlemiştir. Her harekette vücudun özel bir eklemi 

daha çok etkili olur ve bu eklemin hareket primitiflerinin üzerinde durulması gerekir. Örneğin, 

ayak bileğinin yaptığı hareketler yürümede önemli bir rol oynamaktadır (Krebs vd., 2012; Lee 

vd. 2014). Bu çalışmada, tek serbestlik dereceli yay-kütle sistemine el ile verilen ritmik hare-

ketler incelenmiştir. Bu el hareketinde, birden fazla eklem işe dahil olmasına rağmen biz bu-

rada sadece sinerji (Hogan ve Sternad, 2012) olarak zikredilen efektif serbestlik derecesini 

izliyoruz.  

Liu ve Asada (1991) çapak alma işlemini gerçekleştiren uzmanın hareket primitifleri, sinir ağı 

kullanarak sınıflandırıcı haritalama şeklinde oluşturulmuştur. Sistem tanımlama yöntemlerini 
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kullanarak, uzmanın yaptığı işten alınan parametreler ve değişkenler analiz edildi. Bu işleme 

sırasında, takımın iş parçası üzerindeki kuvveti ve yönleri kayıt altına alındı. Sonunda, takım 

manipülasyonunun dinamik modeli ve çapak alma işleminin modeli birleştirildi ve görev aynı 

öğretim verileri aracılığıyla belirlenen parametreler kullanılarak modellendi. 

Pastor vd. (2009) üç zorluğu göz önüne alarak insanın yaptığı kavramak ve yerleştirmek hare-

ketlerinin robot tarafından taklit edilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu problemler: uyuşma prob-

lemi, genelleme ve pertürbasyona karşı sağlamlık. Uyuşma problemi robotun ve insan kolunun 

farklı kinematiğe sahip olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Genelleme ise farklı durumlarda 

benzer hareketleri ortaya çıkarabilmek için gereklidir. Başka bir deyişle robot, başlangıç ve 

bitiş pozisyonları farklı olsa bile aynı hareket primitifini yürütebilmelidir. Son olarak, pertürbas-

yona karşı dayanıklılık bir başka önemli sorundur. Robotlar her zaman mükemmel ve öngörü-

lebilir ortamlarda hareket etmez, bu nedenle dinamik bir ortamda herhangi bir nesne aniden 

robotun yörüngesine girebilir ve çarpışmaya neden olabilir. Bu problemleri çözüme kavuştur-

mak için, diferansiyel denklem seti ile engel önleme hareketini ortaya çıkarabilen DMP modeli 

sunulmuştur. 

Liu ve Asada (1991) takım manipülasyonu ve çapak alma işleminin dinamik modelinin çıkarıl-

ması üzerinde dururken, Pastor vd. (2009) sistemin farklı başlangıç ve bitiş konumlarındaki 

yörüngesiyle daha fazla ilgilidir. Buna ek olarak, Pastor vd. (2009) dinamik ortamdaki engelleri 

göz önüne alarak yörünge hareketlerini yönetir. Bu çalışmada, doğrusal olmayan kuvvet terimi 

eklenen 2. dereceden bir DMP kullanılmış ve parametreler, mikron boyutlu operasyonlarda 

nitelikli yüzeylerin elde edildiği çapak alma işlemi sırasında katılımcıların davranışlarını karak-

terize etmek için optimize edilmiştir. 

Frezeleme, delme vb. parça işleme prosesleri sırasında, iş parçalarının kenarında veya yüze-

yinde istenmeyen çapaklar oluşturur. Bu çapaklar boyut olarak küçük olmalarına rağmen ça-

lışması sırasında parça üzerindeki stresleri, parçanın yorulma hatası ve montaj sırasında ya-

ralanma ihtimalini artırabilirler (Gillespie, 1999; Kazerooni vd., 1986). Çapak alma işlemi ça-

pakları kaldıran ve işlenmiş parçanın işlevselliğini veya performansını arttıran son işlemdir. 

Kusursuz bir şekilde çapağı alınmış parçalar uçak yapıları ve tıbbi implantlar gibi uygulama-

larda kullanılır. Bu parçaların yüzeyi daha verimli bir performans elde etmek için hassas bir 

şekilde işlenmelidir (Schueler vd., 2010). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

3.1 12 Serbestlik Dereceli Robot Kol ve Paralel Manipülatörün Kinematik ve Dinamik 

Modellenmesi 

3.1.1 ABB IRB2000 Manipülatörün Kinematik Analizi ve Simülasyonu 

IRB2000 6 serbestlik derecesine sahip 6 döner ekleme sahip endüstriyel bir seri manipülatör-

dür. Belirlenen koordinat düzlemi ve Denavit-Hartenberg parametreleriyle ilişkili olan boyutlar 

Şekil 4’de belirtilmiştir. 

 

Şekil 4. ABB IRB2000 Manipülatörün Referans sistemi 

Robotun Denavit-Hartenberg tablosu Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. ABB IRB2000 manipülatörünün Denavit-Hartenberg Tablosu 

Link 𝒂𝒊 [𝒎𝒎] 𝜶𝒊 𝒅𝒊 [𝒎𝒎] 𝜽𝒊 

1 0 𝛼1 = −𝜋/2 𝑑1 = 750 𝜃1 

2 𝑎2 0 0 𝜃2 − 𝜋/2 

3 𝑎3 𝛼3 = −𝜋/2 0 𝜃3 − 𝜃2 

4 0 𝛼4 = 𝜋/2 𝑑4 = 850 𝜃4 

5 0 𝛼5 = −𝜋/2 0 𝜃5 

6 0 0 𝑑6 = 100 𝜃6 
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Manipülatörün İleri Kinematiği 

Oryantasyon matrisleri 0. koordinat sisteminden 6. koordinat sistemine kadar aşağıda tanım-

lanmıştır. 

Ĉ(0,1) = eũ3θ1e−ũ1
π
2 

Ĉ(1,2) = eũ3θ́2               θ́2 = 𝜃2 − 𝜋/2 

Ĉ(2,3) = eũ3θ́3e−ũ1
π
2             θ́3 = 𝜃3 − 𝜃2 

Ĉ(3,4) = eũ3𝜃4eũ1
π
2   

Ĉ(4,5) = eũ3𝜃5e−ũ1
π
2 

Ĉ(5,6) = eũ3𝜃6  

Her bir bağlantının orijin noktasının bir önceki bağlantının orijin noktasına göre konumunun 

hesaplanması aşağıdaki gibidir. 

r01
(0)
= d1u3 

r12
(1)
= a2e

ũ3θ́2u1 

r23
(2)
= a3e

ũ3θ́3u1 

r34
(3)
= 𝑎3u3 

r45
(4)
= 0 

r56
(5)
= d6u3 

Dolayısıyla sadeleştirilmiş yönelim matrisi aşağıdaki gibi yazılabilir: 

Ĉ(0,6) = eũ3θ1e−ũ1𝜋e−ũ2(θ́2+θ́3)eũ3𝜃4e−ũ2𝜃5eũ3𝜃6 

Bununla birlikte temel koordinat sistemine göre bilek noktasının konumu bu şekildedir. 

�̅� = r01
(0)
+ Ĉ(0,1)r12

(1)
+ Ĉ(0,2)r23

(2)
+ Ĉ(0,3)r34

(3)
+ Ĉ(0,4)r45

(4)
+ Ĉ(0,5)r56

(5)
 

Ek olarak uç noktanın temel koordinat sistemine göre konumu ise aşağıdaki gibi yazılabilir. 

�̅� = �̅� + d6Ĉ
(0,6)u3 
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Manipülatörün Ters Kinematiği 

�̅� = �̅� − d6Ĉ
(0,6)u3 

�̅�∗ = �̅� − d1u3 

Son yazılan ilişkide üç farklı denklem ve üç farklı bilinmeyen vardır, bunlar θ1, θ́2 and θ́23. 

Bu sebeple, 

�̅�∗ = eũ3θ1[u1(𝑎2 cos θ́2 + 𝑎3 cos θ́23 − 𝑑4 sin θ́23) + u3(−𝑎2 sin θ́2 − 𝑎3 sin θ́23 − 𝑑4 cos θ́23)] 

Her tarafı u2
𝑡
e−ũ3θ1 terimiyle çarparsak, u2

𝑡
u1 = 0 ve u2

𝑡
u3 = 0, olduğundan; 

u2
𝑡
e−ũ3θ1�̅�∗ = 0. 

Bundan dolayı, 

𝑟2
∗ cos(θ1) − 𝑟1

∗ sin(θ1) = 0 

Sonuç olarak aşağıda belirtilen bağıntı elde edilir, 

θ1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝜎1𝑟2
∗, 𝜎1𝑟1

∗)  , 𝜎1 = ±1 

�̅�∗ terimini sol taraftan u1
𝑡
e−ũ3θ1 terimiyle çarparak, 

u1
𝑡
e−ũ3θ1 �̅�∗ = 𝑎2 cos θ́2 + 𝑎3 cos θ́23 − 𝑑4 sin θ́23 

�̅�1
∗ cos(θ1) + �̅�2

∗ sin(θ1) = 𝑎2 cos θ́2 + 𝑎3 cos θ́23 − 𝑑4 sin θ́23 

X  değişkenini tanımlarsak,  𝑋 = 𝑟1
∗ cos(θ1) + 𝑟2

∗ sin(θ1); 

 𝑎3 cos θ́23 − 𝑑4 sin θ́23 = 𝑋 −𝑎2 cos θ́2 (1) 

�̅�∗ terimini sol taraftan u3
𝑡
e−ũ3θ1 terimiyle çarparak, 

u3
𝑡
e−ũ3θ1 �̅�∗ = −𝑎2 sin θ́2 − 𝑎3 sin θ́23 − 𝑑4 cos θ́23 

−𝑎2 sin θ́2 − 𝑎3 sin θ́23 − 𝑑4 cos θ́23 = 𝑟3
∗ = 𝑌 

Bundan dolayı, 

 −𝑎3 sin θ́23 − 𝑑4 cos θ́23 = 𝑌 + 𝑎2 sin(�́�2) (2) 

(1) ve (2) denklemlerinin kareleri toplayarak aşağıdaki sonuca ulaşılabilir,  

2𝑎2𝑋𝑐𝑜𝑠(θ́2) − 2𝑎2𝑌𝑠𝑖𝑛(θ́2) = 𝑋
2 + 𝑌2 + 𝑎2

2 − 𝑎3
2 − 𝑑4

2 
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A , B  ve *D değişkenleri aşağıda belirtilen şekilde tanımlanabilir;  

2𝑎2𝑋 = 𝐴 𝑎𝑛𝑑  −2𝑎2 = 𝐵 𝑎𝑛𝑑 𝑋
2 + 𝑌2 + 𝑎2

2 − 𝑎3
2 − 𝑑4

2 = 𝐷∗ 

𝐵𝑐𝑜𝑠(θ́2) + 𝐴𝑠𝑖𝑛(θ́2) = 𝐷
∗ 

Değişkenleri değiştirerek, aşağıdaki ilişki yazılabilir, 

(
1 − t2

1 + 𝑡2
) + 𝐴 (

2t

1 + 𝑡2
) = 𝐷∗ 

𝑡2(−𝐵 − 𝐷∗) + 𝑡(2𝐴) + (𝐵 − 𝐷∗) = 0 

∆= 4𝐴2 − [4(−𝐵 − 𝐷∗)(𝐵 − 𝐷∗)] 

𝑡1,2 =
−2𝐴 ± √∆

2(−𝐵 − 𝐷∗)
 

θ́2 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (2𝑡, (1 − 𝑡
2)) 

θ2 = θ́2 + 𝜋/2 

ʅ3 =
1

𝑎3
2 + 𝑑4

2 [𝑎3 (𝑋 − 𝑎2𝑐𝑜𝑠(θ́2)) − 𝑑4 (𝑌 + 𝑎2𝑠𝑖𝑛(θ́2))] 

𝜁3 =
1

𝑎3
2 + 𝑑4

2 [−𝑑4 (𝑋 − 𝑎2𝑐𝑜𝑠(θ́2)) − 𝑎3 (𝑌 + 𝑎2𝑠𝑖𝑛(θ́2))] 

θ́23 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝜁3, ʅ3) 

θ3 = θ́23 + 𝜋/2 

*Ĉ  matrisini tanımlarsak Ĉ∗ = eũ2θ́23eũ1𝜋e−ũ3θ1Ĉ(0,6) = eũ3𝜃4e−ũ2𝜃5eũ3𝜃6, 

Eğer Ĉ∗ = [

𝑐11
∗ 𝑐12

∗ 𝑐13
∗

𝑐21
∗ 𝑐22

∗ 𝑐23
∗

𝑐31
∗ 𝑐32

∗ 𝑐33
∗
] olarak yazılırsa aşağıda yazılan açılar elde edilir, 

θ4 = atan2(𝜎3𝑐23
∗ , 𝜎3𝑐13

∗ )  , 𝜎3 = ±1 

θ5 = −atan2(𝜎3√1− 𝑐33
∗ 2, 𝑐33

∗ )   

θ6 = atan2(𝜎3𝑐32
∗ , 𝜎3𝑐32

∗ )  , 𝜎3 = ±1 

Eğer θ5 = 0 olursa, bu bir tekillik noktasıdır. Dolayısıyla, 

θ6 = atan2(𝜎3𝑐21
∗ , 𝜎3𝑐11

∗ )  , 𝜎3 = ±1 



27 
 

SIMULINK kullanılarak oluşturulan ileri ve ters kinematik hesaplamalar Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. İleri ve ters kinematik blokları 

MATLAB’ın sanal gerçeklik modelleme dili aracılığıyla hazırlanan grafik simülasyon Şekil 6 ve 

Şekil 7’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 6. ABB manipülatörün Grafik Simülasyonu 
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Şekil 7. ABB Manipülatörünün Simülasyonu 

Daha önce bahsedildiği gibi, Jakoben matrisi kinematikten oluşturulmuştur. Genel olarak bu 

matris 6 sıra ve sütün boyutundadır. ABB IRB200 altı serbestlik derecesine sahip olduğundan, 

Jakoben matrisi aşağıda belirtilen formdadır. 

𝐽𝑅 = [
𝐽�̅�1 𝐽�̅�2 𝐽�̅�3 𝐽�̅�4 𝐽�̅�5 𝐽�̅�6

𝐽�̅�1 𝐽�̅�2 𝐽�̅�3 𝐽�̅�4 𝐽�̅�5 𝐽�̅�6
]

6𝑥𝑚

 

𝐽�̅�1 =
𝜕�̅�

𝜕𝜃1
 

𝐽�̅�2 =
𝜕�̅�

𝜕𝜃2
 

𝐽�̅�3 =
𝜕�̅�

𝜕𝜃3
 

𝐽�̅�4 =
𝜕�̅�

𝜕𝜃4
 

𝐽�̅�5 =
𝜕�̅�

𝜕𝜃5
 

𝐽�̅�6 =
𝜕�̅�

𝜕𝜃6
 

Bahsedilen �̅� vektörü eylemsiz referans koordinat sisteminde uç noktanın yer değişimini gös-

termektedir. Daha önce aşağıdaki ilişkiden hesaplanmıştır;  

�̅�(0) = 𝑑1�̅�3 + 𝑑6�̂�
(0,𝑝)(�̅�3) 
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�̂�(0,6) sıfırıncı referans koordinat sistemiyle altıncı koordinat sistemi arasındaki dönüş matrisi-

dir: 

�̂�(0,6) = 𝑒�̃�3𝜃1𝑒−�̃�1𝜋𝑒−�̃�2�́�23𝑒�̃�3𝜃4𝑒−�̃�2𝜃5𝑒�̃�3𝜃6 

�́�23 = �́�2 + �́�3 

�́�2 = 𝜃2 −
𝜋

2
 

�́�3 = 𝜃3 − 𝜃2 

Ayrıca, Jakoben matrisinin ikinci satır elemanları aşağıda verilmiştir. 

𝐽�̅�1 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 [(
𝜕�̂�

𝜕𝜃1
) �̂�𝑡] = �̅�3 

𝐽�̅�2 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 [(
𝜕�̂�

𝜕𝜃2
) �̂�𝑡] = 0 

𝐽�̅�3 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 [(
𝜕�̂�

𝜕𝜃3
) �̂�𝑡] = 𝑒�̃�3𝜃1𝑒−�̃�1𝜋(−�̅�2) 

𝐽�̅�4 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 [(
𝜕�̂�

𝜕𝜃4
) �̂�𝑡] = 𝑒�̃�3𝜃1𝑒−�̃�1𝜋𝑒−�̃�2𝜃3𝑒�̃�2

𝜋
2(�̅�3) 

𝐽�̅�5 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 [(
𝜕�̂�

𝜕𝜃5
) �̂�𝑡] = 𝑒�̃�3𝜃1𝑒−�̃�1𝜋𝑒−�̃�2𝜃3𝑒�̃�2

𝜋
2  𝑒�̃�3𝜃4(−�̅�2) 

𝐽�̅�6 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 [(
𝜕�̂�

𝜕𝜃6
) �̂�𝑡] = 𝑒�̃�3𝜃1𝑒−�̃�1𝜋𝑒−�̃�2𝜃3𝑒�̃�2

𝜋
2  𝑒�̃�3𝜃4𝑒−�̃�2𝜃5(�̅�3) 

Jakoben matrisinin oluşturulmasıyla, robot üzerindeki statik kuvvet/torkları çözümlemek müm-

kündür. Eğer Jakoben matrisinin transpozu uç noktaya etkiyen kuvvet vektörü ile çarpılırsa, 

eklemlerin torkları elde edilir. 

𝜏 = 𝐽𝑡�⃗� 

𝐹
(0)

𝑒𝑛𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = [
𝐹
(0)

𝑀
(0)
] 

𝜏 =

[
 
 
 
 
 
𝜏1
𝜏2
𝜏3
𝜏4
𝜏5
𝜏6]
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3.1.2 12 Serbestlik Dereceli Hibrit Manipülatörün Kinematiği ve Dinamiği 

ABB manipülatör her biri bir bağlantıyla ilişkili olmak üzere altı uzuvdan oluşur. Newton-Euler 

metodu uzayda her bir uzuv için altı skaler denklem oluşturur. Bu altı denklemin üçü kuvvet 

vektöründen üçü ise moment vektöründen gelmektedir. Böylece, 36 skaler denklem manipü-

latörün dinamik analizi esnasında oluşturulabilir. Bu denklemlerin genel formu aşağıda veril-

miştir (i kodlu uzuv için). 

F⃗⃗i−1,i + F⃗⃗i+1,i −migu⃗⃗3
0 = mia⃗⃗i 

Burada F⃗⃗i−1,i (i-1)’den (i)’ye doğru olan kuvvet vektörünü, F⃗⃗i+1,i ise (i+1)’den (i)’ye doğru olan 

kuvvet vektörünü temsil etmektedir.  

(i) indisli uzvun Newton-Euler moment denklemlerinden elde edilen skaler denklemler yazıla-

bilir. 

CiAi⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ×  F⃗⃗i−1,i + CiBi⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  × F⃗⃗i+1,i + M⃗⃗⃗⃗i−1,i + M⃗⃗⃗⃗i−1,i = J̌i. α⃗⃗⃗i + ω⃗⃗⃗i  ×  J̌i. ω⃗⃗⃗i 

Burada; 

Ci: (i) indisli uzvun ağırlık merkezi 

Ai: (i) ile (i-1) indisli uzuvların birleşim noktası 

Bi: (i) ve (i+1) indisli uzuvların birleşim noktası 

×: Çapraz çarpım 

. : İç çarpımdır. 

Denklemde geçen; xmi, ymi ve Zmi, (i) indisli uzvun kütle merkezinin pozisyon parametrelerini 

göstermektedir. Bu sayede, manipülatörün direk kinematiğini hesaplamak için denklemler mat-

ris formatında yazılabilir. 

[𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐴𝑚𝑛]36×36 .

[
 
 
 
 
 
 

θ̈i
F(i−1,i),1
F(i−1,i),2
F(i−1,i),3
M(i−1,i),1
M(i−1,i),2]

 
 
 
 
 
 

36×1

= [𝐾𝑛𝑜𝑤𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑖𝑥 𝐴𝑚𝑛]36×1 
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Bilinmeyenler matrisindeki θ̈i parametresini Ti ile değiştirerek ve katsayılar ile bilinen paramet-

reler matrislerindeki parametreleri değiştirerek, manipülatörün ters kinematiğini bulmak müm-

kündür. ABB seri manipülatöründe olduğu gibi, hekzapodun dinamik analizinde de Newton-

Euler metodu tüm tepki kuvvet/momentlerini bulmak için kullanılmıştır. Hekzapodun yapısında 

bir platform, altı motor uzvu ve altı motor şaft uzvuyla toplam 13 parça bulunmaktadır. Her bir 

uzuvdaki tepki parametrelerini bulmak için, her bir uzvun kinematik analizi ve dinamik analizi 

yapılmalıdır. Ters kinematik ve dönüşüm homojen matrisi kullanılarak, platformun yunuslama, 

sapma ve yuvarlama eksenlerindeki kurs boyları ve açısal yer değişimleri bulunabilir. Bu metot, 

dinamik analiz için gerekli olan, motor uzuvlarının açısal yer değişimi hakkında bir bilgi sağla-

yamamaktadır. Newton-Euler ya da Lagrange-Euler metotlarında olduğu gibi, her dinamik ana-

liz yaklaşımı, tüm hareketli uzuvların açısal yer değişimine, hızına ve ivmelerine ihtiyaç duy-

maktadır. Bahsedilen parametreleri hesaplamak için her bir motor için üç boyutta devre kapa-

lılık denklemleri kullanılabilir. Burada her bir denklem üç farklı skaler ilişki vermektedir. Kulla-

nılan hekzapodta her bir motor ana uzva üniversal mafsal ile bağlanmıştır (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Hekzapod ve belirlenen koordinat sistemleri 

Newton-Euler metodunda, 3 boyutta her bir uzuv için 3 kuvvet vektörü için 3 moment vektörü 

için toplamda 6 denklem yazılmaktadır. Sunulan manipülatörde, 13 uzuv ile 78 skaler denklem 

elde edilmelidir. Bu denklemler matris formunda yazılarak, manipülatörün direk dinamiğini elde 

etmek için kullanılır. 
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[𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐻𝑚𝑛]78×78 .

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ẍ
Ÿ
𝑍
𝛼 ̈
�̈�
�̈�

̈

F
(base,motori),1

F
(base,motori),2 

F
(base,motori),3

M
(base,motori),3

F
(shafti,platform),1 

F
(shafti,platform),2 

F
(shafti,platform),3 

M
(shafti,platform),3 

F
(motori,shafti),2 

F
(motori,shafti),3 

M
(motori,shafti),2 

M
(motori,shafti),3 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78×1

= [𝐾𝑛𝑜𝑤𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑖𝑥 𝐴𝑚𝑛]78×1 

3.1.3 Seri ve Paralel Manipülatörlerin Bağlanması 

Hibrit manipülatörün seri ve paralel kısımlarını eşleştirmek için iki farklı strateji uygulanabilir. 

Bunlardan ilki seri ve paralel manipülatörlerden gelen dinamik denklemleri eşzamanlı olarak 

çözmek. Bu 114’e 114’lük bir katsayı matrisini tüm bilinmeyen parametrelerin elde edilmesi ve 

çözülmesi için oluşturulmasını gerektirir.  Hekzapod denklemleri, seri manipülatöre tanımlan-

mış olan kütle merkezi pozisyon vektörleri eylemsiz referans koordinat sistemine çevrilmelidir. 

Daha sonra, pozisyon denklemlerinin ilk ve ikinci türevleri, kütle merkezinin ivme vektörünün 

hesaplanması ve dinamik denklemlerde kullanılması için, eylemsiz referans koordinat siste-

minde alınmalıdır. Bu yaklaşım, bilinmeyenler için kesin analitik sonuçlar verir ve bu metodun 

en önemli avantajıdır. Fakat belirtilen koordinat sisteminde kuvvet merkezinin pozisyon vektö-

rünün iki defa türevinin alınması, çok uzun denklemler verir. Çünkü vektör, tüm eklem değiş-

kenlerinin pozisyon, hız ve ivmelerine bağlı bir fonksiyondur. Gerçek zamanlı bir sistemde bu 

metodu kullanmak zordur. Bu nedenle ikinci yaklaşım belli durumlarda hibrit manipülatörlerin 

dinamik analizinde kullanılmıştır. Bu metotta seri ve paralel parçaların dinamik analizi ayrı ayrı 

yapılmıştır. Sonrasında, bileşke tepki kuvvetler/momentler seri manipülatörün altıncı uzvuna 

harici kuvvet/tork olarak yansıtılmıştır. Bu metodun zorluğu, hekzapodun Coriolis etkisinin seri 

manipülatöre eklenmesidir. Bu problemi çözmek için, hekzapod rijit bir kütle olarak kabul edilip 

seri manipülatörün altıncı uzvuna bağlanmış olarak düşünülebilir. Dolayısıyla, ABB robotun 
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altıncı bağlantısı kuvvet merkezi ivmelenmesi hesaplanırken kendisi ve hekzapodun birleşimi 

olarak düşünülmelidir. Yüksek doğrulukla bunu varsayabilmek için, hekzapod yüksek ivmelerle 

çalışmamalıdır. Kullanılan altı serbestlik dereceli PI H-824 robotun maksimum hızı 1 mm/s ve 

ivmelenmesi çok düşük bir değerdir. Ayrıca, kritik eklem seri manipülatörün beşinci bilek eklemi 

olup yörünge optimizasyonunda maliyet fonksiyonu tepki kuvvetlerinin/torkların minimize edil-

mesidir. Sonuç olarak dinamik analiz için ikinci metodu kullanmak mümkündür. Bu metodun 

avantajı, hesaplamaların basitliği ve dinamik modelin hızlı tepkileridir. Bu da gerçek zamanlı 

uygulamalar için metodu etkin kılmaktadır. Dezavantajı ise doğruluğun hekzapodun hızlı hare-

ketlerinde azalmasıdır. 

3.1.4 12 Serbestlik Dereceli Hibrit Manipülatörün Konfigürasyon Eniyilemesi  

Bu çalışmadaki amaç 12 serbestlik dereceli hibrit manipülatörün duruş eniyilemesidir. Eniyile-

menin maliyet fonksiyonu olarak farklı kıstaslar tanımlanabilir. ABB seri robotun beşinci bilek 

eklemi en zayıf bağlantı elemanıdır. Bu sebeple, bu ekleme etkiyen moment maliyet fonksiyo-

nunu oluşturmaktadır. Amaç bu etmenin azaltacak en uygun duruşun bulunmasıdır. Bu 

amaçla, farklı konfigürasyonlar için moment değeri hesaplanmalı ve en uygunu aralarından 

seçilmelidir. Robotun dinamik modeli MATLAB’ın SIMSCAPE eklentisi kullanılarak oluşturul-

muştur. 

 

Şekil 9. Eniyileme Sürecinin Konfigürasyonu 

Taşlama kuvveti modelinin çıktısı dinamik modele harici tepki kuvveti olarak verilmiştir. Dina-

mik model tüm tepki parametrelerini ve eklemlerdeki momentleri hesaplar. Bilek eklemine et-

kiyen hesaplanan moment eniyileme modülüne verilir ve yeni konfigürasyon modülden oluştu-

rularak dinamik modele verilir. Bu süreç, minimum moment değeri elde edilene kadar devam 

eder. Daha sonra taşlama işlemi için en uygun konfigürasyon seçilir. 

Farklı konfigürasyonların bulunması için, öncelikle istenen hibrit manipülatörün uç noktasının 

oryantasyonu ve pozisyonu verilmelidir. 
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Uç noktanın istenilen oryantasyonun Euler açıları αg,  βg  ve  γg  1-2-3 sekansında düşünüldü-

ğünde ve istenilen uç nokta pozisyonu  Xg,  Yg  ve  Zg eylemsiz referans koordinat düzleminde 

sonsuz konfigürasyonun bu değerleri sağladığı görülmektedir. Uç noktanın pozisyonunun dö-

nüşüm homojen matrisi aşağıdaki gibi yazılabilir. 

�̂�𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 = [
�̂�𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝐺)

0   0   0 1
] 

�̂�𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 = 𝑒
�̃�1𝛼𝑔 𝑒�̃�2𝛽𝑔𝑒�̃�3𝛾𝑔 = 

[

1 0 0
0 cos𝛼𝑔 −sin𝛼𝑔
0 sin𝛼𝑔 cos 𝛼𝑔

] [

cos 𝛽𝑔 0 sin𝛽𝑔
0 1 0

− sin𝛽𝑔 0 cos𝛽𝑔

] [

cos 𝛾𝑔 −sin𝛾𝑔 0

sin𝛾𝑔 cos 𝛾𝑔 0

0 0 1

] 

𝑟𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝐺) = [

𝑋𝑔
𝑌𝑔
𝑍𝑔

] 

�̂�𝐼𝑅𝐵2000 �̂�ℎ𝑒𝑥𝑎𝑝𝑜𝑑 = �̂�𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 

�̂�ℎ𝑒𝑥𝑎𝑝𝑜𝑑 = Ĉ
(0,6)𝑒�̃�1𝛼𝑒�̃�2𝛽𝑒�̃�3𝛾 

İstenilen pozisyona ve oryantasyona ulaştıracak yeni konfigürasyon için dönüşüm homojen 

matrisi aşağıdaki gibi yazılabilir. 

�̂�𝐼𝑅𝐵2000
𝑛𝑒𝑤 = �̂�𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑  (�̂�ℎ𝑒𝑥𝑎𝑝𝑜𝑑

𝑛𝑒𝑤 )
−1

 

Robotun ters kinematiği ve dönüşüm matrisi kullanılarak, yeni bağlantı değişkenleri elde edilir. 

