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ÖNSÖZ
Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS), 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde
birincisinin düzenlenmesiyle hayata geçen, ulusal anlamda oldukça önemli bir organizasyondur. 2011
yılından itibaren IFToMM (International Federaiton for the Promotion of Mechanism and Machine
Science) Türkiye temsicisi Makina Teorisi Derneği (MAKTED) çatısı altında düzenlenen
organizasyonun 20’ncisi Dicle Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından 15-17 Eylül 2021
tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenmiştir. Sempozyumun amacı Makina Teorisi alanında çalışan
akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamak ve bu
alanda Türkçe kaynak oluşturulmasına katkı sunmaktır.
20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2021), tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan
pandemi nedeniyle çevrimiçi ve yüz yüze olarak hibrit bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Birçok
üniversite ve sanayi kuruluşu tarafından UMTS 2021’e bildiri sunmak üzere başvuru yapılmış ve
bildiriler bilim kurulu üyeleri tarafından özenle değerlendirilmiştir. Sempozyum kapsamında; mekanik
titreşimler, mekanizmalar, makina dinamiği, denetim sistemleri, gürültü ve akustik, robotik,
mekatronik, yapay zeka, biyomekanik ve taşıt tekniği konularında toplam 42 adet bildiri sözlü olarak
sunulmuştur. Sunumlar, 5’i yüz yüze ve 7’si çevrimiçi olmak üzere toplam 12 oturumda yapılmıştır.
Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Eres Söylemez, Gaziantep Üniversitesinden
Prof.Dr. Sadettin Kapucu ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Doç.Dr. Gökhan Kiper
yürütücülüğünde "Uzaktan Makina Teorisi Eğitimi" başlıklı özel oturum düzenlenmiştir. Bunlara ek
olarak İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Kenan Yüce Şanlıtürk ve Koç Üniversitesinden
Prof.Dr. Çağatay Başdoğan tarafından 2 adet davetli konuşma yapılmıştır. Sempozyum bilim kurulu
tarafından yapılan hakem değerlendirmeleri, hakem puanları ve oturum başkanlarının önerileri
doğrultusunda seçilen bildiriler TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin'de taranan European Journal of
Technique (EJT) dergisinde basılacaktır.
UMTS 2021’e bildiri göndererek katkı sağlayan değerli yazarlara, bildirilerin değerlendirilmesi
sürecinde yoğun emek harcayan sempozyum bilim kuruluna, sempozyum hazırlık sürecinde destek
sunan düzenleme ve danışma kurullarımıza, Dicle Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim
üyelerine, gönüllü olarak bizlere destek veren öğrencilerimize, özel oturum ve davetli konuşmacı
olarak katkı sunan uluslararası alanda seçkin akademisyenlerimize teşekkür ederim. Ayrıca özverili
desteklerinden dolayı MAKTED Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Gökhan Kiper’e ve MAKTED
Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Eres SÖYLEMEZ’e teşekkürlerimi iletmek isterim. Sempozyumun
düzenlemesinde sunmuş oldukları maddi desteklerden dolayı Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü’ne (DÜBAP), MAKTED’e ve Odabaşı Makina Otomotiv A.Ş’ye teşekkür
ederim. Son olarak sempozyum hazırlık ve düzenleme aşamalarında hep yanımızda olan ve
desteklerini esirgemeyen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karakoç’a, Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Kadir Turan’a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. M. Siraç Özerdem’e, Makine
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Vedat Oruç’a ve tüm Dicle Üniversitesi ailesine en içten
teşekkürlerimi sunarım.
UMTS 2021’e katılan bütün katılımcıların çevrimiçi ve yüz yüze oturumlarla, davetli konuşmalarla,
özel oturumlarla ve sosyal etkinliklerle güzel bir zaman geçirdiğini umarım.

Mesut Hüseyinoğlu
Sempozyum Yürütücüsü
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10. Kuruluş Yıldönümünde Makina Teorisi Derneği
31 Mayıs 2021
Gökhan Kipera,b, Eres Söylemezc,d
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir
b
Makina Teorisi Derneği 2019-… Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir
c
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara
d
Makina Teorisi Derneği 2011-2019 Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara

a

"Geçmişte sayısız uygarlık kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu kanıtlamak için,
yapmamız gereken şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha
birçok büyük işlerimiz vardır. Bilimsel çalışmalar da bunlar arasındadır. Beni seven
arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Kendiniz için değil, fakat bağlı olduğunuz millet için el birliği ile
çalışalım; çalışmaların en yükseği budur!"
Mustafa Kemal Atatürk
31 Mayıs 2011’de Ankara’da kurulan Makine Teorisi Derneği (MakTeD) [1], Meksika’nın Guanajuato şehrinde
gerçekleştirilen 13. Uluslararası Mekanizmalar ve Makina Teorisi Federasyonu (IFToMM) [2] Dünya Kongresi
sırasında 22 Haziran 2011’de IFToMM üye kuruluşu olmuştur.
IFToMM, 29 Eylül 1969’da Polonya’nın Zakopane şehrinde 2. Mekanizma ve Makine Teorisi Dünya Kongresi
sırasında Prof. Ivan I. Artobolevski (SSCB) ve Prof. Erskine F.R. Crossley (ABD) öncülüğünde soğuk savaştan
etkilenmeden Mekanizma ve Makina Bilimi (MMB) alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek üzere
kurulmuştur [3]. IFToMM’un ana hedefleri MMB alanlanında kuramsal, deneysel ve uygulamalı çalışmalarda
araştırma ve geliştirmeyi desteklemek, MMB ya da ilgili alanlarda bilimsel ve mühendislik çalışmaları yürüten
farklı ülkelerdeki kişi ve kuruluşların temaslarını yaygınlaştırmak ve gelişmekte olan ülkelere uzmanların seyahat
desteği, özel kurslar düzenlenmesi ve diğer girişimlerle MMB çalışmalarını desteklemektir [4]. IFToMM camiası
halen özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde MMB çalışmalarını destekleme misyonunu
sürdürmektedir.
MakTeD tüzüğü de IFToMM’un amaçlarına uygun olarak yazılmıştır. MakTeD’in başlıca amaçları makina
teorisi ya da ilgili bilim alanlarında




akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıları ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğine, hareketliliğe ve
yayın yapmaya teşvik etmek,
genç araştırmacıları ilgili etkinliklerde madden desteklemek,
ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve başka kuruluşların bu alanlardaki etkinliklerine destek
vermektir [5].

Bu yazı, MakTeD’in 10. yaş gününde Türkiye’deki makine teorisi çalışmalarını özetlemek ve MakTeD
bünyesinde yapılan çalışmaları sunmak için kaleme alınmıştır.
Türkiye’de makine teorisi çalışmaları Prof. Dr. Bekir Dizioğlu ile başlamıştır. Dresden Üniversitesi’nden doktora
derecesini alan Dizioğlu 1947’de o yıllarda ülkemizdeki tek teknik üniversite olan İTÜ’de öğretim üyesi olarak
görev almıştır. Dizioğlu 1960’ta Almanya’ya dönse de Türkiye ile yakın ilişkilerini sürdürmüş ve öğrencileri
Fuat Pasin ve Mustafa Köseoğlu mekanizma ve makina dinamiği derslerini vermeye devam etmişlerdir. İTÜ’de
makine teorisi çalışmaları büyük ölçüde Alman ekolünden etkilenmiştir.
1960lardan sonra Türkiye’de pek çok yeni teknik üniversite kurulmuştur. Bunların arasında en etkili mühendislik
okullarından olan ODTÜ Amerikan mühendislik eğitim sistemini benimsemiş olup İngilizce eğitim vermektedir.
Bu yeni teknik üniversitelerde eğitmen ihtiyacını karşılamak için 60ların sonunda pek çok ODTÜ ve İTÜ mezunu
özellikle ABD ve İngiltere’ye giderek farklı mühendislik alanlarında lisansüstü çalışmalarını yürütmüş ve çoğu
70lerin başında yurda dönmüştür. Birçok üniversitede makine teorisi alanında çalışan küçük gruplar oluşmuştur.
1984’te TÜBİTAK desteği ile Ulusal Makina Teorisi sempozyumu (UMTS) düzenlenmiştir. İlki ODTÜ’de
düzenlenen sempozyuma 60 civarında kişi katılmıştır. Bu sempozyumun iki yılda bir düzenlenmesi
kararlaştırılmıştır ve 20. UMTS Eylül 2021’de Dicle Üniversitesi’nde düzenlenecektir.
2011’de yeterli sayıda genç makine teorisi araştırmacısı olduğu görülerek MakTeD kurulmuş ve IFToMM’a üye
olmuştur. 2011’de Niğde’deki UMTS’da ilk MakTeD genel kurul toplantısı yapılmış ve 2013’ten (Atatürk
Üniversitesi, Erzurum) itibaren UMTSler MakTeD çatısı altında düzenlenmeye başlamıştır. UMTSler haricinde
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MakTeD çatısı altında ulusal ve uluslararası yaz/kış okulu, çalıştay, konferans gibi pek çok başka etkinlik
düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin dışında MakTeD yayıncı sertifikası almış ve genç araştırmacılara yönelik destek
programları başlatmıştır. Aşağıda MakTeD etkinlik ve destekleri ile ilgili bilgi sunulmaktadır.
Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS)
UMTS 1984’ten beri (1990-1991 haricinde) iki yılda bir düzenlenmektedir [6]. Prof. Dr. Mustafa Sabuncu,
Türkiye’deki makina teorisi çalışmalarının tarihsel bir incelemesi ile birlikte ilk 15 UMTS’deki bildiri konularını
şu şekilde sıralamıştır: genel (eğitim, tasarım, vs.), mekanizma, titreşim, makina dinamiği, akustik, otomotiv,
kontrol, ziraat makinaları (Şekil 1) [7]. Sabuncu, UMTSlere yalnızca ulusal üniversite mensupları değil, pek çok
kurum, şirket ve yabancı üniversitelerden de katılımcı olduğunu belirtmiştir.