Belirtilen şartlarda 12 serbestlik derecesine sahip hibrit robotun duruş eniyilemesi aşağıdaki 

şekillerde görülmektedir. Bu örneklerde genetik algoritma kullanılmıştır. 

 

Şekil 10. 12 Serbestlik Dereceli Hibrit Robotun Duruş Eniyilemesi 
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Şekil 11. Bilek Eklemi Üzerindeki Moment Değişimi 

3.1.5 Hibrit Sistemin Montajı 

Model Hekzapod 

Hekzapod'u ABB'ye monte etmeden önce, Hekzapod’a benzer bir düzenek tasarlandı (Şekil 

12). Tasarlanan model hekzapod, aynı kütle, kütle merkezi ve boyutlara sahiptir. Bu düzeneği 

üretme amacımız, ABB'nin kabiliyetlerini, bütün düzeneğin kalibrasyonunu ve yörünge planla-

ması gibi diğer yöntemleri test etmektir.  

 

Şekil 12. Model hekzapodun katı modeli 

Ayrıca, kenar işleme sırasında, düzeneğin katılığını azaltmak için, model hekzapodun kesici 

takımı kauçuk malzeme içine sabitlenmiştir (Şekil 14). Buradaki amaç, testlerde kesici takımın 

işlenmekte olan parçaya gereğinden fazla girmesi durumunda, takımın esnekliğinin robotta 

oluşabilecek arızaları ve kırılmaları önlemesidir. 
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İşleme Tablası 

12 serbestlik dereceli sistemin bir araya getirildikten sonra işlenecek parçaların sabitlenmesi 

için robotun üzerine oturulduğu Şekil 13’da gösterilen işleme tablası ürettirilmiş ve laboratuva-

rımızda kurulumu yapılmıştır. Tablanın işleme yüzeyi 700 mm × 1000 mm boyutlarında ağır 

seri alüminyum profillerden üretilmiş olup 0,4 mm/1 m doğrusallık hassasiyetine sahiptir. Tab-

lada robotun kaidesinin oturtulduğu levhanın terazisi cıvata ve somunlarla ayarlanıp robota ait 

Kartezyen eksenlerin işleme yüzeyine paralelliği sağlanmıştır. 

  

Şekil 13. ABB IRB2000 robotu işleme tablası üzerine oturtulmuş halde son deney düzeneği 

 

Şekil 14. Model hekzapodun ABB robotun son eklemine bağlanmış şekli 
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3.1.6 IRB 2000 Parametre Tanılama Çalışması 

IRB 2000 endüstriyel robotuna ait eklemler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Parametre ta-

nılama işleminde gerekli olan ölçümlerin alınacağı deney düzeneği ise bir sonraki şekilde ve-

rilmiştir. 

 

 

Şekil 15. IRB 2000 endüstriyel robotu eklemleri 

Bu şekil ile ilgili aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır: 

 𝑐𝑖 = 𝑟𝑂0𝑂𝑐𝑖
∶ 𝑂0 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑂𝑐𝑖   𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑎 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢 𝑢𝑧𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü 

 𝑝 =  𝑟𝑂0𝑂𝑒 ∶ 𝑂0 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑂𝑒  𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑎 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢 𝑢𝑧𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑢ç 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü 

 𝑙𝑖 = |𝑟𝑂𝑐𝑖𝑂𝑒
| ∶ 𝑂𝑐𝑖  𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑂𝑒  𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑎 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢 𝑢𝑧𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü𝑛ü𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑢 
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Şekil 16. IRB 2000 referans eksen takımları ve ölçüm düzeneği 

Kullanılan Denavit – Hartenberg notasyonuna göre: 

 𝑎𝑘 = �⃗⃗�3
(𝑘−1)

 �⃗⃗�3
(𝑘)
 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒, �⃗⃗�1

(𝑘−1)
 𝑏𝑜𝑦𝑢𝑛𝑐𝑎, 

 𝛽𝑘 = ∢ [�⃗⃗�3
(𝑘−1) → �⃗⃗�3

(𝑘−1)∗
] ; �⃗⃗�2

(𝑘−1)
 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝚤𝑛𝑑𝑎, 

 𝛼𝑘 = ∢ [�⃗⃗�3
(𝑘−1)∗ → �⃗⃗�3

(𝑘)
] ;  �⃗⃗�1

(𝑘−1)
 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝚤𝑛𝑑𝑎, 

 𝑑𝑘 = �⃗⃗�1
(𝑘−1)

 �⃗⃗�1
(𝑘)
 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒, �⃗⃗�3

(𝑘)
 𝑏𝑜𝑦𝑢𝑛𝑐𝑎, 

 𝜃𝑘 = ∢[�⃗⃗�1
(𝑘−1)

→ �⃗⃗�1
(𝑘)
] ;  �⃗⃗�3

(𝑘)
 𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝚤𝑛𝑑𝑎, 

Tablo 2. IRB 2000 Denavit – Hartenberg parametreleri 

𝑳𝒊𝒏𝒌 𝒌 𝜶𝒌 (𝒓𝒂𝒅) 𝒂𝒌(𝒎𝒎) 𝒅𝒌(𝒎𝒎) 𝜽𝒌(𝒓𝒂𝒅) 𝜷𝒌(𝒓𝒂𝒅) 

0 − − 0 0 − 

1 0 0 750 𝜃1 − 

2 −𝜋 2⁄  0 0 𝜃2 − 𝜋 2⁄  − 

3 0 710 − 𝜃3 0 

4 −𝜋 2⁄  125 850 𝜃4 − 

5 𝜋 2⁄  0 0 𝜃5 − 

6 −𝜋 2⁄  0 100 𝜃6 − 

𝑒 0 𝑎𝑒 𝑑𝑒 0 − 

 

�⃗⃗�3
𝑒 

�⃗⃗�2
𝑒 �⃗⃗�1

𝑒 

𝑂𝑒 

  

�⃗⃗�1
0 

�⃗⃗�3
0 
�⃗⃗�2
0 

𝑂0 

�⃗⃗�2
1, �⃗⃗�3

2 
�⃗⃗�3
1, �⃗⃗�1

2 

�⃗⃗�1
1, �⃗⃗�2

2 

𝑂1,2 

 �⃗⃗�3
3 

�⃗⃗�1
3 

�⃗⃗�2
3 𝑂3 

�⃗⃗�3
5 

  

�⃗⃗�1
4, �⃗⃗�1

5 

�⃗⃗�3
4, �⃗⃗�2

5 

𝑂4,5 

�⃗⃗�2
4 

𝑙𝑖 = |𝑟𝑂𝑐𝑖𝑂𝑒
|  𝑖 = 1,2,3 

𝑐𝑖 = 𝑟𝑂0𝑂𝑐𝑖
 𝑖 = 1,2,3 

𝑂𝑐1 𝑂𝑐2 𝑂𝑐3 

𝑝 = 𝑟𝑂0𝑂𝑒 

�⃗⃗�1
6 

�⃗⃗�3
6 

𝑂6 

�⃗⃗�2
6 
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İki eklem ekseni birbirine paralel olduğu durumda Hayati parametresi olarak da ifade edilen 𝛽 

parametresi kullanılmıştır. Buna göre, homojen duruş denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir: 

�̂�(𝑘−1,𝑘) = 𝑅𝑜𝑡(�⃗⃗�2
𝑘−1, 𝛽𝑘)𝑅𝑜𝑡(�⃗⃗�1

𝑘−1, 𝛼𝑘) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠(�⃗⃗�1
𝑘−1, 𝑎𝑘) 𝑅𝑜𝑡(�⃗⃗�3

𝑘 , 𝜃𝑘) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠(�⃗⃗�3
𝑘 , 𝑑𝑘) 

= [

cos 𝜃𝑘 −sin 𝜃𝑘 0 𝑎𝑘
cos 𝛼𝑘 sin𝜃𝑘 cos 𝛼𝑘 cos𝜃𝑘 −sin𝛼𝑘 −𝑑𝑘 sin𝛼𝑘
sin 𝛼𝑘 sin𝜃𝑘 sin𝛼𝑘 cos 𝜃𝑘 cos 𝛼𝑘 𝑑𝑘 cos𝛼𝑘

0 0 0 1

]

𝛽𝑘=0

 
 

 

�̂�(0,𝑒) = �̂�(0,1)�̂�(1,2)�̂�(2,3)�̂�(3,4)�̂�(4,5)�̂�(5,6)�̂�(6,𝑒) = [
�̂�(0,𝑒) �̅�𝑂1,𝑃𝑒

0

0̅𝑡 1
] = [

�̂�(0,𝑒) �̅�

0̅𝑡 1
]  

 

𝑐1, 𝑐2 ve 𝑐3 konum vektörleri ve 𝑙1, 𝑙2 ve 𝑙3 mesafeleri kullanılarak �̅� = �̅�𝑂0𝑂𝑒 konum bilgisi aşa-

ğıdaki denklemlerin çözümü ile bulunabilir: 

𝑙𝑖 = |𝑝 − 𝑐𝑖| = √(𝑝1 − 𝑐𝑖1)
2
+ (𝑝2 − 𝑐𝑖2)

2
+ (𝑝3 − 𝑐𝑖3)

2
 

 

𝑙𝑖
2 = (𝑝1 − 𝑐𝑖1)

2
+ (𝑝2 − 𝑐𝑖2)

2
+ (𝑝3 − 𝑐𝑖3)

2
 

 

Yukarıdaki denklem en küçük kareler yöntemi ile �̅� için çözülebilir: 

min
�̅�
∑𝑙𝑖

2 − (𝑝1 − 𝑐𝑖1)
2
− (𝑝2 − 𝑐𝑖2)

2
− (𝑝3 − 𝑐𝑖3)

2
3

𝑖=1

 

 

Parametre tanılama işleminde Doğrusal Olmayan En Küçük Kareler yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yöntem aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

�̂� = 𝒙𝑐 + ∆𝒙  

Burada: 

∆𝒙 = (𝐻𝑇𝑊𝐻 + 𝜇𝐼)−1𝐻𝑇𝑊∆𝒑 

 

∆𝒑 = �̃� − 𝒇(𝒙𝑐),     𝐻 =
𝜕𝒇

𝜕𝒙
|
𝒙𝑐

 

 

 

ve 

𝒙 = [𝒂, 𝜶, 𝜽, 𝒅, 𝒄] = [𝑎1, … , 𝑎𝑒 , 𝛼1, … , 𝛼𝑒 , 𝜃1, … , 𝜃6, 𝑑1, 𝑑2, 𝛽3, 𝑑4, … , 𝑑6]  
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şeklinde tanımlanmıştır. Burada 𝒙 parametre vektörü konum ölçümleri ile tanılanabilen para-

metreler arasından seçilmiştir. Buna göre 𝑑0, 𝑑𝑒, 𝜃0 ve 𝜃𝑒 parametrelerinin etkileri diğer para-

metreler ile gruplandığı için tanılama vektörünün dışında bırakılmıştır. İkinci ve üçüncü eksenin 

birbirine paralel olmasından kaynaklanan tanılama kısıtının giderilmesi için 𝑑3 parametresi ye-

rine  𝛽3 parametresi tanılama vektörüne dahil edilmiştir. 

Deney düzeneği aşağıdaki şekilde verilmiştir. Üç adet UniMeasure marka JX-EP serisi doğru-

sal konum dönüştürücü (linear position transducer) uç noktaya 𝑐1̅, 𝑐2̅ ve 𝑐3̅ noktalarından bağ-

lanmıştır. Bu dönüştürücüler üzerinden alınan iki kanallı artımlı tip sayısal kare ölçümler (two 

channel square wave in quadrature) üzerinden hesaplanan artırım değerleri her bir dönüştü-

rücüye özel ölçek çarpanı ile çarpılarak 𝑙1, 𝑙2 ve 𝑙3 mesafe ölçümleri elde edilmiştir. Bir önceki 

bölümde anlatıldığı gibi 𝑐1̅, 𝑐2̅ ve 𝑐3̅ konum bilgisi ve 𝑙1, 𝑙2 ve 𝑙3 mesafe ölçümleri kullanılarak 

�̃� konum ölçümleri elde edilmiştir.  

Tablo 3. Dönüştürücü ölçek çarpanı ve konum tablosu 

𝑫ö𝒏üş𝒕ü𝒓ü𝒄ü 𝑷𝑻𝟏 𝑷𝑻𝟐 𝑷𝑻𝟑 

𝑲𝒐𝒏𝒖𝒎 �̅�𝒊 𝑐1̅ = [
897𝑚𝑚
150𝑚𝑚
464𝑚𝑚

] 𝑐2̅ = [
852𝑚𝑚
−150𝑚𝑚
464𝑚𝑚

] 𝑐3̅ = [
1113𝑚𝑚
0𝑚𝑚
464𝑚𝑚

] 

Ö𝒍ç𝒆𝒌 ç𝒂𝒓𝒑𝒂𝒏𝚤 0.077402 𝑚𝑚/𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 0.077386 𝑚𝑚/𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 0.077431 𝑚𝑚/𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 

 

Her bir uç noktası ölçümü ile beraber, o ölçüme karşılık gelen ve robot üzerindeki çözücüler 

(resolver) tarafından sağlanan eklem açıları (𝜃1, … , 𝜃6) değerleri kaydedilmiştir. Eklem açıları 

değerleri robot kontrolcüsü ile PC üzerinden seri haberleşme kurularak elde edilmiştir. Bu şe-

kilde toplam 30 adet ölçüm alınmıştır. 

3.1.7 Lazer Tarayıcının Hekzapod Robota Göre Kalibrasyonu 

Deneyde kullanılan 6 eksenli Hekzapod (Şekil 17), daire şeklindeki üst tablasının 1-2-3 dönüş 

sıralaması ile Euler açılarını ve tablanın merkezinin x, y, z koordinatlarını verebilmektedir. Mon-

tajı yapılan lazer tarayıcı ise kendi eksen takımında, z yönünde uzaklık bilgisini verebilmekte-

dir. Lazer tarayıcı Hekzapod tablasına sabit bir şekilde monte edildiğinden bilinmeyen para-

metreler lazer eksen takımının Hekzapod eksen takımına göre yönelimi ve ötelemesidir. 
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Şekil 17. Lazer tarayıcı monte edilmiş halde deney düzeneği 

Buna göre hareket eden tabla merkezinin yeri ve tablanın yönelimi, aşağıdaki homojen dönü-

şüm matrisi ile ifade edilebilir: 
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Buna göre 0 (sıfır), Hekzapod’un sabit eksen takımını ifade etmektedir. 1 (bir), Hekzapod tab-

lasıyla birlikte hareket eden, merkezi tablanın orta noktası C olan ve Hekzapod sıfırlanmış 

konumda iken 0 eksen takımı ile çakışık olan eksen takımıdır. �̂�(0,1), 0 ile 1 eksen takımları 

arasındaki dönüşüm matrisini, �̅�𝐶
(0)
 ise tabla merkezi C noktasını ifade eden pozisyon vektörü-

nün 0 eksen takımındaki sütun matris gösterimidir.�̂�𝑂𝐶
(0,1)

’nin bütün parametreleri Hekzapod 

kontrolcüsünden okunmaktadır. 

Lazer eksen takımının Hekzapod tablasına göre konumu ve yönelimi ise aşağıdaki homojen 

dönüşüm matrisi ile gösterilebilir: 
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Buna göre 2, lazer tarayıcının eksen takımının yönelimini ifade etmektedir. �̅�𝐿
(1)
 ise bu eksen 

takımının 1. Eksen takımında ifade edilen ötelenme sütun matrisidir. �̂�𝐶𝐿
(1,2)

 matrisinin üçüncü 
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sütunu ve �̅�𝐿
(1)

 sütun matrisinin elemanları olan 6 adet bilinmeyen parametre, lineer olmayan 

denklem çözücü ile elde edilecektir. Lazer tarayıcı 1B olduğundan �̂�𝐶𝐿
(1,2)

 matrisinin ilk iki sütunu 

ise lazer tarayıcı eksen takımının 𝑥 ve 𝑦 eksenlerini ifade edip yönleri önemsiz ve belirlene-

mezdir. Bu parametreler aşağıdaki matris çarpımında 0 (sıfır) ile çarpılıp denklemde yok ola-

caktır. 

Bu iki homojen dönüşüm matrisi kullanılarak, tarayıcı ile ölçülen 1B uzaklık değeri, aşağıdaki 

gibi Hekzapod’un sabit eksen takımında 3B pozisyon matrisine dönüştürülür: 
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Kalibrasyon deneyinde çapı bilinen standart küre üzerinden alınan herhangi bir nokta için aşa-

ğıdaki ifade yazılabilir: 

     2)0()0(2)0()0(2)0()0(
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Bu ifadede R standart kürenin yarı çapını �̅�𝐾
(0)

 ise küre merkezinin Hekzapod sabit eksen takı-

mındaki koordinatlarını belirtmektedir. 

Buna göre lineer olmayan en küçük kareler metodunun maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi se-

çilebilir: 
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Bu durumda küre merkezinin bilinmeyen 3 parametresiyle (x, y, z koordinatları) toplam bilin-

meyen sayısı 9 olur. Bu parametreler n tane örnek ölçüm toplanarak optimize edilebilir. Ancak 

bu maliyet fonksiyonu için 1 tane kısıt fonksiyonu yazılabilir. �̂�𝐶𝐿
(1,2)

  matrisinin birimdik sütun-

lardan oluştuğunu biliniyor. Bu yüzden bilinmeyen üçüncü sütunun bilinmeyen parametreleri 

için aşağıdaki kısıt fonksiyonu yazılabilir: 

        1
2)2,1(
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13
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n  = 75 tane ölçüm için hesaplanmış maliyet fonksiyonu ve 1 tane kısıt fonksiyonu kullanılarak, 

yinelemeli lineer olmayan en küçük kareler metodu ile 9 bilinmeyen parametre optimize edilir. 

Her yineleme için 9 parametre Jakoben matrisi kullanılarak güncellenir ve yeterince küçük hata 

değişimi için algoritma sonlandırılır.  

3.2 Tarayıcı ve Hekzapod Kullanılarak Yüzey Tarama ve Yüzey Modelinin Çıkarılması 

için Yazılım Geliştirilmesi 

3.2.1 Kenar İşleme ve Denetim İşlemi için 6 Serbestlik Dereceli Robotik Manipülatö-

rün Çevrimdışı Rota Çıkarımı 

Bu çalışma iş parçasının CAD modelini ve geometrisini esas alarak, çevrimdışı rota planlaması 

hedeflemektedir. Bu metotla, istenilen kenarlarda çapak alma işlemi gerçekleştirecek robot ucu 

için çarpışma yaşamadan takip edebileceği bir yörünge ortaya konmaktadır. Tam otomatik ke-

nar işleme işlemini elde etmek için bu yörünge gerçek zamanlı kontrol stratejisi ile kullanılabilir. 

Sunulan metot ile problemin karmaşıklığı önemli ölçüde azalmaktadır. Etkin ve genel bir çözüm 

sunan bu çalışmanın dezavantajı ise robotun erişemeyeceği kenarların es geçilmesidir. 

Yörünge oluşturma 

Uç işlemcinin yörüngesi daha sonra robot manipülatör tarafından uyarlanmak üzere oluşturul-

maktadır. Hazırlanma aşaması olarak, taranacak veya bitirme işlemi uygulanacak kenarlar 

CAD modelinden seçilmelidir. Daha sonra, seçilen her kenar için bir yörünge oluşturulur. Bu 

yörünge hareketleri işleme hareketleri olarak adlandırılır. Sonrasında, ayrı ayrı oluşturulan iş-

leme hareketlerinin bağlanmasını sağlayan tüm olası kombinasyonlar hesaplanır. Bunlar ise 

işleme yapılmayan hareketlerdir. Bu aşamada bir arama algoritması kullanılarak işleme hare-

ketleri ile işleme yapılmayan hareketleri birleştiren grafiğin oluşturulması sağlanır. Dolayısıyla 

birbirine bağlanmış etkin bir genel rota ortaya çıkar. 

İşleme yapılan hareketlerin oluşturulması 

Her işleme hareketi parça üzerindeki bir kenara denk gelmektedir. Bu sebeple, bu hareketler 

değiştirilememektedir. Ancak bu hareketlerin her birinin çarpışmaya sebep olup olmayacağı 

kontrol edilmelidir.  

Erişilebilirlik kontrolü iki aşamada yapılabilir. İlk aşamada, seçilen kenar için işleme hareketi 

hesaplanır. İkinci adım olarak hesaplanan hareket SolidWorks üzerinde taklit edilerek herhangi 

bir çarpışmanın olup olmadığı kontrol edilir. Çarpışmanın olup olmamasına göre kenar erişile-

bilir ya da değil şeklinde işaretlenir.  

Robot manipülatör küboid şekillerde modellenmiştir (Şekil 18). SolidWorks üzerinde küboid 

şekillerin kolay hareketi sayesinde model üzerinde değişiklikler yapmak zaman ve hafıza açı-

sından gerçekleştirmek daha kolay hale gelmiştir. 
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Şekil 18. Çarpışma kontrolünde kullanılan robot kolunun geometrik modeli 

İşleme Hareketlerinin Hesaplanması 

Bu çalışmada iki farklı yapıdaki kenarlar incelenmiştir düz ve dairesel.  

Düz kenarlar için, uç işlemcinin başlama ve bitiş noktalarının tanımlanması yeterlidir. Bu po-

zisyonlar, kenarın iki köşesinden belirlenen ofset değeri ve yönü (yaklaşma açısı) ile buluna-

bilmektedir. Ofset değeri işleme hareketi esnasında kenar ile uç işlemcinin arasındaki mesa-

fedir. Bu parametre kullanıcı tarafından elle girilmektedir. Ofset yönü ise komşu yüzlerin dik 

olan vektörlerin ortalaması olarak alınabilir (Şekil 19a). Bir başka metot ise, ofset yönünün 

oluşan çapaklara dik olacak şekilde seçilmesidir (Şekil 19b).  

 

Şekil 19. (a) Ofset yönü, d, köşeye komşu olan 2 yüzeyin dik bileşenlerinin ortalamasına eşittir (b) Ofset yönü, d, 
oluşan çapağa dik yönde seçilmiştir 
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Genellikle çapaklar, iki komşu yüzeyin en son işlenmiş olana dik olan vektöre dik yönde veya 

kenarın kendi yönünde oluşmaktadır (Kavraki vd., 1996) (Şekil 20). 

 

Şekil 20. Oluşan çapakların yönlerinin gösterilmesi 

Matematiksel olarak, 𝑑 vektörü iki farklı durum için aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

 Yönlerin orta değeri için: 

 1

21

2n n
d d

n n





 

Burada “𝑑” ofset değerini göstermektedir. 

 Çapak oluşumuna dik yön için: 

 1d dn  

“𝑑” ofset değerini �⃗⃗�1 ise son işlenmiş yüzeye dik olan kuvveti göstermektedir.  

İkinci durumda, takım ucunun kenar yerine çapak üzerine yerleştirilmesi için 𝑒 vektörü tanım-

lanmıştır. Vektörün büyüklüğü ve yönü aşağıda belirtilmiştir. 
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“𝑒” takımın kesici kısmının genişliğinin yarısına eşittir. 𝑡1 kenarın doğrultusundaki �⃗⃗�1 ise en son 

işlenen yüzeye dik yöndeki vektörlerdir. 𝑡1 için iki farklı zıt yönde vektör oluşturulabildiğinden 

doğru olan, 𝑒 vektörü ile �⃗⃗�2 vektörü arasındaki açıyı [-90,90] derece arasında tutandır. 
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Kullanıcının ikinci tipteki ofseti seçmesi durumunda ise parça üzerinde hangi yüzeylerin işlen-

diğini belirtmesi beklenmektedir. 

Uç işlemcinin pozisyonu 𝑟 vektörü ve 𝐶(0,6) matrisi ile belirtilmiştir. Bu konum, hem başlangıç 

hem de son pozisyon için, ona karşılık gelen tepe vektörü ile daha önce hesaplanmış 𝑑 vektö-

rünün toplanmasıyla elde edilir (Şekil 21). 

 

Şekil 21. Uç efektörün başlangıç ve son pozisyonlarındaki konumları 

Uç nokta oryantasyonu için, ofset vektörünün 𝑑 zıt yönündeki vektör uç işlemcinin z-ekseni 

olarak seçilmiştir. Y-ekseni ise iş parçasının kenarı ile aynı doğrultuda olacak şekilde, yönü ise 

x-ekseninin yönünün sağ el kuralına göre global eksen takımına göre aşağı yönde olacak şe-

kilde seçilmiştir. Şekil 22 bu hesaplamanın bir örneğidir. Uç işlemcinin oryantasyonu hareket 

süresince değişmemektedir. 

 

Şekil 22. (a) Robotik kolun uç işlemcinin oryantasyonun hesaplanması, (b) Simülasyon gösterimi 

Dairesel kenar durumunda, işleme hareketinin tanımlamasında başlangıç, son ve bir orta nokta 

kullanılmıştır. Dairesel kenar için kullanılan orta noktayı içeren metot düz kenarlar için de uy-

gulanabilir. 
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Şekil 23. Dairesel kenar durumunda uç işlemcinin oryantasyonun hesaplanması 

Çarpışma Belirleme Testi 

Önceki kısımlarda, işleme hareketi seçilen her bir kenar için hesaplanmıştı. Bu bölümde he-

saplanan hareketlerin çarpışma içerip içermediğinin testi anlatılmıştır. Hesaplanan hareketler 

hem çapak alma hem de lazerle tarama işlemleri için gereken hareketlerdir. Dolayısıyla, belir-

tilen işlemlerin yapılabilmesi için hesaplanan hareketlerin çarpışma içermemesi gerekmekte-

dir. 

Bu hareketlerin her biri robotik manipülatörün kesikli pozisyonları olarak parçalara bölünmüş-

tür. Başka bir deyişle, kesikli hareket yaklaşımı çarpışma belirleme testi için uygulanmıştır. 

Manipülatörün herhangi bir duruşunda, robotun her bir kısmının pozisyonu ters kinematik kul-

lanılarak hesaplanmıştır. Daha sonra herhangi bir kısmın iş parçasıyla çarpışıp çarpışmadığı 

test edilmiştir. Bu yaklaşım kesintisiz olmamakla birlikte tüm sürecin çarpışma belirleme testi 

için yeterlidir.  

 

Şekil 24. Düz kenarlar için oluşturulan işleme hareketinin kesikli hale getirilmesinin gösterimi 

Düz ve dairesel kenarlar için hareketin kesikli hale getirilme süreci farklı işlemektedir. Düz çizgi 

hareketinde, uç işlemcinin oryantasyonu süreç boyunca sabit kalmaktadır. Dolayısıyla tüm ara 
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duruşlarda aynı oryantasyon korunmaktadır. Aşağıda belirtilen ilişkiyle, ihtiyaç duyulan duruş 

sayısı bulunmaktadır. Basitçe, denklem düz çizgiyi eşit aralıklara bölmektedir. 

Gereken duruş sayısı aşağıdaki denklemle bulunabilir. 

 2 1
2

L

w

 
   

 
 

Burada “𝐿” düz hareketin uzunluğu “𝑤” ise takımın genişliğinin yarısıdır. 

Dairesel kenarlar durumunda ise, kenarın taranan açısı, aşağıda belirtilen denklem kullanıla-

rak eşit bölümlere ayrılmıştır. Her bir duruşun oryantasyonu, bir önceki duruşun oryantasyon 

matrisinin dairesel kenarın ekseninde 𝛼 kadar döndürülmesiyle elde edilmiştir. 

 Gereken duruş sayısı 2




 
   

 
 

  12tan /w R   

Bu denklemlerde geçen 𝜃 tarama açısı, 𝑅 dairesel hareketin yarıçapı 𝑤 ise takımın genişliğinin 

yarısını ifade eder. 

Çarpışma belirleme testinde program robotun eklem açılarını da gözlemler. Fiziksel limitleri 

aşan durumlarda hareket yapılamamaktadır. 

 

Şekil 25. Dairesel kenarın işleme hareketinin gösterimi 

İşleme Yapılmayan Hareketlerin Oluşturulması 

İşleme yapılmayan hareketler uç işlemcinin bir kenarın işlenip diğer bir kenara erişmesi sıra-

sında gereken hareketlerdir. Bu hareketler herhangi bir çapak alma veya tarama işlemi yap-

madığından, izlediği yörüngeler çarpışma içermediği sürece bağımsızdır. 
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İşleme Yapılmayan Hareketlerin Hesaplanması 

Bu hareketler literatürde bir çok farklı algoritmalar ile oluşturulabilmektedir (Lavalle vd., 1996). 

Hareketli olmayan durumlardaki robot manipülatörler için olasılığa dayanan yol haritası plan-

layıcısı (Kavraki vd., 1996) bazı önemli yaklaşımlardan bir tanesidir. Khatib vd. (1986) yapay 

potansiyel alan yaklaşımı isimli bir algoritma ortaya koymuştur ancak bu yaklaşımın dezavan-

tajı yerel minimum noktasına sabitlenip algoritmanın her zaman tamamlanmamasıdır. Bu ça-

lışmadan ilham alan bir başka çalışma ise yapay kuvvet alanı yaklaşımıdır. Bir çok çalışma 

benzer algoritmaları kullanmışlardır (Chotiprayanakul vd., 2007), ancak ana fikir olarak, robot 

için engel teşkil eden cisimler robotu dinamik olarak itecek şekilde kuvvet uygularlar. Ancak bu 

metotta da benzeri yapay potansiyel alan oluşturma algoritması gibi lokal minimum noktasına 

sabit kalması mümkündür. Bu bölümde bu çalışmada uygulanan basit ancak özgün bir metot 

anlatılmıştır. 

Bu metotta robotun çalışma alanının avantajlarından yararlanılmıştır.  Eğer hareket süresince 

manipülatörün üst kol konfigürasyonunu koruduğunu varsayarsak, uç işlemcinin iş parçasının 

sınırlayıcı kutusunun üstünde olduğu sürece herhangi bir çarpışma yaşanmayacaktır. Bu ku-

tunun sekiz tane köşesi olup üst düzlemde bulunanlar 𝑧 = 𝑧0 kadar yüksekliğe sahiptir. Takım 

tutucunun genişliğinin yarısının da eklenmesiyle, uç işlemcinin yüksekliği (uç işlemcinin konu-

munun z-eksenindeki değeri) 𝑧 = 𝑧0 + 0.5𝑤6 değerinden yüksek olduğu sürece manipülatörün 

parça ile çarpışmayacağı kesindir. Burada geçen 𝑤6 terimi takım tutucunun genişliğidir.  

 

Şekil 26. Herhangi bir iş parçasının sınırlayıcı kutusu 

Bundan dolayı, çarpışma içermeyen bir hareket, uç işlemcinin başlangıç noktasından boş 

alana ulaşmasını sağlayan bir geri çekilme hareketiyle, uç işlemcinin boş alandan hedef nok-

tasına ulaşmasını sağlayan bir yaklaşma hareketinin bulunmasıyla oluşturulur. 
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Şekil 27. İşleme yapılmayan hareketin oluşturulma algoritmasının taslak gösterimi 

İşleme yapılmayan hareketlerin başlama ve bitiş noktaları aynı zamanda işleme hareketlerinin 

başlangıç noktalarıdır. Erişilebilirlik testinden bu pozisyonlarda çarpışma olmayacağı kesindir. 

Uç işlemcinin konumunun güvenlik seviyesinin altında kaldığı iki farklı durum vardır. Birincisi, 

sadece son uzvunun 𝑧 = 𝑧0 + 0.5𝑤6 sınırının altında olmasıdır. İkincisi ise son uzvun ve be-

şinci uzvun bir kısmının 𝑧 = 𝑧0 + 0.5𝑤6 sınırının altında kalmasıdır. 

İlk durum için, manipülatör altı serbestlik derecesine sahip olduğundan, uç işlemcinin başlangıç 

noktasından güvenli seviyeye kadar çarpışma yaşanmayacak şekilde ve �⃗⃗�3
(6)

 yönünde oryan-

tasyonu aynı kalacak şekilde geri çekmek mümkündür. Matematiksel olarak, uç işlemcinin or-

yantasyonu hareket boyunca sabit kalmaktadır 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶
(0,6). Ancak uç noktanın konumu 

�̅�2
(0) = �̅�1

(0) − 𝑠𝐶(0,6)�̅�3 olarak yazılabilir. “s” trigonometrik ifadeler ile bulunabilir. 

   

𝑠 =
𝑧0 + 0.5𝑤6 − 𝑟1,3

cos𝛽
 

cos𝛽 =
𝑟1,3 −𝑤1,3

𝑑6
 

Burada 𝑟1,3 uç noktanın �̅�1 üçüncü bileşeniyken, 𝑤1,3 ise bilek noktasının �̅�1 üçüncü bileşenidir. 

İkinci durum için, hareket iki bölüme ayrılabilir. İlki, uç işlemcinin başlangıç noktasından bilek 

noktasına kadar, beşinci uzvun başlangıç oryantasyonuna benzer bir oryantasyonla hareket 

etmektedir. Bu durumda çarpışma belirleme testi yörüngenin güvenliğinin kontrolü için yapıl-

malıdır. İkici bölümde uç işlemci güvenli seviyeye gelene kadar sabit oryantasyonla yeni 
6)

3

(u  

yönünde hareket eder. 
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Şekil 28.  s değerinin trigonometrik olarak bulunması 

Matematiksel olarak, ilk bölümdeki hareketin son pozisyonu beşinci uzvun ilk oryantasyonu 

𝐶2 = 𝐶
(0,4) olarak konumu ise başlangıçtaki bilek noktası �̅�2

(0) = �̅�1
(0) − 𝑑6𝐶

(0,6)�̅�3 olarak ta-

nımlanabilir. Son uzvun uzunluğu 𝑑6 olarak ifade edilmiştir. İkinci bölümde ise, başlangıç nok-

tası ilk bölümdeki hareketin bitiş noktasıyla aynıdır. Bitiş noktası ise başlangıç pozisyonundaki 

oryantasyonla aynı oryantasyona sahiptir 𝐶3 = 𝐶2 ve konumu �̅�3
(0) = �̅�2

(0) − 𝑠𝐶(0,6)�̅�3 olarak 

yazılabilir. 

Yaklaşma hareketi basitçe uzaklaşma hareketinin tersine çevrilmesiyle elde edilebilir. 

 

Şekil 29. İlk bölümdeki uzaklaşma hareketinin farklı görünüşleri  (Son iki uzuv da güvenli seviyenin altındalar) 
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Şekil 30. İkinci bölümdeki uzaklaşma hareketinin ilk ve son pozisyonları (Son iki uzuv da güvenli seviyenin altında-
lar) 

Sonuç olarak, başlangıç ve bitiş pozisyonları verilen işleme yapılmayan hareketin oluşturul-

ması için gereken öncelikle yaklaşma ve uzaklaşma hareketlerinin bu noktalar için belirlenme-

sidir. Daha sonra, serbest uzayda bu iki hareket düz çizgi hareketiyle birleştirilir. Bu algoritma 

Geri çekilme serbest yaklaşım hareketi (GSY hareketi) olarak adlandırılır. Bu yaklaşımla, bir-

çok çarpışma içermeyen yörünge oluşturma algoritmasının zorlandığı karmaşıklık azaltılmış 

olur. 

GSY hareketi verilen iki nokta arasında çarpışma içermeyen ek kısa yolu vermeyebilir. Fakat 

işlem süresi ve yörünge uzunluğu düşünüldüğünde çok etkin bir çözüm sunmaktadır. 

Bazı özel durumlarda çarpışma içermeyen en kısa yörüngeyi bulmak çok daha kolaydır. İlk 

özel durum Şekil 31’te belirtildiği gibi hem başlangıç hem de bitiş noktalarının aynı köşede 

bulunmasıdır. Bu hareket düz çizgiden oluşup ortak köşe erişilebilir olduğundan çarpışma içer-

mez. 

 

Şekil 31. İşleme yapılmayan hareket örneği (başlama ve bitiş pozisyonlarının aynı köşede olması durumu) 

İkinci özel durumda ise hem başlangıç hem de bitiş pozisyonunun erişilebilir bir kenarı paylaş-

ması durumudur. Düz çizgi hareketi daha önceden oluşturulan ortak kenar üzerinde işleme 

yapan hareketlerin birleşmesiyle oluşturulur (Şekil 32). Bu hareket de çarpışma içermez çünkü 

hareketi oluşturan daha küçük hareketler çarpışma içermemektedir. 
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Şekil 32. İşleme yapılmayan hareket örneği (başlama ve bitiş pozisyonları erişilebilir bir kenarı paylaşmaktadırlar) 

Verilen iki nokta arasında işleme yapmayan hareketi oluşturmak için, algoritma öncelikle veri-

len iki noktanın herhangi bir özel duruma uygun olup olmadığını karar verir (ortak köşeye veya 

kenara sahip olmak gibi özellikler aranır). Özel durumlarda bahsedilen algoritma uygulanırken, 

özel duruma girmeyen durumlarda ise GSY hareketi oluşturulur. 

 

Şekil 33. Tüm olası geri çekilme hareketlerinin oluşturulma akış diyagramı 
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Bu yaklaşım ile tüm olası işleme yapılmayan hareketlerin bulunmasının zorluğu azalmaktadır. 

Her kritik nokta ikililerinden oluşacak hareketler yerine problemi sadece her kritik nokta için 

geri çekilme hareketi hesaplama şekline dönüştürmüştür. 

Genel Yol Planlaması 

Tüm olası işleme yapılmayan hareketler oluşturulduktan sonra, bir sonraki adım işleme yapan 

hareketlerle bağlanan alt grupları seçmektir. Bu problemin karşılığı Seyyar satıcı problemidir 

(SSP). 

Şekil 34’da bu problemi anlatan bir grafik verilmiştir. Grafikteki her düğüm uç işlemci için baş-

langıç veya bitiş noktasını temsil etmektedir. Bağlanan kenarlar işleme hareketlerini, kesik çiz-

giler ise işleme yapılmayan hareketler içindir. Fakat bu metotta en uygun çözümü veren siste-

matik bir yaklaşım bulunmamaktadır. 

 

Şekil 34. Üç farklı işleme hareketi için SSP ile yol rota bulma grafiği 

Bu çalışmada, en yakın komşu algoritması benimsenmiş ve yazılıma dönüştürülmüştür. 

SSP’nin verdiği çözüm robotik manipülatörün izleyeceği çarpışma içermeyen genel rotayı içer-

mektedir.  

 

Şekil 35. Önceki örnekte geçen problemin en yakın komşu algoritmasıyla çözümü 
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3.2.2 Yüzey Tarama ve Nokta Bulutu Manipülasyonu için Yazılım Geliştirilmesi 

Bu bölümde bahsedilen yazılım, hekzapod hareketlerinin girilmesi, yüzey taraması, lazer tara-

yıcı kalibrasyonu ve hekzapod kontrolcüsüne herhangi bir komut göndermeyi sağlayan bir ara 

yüz sunmaktadır. Aşağıda yazılımın genel hatlarıyla kullanım manüeli verilmiştir. 

Geribildirim Penceresi: 

Geribildirim penceresi, bağlı olan alt sistemlerin hata kodlarını, bazı durum bilgilerini ve özel 

olarak yazılmış bazı fonksiyonların çıktılarını görüntülemek için kullanılır. 

Grafik kullanıcı ara yüzünün (GUI) sekmeler bölümü sabit bir genişliğe ve değiştirilebilen bir 

yüksekliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, geribildirim penceresinin boyutu 

GUI çerçevesini yeniden boyutlandırarak değiştirilebilir. Sonuç olarak, içerdeki metin ekrana 

sığacak ve sola hizalanacak şekilde düzenlenir. Ayrıca, metin ekranı doldurursa, tüm geribildi-

rim geçmişini koruyan bir kaydırma çubuğu görünür. 

Ekranın içindeki metin, basit bir metin editöründe olduğu gibi kısmen veya tamamen. Ayrıca, 

bütün metin geribildirim penceresinin altındaki "Clear" düğmesiyle temizlenebilir (Şekil 36). 

 

Şekil 36. GUI'nin yerleşimi. "Search for Controllers" tıklandıktan sonra, ekranda görülen değişiklikler sayılarla belir-
tilen sırayla çıktılar. 

Alt Sistemlere Bağlanma: 

Bağlantı, "Connections" sekmesindeki (Şekil 36) seçeneklere göre yapılandırılır ve GUI'nin sol 

üst köşesindeki (geribildirim penceresinin üstündeki) düğmeye tıklayarak kurulur (Şekil 37). 

Yapılandırma manuel veya önceden tanımlanmış olabilir. 
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Şekil 37. "Connect" düğmesine bastıktan sonra geribildirim penceresi. 

Bağlantıyı manuel olarak yapılandırmak için önce lazer tarayıcı bağlanıp bağlanmadığına "Ke-

yence Connection" grubundaki onay kutusuna bakınız. Varsayılan olarak, işaretli olarak belir-

lenmiştir. İkinci olarak, varsa "Search for Controllers" düğmesi, varsa Hekzapod’un kontrolcü-

lerini bulmak ve listelemek için tıklanır. Program kontrolcü bulamazsa, geribildirim pencere-

sinde bir mesaj görüntülenir. Onay kutusu durumundan bağımsız olarak, kullanılabilir COM 

bağlantı noktaları da aranır. Elde edilen listede yalnızca kullanılabilir COM bağlantı noktaları 

bulunduğu dikkate alınmalıdır; bir Keyence kontrol cihazının bağlı olup olmadığı kontrol edil-

mez. Son olarak, "Connect" düğmesi tıklanır ve program seçilen kontrolcü(lere) bağlanmaya 

çalışır. Onay kutusunun işaretli olduğu durumda, bağlantı yalnızca tüm kontrolcüler bağlı oldu-

ğunda başarılı olur. Herhangi bir tanesi bağlanamazsa, bağlı tüm kontrolcüler kesilir ve bağ-

lantı durumu başarısız olarak tanımlanır. 

Önceden tanımlanmış konfigürasyon programa gömülmüştür. Manüel konfigürasyon atlan-

dıysa ve "Connect" düğmesine hemen tıklanırsa program, hekzapod için hafızadaki IP'ye ve 

lazer tarayıcı için COM1'e bağlanmaya çalışır. Tüm kontrolcüler bağlanırsa, bağlantı başarılı 

olur ve düğme metni "Disconnect" olarak değişir. Ayrıca, bazı önceden tanımlı ayarlar, Hekza-

pod’un kontrolcüsüne gönderilir (bkz. Hekzapod hareketinde yol oluşturma kısmı). 

Hekzapod’un Hareket Ettirilmesi 

"Hexapod Motion" sekmesinde, ortak hekzapod fonksiyonları, yerel hekzapod komut arabirimi 

(GCS: genel komut kümesi) ve yol oluşturma grubu bulunmaktadır (Şekil 38). Bu sekmedeki 

bazı işlevsel gruplar bağlantı sağlanıncaya kadar devre dışı kalır. 

Hekzapod’un kontrolcüsü bir hareketi tanımlamak için iki seçenek sunar. İlki ve daha kolay 

olanı "Hexapod move commands" grubundaki hedef pozisyonları belirlemektir. Bu modda, 

Hekzapod, kontrolcü tarafından oluşturulan tanımlanmamış bir yol üzerinde hareket eder. Bu 

nedenle, gerektiğinde Hekzapod’un hareket ettiği gerçek yolun hassasiyeti izlenmelidir. İkinci 

mod, "Path generation" grubunu kullanarak yörüngeyi üretiyor veya kayıtlı bir yörüngeyi yük-

lüyor. Bu modda, yörünge en fazla 4 mm ile ayrılmış ardışık noktalar ile tanımlanır. İki nokta 
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arasındaki mesafe arttıkça, hareketin davranışı ilk moda yaklaşır. Öte yandan, çok küçük bir 

mesafe anlık hızı düşürebilir. 

Bu sekmedeki ilk fonksiyon sistem hız ayarıdır. Bağlantıdan sonra program, Hekzapod'un sis-

tem hızını sorgular ve otomatik olarak kutuyu günceller. Bir hız değişimini uygulamak için her-

hangi bir hareket komutu (reference move, move to target, and move to zero position) kullanı-

labilir. İlk önce, hız değişikliği uygulanır, ardından hareket verilir. 

 

 

Şekil 38. "Hexapod Motion" sekmesi, hız ve hareket komutlarını, geçerli konum çıkışlarını, özel yol oluşturma öğe-
lerini ve kontrolcüye yerel hekzapod komutlarını gönderen arabirimi içerir. 

"Hexapod move commands" grubu, basit hareket komutlar içerir. Bu grupta sadece hedef po-

zisyon önceden tanımlanarak belirlenmiştir. UI öğeleri aşağıda açıklanmaktadır. 

 “Reference Move”, Hekzapod'u sıfır konumundaki limit anahtarlarına taşır. Bu hareket, 

kontrolcü ilk açıldığında veya yeniden başlatıldığında gerçekleştirilmelidir. Aksi tak-

dirde, diğer hareket komutları gerçekleştirilemez. 
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 "Move to target" düğmesi, Hekzapod eksenlerini kutularda belirtilen konumlara taşır. 

Davranış moda bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bir yörünge tanımlanırsa, ikinci 

mod gerçekleştirilir; aksi halde, ilk mod aktiftir (bir sonraki paragrafta açıklanmaktadır). 

 "Move to zero position", tüm eksenlerde sıfır konumunun ayarlandığı "Move to target" 

ile eşdeğerdir. 

 "Stop movement", hareket komutuna bakmaksızın Hekzapod’u durdurur. Kontrolcü için 

iki durdurma komutu vardır: ani durdurma (ivme sınırları kontrol edilmez) ve yumuşak 

duruş. Bu düğme yumuşak duruş uygular. 

"Path generation" grubu, ikinci hareket modu için yararlı araçlar sağlar. "Generate" düğmesi 

doğrusal bir yol oluşturur ve ikinci modu etkinleştirilir. Başlangıç noktası geçerli konum olarak 

ayarlanır ve hedef konum, hedef konum kutularından okunur. Noktadan noktaya uzaklık, de-

neysel olarak belirlenir ve tüm yollar için eşittir. Daha sonra, oluşturulan yol programda saklanır 

ve Hekzapod hareket modu ayarlanır. Bu noktada, kullanıcı "Hexapod move commands" gru-

bundaki "Move to target" düğmesine tıklayarak tanımlanan hareketi gerçekleştirebilir. 

Son gerçekleştirilen yörünge program belleğinde kalır. Bu yol bir dosyaya kaydedilebilir. Kul-

lanıcı önceden kaydedilmiş yörüngeyi geçersiz kılarak herhangi bir zamanda herhangi bir yö-

rüngeyi yükleyebilir. Yörünge yüklendikten/oluşturulduktan sonra "hedefe taşı" tıklanmadığı 

sürece, depolanan yol denetleyiciye gönderilmez. Öte yandan, "Move to target" ya tıklayarak 

depolanmış bir yörünge yürütüldükten sonra, yürütülen yörünge hala bellekte depolansa da, 

kontrolcü ilk hareket moduna ayarlanır. Bu nedenle, bir sonraki "Move to target" komutu, ilk 

modda yürütülür. 

Uygulama, kontrolcüyle iletişim kurmak ve komutları yürütmek için PI tarafından sağlanan C++ 

kitaplığını kullanır. Her fonksiyon başlangıçta kontrol ünitesinin terminalinde girilen basit bir 

GCS (genel komut seti) komutuna karşılık gelir. Bununla birlikte, kütüphane bu yerli komutları 

string olarak göndermek ve yanıt okumak fonksiyonlarını sağlamaktadır. Hekzapodun davra-

nışını keşfetmek için, bu sekmede bir terminale benzer bir arayüz sağlanmaktadır. 

Fonksiyon, iş parçacığı engelleme olarak uygulanır. Komut gönderildikten sonra, fonksiyon 

geri dönüşleri sorgular. Bir yanıt varsa, olduğu gibi geribildirim penceresine gönderilir; yoksa, 

fonksiyon döner.s 

Ana Ekran (Tarama) Sekmesi 

Bu sekme, programın temel işlevlerini içerir: kalibrasyon ve 3B yeniden oluşturma için tarama 

ile Hekzapod verisinin gerçek zamanlı kaydı için veri kaydedici ayarları (Şekil 39). 



59 
 

"Point cloud" grubu, nokta bulutunu işlemek için fonksiyonlar içerir. Tarama, Şekil 40'te göste-

rildiği gibi uygulanmaktadır. Önce, hedef pozisyon kaydedilir. Hekzapod hedefe henüz ulaş-

mamışsa, bir kademe ilerletilir (normalde lazer ışını spot çapına bağlı olarak 20 μm). Daha 

sonra program, Hekzapod'un bir kademe ilerlemesini bekler. Ardından mesafe lazer tarayıcı 

ile okunur. Tarama sonucu geçerli değilse, Hekzapod hareket etmeye devam eder; aksi tak-

dirde program, Hekzapod konumunu okur ve noktayı lazer tarayıcı koordinatlarından Hekza-

pod koordinatlarına dönüştürür. Bu döngü, Hekzapod hedefe ulaşana dek devam eder. 

 

 

Şekil 39. Ana ekran sekmesi, Hekzapod ve lazer tarayıcı komutlarını bütünleştiren tarama fonksiyonlarını ve Hek-
zapod kontrolcüsünün gerçek zamanlı veri kaydedicisinin parametrelerini atayan fonksiyonları içerir. 

Her düğme aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir: 

 "Start reading" düğmesi, programın kayıt modunu açar. 3B nokta kaydetme işlemi 

"Move to Target" düğmesini tıklandığında Hekzapod hareketiyle başlar. Hekzapod he-

defe ulaştıktan sonra, yeni bir hedef belirlemek veya hareketi başlatmak taramayı de-

vam ettirir. Tarama, "Stop reading" düğmesine tıkladıktan sonra durur. Okuma işlemi 

tekrar başlatıldığında, program aynı buluta yeni noktalar ekler. 

 "Display" düğmesi bellekte depolanan bulutu yeni bir pencerede 3B grafik olarak gös-

terir. Tarama sırasında düğmeye tıklanırsa, tarama esnasında aynı iş parçacığında 

yeni pencere oluşturacağı için tarama duraklatılır. 
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 "Save" düğmesi, bulutun sabit diskteki bir dosyaya kaydedilmesini sağlar. Bir bulutu 

kaydetmeden önce, "Stop reading" i tıklayarak tarama durdurulmalıdır. Aksi takdirde 

geribildirim penceresinde bir hata mesajı yazılır. Kaydettikten sonra, bulut hâlâ bellekte 

kalır ve yeni noktalar eklenebilir. 

 "Load" düğmesi bir ".pcd" dosyasını diskten belleğe yükler. Yüklendikten sonra bulut 

görüntülenebilir veya tarama yapılarak yeni noktalar eklenebilir. Bu düğme aynı za-

manda “.ply, .obj” formatlarında kaydedilmiş CAD dosyalarını nokta bulutuna dönüştü-

rerek belleğe yükler. 

 "Clear" düğmesi bellekte depolanan buluttaki tüm noktaları temizler. 

 

Şekil 40. Hekzapod ve lazer tarayıcı için tarama algoritması 

"Calibration" grubunun tarayıcı, işleme takımı, iş parçası ve Hekzapod koordinat sistemlerini 

kalibre etmek için araçlar içermesi amaçlanmaktadır. Ancak, bu bölüm hala gelişme aşama-

sındadır. Şu anda uygulanan işlev dikdörtgen bölge taramasıdır. Dikdörtgenin boyutları, Hek-

zapod’un x ve y eksenleri üzerinde GUI’de sağlanan kutularda tanımlanmalıdır. Anlık konum, 

"Scan spindle" düğmesine basıldıktan sonra sonra dikdörtgenin sol üst köşesi olarak ayarlanır 

ve tarama Şekil 41'da gösterildiği gibi gerçekleşir. 
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Şekil 41. Dikdörtgen bir bölgenin taranması. "Scan spindle" düğmesine basıldıktan sonra, geçerli konum bölgenin 
sol üst köşesi olarak seçilir. Ardından hat üzerinde Hekzapod hareket eder. 

3.3 Taşlama İşleminin Modellenmesi 

Taşlama işlemi bir son işleme operasyonu olup, yüksek yüzey kalitesi ve ölçü doğruluğu elde 

etmek için kullanılır. İşlem esnasında uygulana kuvvetler taşlama işlemine yüksek oranda etki 

ederek ortaya çıkan yüzde kalitesinde büyük rol oynar. Dik yönde oluşan kuvvetin sabit tutul-

ması küçük ve düzgün talaş elde edilmesini sağlayarak yüzey kalitesinin iyileştirilmesinde ma-

kul bir yöntemdir. Taşlama işlemi kuvvet tahmini modeli, kuvvet sensörünün olmadığı durum-

larda, sürecin kontrolü için önemli bir metot oluşturur. Kuvvetlerin doğru tahmini, hassas robotik 

taşlama sürecine yardımcı olur. 

Taşlama işlemi karmaşık bir süreç olup, farklı türde ve şekilde olan iş parçalarının robotik ola-

rak işlenmesine uygundur. Çok sayıda karakteristik etken, ortaya çıkan dik ve teğet yöndeki 

kuvvetlere etki eder. Kesici takım ve iş parçasının türüne ve malzeme cinsine ek olarak; kesme 

derinliği, mil dönüş hızı ve ilerleme hızı gibi çok sayıda etken oluşan kuvvetlere etki etmektedir. 

Literatürde geçen çok sayıdaki çalışma taşlama işleminde ortaya çıkan kuvvetleri tahmin etme 

amacıyla ortaya konulmuştur. Bu yapılan çalışmaların genel amacı oluşan dik ve teğet yönler-

deki kuvvetleri taşlama parametrelerinin bir fonksiyonu olarak ifade etmektir. 

3.3.1 Robotik Taşlama İşleminin Modellenmesi 

Proje kapsamında bir deney düzeneği oluşturulmuştur. Deney düzeneği, bu çalışma için tasar-

lanmış/belirlenmiş özel şekle sahip iş parçalarına erişip taşlama ve çapak alma işlemini kont-

rollü bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Projenin ana konularından birisi olan 

çapak alma/taşlama modeli geliştirilmesi bu deney düzeneği üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca de-

ney düzeneğinin tekrarlanabilir bir çalışma ortamı sunmasına dikkat edilmiştir.  

Deney düzeneğinde kullanılmış ana cihazlar şunlardır: 

- Hekzapod paralel manipülatör, 

- Frekans sürücülü iş takımı, 

- Hassas konumlandırma için piezo-elektrik eyleyici,  
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- Kuvvet/moment sensörü 

Sistemde yukarıda belirtilen ana cihazlardan ayrı olarak çapak alma/taşlama işlemleri için kBN 

(kübik boron nitrat) özel taşlama uçları kullanılmıştır. kBN takım kullanımı yoğun deney yapa-

bilmek içindir (reçineli taşlama uçlarına ve elmas uçlara nazaran ısınma ve aşınma problemi 

çok daha azdır). Sistemin genel yapısı Şekil 42’de verildiği gibidir. 

 

Şekil 42. Deney düzeneği 

Deney düzeneğinde kullanılan cihazlar, kullanım amaçları ve modelleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablodaki numaralar Şekil 42’deki numaralara karşılık gelmektedir. 

Tablo 4: Kullanılan malzemeler ve parçalar 

Numara İsim Kullanım Amacı 

1 Hekzapod paralel manipü-
latör 

İş takımını iş parçasına istenilen şekilde 
ve açıda hassas bir şekilde taşımak 
(Hekzapod H-824 , PI Firması) 

2 Takım değiştirici Hekza-
pod ara bağlantı adaptörü 

Takım değiştirici ile Hekzapod bu ara 
parça ile birbirlerine bağlanmıştır 

3 Takım değiştirici System 3R şirketinin bir ürünü olan bu 
aparat kolay bir şekilde iş takımını sökebil-
meyi ve kBN taşlama ucunu bağlamayı 
sağlamaktadır. 
(Takım değiştirici modeli: 3R-600.24-S. 
Makro palet aracı elemanı: 3R-651.7E-S, 
ve çeki yapısı: 3R-605.2) 

4 Takım değiştirici ve kuv-
vet/moment almacı ara 
adaptörü 

Takım değiştiriciyi kuvvet/moment alma-
cına bağlamak için kullanılan ara eleman-
dır. 
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5 Kuvvet/moment almacı ATI firmasının 3 eksende kuvvet ve 3 ek-
sende moment olmak üzere 6 eksende öl-
çüm alabilen bir modelidir ve kesme kuv-
vetlerini ölçmek için kullanılmıştır. 
(ATI Firmasının GAMMA IP60 modeli, SI-
130-10 kalibrasyon numaralıdır) 

6 İş takımı tutucu İş takımını uygun bir şekilde 90 derece 
açıyla kuvvet sensörüne bağlamak için 
üretilmiştir. 

7 İş takımı tutucu ile kuv-
vet/moment almacı ara-
sındaki adaptör parçası 

İş takımı ve kuvvet/moment almacını birbi-
rine bağlamak için kullanılmıştır. 

8 İş mili BMR şirketinin frekans kontrollü akım, vol-
taj ve enerji değerlerini dijital olarak oku-
maya izin veren 60000 devir/dakika hız-
lara çıkabilen bir modelidir. 
(BMR Şirketinin Z42-M160.19 K1S2 İş ta-
kımı – Frekans dönüştürücü ikilisi) 

9 Piezo-elektrik eyleyici İş parçasını kısıtlı (1mm’lik) bir strok ile fa-
kat çok hızlı bir şekilde pozisyonlayabil-
mek için kullanılmıştır. 
(PI firmasının P-602 Piezo-Move modeli) 

Lazer kesim bağlantı plakaları Bu plakalar deney sistemini tutan ana ya-
pısal elemanlardır. 

Diğer kullanılan yapısal elemanlar 
sigma profildir. 

Bu elemanlar makinenin genel yapısal 
bağlantısı için kullanılmış standart parça-
lardır. 

 

Sistem iki ana yapı için modüler bir şekilde tasarlanmıştır. Birinci ana yapı metalik kaidelerdir 

ve oturtulmuş sağlam bir zemin üzerinde kontrollü bir şekilde deney yapabilmemizi sağlamak-

tadır. Hekzapod ve üzerindeki bağlı elemanlar sökülerek ikinci ana yapı olan Robotik kola 

monte edilebilmektedir. Böylelikle ilk etapta geliştirilmiş modeller sistemi büyük oranda değiş-

tirmeden robot kola monte edilip kullanılabilmesi amaçlanmıştır. Modüler yapı olan Robotik 

Taşlama Kafası (RTK) şeklinde isimlendirdiğimiz yapı Tablo 4’de belirtilen 1’den 7’ye kadar 

numaralandırılmış elemanların montajı ile elde edilmiş yapıdır. 