Şekil 1. İlk 15 UMTS’de bildiri konusu ve katılımcı dağılımları [7]
UMTSlerin önemli bir özelliği, her sempozyumun farklı bir üniversitede (1986 ve 1999 hariç) düzenlenmiş
olması (Şekil 2) ve özellikle yeni kurulan ve nispeten küçük şehirlerdeki üniversitelere bu üniversitelerin
tanıtımını yapmak ve gelişimine katkı vermek amacıyla öncelik veriliyor olmasıdır. UMTSlerde pek çok
lisansüstü ya da lisans seviyesinde öğrenci tanışmakta ve ileriki yıllarda profesyonel hayatlarında işbirliği
yapmaktadırlar.
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Şekil 2. İlk 19 UMTSyi düzenleyen üniversiteler
2013 yılına kadar her UMTSde bir sonraki UMTSyi düzenleyecek olan üniversite katılımcılar tarafından
sempozyum sırasında belirlenmiştir. 2013’ten itibaren MakTeD çatısı altında düzenlenen UMTS yürütücü
kuruluşları, üniversite temsilcilerince doldurulan başvuru evraklarının dernek üyelerince bir değerlendirme formu
(Ek A) doldurularak belirlenmesi yoluyla yapılmaya başlamıştır. Başvuruların bu şekilde alınması ile yürütücü
kuruluşun demokratik bir yöntemle belirlenmesi, rekabetin teşvik edilmesi ve sempozyum kalitesi artırılması
sağlanmıştır.
UMTS bildiri kitapları Türkiye makina teorisi literatüründe önemli bir rol oynamaktadır. 2005 öncesi bildiriler
internette bulunmamakla birlikte Google Scholar’da günümüz itibari ile 541 UMTS yayını ya da bu yayınlara
atıf bulunmaktadır ki bu UMTS bildirilerinin yaygın etkisini göstermektedir. Özel bir durum olarak UMTS 2015
uluslararası katılımlı olarak düzenlenmiş ve 100 Türkçe, 23 İngilizce bildiri sunulmuştur.
Yaz/Kış Okulları ve Çalıştaylar
2013-2020 arasında MakTeD çatısı altında 2 yaz okulu, 2 kış okulu, 8 çalıştay düzenlenmiştir (Tablo 1) [8].
Tablo 1. 2013-2020 arasında düzenlenen yaz/kış okulu ve çalıştaylar
Etkinlik Adı
Kinematik Sentezde Grafik Yöntemler
Çevrimiçi Çalıştayı
Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Yüksek
İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama
Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler
Çalıştayı

Tarih
7-12 Eylül
2020
20-21
Kasım
2019

TRIZ (Yaratıcı/Yenilikçi Problem Çözme
30-31 Ocak
Tekniği) Yeni Ürün/Süreç/Teknoloji Geliştirme – 1 Şubat
Çalıştayı
2019
IFToMM Summer School on Mechanism
17-22 Eylül
Design for Medical Applications
2018
29 Ocak –
Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayı
3 Şubat
2018
3 Boyutlu Yazıcılar ve Eklemeli Üretim
18-22 Eylül
Çalıştayı
2017
31 Ağustos
Sistem Dinamiği ve Kontrol Çalıştayı
– 3 Eylül
2016
3-6 Şubat
Robot Dinamiği ve Kontrolü Çalıştayı
2016
31 Ağustos
Robot Kinematiği Çalıştayı (RKC 2015)
– 3 Eylül
2015
Teorik ve Uygulamalar ile Makina Dinamiği Kış 2-8 Şubat
Okulu
2015
3-8 Şubat
Kinematik Sentez Kış Okulu
2014
Kinematik Sentez Yaz Okulu

2-7 Eylül
2013
VIII

Yer
Çevrimiçi

ODTÜ

Eğitmenler
Prof. Dr. Eres Söylemez
Doç. Dr. Gökhan Kiper, Doç. Dr. Can
Dede, Prof. Dr. M. Kemal Özgören, Prof.
Dr. Ashitava Ghosal, Prof. Juan C.
Jauregui Correa, Dr. Emre Uzunoğlu, Ar.
Gör. İbrahimcan Görgülü

İskenderun
Teknik
Prof. Dr. Sadettin Kapucu
Üniversitesi
http://robotics.iyte.edu.tr/IFToMM_Sum
İYTE
mer_School_MDMA2018.html
Ondokuz
Prof. Dr. Eres Söylemez, Prof. Dr. M.
Mayıs
Kemal Özgören, Prof. Dr. Turgut Tümer
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ulaş Yaman, Dr. Armağan
ODTÜ
Ergün
Hitit
Prof. Dr. Bülent Platin, Prof. Dr. Yücel
Üniversitesi Ercan
Gazi
Prof. Dr. M. Kemal Özgören
Üniversitesi
Prof. Dr. M. Kemal Özgören, Prof. Dr.
Gaziantep
Sedat Bayseç, Prof. Dr. L. Canan Dülger,
Üniversitesi
Ahmed J. R. Almusawi, Ali Kılıç
Prof. Dr. Eres Söylemez, Hünkar Kemal
ODTÜ
Yurt
Erciyes
Prof. Dr. Eres Söylemez, Doç. Dr. Selçuk
Üniversitesi Erkaya
Prof. Dr. Eres Söylemez, Yrd. Doç. Dr.
İYTE
Gökhan Kiper, Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemal
Can, Yrd. Doç. Dr. Erkin Gezgin

2018’de tamamen İngilizce sunumlar ve uluslararası katılımcılar ile düzenlenen IFToMM Medikal Uygulamalar
İçin Mekanizma Tasarımı Yaz Okulu (IFToMM Summer School on Mechanism Design for Medical
Applications) ve 2019’da İngilizce ve Türkçe sunumlar ile düzenlenen Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan
Yüksek İvmeli Çalışan Paralel Robotların Konumlama Hassasiyetinin Artırılmasına Yönelik Yöntemler Çalıştayı
(Workshop on Methodologies for Increasing the Positioning Accuracy of High-Acceleration Parallel Robots
Used in Industrial Applications) uluslararası katılımlı etkinlikler olup Tablo 1’deki diğer etkinlikler tamamen
Türkçe sunumlar ile düzenlenmiştir.
IFToMM gibi MakTeD’in ana odağı da gençler arasında makina teorisi alanının yaygınlaşmasını sağlamaktır.
Düzenlenen tüm yaz/kış okulu ve çalıştaylar gönüllü eğitimciler ve yaş ortalaması 30un altında olan ortalama 30
kadar katılımcı ile gerçekleşmiştir. Bu etkinliklerde katılımcıların yaklaşık %40ının üniversite mensubu olmadığı
görülmektedir. Eğitimcilerin yol ve konaklama giderlerinin karşılanması gereken uluslararası yaz okulu haricinde
hiçbir etkinlikte katılım ücreti alınmamış ve eğitimcilerin masrafları ile etkinlik sırasında yemek ve ikram masrafı
büyük oranda MakTeD ve yürütücü üniversiteden, bazen de Makine Mühendisleri Odası ya da özel bir şirketten
destek alınarak karşılanmıştır.
Bugüne kadar düzenlenen etkinlikler büyük ölçüde genç akademisyenlere yönelik olarak alanında uzman
hocalarımızdan tecrübe aktarımı ve katılımcıların araştırma ve eğitim yetkinliklerini artırma amacı ile
düzenlenmiştir. MakTeD Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye’deki makine teorisi eğitimini artırmada bu
etkinliklerin önemli yeri olduğu inancı ile her yıl en az 1 ya da 2 etkinliğin düzenlenmesi için gayret
göstermişlerdir. Bu etkinliklerde teknik kazançların yanı sıra katılımcılar profesyonel ağlarını genişletmekte ve
camia içerisinde bağlar güçlenmektedir. Etkinlik katılımına örnek olarak Şekil 3’te Temel Makina Dinamiği
Eğitimi Çalıştayı gala yemeği çıkışı bir görüntü sunulmuştur.