Kuvvet almacının altı eksenli ölçüm alabilmesi, pek çok yenilikçi model geliştirilmesine olanak 

tanıdığı gibi aynı zamanda yapısal olarak hafif olması RTK üzerinde tutulabilmesine olanak 

tanımaktadır. 

Metalik kaideler üzerinde RTK’dan bağımsız, birbirine 90 derece açıyla bağlanmış iki adet doğ-

rusal kızak bulunmaktadır. Üstteki kızakta iş parçasını bağlayabilmek için özel bağlantı aparatı 

bulunmaktadır. Bu iki kızak RTK’yı hareket ettirmeye gerek olmaksızın (böylelikle tekrar refe-

rans noktası tespiti gerekmeyecektir) yeni iş parçası bağlanabilmesine olanak tanımaktadır. 

Ayrıca üst kızakta iş parçasını taşlama ucuna yaklaştırıp uzaklaştırabilmek için piezo-elektrik 

eyleyici bulunmaktadır.  
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Hekzapod hızlı hareket edememektedir (1 mm/s maksimum hızlar söz konusudur). Bu sebeple 

RTK’dan bağımsız olarak metalik kaidelere monte edilmiş birbirine 90 derece açıyla duran li-

neer kızaklar üzerinde, üstteki kızakta bir adet piezo-elektrik eyleyici kullanılmıştır. Piezo-elekt-

rik eyleyici son derece hızlı tepki sürelerine sahiptir. Piezo-elektrik eyleyici, yüksek hızları ve 

yüksek yükleri desteklemesine rağmen kısıtlı bir harekete sahiptir (1mm hareket aralığı mev-

cuttur). Analog olarak kontrol edilebiliyor olması eyleyici yüksek hızlı veri aktarma kartları ile 

beraber kullanmak için ideal kılmaktadır. Genel manada Hekzapod uzun mesafelerde genel 

bir hareket imkânı tanımakta, piezo-elektrik eyleyici ise kısa mesafede yüksek hızlara çıkabil-

meyi sağlamaktadır. Bu iki tür eyleyicinin beraber kullanılması farklı kontrol algoritmalarının 

geliştirilmesinin önünü açmaktadır.  

İş parçaları öngördüğümüz farklı senaryolar üzerinde çalışabilmemize olanak tanıması için 

özel olarak tasarlanmıştır. İş parçasının ön yüzü senaryoya göre değişik yüzey şekillerine sa-

hiptir. Örneğin, ilk etapta kesme hızı, kesme derinliği ve takım hızı parametrelerine bağlı olarak 

oluşan kuvvetlerin tahmininde kullanılmak üzere düz bir yüzey uygun bulunmuştur. Öte yandan 

piezo-elektrik eyleyiciyi sıkça kullandığımız yüzeyden belirli miktarda ve yüzeyin şeklini koru-

yacak şekilde bir kesme elde edilmesinin istendiği senaryoda ise büyüklükleri ve frekansları 

farklı olan sinüzoidal yüzey şekilleri kullanılmıştır. İş parçasının basit geometrisi farklı malze-

melerden ve maliyeti düşük bir şekilde onlarca farklı profile sahip numuneler alınabilmesine 

olanak tanımaktadır. İş parçası ve bağlantı fikstürü ve iş parçasının üst ve yan görünümü sıra-

sıyla Tablo 5’de, (a), (b), ve (c)’de verilmiştir. 

 

Tablo 5: İş parçası (a) ve fikstür, iş parçası (b), ön görünüş (c) 

 

  

(a) (b) (c) 

Sistem yazılımı önce C/C++ üzerinde geliştirilmiştir ve modellerin elde edilmesinde kullanıl-

mıştır. Daha sonra sistem, kontrol sistemleri ve farklı senaryolar için MATLAB/Simulink orta-

mında da kontrol edilebilir hale getirilmiştir. Kontrol yazılımı temelinde Hekzapod, piezo-elektrik 

Fikstür 

İş parçası 

İş parçası – fikstür  

bağlantı ara yüzü  
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eyleyici, iş takımı frekans sürücüsü ve kuvvet/moment almacının aynı anda çalıştırılması ve 

veri toplanabilmesini sağlamaktadır. Hekzapod’un sürücüsü ayrı bir bilgisayar üzerindedir. Bu 

bilgisayara Ethernet ara yüzü ile ulaşıp kontrol edilmiştir. Piezo-elektrik eyleyici ise sürücüsü 

üzerinden voltajı arttırmak suretiyle çalışmakta ve veri toplama kartına bağlanarak kullanılmak-

tadır. Kuvvet/moment almacı veri toplama kartına bağlanılarak kullanılmaktadır. İş takımının 

frekans sürücüsü bilgisayara seri iletişim ara yüzünden bağlanılmaktadır.  

Kuvvet/moment almacından gelen verilerin adapte pencereleme yöntemi ile filtrelenmiş hali 

kullanılmıştır. Adaptif pencerelemeye alternatif olarak bazı çalışmalarda aşağı geçirgen filtre 

de kullanılmıştır. Kuvvet/moment almacı ve iş takımının akım/yük bilgileri ile beraber Hekzapod 

konumu ve nano-saniye cinsinden zaman bilgileri birden fazla çekirdeğe yayılarak eş zamanlı 

toplanmıştır. Bu işlem MATLAB/Simulink ortamında Windows hedef makinesi altyapısı kulla-

nılarak gerçekleştirilmiştir (yarı gerçek zamanlı sistem, yaklaşık 1000Hz’e kadar yarı gerçek 

zamanlı veri iletişimi sağlamaktadır). 

 

Şekil 43. Robotik Taşlama işlemi süresince ortaya çıkan belirlenen ve oluşan kesme derinliği farkı 

Taşlama işlemi esnasında iş parçası üzerinde oluşan tepki kuvvetine çok sayıda unsur etki 

eder. Bunlar, malzeme mekanik özellikleri, robot ve mil ile takım rijitliği, ilerleme hızı, kesme 

derinliği, takım dönme hızı, iş parçası yüzey profili ve milde harcanan güçtür. Daha önceden 

belirtildiği gibi robotik taşlama yapılan sistemler konvansiyonel taşlama tezgâhlarına göre daha 

düşük rijitlik değerlerine sahiptir (de Lacalle vd., 2006). Bu sebeple taşlama işlemi esnasında 

takımda esnemeler oluşmaktadır. Bu esnemeler taşlama işlemi modelinde önemli bir role sa-

hiptir. Bir robotik taşlama işlemi Şekil 43’da gösterilmiştir. Bu figürde sabit belirlenen kesme 
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derinliği gösterilmektedir. Yüzey A ile gösterilen kısım sabit ilerleme hızıyla işlenmiştir. Bu 

alanda takımın esnemesinden (sapmasından) dolayı belirlenen kesme derinliğine ulaşılama-

maktadır. Hekzapod B noktasında geldiğinde ise ilerleme durdurulup sapmanın telafisine ka-

dar beklenmiştir. B noktasında durdurulan takım belirlenen kesme derinliğine belli bir süre son-

rasında ulaşmaktadır. C yüzeyi ise işleme yapılmayan kısımdır. 

Bu çalışmada, hem fiziksel hem de deneysel metotlar birleştirilerek kapsamlı bir taşlama işlemi 

ortaya konmuştur. Bu model farklı taşlama düzeneklerinde ve iş parçası malzemelerinde çalı-

şabilecek şekilde genişletilmeye uygundur. Modelin doğruluğunu artırmak adına, enerji tabanlı 

modele deney düzeneğinin ve iş parçasının malzeme bilgilerini içeren terimler eklenmiştir. 

Enerji tabanlı model, taşlama spesifik enerjisini baz almaktadır. Bu modelin değişkenleri temel 

taşlama işleminin değişkenleridir; takım dönme hızı, ilerleme hızı, kesme derinliği ve takım 

geometrisi vb. Ortaya çıkan modelin her bir katsayısı doğrusal regresyon kullanılarak deney 

verilenden çıkarılmıştır. Enerji tabanlı modele eklenen terimlerin çıkarılması için belli bir yol 

izlenmiştir. İlk olarak deneylerin tasarımı Taguchi metotları kullanılarak yapılmıştır. Penetras-

yon deneyleri deney tasarımı tablosuna uygulanmıştır. Sonrasında veri seti artırılmış ve özellik 

seçimi metodu uygulanarak ulaşılmak istenen çıktıyla (normal ve teğet yönde oluşan kuvvetler) 

en çok ilişkili özellikler modele eklenmiştir. Model bu terimlerin eklenmesiyle deney düzeneği-

nin, takımın ve iş parçasının özelliklerini taşır hale getirilmiştir. Modelin başarımı enerji tabanlı 

modelin kuvvet tahmini ile kıyaslayarak ilerleyen bölümlerde sunulmuştur. 

3.3.2 Enerji Tabanlı Yüzey Taşlama Modeli 

Taşlama işlemi esnasında ortaya çıkan kuvvetleri (𝐹𝐺𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔) iki farklı kuvvete ayrılabilir; kesme 

deformasyon kuvveti ve kayma kuvveti (𝐹𝑆𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔). Kesme deformasyon kuvveti ise talaş oluş-

turma kuvveti (𝐹𝐶ℎ𝑖𝑝) ve sürülme kuvveti olarak ikiye ayrılır. Sürülme kuvveti talaş oluşturma 

kuvvetine göre daha küçük olduğundan ihmal edilebilir (Malkin vd., 2002). Bu sebeple taşlama 

işleminde oluşan kuvvetleri aşağıdaki toplam gibi yazabiliriz. 

 ChiGr pinding SlidingF F F   

Spesifik taşlama enerjisi(𝑢𝐺𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔) iki farklı terimin toplamı şeklinde ifade edilebilir; talaş oluş-

turma enerjisi (𝑢𝑐ℎ𝑖𝑝) ve kayma enerjisi (𝑢𝑆𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔).  

 Grinding chip Slidingu u u    

Talaş oluşturma enerjisi ise statik talaş oluşturma enerjisi (𝑢𝑠) ve dinamik talaş oluşturma ener-

jisinin (𝑢𝑑) toplamı olarak ifade edilebilir. 

 Chip s du u u    
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Statik spesifik talaş oluşturma enerjisi sabittir ve deneylerle tanımlanabilir. Dinamik spesifik 

talaş oluşturma enerjisi, taşlama işlemlerinde, gerinim oranı efekti ve termal yumuşatma etki-

sinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dinamik spesifik talaş oluşturma enerjisi aşağıdaki 

ilişkiyle tanımlanabilir. 𝜅 ve �̇�0 deneysel sabitler olup, 𝐶parametresi birim alana düşen aşındı-

rıcı tanecik sayısına işarettir. 𝑟 talaş genişliğinin kalınlığına olan oranını, 𝑑𝑒 etken takım çapını, 

𝑉𝑠takım ilerleme hızını, 𝑎𝑝 kesme derinliğini, 𝑉𝑓 ilerleme hızını belirtir. 𝑐2 ise sabit bir paramet-

redir (Tang vd., 2009). 
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Belirtilen ilişkiyi bir toplam şeklinde de yazabiliriz. İlk terim sadece sabit parametreleri belirtir-

ken, ikici terim değişken parametreleri içermektedir.  
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Sabit terimler kullanılarak 𝑐1 değeri yazılabilir: 
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Talaş oluşturma enerjisi aşağıda verilen ilişkiyle ifade edilebilir (Tang vd., 2009): 
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Teğet talaş oluşturma kuvveti spesifik talaş oluşturma enerjisi kullanılarak yazılabilir (Malkin 

vd., 2002): 

 ,

Chip f p

t Chip

s

u V a b
F

V
   

b  parametresi takım genişliğini ifade etmektedir. Önceki iki ilişkiyi kullanarak teğet talaş oluş-

turma kuvveti tekrar yazılabilir (Tang vd., 2009). 
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Dik talaş oluşturma kuvveti de teğet yöndeki kuvvetle aynı şekilde çıkarılabilir. Tek fark katsa-

yılar olacaktır. 𝑐1 ve 𝑐2 katsayıları statik ve dinamik dik ve teğet yöndeki kuvvetlerin oranıyla 

çarpılmaktadır (Tang vd., 2009). 
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Daha önce bahsedildiği gibi, taşlama işleminin ikinci terimi kayma kuvvetidir (Malkin vd., 1971). 

 
,t Sliding p eF pbA a d   

 
,n Sliding p eF pbA a d   

Bu ilişkilerde geçen; 𝜇 sürtünme katsayısını, 𝐴 takım üzerinde oluşan aşınış alan oranını, �̅�iş 

parçası ve takım arasında oluşan ortalama kuvveti göstermektedir. 𝜇 ve �̅�bilinmeyenlerini sabit 

𝛼, 𝜉 ve 𝑝0 katsayılarıyla ifade edebiliriz. 
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Bu denklemler kullanılarak kuvvet ilişkileri bulunabilir. 
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Bu çalışmada sabit katsayılar doğrusal regresyon metoduyla bulunmuştur. Bu sebeple deney-

sel sabit katsayıları denklemlerdeki her bir terimle eşleştirmek mümkündür.  

 5c A  

 6 04c p A   

 7 04c p A  

Teğet ve dik yöndeki kuvvetler aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 
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Son olarak, ilk denklemde verilen enerji tabanlı modele yeni terimleri ekleyerek son haldeki 

kuvvet ilişkilerini ele edebiliriz. 
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Bahsedilen kuvvet modeli enerji modeline dayanmakta olup; aşındırıcı takım ile deney düze-

neğinin robotik taşlama esnasında olası esnemeleri (sapmaları) ve rijitliği gibi mekanik özellik-

ler modele dahil edilmemiştir. Bu nedenle modele eklemeler yapılarak geliştirilmesi gerekmek-

tedir. 

3.3.3 Penetrasyon Testleri 

Enerji temelli taşlama kuvvet modelini iyileştirmek için, penetrasyon testleri deney düzeneği 

üzerinde gerçekleştirildi ve sonuçlardan malzeme ve deney düzeneği bilgileri çıkartıldı. Çıka-

rılan bu karakteristik özellikler, model parametrelerinin tanımlanması için kullanıldı. Penetras-

yon testlerinde, takım iş parçasına ilerleme hızı parça yüzeyine dik olacak şekilde yapılmıştır. 

Şekil 44’da iş parçası üzerinde gerçekleşen dört penetrasyon testini görebiliriz. 
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Şekil 44. Penetrasyon test örneği 

Penetrasyon testleri uygulanmadan önce deneylerin tasarımı işlemi gerçekleştirildi. Mevcut 

deney düzeneğine ve mil kapasitesine göre, dört farklı seviye her bir taşlama parametresi için 

belirlendi. Mil dönüş hızı için 10,000, 20,000, 30,000 ve 40,000 rpm seçildi. Kesme derinliği 

olarak 150, 300, 450 ve 600 mikrometre belirlendi. İlerleme hızı olarak hekzapod robota 0.2, 

0.4, 0.6 ve 0.8 mm/s değerleri girildi. Taguchi metotları kullanılarak oluşturulan deney bilgileri 

Tablo 6’te verilmiştir. 

Tablo 6: Taguchi metoduyla belirlenen deney bilgileri (kesme derinliği, mil dönme hızı ve ilerleme hızı) 

Deney no pa ( m ) s (RPM) fV (mm/s) 

1 150 10,000 0.2 

2 150 20,000 0.4 

3 150 30,000 0.6 

4 150 40,000 0.8 

5 300 10,000 0.4 

6 300 20,000 0.2 

7 300 30,000 0.8 

8 300 40,000 0.6 

9 450 10,000 0.6 

10 450 20,000 0.8 

11 450 30,000 0.2 

12 450 40,000 0.4 

13 600 10,000 0.8 

14 600 20,000 0.6 

15 600 30,000 0.4 

16 600 40,000 0.2 
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Bu çalışmada; kuvvetler, mil pozisyonu, milin çektiği akım değeri ve mil üzerinde yük yüzdesi 

kaydedilmiştir. Veri setinin boyutları toplanan verilerden çıkarılan ekstra özelliklerin eklenme-

siyle artırılmıştır. Bu eklenen yeni özellikler iş parçasının mekanik özelliklerini, deney düzene-

ğinin rijitliğini ve takımın farklı deney şartlarında eğilme miktarını elde etmemize olanak sağla-

mıştır. Her deney için belli taşlama parametrelerinde teğet ve dik yöndeki kuvvetleri zamana 

bağlı olarak gösterdiğimizde Şekil 45’de çizilen grafiğe benzer sonuçlar elde ederiz. Bu grafik-

ten belirli özellikler çıkarılabilir. Tepe zamanı ve o zamana eş olan kuvvet değeri grafikten oku-

nabilir. Tepe Hekzapod’un istenilen kesme derinliğine ulaştığı ana tekabül eder. Bu noktada 

kesici takım hala belirlenen kesme derinliğine ulaşamamıştır. İdeal şartlarda, robot ve takım 

yeterli rijitliğe sahipken, ihmal edilebilir bir sapma gerçekleşir ve kuvvet değeri belirlenen 

kesme derinliğine ulaşmasıyla aniden sıfıra inmesi beklenirdi. Bu penetrasyon testinde tepe 

noktasına denk gelir. 

 

Şekil 45. Teğet yöndeki zamana bağlı kuvvet grafiği (penetrasyon testi) 

Gerçek koşullarda, takım iş parçasına girdiğinde, sapma yapmaya başlar ve hekzapod hare-

ketini belirli bir gecikme ile izler. Devamlı artan bir kuvvet değeri bu esnada izlenir. Hekzapod 

belirlenen kesme derinliğine ulaştığında, ilerleme biter ve bu esnada kuvvet değeri tepe nok-

tasına erişir. Bundan sonra ilerleme hızı olmamasına rağmen, sapmaya uğrayan takım sapma 

miktarı telafi edecek şekilde ilerleyip malzeme kaldırmaya devam eder. Bu işlem takımın dikey 

pozisyona gelene kadar devam eder. Bundan dolayı kuvvet değeri azalan bir parabol eğrisini 

gösterir. Kuvvet grafiğinden iş parçası özelliklerini ve deney düzeneğinin rijitliği hakkında yeni 

özellikler çıkarmak da mümkündür. Başlama, tepe, bitiş zamanları, artış (𝑡1) ve azalış (𝑡2) za-

manları, kuvvetin tepe noktası (𝐹𝑝), başlama ve tepe arası grafiğin altında kalan alan (𝐴1), tepe 

ve bitiş arası grafiğin altında kalan alan (𝐴2) gibi yeni özellikler elde edilebilir. Tüm çıkarılan 

özelliklerin sembolleri ve açıklamaları Tablo 7’te verilmiştir. 
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Tablo 7: Çıkarılan özellikler 

Sembol Açıklama 

pa  Kesme derinliği 

1  f tA  
Teğet yönde kuvvet grafiğinde başlangıç zamanından tepe noktasına kadar al-
tında kalan alan 

1  f nA  
Dik yönde kuvvet grafiğinde başlangıç zamanından tepe noktasına kadar al-
tında kalan alan 

2  f tA  
Teğet yönde kuvvet grafiğinde tepe noktasından bitiş zamanına kadar altında 
kalan alan 

2  f nA  
Dik yönde kuvvet grafiğinde tepe noktasından bitiş zamanına kadar altında ka-
lan alan 

 f nA  1  2  f n f nA A  

 tfA  1  2  f t f tA A  

tF  Teğet yönde taşlama kuvveti 

nF  Dik yönde taşlama kuvveti 

 p nF  Tepe noktasındaki nF  değeri 

 tpF  Tepe noktasındaki tF  değeri 

sI  Mil üzerinde geçen akım 

pL  Mil üzerinde akım oranı 

 maxpL  Penetrasyon testinde maksimum pL değeri 

t  Taşlama esnasında geçen süre 

1 ftt  Dik yöndeki kuvvetin yükselme süresi (başlama zamanı – tepe zamanı aralığı) 

2 ftt  Dik yöndeki kuvvetin azalma süresi (tepe zamanı – bitiş zamanı aralığı) 

1 fnt  
Teğet yöndeki kuvvetin yükselme süresi (başlama zamanı – tepe zamanı ara-
lığı) 

2 fnt  Teğet yöndeki kuvvetin azalma süresi (tepe zamanı – bitiş zamanı aralığı) 

p ftt  Teğet yöndeki tepe noktası zamanı 

p fnt  Normal yöndeki tepe noktası zamanı 

fV  İlerleme hızı 

sV  Takımın çizgisel ilerleme hızı (m/s) 

s  Mil dönüş hızı (RPM) 

 

Veri boyutları artırıldıktan sonra, özellik seçme algoritması uygulanarak çıktı ile en çok ilişkili 

özellikler seçilmiştir. Bu amaçla her bir alt küme için değer hesabı yapılmıştır. Daha sonra en 

yüksek değere sahip olan alt kümeler taşlama işleminin girdileri olarak seçilmiştir. Korelasyon 

temelli özellik seçimi metodu kullanılmıştır. 
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3.3.4 Özellik Seçimi 

Bu çalışmada kuvvet tahmini yapan model oluşturulurken özellik seçimi metotları kullanılmıştır. 

Özellik seçimi modelin başarımının artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Özellik seçimi ya-

pılırken çıktı olan dik ve teğet yönündeki kuvvetler ile en çok ilişkili olan parametreleri bulmak 

hedeflenmiştir. Pearson korelasyon katsayısı özellik seçiminde yaygın bir metottur. Bu metot 

her bir özelliğin korelasyonunu ayrı ayrı inceler ancak özellikler arası fazlalık olan korelasyonlar 

bu metodun zayıf noktası olmuştur. Bu nedenle hem özellikler arası hem de özellik-sonuç arası 

korelasyonlar değerlendirilmelidir. Olası özelliklilerin alt kümeleri araştırılıp değer hesabı yap-

mak gerekmektedir. En yüksek değere sahip özellikler en iyi olarak seçilir ve modele dâhil 

edilir.  

Bu çalışmada aranan özellikler genetik algoritma kullanılarak seçilmiştir. Her bir özelliğin yarar 

değeri genetik algoritmasının seçim fonksiyonunu oluşturmaktadır. Bu algoritmanın amacı en 

yüksek yarar değerine sahip özellikleri bulmaktır (Golberg vd., 1989). Korelasyon tabanlı özel-

lik seçimi özellikler arasındaki ilişkiyi değerlendirerek fazlalık oluşturan özelliklerin elenmesini 

sağlamaktadır. Bu nedenle modelin başarımı yükselmektedir. Teğet ve dik yöndeki kuvvetleri 

temel alan bu algoritma iki defa çalıştırılarak Tablo 8’teki değerler seçilmiştir. 𝛥𝐴𝑓𝑛 ve 𝛥𝐴𝑓t 

fonksiyonlar diğer özellikler cinsinden yazılabildiği için tabloda yer almamıştır. 

Tablo 8: Taşlama kuvvetleri için seçilen özellikler 

No 
Teğet yöndeki kuvvet  
için seçilen özellikler 

Dik yöndeki kuvvet  
için seçilen özellikler 

1 pa  pa  

2 s  s  

3 sI  sI  

4 pL  pL  

5 fV  fV  

6 1 ftt  1 fnt  

7 2 ftt  2 fnt  

8  tpF   p nF  

9 1  f tA  1  f nA  

10 2  f tA  2  f nA  
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3.3.5 Taşlama İşlemi Kuvvet Modelinin İyileştirilmesi 

Dik ve teğet yönünde oluşan kuvvetlere eklenecek iyileştirici terimler bu bölümde açıklanmıştır. 

Enerji temelli modelin çıktıları olarak kuvvet denklemleri 𝐹𝑛′ ve 𝐹𝑡′ olarak belirtilmiştir. Bu terim-

lere eklenecek iyileştirici terimler 𝛥𝑡 ve 𝛥𝑛 ile bu çalışmada sunulan çıktıların son hali elde 

edilecektir. 

 't t tF F    

 'n n nF F    

𝛥𝑡 ve 𝛥𝑛 parametreleri seçilmiş özelliklerin birer fonksiyondur. Diğer tüm özellikler Tablo 7’te 

gösterilmiştir. Tablodaki parametrelerin içerisinde klasik taşlama işleminin parametreleri enerji 

tabanlı modelde kullanılmıştır. Ek olarak, penetrasyon testlerinden elde edilen özellikler de 

bulunmaktadır. Mil verisinden elde edilen iki önemli faktör milin çektiği akım ve milin yük oranı 

da modelde geçmektedir. Taşlama kuvvetleri ile yüksek korelasyona sahip olup, Pearson ko-

relasyon katsayısı yaklaşık 0.9 olarak hesaplanmıştır. Milin yük oranı, 0 ile 100 arasında deği-

şen, milin üzerinden geçen akım ile ilişkili faktördür. 

 0

100 0

s s

p

s s

I I
L

I I





  

Bu ilişkide, 𝐼𝑠0 mil üzerinden hiç yükün olmadığı durumda ve 𝐼𝑠100 ise tam yük altındayken ge-

çen akımı göstermektir. Bu parametreler milin karakteristiği olup, veri sayfasından veya de-

neylerle elde edilebilir.  

Yük oranı grafiğinin bir örneği Şekil 46’de verilmiştir. Bu daha önce bahsedilen penetrasyon 

testleri ile benzerlik göstermektedir. Taşlama kuvvetleriyle milin yük oranı arasındaki yüksek 

korelasyondan dolayı, benzer başlama, tepe ve bitiş zamanları, kuvvet yük oranı grafiğinde de 

elde edilmektedir. Yük oranı grafiğinin tepe değeri (𝐿𝑝max) ve kuvvet grafiğinin tepe değeri eş-

zamanlı olarak gerçekleşir. Deney için seçilen takım ve takım tutucudan dolayı yük oranını 

%16 olarak görmekteyiz. Mil yük oranı hem akım bilgisini hem de mil karakteristiğini barındırır. 

Bu sebeple, farklı miller için daha kolay uygulanabilmesi için geçen akım yerine mil üstündeki 

yük oranı modele dâhil edilmiştir. Bunun yanı sıra, deney düzeneğinin ve iş parçasının rijitlik 

gibi mekanik özelliklerini içeren üç terim 𝛥𝑡 ve 𝛥𝑛 parametrelerine eklenmiştir.  

 
1 2

8 10

1 2 x

9

ma

ft ft pt

t p

ft ft p

A A F
c c c L

t t L
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Şekil 46. Mil üzerindeki yük oranı (penetrasyon testi) 

 Verilen denklemlerde ilk terim, penetrasyon testinin başlangıcından belirlenmiş kesme 

derinliğine kadar olan (ilerlemenin bittiği yere kadar olan) artan kuvvetin ortalamasıdır. 

Bu terim iş parçasının mekanik özelliklerini ve deney düzeneğinin rijitliğini yansıtmakta 

olan ortalama taşlama kuvvetidir.  

 İkinci terim, Penetrasyon testinin bitiminden kuvvetin sıfırlandığı yere kadar olan azalan 

kuvvetin ortalamasıdır. Bu terim yüksek oranda takım sapmasıyla ilişkilidir ve takımın 

dikey pozisyona gelene kadar sapmanın telafisi esnasında ortaya çıkan ortalama kuv-

veti yansıtmaktadır. 

 Üçüncü ve son terim ise mil üzerindeki yük oranının taşlama kuvvetlerine etkisidir. Kuv-

vet ile yük oranı arasında, 𝐿𝑝 değerinin yüksek korelasyon değerinden dolayı, doğrusal 

bir ilişki varsayılmıştır. Dolayısıyla anlık 𝐿𝑝 değeri tepe penetrasyon kuvveti değişim 

oranı ve penetrasyon testlerinde ulaşılan en yüksek yük oranıyla 𝐿𝑝max çarpılarak ger-

çek zamanlı taşlama kuvveti tahmini elde edilmiştir.  

Elde edilen terimlerin yerlerine konulmasıyla teğet ve dik yönlerde kuvvet denklemleri elde 

edilmiştir. Katsayılar 𝑐1 - 𝑐13 doğrusal regresyon metotlarıyla elde edilmiştir. Tablo 6’de verilen 

16 deney tamamlanıp deney esnasında toplanan veriler ile model katsayıları bulunmuştur. 

3.3.6 Piezo Eyleyici için Sistem Tanılama Çalışmaları 

Modelleme amacıyla MATLAB SIMULINK kullanılmıştır.  

Data Toplama Deneyi 

Her biri yaklaşık 5 er dakikadan toplam 4 deney yapıldı. Y ekseni doğrultusunda takım hareket 

ettirilirken düz yüzeyli iş parçası taşlandı. İş parçası ve kesici takım 5 – 20 N arası taşlama 
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kuvvetleri ile etkileşim halinde iken piezo eyleyiciye 10 𝜇𝑚 lik basamak girişleri verildi ve sis-

temden cevaplar toplandı. Böylece piezo eyleyicinin gerçek taşlama yükleri altında basamak 

girişlere gösterdiği davranışlar kaydedildi. 

Sistem Tanılama 

Giriş ve çıkış datasının toplanmasından sonra sistem tanılama operasyonu gerçekleştirildi. Bu 

sebeple MATLAB System Identification Toolbox kullanıldı.  