Şekil 3. Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayı katılımcıları - Samsun, 2018
MakTeD Kitapları ve Ders Notları
MakTeD’in bir amacı da makine teorisi alanında Türkçe literatüre katkı sunmaktır ve 2015 yılında yayıncı
sertifikası alınmıştır. 2015, 2017 ve 2019 UMTS bildiri kitapları MakTeD tarafından ISBN alınarak
yayınlanmıştır. Ayrıca 2005 ve sonrasındaki tüm UMTS bildiri kitapları MakTeD internet sitesinde açık erişime
sunulmuştur [8].
Prof. Dr. Kemal Özgören’in Robot Kinematiği Çalıştayı (2015), Robot Dinamiği ve Kontrol Çalıştayı (2016) ve
Temel Makine Dinamiği Eğitimi Çalıştayı (2018) notları Türkçe kitaplar olarak basılmışlardır [10-12]. İlk iki
kitapta [10-11] ayrıca robotbilim konusunda kısa sözlükler ek olarak bulunmaktadır. MakTeD kitap kapakları
Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. MakTeD kitapları
MakTeD’ten yayınlanan kitapların dışında MakTeD internet sayfası çalıştay notları ve diğer ders notlarının
yayınlandığı bir arşiv olarak da hizmet vermektedir. Sistem Dinamiği ve Kontrol Çalıştayı (2016) notları [13] ile
Prof. Eres Söylemez’in Türkçe ve İngilizce ders notları [14] MakTeD internet sitesinde erişime sunulmuştur.
Diğer Etkinlikler, Destekler ve Uluslararası İşbirlikleri
Düzenli etkinlikler olan UMTS ve çalıştaylar haricinde MakTeD desteği ile iki uluslararası etkinlik
düzenlenmiştir. İlk etkinlik 5. Mekanizmalar, Transmisyonlar ve Uygulamalar Konferansı (MeTrApp 2017)
Karadeniz Teknik Üniversitesinde ve 2019 İkinci Yüz Yüze IFToMM Yürütme Kurulu Toplantısı ODTÜ’de
düzenlenmiştir.
2018de MakTeD Genç Araştırmacı Desteği programını başlamıştır [15]. Bu program, IFToMM’un benzer
programından [16] esinlenerek oluşturulmuş ve IFToMM etkinliklerinde desteğe başvurmuş, ancak alamamış 35
yaş ve altı MakTeD üyelerine etkinlik katılımı için finansal destek olarak kurgulanmıştır. Bu destek ile MakTeD
üyelerinin uluslararası hareketliliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Türk araştırmacılar ilk zamanlardan beri IFToMM etkinliklerine katılmaktadırlar, ancak son 10 yılda Türkiye’den
katılım sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bunda MakTeD teşviklerinin rolü bulunmaktadır. İletişimin artması ile
hareketlik ve ortak proje ve yayınlarla uluslararası işbirlikleri artmıştır.
MakTeD IFToMM’un nispeten genç bir üyesi olmasına rağmen şu anda en aktif üyelerden biri konumundadır.
MakTeD etkinliklerine yüzlerce katılım olmuştur. Finansal güç olarak da belirli bir olgunluğa ulaşmış olan
MakTeD’in şu anda 155 aktif üyesi bulunmaktadır.
MakTeD çatısı altında makine teorisi camiasının güçlenerek büyümesi, araştırma ve eğitim çalışmalarının ulusal
ve uluslararası seviyede topluma katkısını artırmasını dileriz. MakTeD çalışmalarında emeği geçen Yönetim
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Kurulu Üyeleri Dr. Eres Söylemez (2011-…), Dr. Kemal Özgören (2011-…), Dr. Ergin Tönük (2011-2017),
Mümin Özsipahi (2011-2015), Dr. Hakan Mencek (2011-2019), Dr. Gökhan Kiper (2015-…), Dr. Ulaş Yaman
(2017-…), Murat Demirel (2019-…), UMTS düzenleme ve bilim kurulu üyelerimiz, yaz/kış okulları ve
çalıştaylarda gönüllü olarak yer alan eğitmenlerimiz ve tüm etkinlik katılımcılarına teşekkür ederiz.
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EK A - UMTS BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME FORMU
Değerlendiren Üyenin Adı Soyadı
Değerlendiren Üyenin Çalıştığı Kurum