3.3.7 Model 

Bilinmeyen yüzey profili sinüzoidal olarak modellendi. Verilen takım ilerleme hızına göre takı-

mın, yüzey profiline göre olan pozisyonu, her an güncellenir. Sinüzoidal profil parametreleri 

Şekil 47 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 47. y(t)=A+B sin(Ct + D) -- C frekans (rad/sec) w=2𝜋f 

Şekil 48 de, kontrol edilen sistemin modelinde, gösterildiği gibi kapalı döngü kontrolcü kullanıl-

mıştır. Kontrolcü çıkışı ihtiyaç duyulan piezo eyleyici pozisyon değişimidir. Piezo eyleyicinin 

konumu belirlendikten sonra Şekil 49 te gösterilen kontrol edilen sistemin modelindeki “Calcu-

lation of parameter A” bloğunda sinüzoidal profilin “A” parametresi belirlenmektedir. Bu para-

metre takım ve iş parçası arasındaki X doğrultusundaki mesafeyi belirlediği için bu bloğun gi-

rişleri takım yarıçapı, profil genliği (B), başlangıç kesim derinliği ve başlangıç piezo pozisyonu-

dur. 
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Şekil 48. PID Kontrolcü Modeli 

Sinüzoidal profilin “D” parametresi piezo eyleyicinin hızına göre belirlenmektedir. Bu sebepten 

piezo eyleyicinin hızına ulaşmak için, piezo eyleyici pozisyonunun türevi alınmaktadır. Daha 

sonrasında “Calculation of hexapod velocity” bloğu, piezo eyleyicinin hızı ve takım ilerleme hız 

bilgilerini alarak hekzapodun olması gereken hız değerini hesaplamaktadır. Sonrasında bu de-

ğerinin integrali alınarak  “D” parametresine ulaşılır.  

Tüm parametrelerin belirlenmesinden sonra sinüzoidal profil oluşturulur. Kesici takım ve yüzey 

profilinin kesişim noktalarının belirlenmesi ile lokal kesim derinliği hesaplanır. Kesim derinliğin-

den lokal normal kuvvet hesabı, bir taşlama kuvvet modeli ile yapılmaktadır (Navid & 

Konukseven, 2017). Kontrolcü döngüsü Gaussian gürültü eklenerek kapatılmaktadır. 
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3.4 Yüksek Performanslı Robotik Taşlama İşlemi 

Bu çalışmada bileşke taşlama kuvvetini korumak amacıyla robotik taşlama kuvvet modeli ve 

bulanık mantık kontrol stratejisi kombinasyonu geliştirilmiştir. Bulanık mantık kontrolcü tarafın-

dan üretilen gerçekçi referans kuvvete ulaşılmıştır. 

3.4.1 Bulanık Mantık Kontrolcü Tasarımı 

Referans kuvvet model tarafından üretilmektedir. Düzenekteki bileşke kuvveti, bu referans kuv-

vete eşitlemek için bulanık mantık kontrolcü kullanılmıştır. Kontrolcü girişi referans kuvvet ve 

ölçülen bileşke kuvvet arasındaki hatadır. Oluşan titreşimleri ve gereksiz darbeli hareketleri 

engellemek için kesim derinliği ve onun türevi eş zamanlı olarak kontrol edilmelidir. Bu sebep-

ten kontrolcü çıkışları kesim derinliğindeki gerekli değişiklik (∆𝑎𝑝) ve bunun türevidir (∆𝑎�̇�). 

Bahsedilen bu kontrolcü çıkışları piezo eyleyiciye verilmektedir. Önerilen kontrolcü şeması 

Şekil 50 de verilmiştir. 

 

Şekil 50. Önerilen Kontrolcü yapısı 

Bu çalışmada hatalar (∆ap) ve  (∆aṗ) için 9 Gaussion üyelik (membership) fonksiyonları Şekil 

51, Şekil 52 ve Şekil 53 de verilmiştir. 

 

Şekil 51. Hatanın üyelik fonksiyonları  

 

Şekil 52. ∆𝑎𝑝 üyelik fonksiyonları 
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Şekil 53.  ∆𝑎�̇� üyelik fonksiyonları 

Kontrolcünün kural tabanları (rule base) Tablo 9’de gösterilmiştir 

Tablo 9. Bulanık Mantık Kontrolcü İçin Kural Yapıları 

No Kural tabanı 

1  Eğer (Hata, N4) ise (∆𝑎𝑝 N4’tür) & (∆𝑎�̇� N4’tür) 

2 Eğer (Hata, N3) ise (∆𝑎𝑝 N3’tür) & (∆𝑎�̇� N3’tür) 

3 Eğer (Hata, N2) ise (∆𝑎𝑝 N2’dir) & (∆𝑎�̇� N2’dir) 

4 Eğer (Hata, N1) ise (∆𝑎𝑝 N1’dir) & (∆𝑎�̇� N1’dir) 

5 Eğer (Hata, Z) ise (∆𝑎𝑝 Z’dir) & (∆𝑎�̇� Z’dir) 

6 Eğer (Hata, P1) ise (∆𝑎𝑝 P1’dir) & (∆𝑎�̇� P1’dir) 

7 Eğer (Hata, P2) ise (∆𝑎𝑝 P2’dir) & (∆𝑎�̇� P2’dir) 

8 Eğer (Hata, P3) ise (∆𝑎𝑝 P3’tür) & (∆𝑎�̇� P3’tür) 

9 Eğer (Hata, P4) ise (∆𝑎𝑝 P4’tür) & (∆𝑎�̇� P4’tür) 

 

3.4.2 Makine, Kesici Takım Rijitliği: Takım Eğilmesi Kompanzasyonu 

Kesici takım ve iş parçası etkileştikleri zaman oluşan taşlama kuvvetlerinden dolayı takımda 

Şekil 54 deki gibi bir esneme meydana gelir. Bu esnemeden kaynaklanacak hataların önüne 

geçmek amacıyla hekzapod, ilgili eksenler etrafında dönerek hatayı minimize edecek şekilde 

programlanmıştır. Dönüş miktarı ankastre kiriş teorisi ile belirlenmektedir. 
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Şekil 54. Kesici takım eğilmesi 

3.4.3 Esneme Miktarının Belirlenmesi: Ankastre Kiriş Teorisi 

Taşlama işlemi esnasında oluşan kuvvetlerden dolayı takımda eğilme meydana gelmektedir. 

Bu eğilme hem Z ekseni etrafında hem de Y ekseni etrafında olmaktadır.  Bu eğilmenin elimi-

nasyonu için öncelikle eğilmenin miktarı bilinmelidir. Bu çalışmada eğilme miktarı ankastre kiriş 

teoremi ile hesaplanmıştır. Taşlama makinesi ve mil rijit olarak kabul edilirse kesici takım an-

kastre bir kiriş olarak modellenebilir. 

 

Şekil 55. Takımın ankastre kiriş olarak modellenmesi 

Belirli bir X mesafesindeki içsel moment M ile gösterilirse; 

 

Şekil 56. Kesik kesici takım 

Ankastre kiriş teorisinden: 

𝐸𝐼
𝑑2𝛿

𝑑𝑥2
= −𝑀 

Burada 
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𝐸: Elastisite Modülü 

𝐼: Atalet Momenti 

𝛿: Sehim 

𝑥: A noktasından olan mesafe 

Sonuç olarak, takip eden denge denklemi yazılabilir: 

−𝐹𝑛𝑥 + 𝐹𝑛𝐿 +𝑀 = 0 

𝑀 = 𝐹𝑛𝑥 − 𝐹𝑛𝐿) 

𝐸𝐼
𝑑2𝛿

𝑑𝑥2
= 𝐹𝑛𝐿 − 𝐹𝑛𝑥 

𝐸𝐼
𝑑𝛿

𝑑𝑥
= 𝐹𝑛 𝐿 𝑥 −

𝐹𝑛𝑥
2

2
+ 𝐶1 

𝐸𝐼𝛿 =
𝐹𝑛 𝐿 𝑥

2

2
−
𝐹𝑛 𝑥

3

6
+ 𝐶1𝑥 + 𝐶2 

Burada 𝐶1 ve 𝐶2 sabitler olup, sınır şartları ile şu şekilde belirlenirler: 

𝑥 = 0 𝑖ç𝑖𝑛   {

𝛿 = 0 → 𝐶2 = 0
𝑑𝛿

𝑑𝑥
= 0 → 𝐶1 = 0

 

Sonuç olarak: 

𝑑𝛿

𝑑𝑥
= 𝜃 =

𝐹𝑛
𝐸𝐼
(𝐿𝑥 −

𝑥2

2
) 

𝛿 =
𝐹𝑛
2𝐸𝐼

(𝐿𝑥2 −
𝑥3

3
) 

Maksimum sehim ve eğim takımın en uç noktasında (𝑥 = 𝐿) olmaktadır: 

𝛿𝑛 = 𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑛𝐿

3

3𝐸𝐼
 

𝜃𝑦 = 𝜃𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑛𝐿

2

2𝐸𝐼
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3.4.4 Takım Ucuna Göre Hareket için Gerekli Olan Kinematik Hesaplamalar 

 

Şekil 57. Takım esnemesi ve Kinematik Hesaplamalar için koordinat sistemleri 

Kinematik dönüşüm matrisi eylemsiz (inertial) koordinat sistemi tabanlı olacaktır. 

𝐹𝑎
�̂�𝐶𝑀𝑀
(𝑎)

→   𝐹𝑝
�⃗⃗⃗�1
(𝑎)
,𝛼𝑡

→    𝐹𝑞
�⃗⃗⃗�2
(𝑎)
,𝛽𝑡

→    𝐹𝑏 

�̂�(𝑎,𝑏) = �̂�(𝑎,𝑝)�̂�(𝑝,𝑞)�̂�(𝑞,𝑏) 

𝐹𝑎 ve 𝐹𝑝 arasındaki dönüşüm matrisi (�̂�𝐶𝑀𝑀
(𝑎)

) CMM ölçüm cihazı yardımıyla hesaplanmıştır. 

Böylece; 

�̂�(𝑎,𝑏) = �̂�𝐶𝑀𝑀
(𝑎)

 𝑒𝑢1
(𝑎/𝑝)

,𝛼𝑡 𝑒𝑢2
(𝑎/𝑞)

,𝛽𝑡 

Yukarıdaki denklem yeniden düzenlenirse: 

�̂�(𝑎,𝑏) = 𝑒�̃�2𝛽𝑡𝑒�̃�1𝛼𝑡�̂�𝐶𝑀𝑀
(𝑎)  

= �̂�𝑦
(𝑎)
�̂�𝑥
(𝑎)
�̂�𝐶𝑀𝑀
(𝑎)

 

Yani, 

�̂�𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 = �̂�𝑦
(𝑎)
�̂�𝑥
(𝑎)
�̂�𝐶𝑀𝑀
(𝑎)

 

Burada  �̂�𝑥
(𝑎)

 takım ucunun X ekseni etrafındaki dönüşünden dolayı oluşan Rotasyon matrisini, 

�̂�𝑦
(𝑎)

 takım ucunun Y ekseni etrafındaki dönüşünden dolayı oluşan Rotasyon matrisini belirt-

mektedir. 

Takım ucu düz kinematik ötelenme miktarları şu şekilde yazılabilir: 
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Burada 𝑟𝑥, 𝑟𝑦 ve 𝑟𝑧 hekzapodun hareketli ucundan spindle ucuna kadar olan mesafelerdir. L, 

takım boyudur.  𝛿𝑡, teğetsel doğrultudaki takım esnemesi ve 𝛿𝑛, normal doğrultudaki takım 

esnemesidir. Takım esnemeleri ankastre kiriş teorisi vasıtası ile belirlenmektedir. 

Sonuç olarak düz kinematik için transformasyon homojen matrisi şu şekildedir: 

�̂�𝐹𝐾
(𝑎)
= [�̂�𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑇𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑
0 0 0 1

] 

Böylece, yeni hekzapod pozisyonu için transformasyon homojen matrisi: 

�̂�𝐻𝑒𝑥𝑎𝑝𝑜𝑑𝑁𝑒𝑤 = �̂�𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑𝑇𝑜𝑜𝑙�̂�𝐹𝐾
(𝑎)−1

 

Burada; �̂�𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑𝑇𝑜𝑜𝑙 takım için istenen transformasyon matristir. Hexapoda verilen Euler açıları 

�̂�𝐻𝑒𝑥𝑎𝑝𝑜𝑑𝑁𝑒𝑤 den hesaplanmaktadır. 

3.4.5 Deney Prosedürü 

Düzenekteki cihazların kontrolü için MATLAB SIMULINK’ den yararlanıldı. Kontrol edilen sis-

temin SIMULINK Modeli Şekil 60 de gösterilmiştir. Takım esneme kompanzasyonu ayrı ba-

ğımsız bir döngü olarak düşünülmüştür. 

Su jeti ile kesim yönteminin en önemli dezavantajlarından biri kesim işleminden sonra elde 

edilen eğik yüzey formudur. Sanayide bu parçalar düz yüzey elde etmek amacıyla tekrar iş-

lenmektedir. Fakat bu süreç, kalibrasyon işleminden dolayı oldukça fazla vakit kaybettirmek-

tedir. Numuneler su jeti tablasından alınıp örneğin freze tablasına konulduklarında kalibrasyon 

işleminin yapılması gerekmektedir. Yani numune yerlerinin makineye tanıtılması gerekmekte-

dir. Fakat numuneler zaten şekillendirilmiş numuneler olduğu için bu tanıtma işleminin çok 

hassas bir şekilde olması gerekmektedir. Bu da zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu çalış-

madaki metot ile önemli ölçüde zaman ve efor kazancı sağlanmıştır.  

Tek paso taşlama operasyonu üzerinde çalışılmıştır. 

Kullanılan deney numunesi Şekil 58 da gösterilmiştir. 
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Şekil 58. Kullanılan Numune 

Kontrol için kullanılan SIMULINK modeli Şekil 59 da gösterilmiştir. 

 

Şekil 59. Kontrol amacıyla kullanılan SIMULINK Modeli 

Genetik algoritma tarafından belirlenen kontrolcü parametreleri şu şekildedir: 

 Kp: 84.06 

 Kd: 14.1 

 Ki: -0.01766 

Deney parametreleri şu şekildedir: 

 Takım hızı: 0.1 mm/sn 

 Mil dönüş hızı: 25000 rpm 

 Materyal: 4mm ST37 

 Kullanılan CBN Takımların çapı: 4mm 

 Down-cut taşlama işlemi 

 Takım uzunluğu: 23.5 mm 

Sabit tutulan normal kuvvet: Fn = 7.5 N 

Tasarlanan kontrolcü parametreleri Genetik Algoritma vasıtası ile optimize edilmiştir. Bu se-

beple MATLAB’ın Response Optimization özelliğinden faydalanılmıştır. 
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Şekil 61. Takım eğilme kompanzasyonu SIMULINK Modeli 
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3.5 Bir Serbestlik Dereceli ve Altı Serbestlik Dereceli Haptik Sistemler ile Taşlama İş-

leminin Hareket Primitiflerinin Çıkartılması 

3.5.1 İnsan Elinin Efektif Serbestlik Derecesinin Kinematik Hareket Primitiflerini Mo-

dellemek için Doğrusal Adaptif Filtre ile Yeni Parametre Tahmin Metodu 

Görev Tanımı ve Hipotez 

İnsan belirlenmiş bir görev için belirli hareket primitiflerini uygulamayı tekrarlarla öğrenir. Bu 

tekrarlar sırasında, verilen göreve en uygun hareket primitifini sanıl bulacağını öğrenir. Burada 

tekrar sayısı verilen görevin karmaşıklığıyla ilişkili olabilir. Daha karmaşık görevler daha uzun 

öğrenme süreci ve karmaşık hareket primitifleri gerektirirler. Bu hareket primitifleri, uygunluk 

bakımından giderek daha iyi bir çözüm sağlayacaktır. Bu çalışmada, insan elinin hız profili göz 

önüne alınarak, hareketlerinin uygunluğunun her tekrarda arttığını göstermeyi deneyeceğiz. 

Uygunluk olarak alınan kıstas hareketin minimum sarsıntı ile daha kısa sürede yapılmasıdır. 

Bir diğer hipotez ise şu şekilde ifade edilebilir: belirli bir görev için olan hareket primitifleri tüm 

sağlıklı katılımcılar için neredeyse aynı olmalıdır. Bu hipotezi kanıtlamak için, altı genç adamın 

her tekrarda yaptıkları el hareketleri izlenmiştir. 

Deney yapabilmek için, hareket primitifine karşılık gelen görevlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Tanımlanan görev, kütle yay sistemini rahat bir hızla basmak ve çekmektir. Standart bir görev 

olarak bu görev, kapı kapatma gibi düşük empedanslı işlerden dağcılık gibi yüksek empedanslı 

aktivitelere kadar farklı alanlarda görülebilir. 

 

Şekil 62. İstenen pozisyon, hız, ivme ve kuvvet profilleri 

Deneyler esnasında, tüm katılımcılar belli bir gürültüyle birlikte ritmik hareketler ürettiler. Ama-

cımız gürültüyü sistematik örüntünün içinden bu gürültüyü ayıklamaktır. Denklem (3), sistema-

tik örüntüyü �̂�(𝑡) tahmin ederek açıklığa kavuşturur, onu hız sinyalinden çıkartıp gürültü sinyali 

hakkında bir fikrimiz olacak. 

 𝑉(𝑡) = �̂�(𝑡) + 𝑛(𝑡) (3) 

Bu amaca ulaşmak için, verilerin tanım kümesini değiştiren ve sistematik örüntünün geometrik 

bir biçimde tahmin edilmesini sağlayan yeni bir yöntem önerdik. 
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Akıllı Admitans Olarak İnsan Dinamiği 

İnsan, tanımlanan görev gereğince empedans veya admitans arasında geçiş yaparak çevresi 

ile etkileşime girer. Kuvvetle hareketi kontrol etmek istediğinde rolü admitans olur. Teğet kuv-

vetin önemsiz olduğu kâğıda yazı yazma işinde olduğu gibi. Diğer durumda, rolü empedanstır, 

kuvvet uygular, nesnenin hareketini izler ve kontrol eder, bir fincan kahve taşımada olduğu 

gibi. Bu çalışmada, katılımcılar tek serbestlik dereceli haptik kutunun topuzunu tutar ve sanal 

nesneyi hareket ettirmeye çalışırlar. Sanal nesne, Simulink ortamında kütle yay sönümleyici 

sistemi olarak modellenmiştir. Şekil 63, eşleşme sisteminin genel şemasını göstermektedir. 

 

Şekil 63. El ile haptik cihazın topuzu arasındaki eşleşme 

Eli de dahil olmak üzere kas-iskelet sistemi kolu, yukarıdaki rakamın neredeyse 30'undan fazla 

serbestlik derecesiyle ilgilenmektedir. Vücudun diğer eklemleri de kol eklemlerinden ziyade 

çok etkili ancak daha nişanlıyken. Serbestlik derecelerinin sinerjisi, insan hareket sisteminin 

sinir kontrolünün boyutsal analizinde çok önemli bir konudur (Santello vd., 2013). Sistemin 

empedans veya admitans olarak rolünü kabul ederek, kuvvet ve hareket arasındaki ilişki hak-

kında daha fazla bilgi edinmeyi ve sistemdeki enerji iletimini takip etmeyi mümkün kılar (Hogan, 

1985). İnsan, kinematik kısıtlamalar veya nesnenin ataleti nedeniyle gerçek fiziksel nesnelerle 

etkileşime girdiğinde, kuvvet uygulamalıdır. Güç uygulamak için, gerçek nesnenin tahmini iç 

ters modeli kullanır (Wolpert vd., 1998). Bu model, istenilen yörüngenin oluşturulması için ge-

rekli gücü tahmin etmesine yardımcı olur. Bu gerçek, aşağıdaki resimde şematik olarak göste-

rilmiştir. 

Yavaş nöro-mekanik sistem nedeniyle, insan türü, yalnızca iç geribildirim kontrol sistemini kul-

lanarak hareketini kontrol edemez. Karmaşık hareketleri yönetmek için merkezi sinir siste-

minde (MSS) dış gerçek fiziksel dünyanın iç modeline ihtiyaç duyar. İnsanlar MSS'de ileri ve 

ters model olmak üzere iki tür iç model kurmaya çalışır (Jordan ve Rumelhart, 1992). İleri mo-

deller, gerçek nesnenin gelecekteki durumunu öngörmeye yardımcı olur. Ters modeller ise, 

Şekil 64'de gösterildiği üzere, istenen yörünge üretmek için istenen motor komutlarını vermek 

için kullanılır. 
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Şekil 64. İnsan, gerçek kütle yay sistemi ile etkileşerek empedans gibi davranıyor 

Şekil 65'de, insan topuz üzerinde hareket uygular ve haptik cihaz tarafından üretilen kuvveti 

alır. Aslında yay tarafından üretilen kuvvet, elle uygulanan yer değiştirme ile ilgilidir ve sönüm-

leyici tarafından üretilen kuvvet yer değiştirmenin türevi ile hesaplanır. Benzer şekilde, kütlenin 

hızlandırılması için gereken kuvvet ivme ile üretilir. Açıktır ki, tüm hesaplama ve oluşturulan 

kuvvetler, girdi olarak harekete bağlıdır. Operatör hareketi verdiği ve gücü aldığı için, admitans 

olarak davranır. 

 

Şekil 65. İnsan, sanal kütle yay sistemi ile etkileşerek empedans gibi davranıyor 

Akıllı admitans olarak insan dinamiği, sanal çevrenin empedansının tersini bulmaya ve buna 

göre hareketi uygulamaya çalışır. Bu kavram resimsel olarak Şekil 66'te gösterilmektedir. 
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Şekil 66. Sanal çevre ve insan arasındaki kavramsal bağlaşım 

Haptik cihaz, insan dinamiği ve sanal ortamın birleşimi Şekil 67'te blok diyagramı ile gösteril-

miştir. İnsanoğlu, çevrenizle etkileşime girerek onların matematiksel modelini bilmemektedir. 

İşte bu yüzden sanal ortamı bilinmeyen empedans olarak adlandırıyoruz. MSS'nde dahili mo-

deli oluşturmaya çalışsa da nesneleri en uygun şekilde ele almaya yardımcı olur.  

 

Şekil 67. El ve haptik cihazın bağlaşımının kontrol devresi 

Görev Sırasında Hareket Primitiflerini Öğrenme 

İnsan, tekrar ederek ve iyileştirme yaparak görevleri en uygun şekilde yapmayı öğrenir. Basit 

görevler için öğrenme süreci daha kısadır. Karmaşık görev içinse karmaşık hız profilinden do-

layı daha zordu. Öğrenme süreci boyunca hareket primitiflerini en uygun şekilde nasıl uygula-

yacağını öğrenir. Uygunluk ölçümü, minimum zaman, doğruluk, asgari sarsıntı vb. gibi birçok 

kıstasa göre tanımlanabilir. Bu fenomeni değerlendirmek için, yeni ve basit bir deneysel test 

önerildi. Altı katılımcıdan iki sabit konum arasında basarak ve güçlendirerek sanal bir kütle yay 

sistemini istenen hızda manipüle etmeleri istenildi. Çıkarılan hız profilleri arasındaki benzerlik-

ler nedeniyle altı katılımcıdan üçünün el hareketleri nakledildi(Şekil 70). Daha önceki çalışma-

lara göre (Felix vd., 2007; Israr vd., 2009; Hasson vd., 2012), cisimlerin en iyi şekilde manipüle 

edilmesinin onların rezonans frekansında hareket ettirilmeleri olduğu biliniyor. Haptik kutusu-

nun doğal bir şekilde rezonansa girmesine izin verildi ve Şekil 71'da siyah eğri ile gösterilen 
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veriler kaydedildi. Öğrenme sürecinde operatörlerin hız profili optimal olanla karşılaştırıldı. So-

nuçlar, insan, hareket primitifini görev performansını optimize edecek şekilde kontrol etmeyi 

her adımda öğrendiğini gösteriyor. Bu optimizasyon işlemi, dahili optimal geri bildirim kontrol 

sistemi tarafından gerçekleştirilir (Nagengast, Braun ve Wolpert, 2010). Şekil 71'da görüldüğü 

gibi öğrenme süresi kişiden kişiye değişir. Öğrenme sürecini, önceden bilgi, duyu-motor sis-

temi ve MSS büyük ölçüde etkiler. Örneğin, ana testten önce üçüncü katılımcıya haptik kutu-

sunun genel dinamik bilgisine sahip olmak için farklı hızda ve sertlikte haptik kutusunu hareket 

ettirmesini etmesi istendi. Test sırasında, o katılımcı harekete geçirici kutunun dinamiğini bili-

yordu ve gördüğünüz gibi, testin başlangıcından itibaren diğerlerinden daha optimaldi. Katı-

lımcı II, sistemin dinamikliğini, değişken ve daha keşfedici bir yolla anlamaya çalışır ve onun 

son hız profili, görevi yerine getirme konusundaki başarısını en iyi şekilde göstermektedir. Ge-

nel olarak, insanlar beceriksizce görev yapmaya başlarlar ve öğrenme süreci boyunca belirli 

bir görevde daha profesyonel olurlar ve başka bir görevde profesyonelleşmek için yeni bir öğ-

renme sürecinden geçmelidirler. 

 

Şekil 68. Kütle yay sistemini manipüle etmek için öğrenme sürecinde üç katılımcının el hızı profili 

Şekil 68, öğrenme süreci boyunca hız profilinin alt hareketlerinin birleştiğini ve daha büyük ve 

pürüzsüz bir hareket üretmek üzere toplandığını göstermektedir. Bu prosedür Şekil 69'da öğ-

renimden önce ve sonra olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 69. Öğrenme sürecinde insan elinin hareket primitifleri 

Model Uzayının, Düzleminin Ve Vektörünün Tanımlanması 

𝑢(𝑡) ve 𝑦(𝑡) girdisi ile dinamik bir sistem için, tahmin edilen çıktı �̂�(𝑡) genellikle aşağıdaki doğ-

rusal olmayan ifadeyle ifade edilebilir: 

 �̂�(𝑡) = �̃�(𝑦(𝑡 − 1),… , 𝑦(𝑡 − 𝑛), 𝑢(𝑡 − 1),… , 𝑢(𝑡 −𝑚))  

Sistem tanımlamasında, öngörülen çıktı �̂�(𝑡), ölçülen regresyon vektörü 𝜑(𝑡) ve parametre 

vektörü 𝜃 arasında bir ilişki istiyoruz: 

 �̂�(𝑡|𝜃) = 𝑔(𝜑(𝑡), 𝜃) , 

𝜑(𝑡) = [𝑦(𝑡 − 1) … 𝑦(𝑡 − 𝑛) 𝑢(𝑡 − 1) … 𝑢(𝑡 − 𝑚)]𝑇 
 

Varsayalım ki 𝜑(𝑡) 𝑑 boyutlu olsun: 𝜑(𝑡) ∈ 𝑅𝑑, 𝑑 = 𝑚 + 𝑛. 

Model uzayı dinamik sistem çıktıları 𝑦(𝑡) ∈ 𝑅 ve regresyon vektörü 𝜑(𝑡) ∈ 𝑅𝑑'nin kombinas-

yonu ile 𝑑 + 1 boyutlu uzay 𝑅𝑑+1 olarak tanımlanır. Daha sonra model uzayı koordinatındaki 

her veri noktası veya gözlem 𝑝(𝑡) ∈ 𝑅𝑑+1 ile gösterilebilir. 

 𝑝(𝑡) = (𝑦(𝑡 − 1),… , 𝑦(𝑡 − 𝑛), 𝑢(𝑡 − 1),… , 𝑢(𝑡 − 𝑚), 𝑦(𝑡))  

Bu yeni uzayın avantajı dinamik kavramların geometrik kavramlara dönüşmesidir. Örneğin, 

doğrusal dinamik sistem için model, regresyon vektörünün ve parametre vektörünün bir iç çar-

pımı olarak ifade edilebilir: 

 𝑦(𝑡) = 𝜑(𝑡)𝑇𝜃 + 𝑒(𝑡)          , �̂�(𝑡|𝜃) = 𝜑(𝑡)𝑇𝜃  

Mükemmel doğrusal sistem için 𝑒(𝑡)'nin sıfır olduğunu varsayalım ve ardından model uzayında 

bir hiper düzlem denklemi olarak aşağıdaki denklem ortaya çıkar: 
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 𝜑(𝑡)𝑇𝜃 − 𝑦(𝑡) = 0  

Bu hiper-düzlem 𝑃𝜃, model uzayında d boyutunun bir alt uzayıdır. Bu durumda, 𝑒(𝑡) sıfır de-

ğilse, hiper düzlemden 𝑝(𝑡) ∈ 𝑅𝑑+1 veri noktasının uzaklığı olarak görünür. Sonuç olarak, pa-

rametre vektörü 𝜃, hiper düzlemin normal vektörü olarak çıkar ve bunu model vektörü olarak 

da adlandırabiliriz. 

 𝑉𝜃 = [𝜃 −1]𝑇 , 𝑉𝜃 ∈ 𝑅
𝑑+1  

Bu geometrik nosyonlar, regresyon vektörü 𝜑(𝑡) = [𝑦(𝑡 − 1) 𝑢(𝑡 − 1)]𝑇 olan 𝑅3 uzayı için 

Şekil 70'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 70. Model Uzayı, Düzlemi Ve Vektörü 

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, doğrusal olmayan dinamik sistemler için, hiper düzlem yerine 

hiper yüzeylerle karşılaşacağız. Bir sonraki bölümde, doğrusal durumda hiper düzlemin ve 

doğrusal olmayan durumda hiper yüzeyin şeklinin sadece model hakkında bilgi vermekle kal-

mayıp aynı zamanda hiper düzlem ve yüzey üzerindeki veri noktasının dağılımından ekstra 

bilgi çıkarılabileceğini göstereceğiz. 

Model Uzayında Adaptif Filtre 

Sinyallerin zaman değişkenine bakılarak tahmin edilmesi için farklı yöntem ve teknikler mev-

cuttur. Adaptif filtre pratik uygulamalarda en yaygın kullanılan sinir ağlarından biridir (Hagan 

vd., 1996). Bu çalışmada elin hız profilinin dinamiğini tanımlamak için adaptif filtre seçilmiştir. 

Aslında sistem tanımlama, veri kümesi girdi ve çıktılarını kullanarak dinamik sistem modelleri 

oluşturma yöntemi olarak tanımlanır. Sinyal tanımlama için de benzer bir perspektif kullandık. 

Nitekim, otoregresif yapı olarak iyi bilinen kapalı döngü şeklindeki bir sinyali bulmak için sinya-

lin önceki verilerini kullanırız. 
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 �̂�(𝑘|𝑊,𝜑(𝑘)) = 𝑤1 ∗ 𝑦(𝑘 − 1) + 𝑤2 ∗ 𝑦(𝑘 − 2) +⋯+𝑤𝑛 ∗ 𝑦(𝑘 − 𝑛)  

Bu çalışmada iki gecikmeli adaptif filtre kullandık. Bunun sinir ağı yapısı Şekil 71'de gösteril-

miştir. 

 

Şekil 71. Adaptif filtrenin iki gecikmeli sinir ağı yapısı 

Yukarıdaki filtrenin yönetici denklemi: 

 �̂�(𝑘) = 𝑊1 ∗ 𝑦(𝑘 − 1) +𝑊2 ∗ 𝑦(𝑘 − 2)  

𝑊1 ve 𝑊2, sinyal akımlarının bir ve iki adim geri değerlerine tekabül eden en uygun ağırlıkları 

belirtir. Sinüzoidal sinyaller için tanımlama ve tahmin için iki ağırlık yeterlidir. Tabii ki daha kar-

maşık sinyaller için, uyarlanabilir filtrede daha fazla gecikmelere ihtiyaç duyulacaktır. Bununla 

birlikte, daha önce de belirtildiği gibi, çalışmamızdaki hız sinyallerinin gürültülü olması nede-

niyle, LMS algoritması sinyalin dinamiklerini (frekans, genlik, faz) yakalayamamaktadır. Bu 

yüzden yeni yöntem bir önerdik. Bu çalışmada, sadece iki gecikmeli uyarlamalı filtre için geliş-

tirdiğimiz yöntemimizi sunuyoruz. 

İki gecikmeli adaptif filtre için model alanı üç boyutla tanımlanır; yani, 𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2). 

Bu durumda önerilen alan üç boyuta sahip olduğundan her nokta bir 𝑝(𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 −

2)) koordinatı ile gösterilebilir. Diğer bir deyişle, model uzayındaki her nokta ardışık üç veri 

sinyali anlamına gelir. Bu uzay, modelin doğrusal bir modelle temsil edilebilir olup olmadığını 

kontrol etmeyi mümkün kılar. Tüm noktalardan kabul edilebilir bir sapmanın altında kalacak 

şekilde bir düzlem geçirebilirsek, o zaman sinyalin doğrusal bir modelle temsil edilebilir olduğu 

sonucuna varabiliriz. Bir düzlemin x-y-z koordinatındaki denklemi ve 𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2) 

koordinatındaki bir modelin korunum denklemi karşılaştırıldığında, iki gecikmeli adaptif filtrenin 

korunum denkleminin, koordinat sisteminin orijininden geçen bir düzlemin denklemi olduğunu 

görürüz. 

 
{
𝑊1 ∗ 𝑦(𝑘 − 1) +𝑊2 ∗ 𝑦(𝑘 − 2) − 𝑦(𝑘) = 0

𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 = 0
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Model düzleminin normal vektörü: 

 �⃗⃗�𝑊 = [𝑊1 𝑊2 −1]𝑇  

Bu vektör model vektörü olarak adlandırılabilir. Bölüm 4.6.1’te model düzlemindeki verilerin 

şeklinin sinyal hakkında bazı ilave bilgilere sahip olabileceğini göreceğiz. Örneğin, uyarlanabilir 

filtre için bu şekil bir elipstir ve elipsin geometrik özellikleri ile adaptif filtrenin katsayıları ara-

sında bir kapalı form ilişkisi vardır. LMS algoritması ile model vektörünün katsayılarını bulabi-

liriz ancak el hızı sinyali için gelecekteki değerleri sinyal gürültüsü nedeniyle doğru tahmin edi-

lemez. Bu sorunun üstesinden gelmek için model düzleminde bulunan ek bilgiler kullanılabilir. 

3.5.2 Robotik Çapak Alma İşlemi için İnsan Hareket Primitiflerinin Öğrenilmesi 

Bu bölümde, DMP modeli incelenmiştir. DMP'nin temelleri için, okuyucu Pastor vd. (2009)'un 

ilham verici çalışmasına atıfta bulunabilir. DMP, doğrusal olmayan bir diferansiyel denklem 

kullanarak herhangi bir değiştirme veya tekrar optimizasyon gerektirmeksizin farklı başlangıç 

noktalarından otomatik olarak hedef pozisyona götürebilen yörünge üretimini ve planlamasını 

formüle eder (Pastor vd., 2009). Dönüşüm sistemi olarak da adlandırılan DMP modeli şu şe-

kilde gösterilir: 

 𝜏𝑧�̇� = 𝛼𝑧(𝛽𝑧(𝑔 − 𝑦) − 𝑧) + 𝑓(𝑥) + 𝑐𝑧 

𝜏𝑧𝑧 = �̇� 

 

Bu aslında  𝑓(𝑥) doğrusal olmayan terimi ve 𝑐𝑧 bağlantı terimi eklenen kütle-sönümleyici-yay 

sistemidir; burada 𝑦, �̇� ve �̈�, istenen yörüngenin konumu, hız ve ivmesine karşılık gelirken, 𝛼𝑧 

ve 𝛽𝑧 zaman sabitleridir. 𝜏𝑧 bir ölçeklendirme faktörü, 𝑔 arzulanan bitiş pozisyonu (Pastor vd., 

2009) ve x denklem (5) ile belirlenen faz değişkenidir. Burada, ivme terimi doğrudan denklem-

lere dahil edilmemesine karşın �̇� ve �̈� ölçek faktörü 𝜏𝑧 ile doğru orantılıdır. 

Hareketin profilini değiştiren doğrusal olmayan terim şu şekilde sunulabilir: 

 
𝑓(𝑥) =  

∑ 𝜔𝑖𝜓𝑖(𝑥)
𝑘
𝑖=1

∑ 𝜓𝑖(𝑥)
𝑘
𝑖=1

𝑥(𝑔 − 𝑦0)  

Burada 𝜔𝑖’ler ağırlık ve 𝜓𝑖(𝑥)’ler denklem (4)’te yapısı verilen temel fonksiyonlardır. 

 𝜓𝑖 (𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(ℎ𝑖(𝑥 − 𝑐𝑖)
2) (4) 

Ve x, kanonik sistem olarak da adlandırılan ve aşağıdaki formda olan ekstra bir dinamik sistem 

tarafından belirlenen faz değişkendir. 

 𝜏𝑧�̇�  = 𝛼𝑥  𝑥 (5) 



97 
 

Bu temel fonksiyonlar, basit bir parametre belirleme işleminden sonra karmaşık hareketler ya-

ratabilir. Bağlanma terimi, dinamik sistemlerde engeli önlemek için kullanılır ve pertürbasyona 

karşı sağlamlığa neden olur. Bağlantı terimi 𝑐𝑧'yi hesaplamak için, engeller potansiyel alan 

gösterimi kullanılarak modellenmiştir (Pastor vd., 2009). 

Daha önce yapılan literatür taramasından bilindiği gibi DMP, robotların ve insansı robotların 

atlama, tutma ve yerleştirme hareketleri gibi uygulamalarda daha yaygın bir şekilde kullanıl-

maktadır. Bu görevlerde dinamik bir ortam var ve robot hareketlerinin mikron boyutunda olması 

gerekmiyor. Bununla birlikte, bu çalışmada kullanılan çapak alma işleminde, ortam statiktir ve 

alet ucu yörüngesi, milimetre büyüklüğünde çapaklar nedeniyle iş parçasında yüksek hassasi-

yette bir işleme gerçekleştirmelidir. Buna ek olarak, engelden kaçınma yerine, çapak alma iş-

leminde işleme takımı ile iş parçası arasındaki temastan dolayı yörüngeyi etkileyen çapak alma 

kuvvetleri de göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla, bu durumda, bağlanma terimi çapak alma 

kuvvetleri kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Yapılan çapak alma işleminin iki serbestlik derecesi vardır: kesme derinliği yönü ve ilerleme 

yönü. Dolayısıyla bu hareketleri gerçekleştirmek için iki farklı dönüşüm sistemi olması gerekir. 

Hareket primitifleri temel fonksiyonların ağırlıklı toplamı, zaman sabitleri ve zaman ölçekleme 

faktörü kullanılarak bulunmuştur (Pastor vd., 2009). Bu parametreler, verilen yörüngenin nasıl 

oluşturulacağı konusunda kılavuz olarak kullanılmıştır. Kanonik sistemde, 𝑥 kuvvet teriminin 

etkisini kontrol etmek için kullanılmıştır. Burada, alternatif olarak, DMP denklemini güçlendir-

meyi ve yörüngenin özelliklerini, anlık çapak alma kuvvetlerinin etkisi altındayken zaman sa-

bitleri ve zaman ölçeği faktörlerine uydurmayı öneriyoruz. 

Bunların sonucunda normal yöndeki hareketin dönüşüm sistemi aşağıdaki şekle getirilmiştir. 

 𝜏𝐷�̇� = 𝛼𝐷(𝛽𝐷(𝐷𝑐
𝑠𝑒𝑡 − 𝐷𝑐) − 𝑧) + 𝑓𝐷

𝐷𝑀𝑃(𝑥) + 𝑓𝐷
𝐷𝑒𝑏𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔

(𝐹𝑛, 𝐹𝑡) 

𝜏𝐷�̇�𝑐 = 𝑧 

(6) 

Burada, 𝐷𝑐 çapak alam işindeki kesme derinliği ve 𝐷𝑐
𝑠𝑒𝑡 istenen kesme derinliğidir. Ayrıca, teğet 

hareketin dönüşüm sistemi de aşağıdaki gibidir. 

 𝜏𝑓𝑓�̇� = 𝛼𝑓(𝛽𝑓(𝑔 − 𝑝) − 𝑓𝑅) + 𝑓𝑓
𝐷𝑀𝑃(𝑥) + 𝑓𝑓

𝐷𝑒𝑏𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔(𝐹𝑛, 𝐹𝑡) 

𝜏𝑓�̇� = 𝑓𝑅 

(7) 

Burada, 𝑔 yörüngenin ölçekli hedef konumu ve 𝑝 ölçekleme faktörü 𝜏𝑓 oranında takımın ko-

numu ile doğru orantılıdır ve  𝑓𝑅 ilerleme hızıdır. 
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Her iki DMP'de de, yörüngenin uyumu için doğrusal olmayan kuvvet terimleri 𝑓𝐷
𝐷𝑀𝑃(𝑥), 𝑓𝑓

𝐷𝑀𝑃(𝑥) 

ve Bayes’çi normalleştirme geri yayılım algoritması tarafından eğitilmiş iki katmanlı ileri bes-

leme ağı ile belirlenen doğrusal olmayan fonksiyonları 𝑓𝐷
𝐷𝑒𝑏𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔(𝐹𝑛, 𝐹𝑡), 𝑓𝑓

𝐷𝑒𝑏𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔(𝐹𝑛, 𝐹𝑡) ol-

mak üzere iki doğrusal olmayan fonksiyon vardır. 𝐹𝑛 ve 𝐹𝑡 sırasıyla normal ve teğet yöndeki 

çapak alma kuvvetleridir. Her iki dönüşüm sistemi 𝐹𝑛 ve 𝐹𝑡 'yi kullandığından, birbirleri arasında 

örtülü bir bağ oluşturmaktadırlar. 

Fonksiyon yaklaştırma problemini formüle etmek için, denklem (6) ve (7)’yı yeniden düzenler-

sek 

 𝜏𝐷�̇� − 𝛼𝐷(𝛽𝐷(𝐷𝑐
𝑠𝑒𝑡 −𝐷𝑐) − 𝑧) = 𝑓𝐷

𝐷𝑀𝑃(𝑥) (8) 

 𝜏𝑓𝑓�̇� − 𝛼𝑓(𝛽𝑓(𝑔 − 𝑝) − 𝑓𝑅) = 𝑓𝑓
𝐷𝑀𝑃(𝑥) (9) 

Yukarıdaki denklemlerin sol tarafına gösterilen yörüngeden gelen bilgileri girdiğimiz zaman, 

aşağıdaki denklemleri elde ederiz. 

 𝑓𝐷,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝐷𝑀𝑃 (𝑥) = 𝜏𝐷

2 �̈�𝑐 − 𝛼𝐷(𝛽𝐷(𝐷𝑐
𝑠𝑒𝑡 − 𝐷𝑐) − 𝜏𝐷�̇�𝑐)  

 𝑓𝑓,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝐷𝑀𝑃 (𝑥) = 𝜏𝑓

2𝑓�̇� − 𝛼𝑓(𝛽𝑓(𝑔 − 𝑝) − 𝑓𝑅)  

Böylece, bir fonksiyon yaklaşımı problemi elde ettik. Burada 𝑓𝐷
𝐷𝑀𝑃(𝑥) ve 𝑓𝑓

𝐷𝑀𝑃(𝑥)’in paramet-

releri bu fonksiyonların 𝑓𝐷,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝐷𝑀𝑃 (𝑥) ve 𝑓𝑓,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝐷𝑀𝑃 (𝑥) fonksiyonlarına mümkün olduğunca yakın 

olacak şekilde ayarlanır. 

Hatayı en aza indirmek için kullanılan maliyet fonksiyonu: 

 
𝐽𝐷𝑖 =∑𝜓𝑖(𝑡) (𝑓𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝐷 (𝑡) − 𝜔𝐷𝑖𝜉𝐷(𝑡))
2

𝑃

𝑡=1

  

 
𝐽𝑓𝑖 =∑𝜓𝑖(𝑡) (𝑓𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑓 (𝑡) − 𝜔𝑓𝑖
𝜉𝑓(𝑡))

2
𝑃

𝑡=1

  

Burada üstel temel fonksiyon 𝜓𝑖(𝑡) aşağıdaki fonksiyonda tanımlanmıştır. 

 𝜓𝑖 (𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(ℎ𝑖(𝑥 − 𝑐𝑖)
2)  

𝜔𝐷𝑖 ve 𝜔𝑓𝑖
 aşağıda denklemi verilen lineer regresyon probleminin çözümüdür; 

 
𝜔𝑖 = 

𝑠𝑇Γ𝑖𝑓𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑠𝑇Γ𝑖𝑠
  

Burada, 
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𝑠 = [

𝜉(1)
𝜉(2)
⋮

𝜉(𝑃)

]  

Burada 𝜉𝐷(𝑡) = 𝑥(𝑡)(𝑔 − 𝑝) ve 𝜉𝑓(𝑡) = 𝑥(𝑡)(𝐷𝑐
𝑠𝑒𝑡 − 𝐷𝑐) ve, 

 

Γ𝑖 = [

𝜓𝑖(1)   0

 𝜓𝑖(2)   
  ⋱  
0   𝜓𝑖(𝑃)

]  

Bu kısımda yukarıdaki denklemler kullanılarak kuvvet terimleri elde edildi dolayısıyla üretilen 

yörünge gösterilen yörüngeye uyduruldu. 

Teğet ve normal doğrultudaki doğrusal olmayan terimler son olarak aşağıdaki şekli almıştır. 

 
𝑓𝐷
𝐷𝑀𝑃(𝑥) =

∑ 𝜓𝑖(𝑥)𝜔𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝜓𝑖(𝑥)
𝑘
𝑖=1

𝑥(𝐷𝑐
𝑠𝑒𝑡 −𝐷𝑐(0))  

 
𝑓𝑓
𝐷𝑀𝑃(𝑥) =

∑ 𝜓𝑖(𝑥)𝜔𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝜓𝑖(𝑥)
𝑘
𝑖=1

𝑥(𝑔 − 𝑝0)  

𝑓𝐷
𝐺𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔(𝐹𝑛, 𝐹𝑡) ve 𝑓𝑓

𝐺𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔(𝐹𝑛, 𝐹𝑡) doğrusal olmayan denklemleri ise gösterimden gelen 𝐹𝑡 ve 

𝐹𝑛 kuvvetleri kullanılarak elde edilebilir. Bu şekilde 𝑓𝐷
𝐷𝑀𝑃(𝑥) ve 𝑓𝑓

𝐷𝑀𝑃(𝑥) ile elde edilen uydurma 

daha da iyileştirilebilir. 

 𝑓𝐷,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝐷𝑒𝑏𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔(𝐹𝑛, 𝐹𝑡) = 𝜏𝐷

2 �̈�𝑐 − 𝛼𝐷(𝛽𝐷(𝐷𝑐
𝑠𝑒𝑡 − 𝐷𝑐) − 𝜏𝐷�̇�𝑐) − 𝑓𝐷

𝐷𝑀𝑃(𝑥)  

 𝑓𝑓,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝐷𝑒𝑏𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔(𝐹𝑛, 𝐹𝑡) = 𝜏𝑓

2𝑓�̇� − 𝛼𝑓(𝛽𝑓(𝑔 − 𝑝) − 𝑓𝑅) − 𝑓𝑓
𝐷𝑀𝑃(𝑥)  

Doğrusal olmayan bu fonksiyonlar, MATLAB Sinir Ağı Araç Kutusu (Kim ve Lee, 2008) kulla-

nılarak Bayes’çi normalleştirme geri yayılım algoritması tarafından eğitilmiş iki katmanlı ileri 

beslemeli sinir ağı kullanılarak yaklaştırılır. Sheela ve Deepa (2013)’nın önerdiği yöntemler göz 

önünde bulundurularak, sinir ağı gizli nöron sayısı belirlendi. 

Deney Düzeneği 

Bu çalışmanın odak noktası, bir uzmanın hareket primitiflerini çıkarmak ve çapak alma robo-

tuna aktarmaktır. Uzmanın hareket primitifleri, haptik cihaz kullanılarak kaydedildi ve iş parçası 

üzerine uygulanan kuvvet dikkate alınarak analiz edildi ve daha sonra istenen pozisyon belir-

lendi (Şekil 72). 
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Şekil 72. Hareket primitifleri deney düzeneği 

Şu anda kullanılan deney düzeneği, uzmanın çapak alma işlemlerini takip etmek ve kaydetmek 

için oluşturulmuştur. Çapak alma aleti, bir haptik cihazın ucuna tutturulmuştur. Bu deneyde, 

haptik cihaz, takımın hareketi, hız ve ivmesini ölçmek için kullanılır. Çapak alma işlemlerini 

gerçekleştirmek için, uzman çapak alma takımını tutar ve bir iş parçasının üzerinde hareket 

ettirir. 

Bu çalışmada kullanılan iş parçaları, altı eksenli bir kuvvet / tork sensörü ATI FT07638'in yer-

leştirildiği bir sabitleme parçasına sabitlenerek kendilerine etki eden kuvveti ve torku ölçmek-

tedir (Şekil 73). 

 

Şekil 73. F/T sensörü ve iş parçaları için üretilen sabitleme aparatı 

İş parçalarının yüksekliği değişen farklı yüzey profilleri bulunmaktadır, örnek profiller Şekil 74’te 

gösterilmiştir. Ayrıca, çapak alma işinde, PFERD şirketinden alınan bir cBN aşındırıcı uçları 

kullanılmıştır. 

Bilek kinematiği, iş mili ve takım boyutları kullanılarak, bilek koordinat sistemine göre takım 

ucu koordinat sisteminin öteleme ve dönüşü bir dönüşüm matrisi ile temsil edildi. Sonrasında, 

haptik cihazdan gelen verileri ve dönüşüm matrisini kullanarak, takım ucunun konumu ve hızı 
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elde edildi. Kuvvet/tork sensörü üzerindeki kuvvetler ve haptik cihazın konumu, 1000 Hz'lik bir 

örnekleme oranı ile aynı anda kaydedildi. Ayrıca, yürüyen ortalama filtresi, gürültüyü azaltmak 

için kuvvet verilerine uygulandı. Bu veriler daha sonra parametre belirleme için DMP modelinde 

kullanıldı. 

 

Şekil 74. Farklı profillere sahip iş parçaları 

3.5.3 Dinamik Hareket Primitifleri ve Kuvvet Geri Bildirimi: Hassas Taşlama İşleminde 

Tele-Operasyon 

Dinamik Hareket Primitifleri 

DMP'ler, çekim uzayı (attractor space) tanımlayan doğrusal olmayan diferansiyel denklemler-

dir. Uzaydaki başlangıç noktasından başlayarak, DMP tabanlı çekim odağı (DMP attractor) 

istenen hedef noktasına ulaşan bir yörünge oluşturur. Bu yörünge, insan örneklerini kullanarak 

iyileştirilebilir. Ayrıca, DMP'leri başlangıç ve bitiş noktalarında değişikliklere izin vererek onları 

esnek hale getirir. İnsan gösterilerini kullanarak toplanan bir DMP, insan hareketini taklit etmek 

için kullanılabilir. Üstelik yörüngenin başlangıç ve hedef noktaları çevrimiçi göreve uyarlanabilir 

(Ijspeert vd., 2013).  

Yerel hareketlerdeki çapak alma işleminde, iş parçasının yüzeyinin normal kuvvetine 𝐹𝑛 bağlı 

olduğu için, işlemin DMP'leri, 𝐹𝑛'nin bir fonksiyonu olmalıdır. Bu durumda, 𝐹𝑛’ e bağlı olan DMP 

modeli, artık konumun bir yörünge modeli değil, kuvvet ve türevlerinin yörüngesidir. Sistemin 

nokta çekim odağı sabit tutmak istediğimiz amaç kuvvettir. Bu kuvveti daha iyi yüzey kalitesi 

elde etmek için sabit tutmak istiyoruz. Normal kuvvetin yörünge dönüşüm sistemi şu şekilde 

sunulabilir: 

𝜏𝑧�̇�𝐹 = 𝛼𝐹(𝛽𝐹(𝐹𝑛
𝑠𝑒𝑡 − 𝐹𝑛) − 𝑧𝐹) + 𝑓𝐹(𝑥) + (10) 

𝜏𝐹�̇�𝑛 = 𝑧𝐹  (11) 

Burada, P, piezoelektrik eyleyicinin hareketi. Bu hareket, deney sırasında piezo hareketlerden 

veya deney düzeneğin ekleminin radyal hareketlerinden elde edilebilir. 𝐹𝑛
𝑠𝑒𝑡, istenilen kesme 

derinliğine karşılık gelen ve yüzey profilini koruyan sabit bir kuvvet olarak tanımlanır. 
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Bu bölümde, DMP, hareket yörüngesi yerine kuvvet yörüngesi olarak değiştirildi. Bunun ne-

deni, gerekli kuvvet ve takım ucu tarafından iş parçasının yüzeyine uygulanan kuvvetin öne-

midir. Bu DMP artık bir kütle-yay-sönümleyici sistemi değildir fakat “taklit öğrenme” için yarar-

lıdır. Fonksiyonel problemi formüle etmek için denklem (10) ve (11)’yi yeniden düzenliyoruz. 

𝜏𝐹�̈�𝑛 = 𝛼𝐹(𝛽𝐹(𝐹𝑛
𝑠𝑒𝑡 − 𝐹𝑛) − �̇�𝑛) + 𝑃 + 𝑓𝐹(𝑥)  

Burada öğrenilebilir doğrusal olmayan terim aşağıdaki denklemden elde edilebilir: 

𝑓𝐹(𝑥) =
∑ 𝜔𝑖𝜓𝑖(𝑥)
𝑘
𝑖=1

∑ 𝜓𝑖(𝑥)
𝑘
𝑖=1

𝑥(𝐹𝑛
𝑠𝑒𝑡 − 𝐹𝑛(0)) 

 

Denklemleri ve yöntemleri uygulayarak DMP'leri (yani ağırlıkları ve 𝛼, 𝛽, 𝜏 parametrelerini) de-

neylerden çıkartabiliriz. 

Kuvvet Geri beslemesi 

Çapak alma / taşlama işlemlerinde, iş parçalarının üzerindeki kuvvet bileşenleri yüzey kalitesi 

üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bir çapak alma / taşlama işlemi yapılırken iş parçasının yüze-

yine teğet olan yön teğet yöndür ve bu yönde uygulanan kuvvet teğet kuvvet 𝐹𝑡 'dir. Ayrıca, 

teğetsel yöne normal olan yön normal yöndür ve bu yöndeki kuvvet normal kuvvet 𝐹𝑛'dir. Bu 

nedenle, iş parçasının yüzeyinden takıma uygulanan kuvvetler, Şekil 75'te gösterilen teğet ve 

normal kuvvetler kombinasyonudur. 

 

Şekil 75. Düz bir yüzeye çapak alma / taşlama işlemi örneği 

Şekil 76’te kırmızı daire kesici takımı ve "md", takımın hareket yönünü temsil eder. Teğet kuv-

vet 𝐹𝑡𝑖 ile normal kuvvet ise 𝐹𝑛𝑖 ile gösterilir. 

 

Şekil 76. Dalgalı bir yüzeydeki çapak alma / taşlama işlemi örneği 
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Değişken yüzeyden sabit kesme derinliği elde etmek için uygulanması gereken çözüm strate-

jisi, uygun normal kuvvet ve teğet hızı uygulamaktır. Bu nedenle, klasik hibrit kuvvet / hız kont-

rolü uygulanmalıdır (Raibert ve Craig, 1981). Ölçülen 𝑋 ve 𝑌 kuvvet bileşenlerinden gerçek 

yerel normal kuvveti elde etmek için, Ziliani vd.’nin  (2007) açıkladığı algoritma uygulanmıştır. 

Yerel teğet kuvveti aşağıdaki gibidir: 

𝐹𝑡 =
𝑀𝑧 𝑆𝑝𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒
𝑟𝑡𝑜𝑜𝑙

 
 

Burada, 𝑀𝑧 𝑆𝑝𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒, iş milinin 𝑍 ekseni etrafındaki ölçülen momenttir ve 𝑅𝑡𝑜𝑜𝑙, kesici takımın 

yarıçapıdır. kuvvet / tork sensörünün 𝑍 ekseni etrafında ölçülen moment 𝑀𝑧, milin ekseni etra-

fındaki moment değildir, çünkü kuvvet / tork sensörü, mile göre bir eksantrikliğe sahiptir. Bu 

nedenle yerel teğet kuvvet şu şekilde hesaplanır:  

𝐹𝑡 =
𝑀𝑧 𝑆𝑝𝑖𝑛𝑑𝑙𝑒
𝑟𝑡𝑜𝑜𝑙

=
𝑀𝑧 − 𝐹𝑥Δ𝑦 − 𝐹𝑦Δ𝑥

𝑟𝑡𝑜𝑜𝑙
 

 

Burada 𝐹𝑥, 𝑋 yönünde ölçülen kuvvet ve 𝐹𝑦, 𝑌 yönünde ölçülen kuvvet. Δ𝑦 kuvvet / tork sensö-

rünün mil eksenine göre Y yönündeki eksantrisitesidir. Ayrıca, Δ𝑥 kuvvet / tork sensörünün mil 

eksenine göre x yönündeki eksantriksisidir. 

𝐹𝑡 'nin hesaplanmasından sonra, yerel normal kuvvet 𝐹𝑛 aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesapla-

nır: 

√𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 = √𝐹𝑛
2 + 𝐹𝑡

2 
 

Bu nedenle; 

𝐹𝑛 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 − 𝐹𝑡
2 

 

Sabit hız kontrolü, hekzapod (Şekil 42) robotunun kontrolcü tarafından gerçekleştirilir. Oysaki 

piezoelektrik eyleyici harekete geçtiğinde, toplam ilerleme hızı artar. İlerleme hızı aşağıdaki 

gibi tanımlanır: 

𝐹𝑅 = √𝑉𝐻𝑒𝑥
2 + 𝑉𝑃𝑧𝑜

2  
 

Burada 𝑉𝐻𝑒𝑥, Hexapod'un hızıdır ve 𝑉𝑃𝑧𝑜, piezoelektrik aktüatörün hızıdır. 
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Kullanılan iş parçasının sinüzoidal profilinin genliği, iş parçasının uzunluğuna kıyasla çok dü-

şük olduğundan, 𝑉𝑃𝑧𝑜'nun etkisi ihmal edilmiştir. Normal kuvveti kontrol etmek için piezo aktü-

atörün hareketi değerlendirilmiştir. 

Deney Düzeneği ve Deneyler 

Metal kesme ve bitirme işlemlerinde DMP'leri kullanma fikri yeni bir konsepttir ve alçakgönül-

lülükle bu yeniliğe doğru ilk adımları sunuyoruz. DMP'ler ile Tele-operasyon da kullanan,  “peg 

in hole” oyunu, tutma ve yer değiştirme gibi daha genel görevlerle ilgili diğer benzer çalışmalar 

vardır (Pervez vd., 2017). Ancak, böyle bir yaklaşım çapak alma gibi yüksek hassasiyetli iş-

lemler üzerinde test edilmemiştir. Bu nedenle, bu çalışmada, bu yaklaşımın kavramsal olarak 

uygulanabilirliğini kanıtlamak için çapak alma işlemlerinde 1DOF haptik cihaz kullanan bir Tele-

operasyon sistem geliştirdik. 