:
:

Aday Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesi
Verilen
Puan

Değerlendirme Kriterleri
Genel Bilgiler
Salon ve Sunum Olanakları
Ulaşım ve Konaklama Olanakları
Yeme ve İçme Olanakları
Planlama bilgileri
Planlanan Bilimsel Aktiviteler (öğrenci
yarışmaları, teknik geziler, davetli konuşmacılar,
çalıştaylar, vb.)
Planlanan Turistik Aktiviteler (Tarihi yerler, şehir
gezisi, yöresel yemekler, vb.)
Bütçe Bilgileri
Planlanan Aidat Miktarları
Planlanan Ek gelirler (Tübitak, firma katkıları, vb.)
MAKTED e aktarılması planlanan tutar
Toplam Puan

Kriter
Puanı
/
/
/

10
15
10

/

20

/

15

/
/
/
/

10
10
10
100

Aday Üniversite: Dicle Üniversitesi
Verilen
Puan

Değerlendirme Kriterleri
Genel Bilgiler
Salon ve Sunum Olanakları
Ulaşım ve Konaklama Olanakları
Yeme ve İçme Olanakları
Planlama bilgileri
Planlanan Bilimsel Aktiviteler (öğrenci
yarışmaları, teknik geziler, davetli konuşmacılar,
çalıştaylar, vb.)
Planlanan Turistik Aktiviteler (Tarihi yerler, şehir
gezisi, yöresel yemekler, vb.)
Bütçe Bilgileri
Planlanan Aidat Miktarları
Planlanan Ek gelirler (Tübitak, firma katkıları, vb.)
MAKTED e aktarılması planlanan tutar
Toplam Puan
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Kriter
Puanı
/
/
/

10
15
10

/

20

/

15

/
/
/
/

10
10
10
100

•

20. ULUSAL MAKiNA TEORiSi SEMPOZYUMU

09:00-10:00

KAYITLAR (Kongre Merkezi)

10:00-10:40

A<;:ILI� (Kongre Merkezi)

10:40-11:00

KahnAras1

11:00-12:00

Salon D (<;:evrim i<;i)
Davetli Konu�mac1: Prof. Dr. Kenan Yiice �ANLITUR.K, istanbul Teknik Dniversitesi

Soniimlii <;ok Katman./1 Yap1lan11 Son!Jt Elemanlar Yontemi ile 1l1odelhmmesi ve Analizi

Ogle Yemegi

12:00-13:30

Salon E

Salon D

<;enimir-iA
Oturum Baikaru: Prof.Dr. Orhan <;:AKAR

Oturum Baikani: Dr.Ogr.Uyesi �1esut HUSE'l'iJ\OGLU Oturum Ba1ka01: Prof.Dr. $ahin YILDIRH1
13:30-13:50

Kar/a.nabilir MafsolltKafes Direk/erin Kadanma
Oranlannr Etkilesen FakrOrlerin incelenmesi w Yeni Bir
Tasanm Yon,emininAratnnlm.asi
Yunus Cebe.ci, Murat Dem.ire} \·e GOkhan Kiper

Bir Haptfk-Teleoperas}'Ott Sisreminin ha YOnf.uKontrolfutiin
Dene\'sel 0/arak Gerreklqririlmesi
Taifun Abut ,·e Sm·et Soyguder