Haptik cihaz, bir zamanlama kayışı yoluyla bir şaftında direksiyona benzer bir yapı (topuz) 

bulunan motordan oluşmaktadır. Operatör topuz topuzu döndürdüğünde, dönüş açısı motorun 

içine yerleştirilen kodlayıcıdan okunur. Ayrıca, operatör tarafından uygulanan tork değerinin 

ölçülmesini sağlayan tork sensörü, eklem ile düzenek arasında monte edilmiştir. Bu cihaz, Veri 

Toplama Kartı (DAQ) kullanarak bilgisayara bağlıdır. Çapak alma / taşlama robotu (Açıkgöz, 

2015) ve tek serbestlik dereceli haptik cihaz arasında bilgi alışverişi yapmak için bir MATLAB 

/ Simulink modeli geliştirildi. İş parçası çapak alma robotundaki piezoelektrik eyleyiciye bağlı-

dır. Operatör topuzu döndürdüğünde, piezoelektrik eyleyici buna göre ileri-geri hareket eder, 

böylece iş parçası hareket eder. Bu, düzeneğin tele-operasyon kısmını tanımlamaktadır. 

Piezoelektrik eyleyici çok hızlı olduğundan ve büyük yüklere dayanabildiğinden, eklemi insan 

operatörü fizyolojisi için rahat bir şekilde döndürebilmekteyiz (şöyle ki, operasyon esnasında 

insan elinin hızını veya ivmesini sınırlandırmamış oluyoruz). Ancak, kuvvet geri besleme me-

kanizmasını da kullanıyoruz. Çapak alma robotundan kuvvetleri ve momentleri ölçüyoruz. 

Kesme kuvvetleri haptik cihazın motoruyla operatöre geri besliyoruz. Böylece, operatör kesme 

kuvvetlerinin farkındadır, böylelikle daha iyi kesme hareketi sağlar. Simulink modelinde, ek-

randa anlık kesme kuvveti gösterilir. Operatör hem monitörde gösterilen kesme kuvvetine bak-

makta hem de haptik cihazdan gelen kuvvet geri beslemesini hissetmektedir. 

Deneye başlatılırken topuz sıfır açıdadır. Topuzun 60 derecelik saat yönünün tersine dönmesi 

piezoelektrik eyleyicinin takıma doğru 1 mm (piezoelektrik eyleyicinin uzama limiti) hareketine 

karşılık gelmektedir. Sıfır açıda, saat yönünde bir dönüş, piezoelektrik eyleyicinin hareket et-

mesine neden olmaz, çünkü eyleyici minimum uzama seviyesindedir, Şekil 77. 
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Şekil 77. Piezoelektrik eyleyici eyleyiciye göre saat yönünde veya saat yönünün aksine 1 serbestlik derece haptik 
hareketi. Solda: İş parçası ve piezoelektrik eyleyici üstten görünüş, Sağda: 1 serbestlik derece haptik cihazı. 

İşlem sırasında, işlem sonrası ve DMP model çıkarımı amacıyla, eklem hareketlerini ve piezo-

elektrik eyleyici hareketlerini, nanosaniye cinsinden zamanı ve kuvvet verisini veri setinde kay-

dettik. 

Bu çalışmada aşağıdaki ana cihazlar kullanılmıştır: 

1. 6 serbestlik dereceli kuvvet / tork sensörü ile hassas taşlama robotu (PI şirketinden 6 

serbestlik derece Hekzapod kullanılmıştır), Şekil 42. 

2. 1 serbestlik derece kuvvet geri bildirimli haptik sistem, 

3. İş parçasını hareket ettirmek için 1 mm uzama kapasiteli bir piezoelektrik eyleyici, 

4. Bilinen geometriye sahip iş parçası (St37) 

5. Yüksek hızlı kesici taşlama takımı 

6. Pferd şirketinden 4 mm çaplı cBN takım 

Şekil 78'de, cihazların bağlantısı özetlenmiştir. Tüm bu cihazları bir araya getirmek için prototip 

bir MATLAB / Simulink modeli geliştirilmiştir (tüm ölçümler için 1000 Hz örnekleme frekansı ve 

sözde gerçek zamanlı kontrol modu ya da “Windows Hedef Makinesi” modu kullanılmıştır). 

Daha önce belirtildiği gibi; Deneyler sırasında, operatör, haptik cihaz topuzunu döndürür. Bu 

dönüş piezoelektrik eyleyicinin hareketine çevrilir. Piezoelektrik eyleyici iş parçasına bağlı ol-

duğundan, insan tarafından uygulanan topuzdaki dönme iş parçasını ileri geri hareket ettirir. 

Aynı zamanda, sürekli olarak hekzapod ve kesici takım soldan sağa doğru sabit bir hızda ha-

reket etmektedir. Varsayılan durumda, takım iş parçasına dokunmaz. Kesme işlemi ancak ope-

ratör, iş parçasını takıma doğru hareket ettirirse mümkündür.  
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Şekil 78. Genel sistemin bağlantı diyagramı 

İş parçasının sinüzoidal geometriye sahiptir. Çapak alma esnasında, operatör, monitörden 

kesme kuvvetlerini izler ve haptik cihazın kuvvet geri bildiriminden hissettiği geometriyi takip 

eder.  

Hekzapod sadece 𝑌 ekseninde hareket eder ve kuvvet / tork sensörü, mili ve cBN takımını 

taşır. Hekzapod yalnızca 1 𝑚𝑚/𝑠𝑛 hızla hareket edebildiğinden, insan el hareketini izleyebil-

mesi mümkün değildir. Ancak, piezoelektrik eyleyici yeterince hızlıdır, böylece sistem en hızlı 

el hareketlerini bile takip edebilmektedir. 

Kesme işleminden gelen kuvvetler 1 serbestlik dereceli haptik sistemin motoru için voltaja dö-

nüştürülür. Operatör, iş parçasını takıma doğru hareket ettirirse ve kuvvet oluşursa, bu kuvvet 

operatörün hissetmesi için motora aktarılmakta ve dolayısıyla topuzda harekete dönüşmekte-

dir. Fakat bu kuvvet operasyondan kaynaklanan gerçek kuvvet değil, orantılıdır (kişinin hisse-

debileceği uygun bir düzeye arttırılmıştır). 
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4. BULGULAR 

4.1 Sistem Kalibrasyonu 

4.1.1 IRB 2000 Parametre Tanılama Çalışması 

Yöntemler bölümünde alındığı belirtilen ölçümlerden 20 adeti MATLAB® üzerinde koşan kine-

matik kalibrasyon ara yüzüne beslenmiş ve kinematik parametre tanılama işleminde kullanıl-

mış, 10 adeti ise parametre tanılama işlemini doğrulamak için kullanılmıştır. Elde edilen tanı-

lanan parametre değerleri ve tanılama işlemi sonucundaki konum doğruluğu aşağıda verilmiş-

tir: 

 

Şekil 79. Parametre tanılama sonuçları 

Tablo 10. Parametre tanılama işlemi öncesi ve sonrası uç nokta konum hataları 

Ö𝒍çü𝒎 
𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒆𝒍𝒆𝒓 𝑻𝒂𝒏𝚤𝒍𝒂𝒏𝒎𝚤ş 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒆𝒍𝒆𝒓 

∆𝒑𝟏 (𝒎𝒎) ∆𝒑𝟐 (𝒎𝒎) ∆𝒑𝟑 (𝒎𝒎) ∆𝒑𝟏 (𝒎𝒎) ∆𝒑𝟐 (𝒎𝒎) ∆𝒑𝟑 (𝒎𝒎) 

1 20.928 6.004 14.576 −3.569 1.285 1.195 

2 28.833 3.256 17.179 −4.171 −0.279 −2.129 

3 26.537 2.207 12.518 −1.263 −0.021 0.078 

4 29.074 2.229 15.262 0.057 −1.551 −0.204 

5 34.403 13.957 19.981 4.375 1.625 2.508 

6 23.123 10.076 18.422 6.183 −4.493 1.064 

7 35.586 18.313 18.114 4.391 2.948 1.469 

8 28.050 14.026 15.469 3.859 −2.255 −5.500 

9 30.962 10.733 10.736 −0.396 0.944 0.566 

10 27.893 4.644 7.981 −3.578 −3.212 −2.617 

𝐫𝐦𝐬 𝟐𝟖. 𝟖𝟓𝟔 𝟏𝟎. 𝟏𝟎𝟖 𝟏𝟓. 𝟒𝟑𝟒 𝟑. 𝟔𝟗𝟏 𝟐. 𝟐𝟕𝟗 𝟐. 𝟑𝟎𝟐 
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Yukarıdaki tabloda parametre tanılama işleminden bağımsız 10 adet konum ölçümünün tanı-

lama öncesi ve sonrası konum hataları verilmiştir. Buna göre parametre tanılama işlemi son-

rası konum hatalarında ciddi oranda azalma gözlemlenmektedir. 

4.1.2 Lazer Tarayıcının Hekzapod Robota Göre Kalibrasyonu 

Kullanılan algoritmanın parametreleri yakınsadığı nokta aşağıda tablo olarak verilmiştir. 

Tablo 11. Lazer tarayıcının hekzapod tabla merkezine göre ötelenmesi, tabla düzlemine göre yönelimi ve standart 

kürenin hekzapod sabit eksen takımına göre konumu 

Parametre Hesaplanan değeri 

)1(
, xLr  -100,353 mm 

)1(
, yLr  9,369 mm 

)1(
, zLr  133,575 mm 

)2,1(
13c  0,9467 

)2,1(
23

c  0,3148 

)2,1(
33

c  -0,0676 

)0(
,xKp  -99,994 mm 

)0(
,yKp  10,013 mm 

)0(
,zKp  146,055 mm 

 

Bu veri setine özgü olarak lazer tarayıcının ilk konumu ile kürenin merkezi z-ekseni izdüşü-

münde konumlandırıldığından, kürenin yarı çapı 
)0(
,zKp -

)1(
, zLr = 12,5 mm olarak görülebilir. 

4.2 Tarayıcı ve Hekzapod Kullanılarak Yüzey Tarama ve Yüzey Modelinin Çıkarılması 

için Yazılım Geliştirilmesi 

4.2.1 Kenar İşleme ve Denetim İşlemi için 6 Serbestlik Dereceli Robotik Manipülatö-

rün Çevrimdışı Rota Çıkarımı 

Bu bölümde üç farklı örnek iş parçasını çalışmanın pratik fonksiyonelliğini göstermek adına 

sunulmuştur. İlk parça kenar tarama için oluşturulan rotanın sonuçlarını göstermektedir. İkinci 

bir düzlemde çok sayıda kenar ve şekil içeren bir iş parçası için yazılımın rota oluşturma ba-

şarısı gösterilmektedir. Son olarak, üçüncü parça, farklı düzlemlerde ve yüksekliklerde farklı 

kenarları işleyebilen genel bir çarpışma içermeyen yolun bir örneği sağlayacaktır. 
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Deney düzeneği; ABB IRB2000 robot, tezgâh ve işlenecek iş parçasından oluşur. Buna ek 

olarak, son iki parçada bir mil tutucu ve bir esnek tutturma mili (Dremel 225) kullanılmıştır (Şekil 

80). 

 

Şekil 80. Test düzeneği. 

Örnek parça 1 

Bu iş parçası, çalışmanın genel algoritmasını test etmek ve doğrulamak amacıyla üretilen ras-

gele oluşturulmuş bir parçadır, (Şekil 81). Parçanın sınır kutusu 125mmx95mmx70mm boyu-

tundadır. 

 

Şekil 81. Birinci parçanın trimetrik görünümü 

Buradaki amaç, verilen parçanın kenarlarını taramak için uç işlemciye bir yol oluşturmaktır. 

Parça doğrudan çalışma masasına monte edilmemiştir. Bunun yerine, daha küçük bir parça 

taban görevi görüp, çalışma masasına monte edilir ve daha sonra iş parçası taban üzerine 

yerleştirilir. Bu işlem, robotun daha fazla kenara ulaşması için, robota ekstra özgürlük kazan-

dırmak amacıyla yapılmıştır. 
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Parçanın tümü dış bükey olmak üzere toplam 21 kenar vardır. Alt kenarları hariç tutarak, yazı-

lım kalan 15 kenarı taramak için bir yol üretmeye çalışır. Ancak, aşağıda verilen şekilde kırmızı 

renkte gösterilen iki kenarın verilen oryantasyonda erişilemez olduğu ortaya çıkmaktadır. Bun-

dan dolayı oluşturulan yol 13 kenarın üstünden geçmektedir. Kenarların işleme sırası Şekil 

82’te gösterilmektedir. Bunun hesaplanması 19 saniye sürmüştür. 

 

Şekil 82. Birinci parça için kenarların taranma sıralaması 

Örnek parça 2 

Bu parça pompa bloğu, motor kasası gibi parçalara benzetilmek üzere tasarlanmıştır, (Şekil 

83Şekil 82). Bu parçanın sınırlayıcı kutusu 250mmx200mmx23mm boyutundadır. 

 

Şekil 83. İkinci parçanın trimetrik görünümü 

Buradaki amaç uç işlemcinin kenarlardaki çapakları kaldırabilmesi için takip edeceği yörüngeyi 

çıkarmaktır. Çapak alma işlemi gerçekte yapılmadığından iş parçası bir fikstüre bağlanmadan 

direk tablaya bağlanmaktadır. 
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Parçanın toplam 71 dışbükey kenarı vardır. Alttaki 8 kenarı haricindeki 63 kenar için program 

bir yol oluşturmaktadır. Tüm kenarlar erişilebilir olduğundan çıkarılan rota tüm 63 kenardan 

geçmektedir. Kenar sıralaması Şekil 84’te verilmiştir. Program bu rotayı 45 saniyede çıkarabil-

mektedir.  

 

Şekil 84. İkinci parçanın kenarlarının çapak alma sırası 

Örnek parça 3 

Bu parça 6 silindirli motor bloğunu genel karakteristiğini yansıtmaktadır (Şekil 85). Bu parçanın 

sınırlayıcı kutusu 200mmx150mmx100mm boyutundadır. 

Buradaki amaç aynı şekilde uç işlemcinin dış bükey kenarlardaki çapakları kaldırabilmesi için 

takip edeceği yörüngeyi çıkarmaktır. Benzer olarak çapak alma işlemi gerçekte yapılmadığın-

dan iş parçası bir fikstüre bağlanmadan direk tablaya bağlanmaktadır. 

 

Şekil 85. Üçüncü parçanın trimetrik görünümü 

24 dışbükey kenara sahip bu parçanın en alttaki dörtkenar hariç kalan 20 kenarına çapak alma 

işlemi için gereken rota program tarafından oluşturulmaktadır. Kalan kenarlardan dört tanesine 
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erişilemediğinden kalan 16 kenarın işlenme sırası Şekil 86’te verilmiştir. Bu işlem programda 

26 saniye sürmektedir. 

 

Şekil 86. Üçüncü parçanın kenarlarının işlenme sırası 

4.2.2 Yüzey Tarama ve Nokta Bulutu Manipülasyonu için Yazılım Geliştirilmesi 

Geliştirilen yazılımla daha önceden taşlama ve penetrasyon testi uygulanmış bir parçanın kıs-

men taranmış hali Şekil 87’de verilmiştir. Tarama işlemi parçanın üst kenarına yakın bir bölge-

den başlayıp kenarda birikmiş çapakların taranmasıyla son bulmuştur. Tarayıcının yüzeye ba-

kış açısı değişmediğinden çapakların kenar kısımları taranamamış, şekilde tarayıcının yakala-

yabildiği açılarda tepe ve tepecikleri kaydetmiştir. 

  

Şekil 87. İşlem görmüş bir parçanın kısmi tarama sonuçları 

4.3 Taşlama İşleminin Modellenmesi 

Modelin genel hali önceki bölümlerde verilmişti. Bu bölümde, gereken tüm katsayılar doğrusal 

regresyon metodu ile hesaplanmıştır. Tüm deneylerden elde edilen taşlama veri örnekleri ke-

silip birleştirilmiştir. 51,000 veriden daha fazla olan veriler farklı rejimlerden elde edilmiştir. Mo-

delin son hali katsayıların hesaplanmasından sonra aşağıda verilmiştir. 
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Modelde geçen parametrelerin birimleri Tablo 12’da verilmiştir. 

Tablo 12: Parametrelerin birimleri 

Parametre Birim 

pa  µm 

fV  mm/s 

sV  m/s 

b  mm 

ed  mm 

Teğet ve dik yöndeki kuvvetlere bağlı olarak, 3 farklı rejim ortaya çıkmıştır. Bu 3 farklı rejim 

kuvvetin taşlama işlemi esnasında değişme modeline bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kul-

lanılan deney düzeneğinin rijitliğin değişimiyle veya taşlama işleminin parametrelerinin (takım 

dönme hızı, kesme derinliği ve ilerleme hızı) değişmesiyle, robotik taşlama işlemini belli bir 

rejimde değerlendirebiliriz. İlk rejimde, kuvvetler neredeyse sabittir (Şekil 88). Bu rejimin elde 

edilebilmesi için; çok yüksek rijitliğe sahip makinalarla, yüksek takım dönüş hızıyla, düşük 

kesme derinliğiyle ve düşük ilerleme hızıyla taşlama işlemi yapılması gerekmektedir.  

İkinci rejimde, kuvvetler doğrusal olarak artış göstermektedir (Şekil 89). Bu rejimde yüksek 

miktarda takımda sapmalar meydana gelmektedir. Robot manipülatörler gibi düşük rijitliğe sa-

hip makinalarda, düşük takım dönüş hızında, yüksek kesme derinliğinde ve yüksek ilerleme 

hızında yapılan taşlama işlemlerinde artan bir kuvvet grafiği ikinci rejimi gösterir (Şekil 89). 

Üçüncü rejimde, kuvvet ölçümlerinde dalgalanmalar görülmektedir (Şekil 90). Bu rejim birinci 

ve ikinci rejimler arası bir geçiş olarak tanımlanabilir. Bu işlem sırasında takımda daha küçük 

miktarlara ancak sıkça sapmalar gözlenir. 
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Şekil 88. Robotik taşlama işlemi birinci rejim 

Bu araştırmada, deneyler esnasında deney parametreleri sabit tutulmuştur. Deney esnasında 

kuvvetlerin değişimiyle mile düşen yük oranı da değişme göstermektedir. Üç farklı rejim için 

kuvvet grafikleri Şekil 91-Şekil 96 arası verilmiştir. Modelin başarımı deney sonuçlarına yakın 

kuvvet değerlerini tahmin edebilmesidir. Karesel ortalama hata modelin başarımını, çıktılarının 

deneysel sonuçlarla olan uyumu, ölçmek için kullanılmıştır. Bu değerin küçük olması, model 

tahminlerinin gerçeğe yakın olduğunu göstermektedir. İki farklı modelin başarımı karesel orta-

lama hatalarının hesaplanmasıyla karşılaştırılmıştır. 16 deney ve 51,113 veri için karesel orta-

lama hatası hem teğet yönde hem de dik yöndeki kuvvet tahmini için hesaplanıp, enerji temelli 

modelle kıyaslanmıştır. Tablo 13’de verilen hatalar önerilen yeni modelin başarımını ortaya 

koymaktadır.  

 

 

Şekil 89. Robotik taşlama işlemi ikinci rejim 
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Şekil 90. Robotik taşlama işlemi üçüncü rejim 

Tablo 13: Sunulan ve enerji tabanlı modelin RMS hatası karşılaştırması 

Taşlama Kuvveti Tahmini RMSE değeri 

tF  sunulan model 1.1311 N 

tF enerji tabanlı model 1.1936 N 

nF  sunulan model 3.2377 N 

nF  enerji tabanlı model 3.6590 N 

Karesel ortalama hatası (RMSE) aşağıda verilen formülle hesaplanmıştır. 

 
 mod ex1 p

2

el

n

i
F F

RMSE
n







 

Denklemde geçen 𝐹mod𝑒𝑙 modelin çıktısı iken 𝐹exp deneysel veriyi göstermektedir. Grafiklerde 

belli olduğu üzere birinci ve ikinci rejimlerde modelin başarımı enerji tabanlı modele göre üs-

tündür. Üçüncü rejimde ise model ortalama bir değere yakın bir tahmin vermektedir. Son olarak 

dik kuvvetin tahmininde başarım oranı daha yüksektir.  
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Şekil 91. Birinci rejim örneği Teğet yöndeki kuvvet  (Mavi: deney verisi, Kırmızı: sunulan model, Yeşil: Enerji tabanlı 
model) 

 

 

Şekil 92. Birinci rejim örneği Dik yöndeki kuvvet  (Mavi: deney verisi, Kırmızı: sunulan model, Yeşil: Enerji tabanlı 
model) 
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Şekil 93. İkinci rejim örneği Teğet yöndeki kuvvet  (Mavi: deney verisi, Kırmızı: sunulan model, Yeşil: Enerji tabanlı 
model) 

 

 

Şekil 94. İkinci rejim örneği Dik yöndeki kuvvet  (Mavi: deney verisi, Kırmızı: sunulan model, Yeşil: Enerji tabanlı 
model) 
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Şekil 95. Üçüncü rejim örneği Teğet yöndeki kuvvet  (Mavi: deney verisi, Kırmızı: sunulan model, Yeşil: Enerji tabanlı 
model) 

 

 

Şekil 96. :Üçüncü rejim örneği Dik yöndeki kuvvet  (Mavi: deney verisi, Kırmızı: sunulan model, Yeşil: Enerji tabanlı 
model) 
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4.4 Yüksek Performanslı Robotik Taşlama İşlemi 

Lokal normal kuvvetin zamanla değişimi Şekil 97 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 97. Lokal normal kuvvet (PID Fn=7.5N) 

Piezo eyleyicinin hareketleri Şekil 98 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 98. Piezo Eyleyici Hareketleri (PID Fn=7.5N) 

Diğer sonuçlar şu şekildedir. 

 

Şekil 99. Hekzapod Z ekseni etrafındaki açı değişimi [derece] (PID Fn=7.5N) 

D
is

p
la

c
e
m

e
n
t 
[m

m
] 
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Şekil 100. Hekzapod Y ekseni etrafındaki açı değişimi (PID Fn=7.5N) 

Yüzey formlarındaki değişiklik Şekil 101 da gösterilmiştir. 

 

Şekil 101. Taşlama işleminden önce ve sonra yüzey formu, tarama işlemi orta kesitten yapılmıştır. (PID Fn=7.5N) 

Takım esnekliği kompanzasyon algoritmasının başarımını görmek amacıyla X doğrultusunda 

da taramalar yapılmıştır. Tarama işlemlerinden sonra noktalara doğrular oturtulmuştur. Bu 

doğruların dikey eksen ile yaptığı açılar Tablo 14’da gösterilmektedir. 

  

Şekil 102. Taşlanan numune 

Tablo 14. Taranan noktalara oturtulan Şekil 69 deki doğruların dikey eksenle yaptığı açılar (PID Fn=7.5N) 

Şekil 102 deki numaralanan 
kesitler 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Yüzey formunun dik eksene 
göre olan açısı (derece) 

-0,15 -0,17 -0.12 -0.14 -0.10 -0.06 -0.09 -0.12 

[mm] 

First 
Contact 

x 

y 

[mm] 
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Şekil 103. Dikey taranmış numune (yan görünüş)  (PID Fn=7.5N) 

Takım esneme kompanzasyonu olmadan 0.5 dereceye düşürülebilen 4 derecelik açı, takım 

esneme kompanzasyonu ile yaklaşık 0.1 dereceye düşürülebilmiştir.  

Ek olarak lokal normal kuvvetin 15 N da sabit tutulması ile de bir deney yapılmış, takım esneme 

kompanzasyonu olmadan 1 dereceye düşürülebilen açı, takım esneme kompanzasyonu ile 

yaklaşık 0.25 dereceye düşürülebilmiştir. 

4.5 Model Yönetimli Bulanık Mantık Kontrolcü Kullanarak Sabit Bileşke Kuvvet Kont-

rolü 

Herhangi bir kontrolcü kullanmadan elde edilmiş taşlama kuvvet profili aşağıda gösterilmiştir. 

Bu deney için düz yüzeyli bir numune kullanılmıştır. 

 

Şekil 104. Herhangi bir kuvvet kontrolcüsü kullanmadan oluşan taşlama bileşke kuvveti 

Kuvvetteki bu artış kuvvetteki eğilme ve robotun düşük rijitliğinden dolayı olmaktadır.  

Şekil 104 daki kuvvet profiline karşılık gelen yüzey profili aşağıda gösterilmiştir. 

z 

x 

[mm] 

[mm] 
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Şekil 105. Herhangi bir kuvvet kontrolcüsü kullanmadan oluşan yüzey formu 

Bu grafikte gösterildiği üzere kesim derinliği, bileşke kuvvet arttıkça artmıştır. Bu grafikler ro-

botik taşlama işleminde kabul edilemeyecek geometrik hataların örnekleridir. 

Takım eğilmesi kompanze etmeden yapılan deneylerde, Şekil 106’ de gösterildiği gibi, dikey 

kesitte bir eğim oluşmaktadır. Bu eğim takımdaki eğilmeden kaynaklanmaktadır ve kesim de-

rinliğini kontrol etmede güçlük yaşatmaktadır. 

 

Şekil 106. Takım eğilmesiniden dolayı oluşan eğimli yüzey 

Önerilen kontrol algoritmasının kullanılması ile aşağıdaki gibi kuvvet formu elde edilir. Bu gör-

selde kontrolcü taşlama kuvvetini modelden aldığı girdiye göre belli bir değerde sabit tutmaya 

çalışmaktadır. 
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Şekil 107. Önerilen kontrolcü kullanıldığında oluşan kuvvet 

Kontrolcü ile elde edilmiş ilgili yüzey profili Şekil 108 da gösterilmektedir. 

 

Şekil 108. Önerilen kontrolcü ile elde edilen kuvvet profili 

Takım eğilme kompanzasyonunun etkisi Şekil 109 den anlaşılmaktadır. Dikey yüzey profili elde 

edilmiştir. 
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Şekil 109. Takım eğilme kompanzasyon algoritmasının yüzey eğimine etkisi. 

 
Şekil 110. Deney esnasında X eksenindeki hekzapod hareketi 

 

Şekil 111. Deney esnasında Y eksenindeki hekzapod hareketi 

 
Şekil 112. Deney esnasında Z eksenindeki hekzapod hareketi 

 

Şekil 113. Deney esnasında X ekseni etrafındaki hekzapod hareketi 
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Şekil 114. Deney esnasında Y ekseni etrafındaki hekzapod hareketi 

 
Şekil 115. Deney esnasında Z ekseni etrafındaki hekzapod hareketi 

Esneme kompanzasyonu esnasında hekzapodun X, Y ve Z eksenleri doğrultularında / etrafla-

rında yapmış olduğu hareketler figürlerde gösterilmiştir. 

Diğer kontrolcülere kıyasla bulanık mantık kontrolcülerinin kararlılık analizleri daha zordur fakat 

kesim derinliği ve onun türevinin aynı anda kontrolü bulanık mantık kontrolcüsü ile daha kolay-

dır. Önerilen kontrol stratejisinin en önemli özelliklerinden biri; modelden çıkan verinin gerçekçi 

giriş olarak kontrolcüye girmesidir. Sonuç olarak istenmeyen dalgalanmalar, kararsızlıklar, ta-

kım ve iş parçası hataları yaşanmamaktadır. 

Sonuç 

Elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki çıkarımlara ulaşılmıştır: 

 Bileşke kuvvet kontrolü robotik taşlama işlemindeki geometrik hataların önlenmesinde 

etkin bir yöntemdir. 

 Bileşke taşlama kuvveti, gerçek zamanlı olarak kesim derinliği ve bunun türevinin de-

netimi ile kontrol edilebilir. 

 Model tarafından üretilen gerçekçi referans girişi ve bulanık mantık kontrolcü robotik 

taşlama işleminin hassasiyetini arttırmak için kullanılabilecek bir metottur. 

 Önerilen kontrol yapısı, modelden gelen gerçekçi referans girişi dolayısı ile kararsızlık 

ihtimalini azaltmaktadır. 

 Robotik taşlama işleminde geometrik hataların önlenmesinde aktif takım eğilme kom-

panzasyonu hedeflenen hassasiyet başarımını arttıran bir metottur. 
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4.6 Bir Serbestlik Dereceli ve Altı Serbestlik Dereceli Haptik Sistemler ile Taşlama İş-

leminin Hareket Primitiflerinin Çıkartılması 

4.6.1 İnsan Elinin Efektif Serbestlik Derecesinin Kinematik Hareket Primitiflerini Mo-

dellemek için Doğrusal Adaptif Filtre ile Yeni Parametre Tahmin Metodu 

Deneyimiz, Maxon motorlu Haptik kutusunda, gömülü enkoderlerde, tork algılayıcısında ve 

insan eliyle tutulmaya uygun yarıçapa sahip topuz üzerinde yapıldı (Şekil 63). Deneylere göre 

her katılımcı, o hareketin frekansı ve genliği belirli bir değere yakınsayacak şekilde ritmik ha-

reketler üretir. Amacımız, adaptif filtre ile katılımcılara ait nihai hareketi tanımlamaktır. Farklı-

lıklarına rağmen tüm katılımcıların neredeyse benzer desenler ürettiğine ve bu örüntünün 

adaptif filtre tarafından tahmin edilebileceğine inanıyoruz. Şekil 116, model alanındaki veri nok-

talarını 𝑝(𝑦(𝑘), 𝑦(𝑘 − 1), 𝑦(𝑘 − 2)) olarak göstermektedir. Farklı katılımcılar farklı renklerle 

gösterilmiştir. Verileri analiz ederek noktalar arasından geçen en uygun düzlemi bulmak müm-

kündür (model uzayında doğrusal model elde etmek). En uygun düzlemin bulunması doğrusal 

en küçük kareler yöntemi ile yapılmıştır ve sonuç, bir düzlemin normal vektörünü gösteren bir 

sütun matrisidir. Bununla birlikte, bu model vektör adaptif filtrenin yerel minimumunu temsil 

eder. Yerel minimumdan kurtulmak için, model düzleminde mevcut bulunan ek bilgileri kullan-

dık. Dönüşüm matrisini kullanarak, düzlemde noktaları gösterebiliriz. Aşağıdaki formülde 

𝑝3𝐷 , 𝑝2𝐷, veri noktasının sırasıyla 3B model uzayı ve 2B model düzlemindeki konumunu belirtir. 

Aynı zamanda, 𝜃, 𝜑 aşağıdaki model vektörün yükselme ve azimut açılarını gösterir. 

 
𝜃 = sin−1 (

1

√1 +𝑊1
2 +𝑊2

2
) , 𝜑 = tan−1 (

𝑊1
𝑊2
)  

Yukarıdaki tanım ve dönüş matrisini dönüşüm matrisi olarak kullanarak, 3B model uzayındaki 

tüm noktaları 2D model düzlemine dönüştürebiliriz. 

 

𝑝2𝐷 = [

0
𝑝2𝐷,𝑦
𝑝2𝐷,𝑧

] = [
cos 𝜃 0 sin𝜃
0 1 0

− sin𝜃 0 cos𝜃
] [
cos 𝜃 − sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] [

𝑦(𝑘 − 2)

𝑦(𝑘 − 1)

𝑦(𝑘)
]  

Model düzleminde saf sinüs sinyalinin şeklinin bir elips olduğunu ve sinyal frekansı ve genliği-

nin elipsin şeklini belirlediğinden bahsetmek gerekir. Öte yandan, iki gecikmeli adaptif filtre 

mükemmel sinüzoidal sinyali belirleyebilir ve üretebilir. Bu gerçeği, tek bir katılımcı ve tüm ka-

tılımcılar için veri noktalarının elipsini bulmak için kullandık. Optimal elipsi bulmak için en küçük 

kareler yöntemi kullandık. Elin verilerinde çok gürültü olduğu içim model düzlemindeki şekli de 

mükemmel bir elips değildir ve sapmalarla doludur. Bununla birlikte, veri noktaları bulutunu 

optimal bir elipsle yaklaşık olarak değerlendirebiliriz. Elde edilen elips, belirtilen parametrelere 
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sahip bir adaptif filtreye karşılık gelir. Bu, bu yöntemle adaptif filtrenin parametrelerini tanımla-

yabildiğimiz anlamına gelir. 

 

 

Şekil 116. Model uzayında veri noktaları 

 

Şekil 117. Altı katılımcıya ait en küçük kareler yöntemi ile elde edilen yaklaşık elipsler 

Elipsin yöneliminin sadece uyarlanabilir filtrenin parametrelerine bağlı olduğunu ve elipsin bo-

yutunun, el hızı ve uyarlanabilir filtre gecikmelerinin başlangıç değerlerine bağlı olduğunu da 

eklemeliyiz. Dolayısıyla, bulut boyutları farklı konularda farklı olmakla birlikte, adaptif filtrenin 
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neredeyse aynı parametrelerine karşılık gelmektedir (Şekil 117). Şekil 118'te, tüm yörüngeler 

ve yaklaşık en iyi elips bir arsa içerisinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 118. Model düzlemindeki veri noktaları ve siyah eğriyle gösterilmiş en uygun elips 

4.6.2 Robotik Çapak Alma İşlemi için İnsan Hareket Primitiflerinin Öğrenilmesi 

Bu bölümde, düz profilli iş parçasının üzerindeki haptik cihazın takım yörüngesi incelenmiş 

(Şekil 74) ve insan uzmanının el hareketleri taklit edilmiştir. Katılımcının görevi, yatay düz bir 

yüzey elde etmektir (Şekil 73). Deneyde takım ucu pozisyonları ile kuvvet ve tork verileri kay-

dedilmiştir. Daha sonra, DMP modeli kullanılarak, deneysel veriye bir eğri uydurulmuştur. Daha 

sonra, DMP modelinin parametrelerini kullanarak, farklı çekim noktaları için hareketler taklit 

edildi. Basitlik açısından, takım ucu hareketlerinin sadece teğet ve normal yönde gerçekleştiği 

kabul edildi. Teğet ve normal yönde kuvvet ve tork sensörünün verileri kullanıldı. Deneydeki 

yörünge ve DMP modelinden elde edilen yörüngenin uyumlu olduğu doğrulandı. 

Şekil 119, normal harekette üç hareketi, Şekil 120, zamana göre teğet yöndeki üç hareketi ve 

Şekil 121, iki boyutlu çalışma alanındaki yörüngeleri göstermektedir. Her bir şekilde, gösterilen 

yörüngeye ait eğriler düz çizgili; denklem (8) ve (9) kullanılarak elde edilen eğridir kesikli çizgili 

ve denklem (6) ve (7)'dan üretilen yörüngeler de noktalı çizgili olarak gösterilmiştir. 

Normal yönde denklem (6) ve (8) çok benzer sonuçlar vermiştir, ancak çapak alma kuvvetleri 

ile DMP'nin gerçek yolundan ortalama karesel hata, orijinal DMP'ninkinden biraz daha küçük-

tür. Hata değerleri, iki model için 0,0512 ve 0,0532’dir. Bununla birlikte, teğet yönde denklem 

(7), denklem.(9)’e göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Çapak alma kuvvetleri ile DMP için ger-

çek yola ait ortalama karesel hata, 0,2783 ve 0,4154 hata değerleri ile %33 daha düşüktür. 

Şekil 121, teğet ve normal yönlerin yörüngelerini göstermektedir. Görüleceği üzere, orijinal 

DMP ve çapak alma kuvvetlerini kullanan DMP gerçek yola çok iyi uyuyor. Fark şekilden açıkça 
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görülemese de, ortalama kare hataları istenen hareketlerin taklit edilmesi için yeterince küçük-

tür. 

 

Şekil 119. DMP ve çapak alma kuvvetleri ile DMP’nin normal yönde deneysel ve tahmini yörüngeleri 

 

Şekil 120. DMP ve çapak alma kuvvetleri ile DMP’nin teğet yönde deneysel ve tahmini yörüngeleri 
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Şekil 121. DMP ve çapak alma kuvvetleri ile DMP’nin 2 boyutlu deneysel ve tahmini yörüngeleri 

4.6.3 Dinamik Hareket Primitifleri ve Kuvvet Geri Bildirimi: Hassas Taşlama İşleminde 

Tele-Operasyon 

Her bir katılımcının, tele operasyon ile önceden belirlenmiş bir kuvvet değerinde haptik cihaz 

yardımıyla çapak alma işlemi gerçekleştirmesi istenmiştir. Güvenli değer, kabul edilebilir 

kesme derinliğine neden olan normal kuvvet sınırlamalarıdır. Bu çalışmada, katılımcılardan 

normal kuvveti 10𝑁'da tutmaları istenmiştir. 

Her katılımcı, 10𝑁 hedefini kesin bir hedef değil, (bilinçsizce) bir aralık olarak (güvenli alan) 

algılamaktadır. Bunun nedeni, katılımcıların kuvveti 10𝑁'de tutmalarının çok zor olmasıdır. Bu 

aralığın gözlem ile 9,9𝑁'den 10,5𝑁'ye kadar olduğunu tespit ettik. Katılımcılar bilinçsizce de-

neyler sırasında bu aralıkta olmaya çalışmaktadır. Katılımcıların bu aralık dışında bir kuvvet 

görmeleri veya hissetmeleri durumunda, aralığın içine dönmeye çalıştıkları gözlenmiştir. 

Verilerden, katılımcı güvenli alanın dışındaysa, sürekli bir hareketle güvenli alana geri döndü-

ğünü gözlemliyoruz. Bu sürekli hareketlerin elde edilmesine yönelik veri bölütlemesi kullanıl-

mıştır (örnek bir deney boyunca alınmış kuvvet grafiği Şekil 122’da verildiği gibidir). Verilerin 

bu bölütlü kısımları DMP kuvvet yörüngelerini temsil etmektedir. Her katılımcının kendine özgü 

reaksiyonları vardır, dolayısıyla da DMP’leri. Bu bölütleme sonuçlarından birine dair örnek 

Şekil 123’de verilmiştir.  
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Şekil 122. Katılımcılardan birisi için deney süresince alınmış örnek kuvvet grafiği. Katılımcının kuvveti 10N’da sabit 
tutması istenmiştir. 

Şekil 124, katılımcılardan biri için bir dizi DMP'yi göstermektedir. Okuyucunun gözlemleyeceği 

gibi, her DMP farklı bir kuvvet değerinden başlamaktadır, ancak güvenli alanı dönmektedir. 

Her katılımcının, deneyinde kendine özgü reaksiyonları vardır ki bu da katılımcının karakteris-

tiğidir. 1 katılımcının 3 deneydeki tepkisinin bölütlemesini kullanarak ve her katılımcı için tüm 

deneylerin normal kuvvetlerini değiştirerek, bir katılımcının farklı reaksiyonlarını karşılaştırmak 

ve en iyi olanı seçmek üzere DMP'nin yörünge dönüşüm sistemini kullanabiliriz.  

Buna ek olarak, her bir katılımcının farklı normal kuvvetler için en iyi tepkisini öğrenebiliriz. En 

iyi reaksiyon, gerekli normal kuvveti elde etmek için minimum zaman aralığı olan reaksiyondur. 

Katılımcıların en iyi yanıtlarını ve ilgili DMP parametrelerini, zaman aralıklarını göz önüne ala-

rak otomatik olarak öğrenebilmekteyiz. Uzmanların en iyi DMP yanıtlarına dayanan bir veri 

tabanı, insan aktif kontrolcüsü için bir blok olarak hizmet edebilir.  Bu kontrolcü standart bir 

orantı -integral-türev (PID) tipi kontrolcüye dış bir kontrol döngüsü (gözetleyici kontrol) olarak 

kullanılabilir ve PID kontrolcüsüne ani kuvvet değişimlerine karşı insan reaksiyonlarını kullan-

dırabilir. Ancak bu kontrolcünün geliştirilmesi ileriki bir çalışma olarak düşünülmüştür. 
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Şekil 123. Katılımcılardan birisinin kuvvet verisi üzerinde yapılmış bölütleme sonucu elde edilen sürekli kuvvet 
formu. 

 

Şekil 124. Birinci katılımcının tüm normal kuvvet reaksiyonları 
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Şekil 125. Katılımcılardan birinin 11,5 N bozucu giriş için en iyi tepki 

 

Şekil 126. Simülasyondaki belirli bir kuvvet için, bu grafik, tüm deneylerden üç katılımcının en iyi yanıtlarını göster-
mektedir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

5.1 Sistem Kalibrasyonu 

5.1.1 IRB 2000 Parametre Tanılama Çalışması 

Ölçüm sisteminin hassasiyeti, ölçümlerin uç nokta yönelim bilgisinin içermemesi ve yine ölçüm 

sisteminin ölçüm alabileceği uzaklık aralığının sınırlı olması gibi kısıtlardan kaynaklanan hata-

lar giderildiğinde tanılama işlemi sonucu konum hataları büyük ölçüde azalacağı öngörülmek-

tedir. Özellikle ölçüm alınabilecek alana dair kısıtlar, robotun farklı konfigürasyonlarında ölçüm 

alınmasını sınırlamakta ve belirli parametrelerdeki hataların uç noktaya yansımasını azaltmak-

tadır. Ölçümlerde uç nokta yönelim bilgisinin olmaması ise özellikle son referans eksenindeki 

açısal parametrelerin tanılanmasını engellemektedir. Bu tip kısıtlar giderildiğinde konum hata-

larının mm mertebesinin altına indiği daha önce yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir. 

5.1.2 Lazer Tarayıcının Hekzapod Robota Göre Kalibrasyonu  

Literatürde lazer üçgenleme sensörü olarak da geçen lazer tarayıcıların önemli bir dezavantajı, 

uzaklık ölçüm sonucunun tarayıcı ölçüm yönelimi ile yüzey normali arasındaki açıdan etkileni-

yor oluşudur. Özellikle standart küre ile yapılan kalibrasyon çalışmalarında, tarama yüzeyinin 

normali büyük ölçüde değişken olduğundan, tarayıcı ile yapılan ölçümlerde manüel olarak veya 

açık döngülü bir otomatik tarama rutini ile bahsi geçen açının düşük değerlerde tutulması ge-

rekmektedir. Küre üzerinde, tarayıcının yönelimini değiştirmeden alınan ölçümlerle yapılan ka-

librasyon çalışması sonuçlarının gerçek değerlerden uzak oluşu da bunu göstermiştir. 

Bulgularda sunulan parametre değerlerinin hesaplamaları, tarama yönelimi ile yüzey normali 

arasındaki açının düşük değerde olduğu verilerle toplanmıştır. Sonuç olarak, tarayıcı eksen 

takımının ötelenme değerleri güvenilir sonuçlar verse de yönelim değerleri, toplanan veri setine 

farklı sonuçlara yakınsayabilmektedir. Bunun sebepleri arasında hekzapodun dar çalışma hac-

minden dolayı tarama verilerinin küçük bir alanda toplanıyor olması gösterilebilir. 

Elde edilen verilerin hata bütçesi hesaplamaları sonucu, yine hekzapodun dar çalışma hac-

minden dolayı tarama halindeyken tarama yöneliminin değiştirilmemesi sayesinde tarama ve-

rilerinin beklenen çalışma hassasiyeti sınırları içerisinde olduğunu göstermiştir. İleriki çalışma-

larda bu hata bütçesi, standart kürenin aksine daha düşük yüzey normali değişimi olan mas-

tarların taranması ile doğrulanmalıdır. 
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5.2 Tarayıcı ve Hekzapod Kullanılarak Yüzey Tarama ve Yüzey Modelinin Çıkarılması 

için Yazılım Geliştirilmesi 

5.2.1 Kenar İşleme ve Denetim İşlemi için 6 Serbestlik Dereceli Robotik Manipülatö-

rün Çevrimdışı Rota Çıkarımı 

Bu çalışmanın amacı, altı serbestlik dereceli robot kollarında kenar işleme ve/veya tarama iş-

lemleri için iş parçasının CAD verisi kullanılarak çarpışma içermeyen bir yörünge oluşturmaktır. 

SolidWorks API ve Visual Basic programlama dili kullanılarak bu çalışma oluşturulmuştur. ABB 

IRB2000 modeli robotik manipülatör düşünülerek yazılan programın başarımı ve performansı 

birçok iş parçasında denenerek test edilmiştir. Geri çekilme serbest yaklaşım hareketi yakla-

şımı hem iki nokta arasındaki hareketin hem de tüm olası işleme yapılmayan noktalar arasın-

daki hareketlerin hesaplanma karmaşıklığını azaltmaktadır. Yapılan üç örnekte de hem tarama 

hem de çapak alma işlemleri için rota hesaplaması bir dakikadan az bir sürede tamamlanmış-

tır. Buna benzer, CAD verisi kullanılarak bir çevrimdışı yörünge oluşturma işlemi benzer iş 

parçaları için yaklaşık üç saat sürebilmektedir (Leali vd., 2013). 

5.3 Taşlama İşleminin Modellenmesi 

Robotik taşlamada takım ve düzeneğin rijitlik değeri klasik taşlama tezgâhlarına göre çok daha 

önem arz etmektedir. Sonuçlara göre, yüzeye dik olan taşlama kuvvetinde dolayısıyla bileşke 

kuvvette düzeneğin ve takımın esnemesinin etkisi yüksek. Hassas kuvvet tahminin önemi ro-

botik taşlama işleminde yüksek öneme sahip. Bu sayede işlem esnasında sabit kuvvet kontrolü 

sağlanarak geometrik hataların önüne geçilebilir. Bu çalışmada, fiziksel taşlama işlemi kuvveti 

modeli kullanılmaktadır. Bu model aşağıdaki maddeler doğrultusunda değiştirilerek tahminlerin 

deney sonuçlarına daha da yakınsaması amaçlanmıştır. 

 Deney düzeneği ve iş parçası mekanik özellikleri modele iyileştirici terimler olarak ek-

lenmiştir. Bu sayede model robotik çalışmalar için daha iyi sonuçlar vermektedir. 

 Bu özelliklerin çıkarılması için, penetrasyon testleri uygulanmıştır ve yeni özellikler elde 

edilmiştir. Bu özellikler iyileştirici terimleri oluşturmaktadır. 

 Milden gelen geri besleme deney süresince analiz edilmiştir. Bulgular mil üzerindeki 

yük oranı ile oluşan kuvvetin yüksek korelasyon gösterdiği yönündedir. Mil üzerindeki 

akım ile yük oranı benzerlik göstermekte olup modelde yük oranı kullanılmıştır. 

 Oluşturulan model, temel alınan enerji tabanlı modele göre özellikle dik yöndeki kuvve-

tin tahmininde daha başarılı olmuştur. 

 Bu model farklı düzenek ve şartlarla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmış olup; 

robotun milin, iş parçasının veya bağlantı elemanlarının rijitliğinin ayrı ayrı hesaplan-

masına ihtiyaç duymamaktadır. Penetrasyon testlerinin sonunda elde edilen grafikler-

den çıkarılan özellikler sayesinde, bu sayılan özellikler modelin içine yansıtılmıştır. Bir 

başka söylemle, eklenen iyileştirici terim ile model bu özellikleri dolaylı yoldan içermek-

tedir. Bu metodun avantajı bir başka deney düzeneği veya iş parçası ile kullanılması 

durumunda, penetrasyon testlerinin tekrarlanması ve gereken parametrelerin elde edil-

mesiyle modelin kolaylıkla güncellenebilmesidir. 
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Sonuç olarak, oluşan kuvvetin karakteristiğine göre robotik taşlama işlemini üç farklı rejime 

ayırabiliriz. 

 Birinci rejimde; ortaya çıkan taşlama işlemi kuvvetleri neredeyse sabittir dolayısıyla bu 

rejimi genel taşlama işlemine benzetebiliriz. İhmal edilebilir düzeyde oluşan takım sap-

ması ve sabit hızla ilerleyen mil sayesinde literatürde yer alan modeller bu rejim için 

geçerlidir. 

 İkinci rejimde, taşlama işlemi kuvveti neredeyse doğrusal bir şekilde artar. Bunun se-

bebi takımın sapması ve penetrasyon testlerinde meydana gelen sapmadır. Penetras-

yon testlerinde belirlenen ilerleme hızına kesici takım yetişemeyip geriden gecikmeli 

olarak takip etmiştir. 

 Üçüncü rejim, bir geçiş tepkisini içermektedir. Takım üzerinde gerçekleşen küçük sap-

maları hızlı şekilde telafi edebilmektedir. Bu davranış kuvvet üzerinde bir dalgalanma 

olarak gözlenmektedir. Hem sapma hem de telafi hareketleri kuvvet davranışına etki 

etmektedir. 

 İkinci ve üçüncü rejim için, klasik taşlama parametreleri (ilerleme hızı, takım dönüş hızı 

ve kesme derinliği) sabit olmasına karşın kuvvet değerlerinin öyle olmadığı söylenebilir. 

Bu sebeple, literatürdeki genel taşlama modelleri yetersiz kalmaktadır. Modele eklenen 

milden geçen akım oranı, diğer parametrelerin sabit kalmasına rağmen, ölçülen kuv-

vetle birlikte değişmektedir. Bu sayede model ikinci ve üçüncü rejimde meydana gelen 

kuvvet değişimlerini takip edebilmektedir. 

 Oluşturulan bu model robotik taşlama işleminde ortaya çıkan kuvvetlerin sınıflandırıl-

masında ve tahmininde kullanılabilir. 

5.4 Bir Serbestlik Dereceli ve Altı Serbestlik Dereceli Haptik Sistemler ile Taşlama İş-

leminin Hareket Primitiflerinin Çıkartılması 

5.4.1 İnsan Elinin Efektif Serbestlik Derecesinin Kinematik Hareket Primitiflerini Mo-

dellemek için Doğrusal Adaptif Filtre ile Yeni Parametre Tahmin Metodu 

Bu çalışmada, hareket primitiflerinin bileşenlerinden biri olan ritmik hareketin adaptif filtre ile 

modellenebileceğini gösterilmiştir. Bu gerçeği göstermek için, 1 serbestlik dereceli Haptik ci-

hazı ve 6 katılımcıyı yay kütle sistemini istenen hızda manipüle etmek için kullanmıştır. Sonuç-

lar, deneklerin manipüle edilen sistemin doğal frekansına yakın olan ritmik hareketleri uygula-

dıklarını göstermiştir. İnsan haptik cihaza kuvvet uygulamayı düşünmek yerine hareket girdisi 

verdiğinden ve kullanılan sistemin modelini bilmeksizin en uygun hareketi ürettiğinden, buna 

akıllı admitans adı verilmiştir. Bu makalenin ikinci bölümünde model uzayı, düzlemi ve vektörü 

tanımlanmıştır ve model uzayındaki adaptif filtrenin parametre tahmininde yeni bir yaklaşım 

öne sürülmüştür. Elin hız sinyalinin veri noktasının model düzleminde elips benzeri bir şekil 

olarak göründüğünü gösterilmiştir. Burada, elipsin geometrik özellikleri, adaptif filtrenin para-

metrelerini belirlemektedir. Bir sonraki çalışmamızda, bu yaklaşımı n gecikmeli adaptif filtreye 

genişletmek ve model uzayı kavramını kullanarak doğrusal ve doğrusal olmayan sistemi ta-

nımlamak yer alacaktır. 
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5.4.2 Robotik Çapak Alma İşlemi için İnsan Hareket Primitiflerinin Öğrenilmesi 

Uzman, motor becerileri ve hislerini kullanarak, kusursuz çapak alma işlemini gerçekleştirebil-

mektedir. Uzman, deneyimlerini kullanarak zaman içinde zihninde bir etkileşim modeli geliştir-

miştir. Bu model, uzmanın sinir ağı nedeniyle değişen koşullara uyum sağlamaktadır. Çapak 

alma için açık bir etkileşim modeli geliştirmek yerine; çapak alma işlemi için bir robotun yörün-

gelerini üretmek için hâlihazırda geliştirilmiş bir uzmanın dâhili modelini kullanmak bu çalışma-

nın özüdür. Bu, geliştirilmiş edilmiş Dinamik Hareket Primitifleri (DMP) modelinin genişletilmiş 

ek terim ile gerçekleştirildi. Elde edilen doğrusal olmayan fonksiyonlar, bir uzmanın dahili etki-

leşim modeline karşılık gelir ve bu bir sinir ağı tarafından eğitilmiştir. 

DMP, bir insanın fiziksel kabiliyetine bağlıdır ve robotik çapak alma düzeneğinde bunu değer-

lendirirken uyuşma problemi ortaya çıkabilir. Gelecekte, öğrenilen DMP, çapak alma robotunun 

eyleyicileri ve sensörleri için bir set parametre geliştirilebilir. Bu şekilde, bu metot, DMP para-

metreleri ile doğrusal olmayan bir fonksiyonu ayarlayarak herhangi çapak alma düzeneği için 

uygulanabilir. 

5.4.3 Dinamik Hareket Primitifleri ve Kuvvet Geri Bildirimi: Hassas Taşlama İşleminde 

Tele-Operasyon 

Deney katılımcılarının kuvvet yörüngeleri DMP formunda başarıyla elde edilmiştir. Yaklaşımı-

mız, katılımcıların kullandığı bireysel DMP'leri elde etmek için kuvvet verilerinin otomatik olarak 

bölütlenmesini sağlamaktadır. Bu DMP'ler bir veri tabanında toplanmıştır. Ayrıca, DMP'leri kul-

lanan bir simülasyon ortamı oluşturulmuştur. 

Simülasyonlarda, güvenli alan dışında belirtilen bir kuvvet, DMP veri tabanından çizilen uygun 

bir DMP modeli kullanılarak alanın içine taşınır. Bu simülasyon insanın ani kuvvetlere verdiği 

reaksiyona karşılık gelmektedir. Not: Seçilen model tüm katılımcılar arasında en iyi DMP'leri 

ifade etmektedir. Esasen, her katılımcının rasgele bir kuvvete, diğer katılımcılara göre daha iyi 

bir tepki verme potansiyeli vardır.  

Deneyler ile bir tele-operasyon yapısı kullanılarak, tekabül problemi ortadan kaldırılmıştır. Ka-

tılımcılar, deneyler sırasında iş parçasının sinüzoidal başlangıç formunu başarıyla takip ede-

bildiler. Bu, sunduğumuz normal kuvvet hesaplama yöntemi ile mümkün olmuştur. Yöntem, 

gelecekte yapılacak bir çalışmada çapak alma robotundaki bir OTI kontrolcüsü ile birlikte uy-

gulanacaktır. 
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almıştır. Öte yandan; bir endüstriyel robota uç-eyleyici olarak takılan bir paralel robottan
oluşan özel bir yapılandır-ma için insan kolu ve eli analojisi yapıldığında çapak alma
konusunda uzman insanların kol ve el hareketlerinin bu çalışmada kullanılabilmesi için
?hareket primitifleri? ismi verilen yöntem üzerinde çalışılmıştır.
?Seri robotlarla taşlama/çapak alma? sistemlerinde ?esneme? problemi bulunmaktadır. Bu
se-beple, ?taşlama/çapak alma sürecinin modellenmesi? konusunda taşlama kuvvetlerinin
model-lenmesine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda ?penetrasyon testleri? ismi verilen özgün bir
çalışma yapılmıştır. Çalışmayı yaparken ?deney tasarımı? teknikleri kullanılmıştır.
Penetrasyon deney-leri sonucunda önce ?Yapay Sinir Ağları? sonra ise enerji yöntemlerine
odaklanılmıştır.  Taşla-ma ucunun esnemesinin kestirilmesi ve taşlama esnasında gerekli
düzeltmelerin yapılmasına yönelik bir çalışmada klasik mukavemet yaklaşımıyla kontrol
sistemlerinin kompanzasyon kabiliyeti birleştirilmiştir.
Optimal ve parçanın kenarlarına yönelik bir yörünge planlamasından farklı olarak bölgesel
yörünge planlamasında yörüngede işleme esnasında yapılması gereken değişiklikler almaç-
lardan (algılayıcılardan) elde edilen veriler ışığında bulunmalıdır. Bunun başlıca sebebi ise
bah-sedilen esneme problemidir. İnsanın tecrübe ve almaçları vasıtasıyla oluşturduğu esnek
yö-rüngelerin kaydedilmesi ve kullanılmasına yönelik matematiksel bir alt yapı olan ?hareket
pri-mitifleri? incelenmiş ve farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda sanal yay-
sönümleyici-kütle sistemi ile 1 ve 6 serbestlik dereceli Haptik cihaz kullanarak bilek hareketleri
ve becerile-ri modellenmiş ve geliştirilmiştir.
Özel olarak üretilmiş numuneler üzerinde istenilen miktarda ve profil şeklini koruyacak şekilde
yapılacak bir taşlama işlemi çapak alma işlemine en benzer bir prototip problemdir. Bu
açıdan, PID ve ?Bulanık Mantık? tabanlı bir kontrolcü geliştirilmiştir. Numune yüzeyleri
yardımcı bir ölçme deney sistemi ile taranıp önceki ve sonraki yüzey profilleri kıyaslanmış ve
istatistiksel bir tabanda elde edilen başarılar incelenmiştir. Öte yandan, yukarıda bahsedilen
esneme prob-lemine yönelik ?taşlama ucu esneme kompanzasyonu? ele alınmış olup
esnemeden kaynak-lanan açısal sapmalar elimine edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Robotik taşlama, kuvvet modeli, yörünge planlaması, hareket primitifleri, takım esneme
kompanzasyonu
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Projeden Yapılan Yayınlar: 1- Representation of Wrist Motion Characteristics Using The Axis Of Rotation (Bildiri -
Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
2- Spectral Coherence Analysis between Grinding Interaction Forces and the Relative Motion
of the Workpiece and the Cutting Tool (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
3- Active Compliance Control Structure Design for a Robotic-Grinding Machine Using a Piezo
Actuator (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
4- New Parameter Estimation Method of Linear Adaptive Filter for Modeling Kinematic Motion
Primitive of Effective DOF of Hand (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
5- Off-line Nominal Path Generation of 6-Dof Robotic Manipulator for Edge Finishing and
Inspection Processes (Tez (Araştırmacı Yetiştirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
6- Prediction of the Cutting Forces for Robotic Grinding Processes with Abrasive Mounted
Bits (Tez (Araştırmacı Yetiştirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
7- Off-line nominal path generation of 6-DoF robotic manipulator for edge finishing and
inspection processes (Makale - İndeksli Makale),
8- Hybrid model based on energy and experimental methods for parallel hexapod-robotic light
abrasive grinding operations (Makale - İndeksli Makale),
9- Retraction Free Motion Approach and Its Application in Automated Robotic Edge Finishing
and Inspection Processes (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
10- Contour Tracking by Hybrid Force/Velocity Controlled Grinding: Comparison of
Controllers ADRC - PID (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
11- Parametrization of Robotic Deburring Process with Motor Skills from Motion Primitives of
Human Skill Model (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
12- Active Compliance Control Structure Design for a Robotic-Grinding MachineAbdülhamit
(Tez (Araştırmacı Yetiştirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
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