.\fanynik Olma_1,•anKompozi_t Nmnzutelerin Elektroman_1,•enH
Sars,c,KuUanarak OberstKiw; I'iintemit'le Tesr Ed11mesi
Mehmet Sait Ozecr ,·e Kenan Yue� �anbtiirk

13:50-14:10

KrankA¢an Ven1en OrKonum ,., Bir OWKonum ifin
Diirt-"11b11k Mekani11n,2s1mn irlev Senm.i
Tank Kadak ,·e Gokhan Kiper

Karman.Ir Oretim I'0ntemi DesrekliKrank B�i·el
Ale.kan.iim4Sltttn Din.amigi iherine a,enm Paramerrelerin.in
Erkisi
Cag)ar Se,im ve ibrahim Czmay

Dalga Sonlu Elemanlar J'onremi 11, Bir C1ib11g'1ur Titrqim
Anolizi
Murat Kara ,·e Nei1 S. Fergus.on

14:10-14:30

RehabilirU}'On Egzersizleri i�ut Bir Pannak Di1 iskeler
.\fekaniimasi
Furkan K1p,ak, Emirhan inan,, Mert Ozkan, Riistem Can
Oztiirk, Ege Toprak Giile, ,·e Gokban Kiper

Asia TipKrenlerdeKaldrrma Grubu DinamikAnalizi
$ahin Yddmm ,·e Emir Es:im

Hibrit Bir U�akKan.adinut Tasanm1 i·e Titrqim An.alizi
Tolunay Erbay ,·e A.Saide Sangiil
Diinen Eksenel F onksi1'01tel Derecelendin1mifKonikKesidi
Cadaklt BirKiri§in Serbest Tirre§imAnalizi
SerkanGiiler

14:30-14:50

Kahn arast

IHO-B:10

Salon D
Ozel Oturum: Uzaktan Makina Teorisi Egitimi
Diizenleyiciler: Prof. Dr. Eres SOYLEMEZ, Prof. Dr. Saadettin KAPUCU, Do9. Dr. Gokhan KiPER
15:10-15:30

Prof. Dr. Eres SOYLE!v!EZ, Orta Dogu Teknik Oniversitesi
2020/i Y11l.arda Makino Milliendisligine Baki§ (c;:evrimiri)

15:30-15:50

Prof. Dr. Saadettin KAPUCU, Gaziantep Oniversitesi
Zorunlu Uzaktan Egiti1nde Makino Teorisi Egitim Materyali Gelqtirme Deneyimi (c;:enimir-i)

15:50-16:10

D�. Dr. Gokhan Kiper, izmir YUksek Teknoloji Enstitusii
Uzaktan Egitimin K1sa Tarihi ve <;evrimi9i MaJ,,ina Teorisi Egitimi

16:10-16:40

Kattlm1ctlar ile so:ru/cernp Ye tart�ma

Salon D

Oturum Ba�ka01: Dof.Dr. Gokhan KiPER

Salon E

Baikaru: Dr.Ogr.Uyesi <;:aglar COJ\KER

Oturum <;enimi.-iA
Oturum Baikaru: Prof. Dr. Hasan OZTi:RK

Araba Osrii 0ft 9r,b11klu Ters SarkarSisreminin Den,irimi ifin
I'analAraler Etkileri Dikkate Al,nan Elastik Orrama Giimiilri
LQR ,., PID Denetimcikrin Performanslanm11
1':ano-Cubuklann Dal;ga I'ay1mm Ana/iii
Deg'erlendin1mesi
Ufuk Gui ,·e Melin Aydogdu
E,Ten Kodanl1, M. Taylan Das ve L. Canan Dulger

09:00-09:20

iki Eksende Giinef Ta.kibi ifin Oprim11mKii¥esel
Mekanizma Tasanm,
Osman Ac�

09:20-09:40

Cnc Freie t·e Torna Tezgahlan Fener .Vili i·eKesici Talam
TirrefimAna/iii
Men deres K2lkat ,·e Veli Tom

9ok Modlu Sisremler ifin Rampa, Sikloid ve Versin
Fonksft'onlan
Tabanlr Komm $ekillendirici Tasanm, ,.,
Oprimizasyonu
Caghr Conhr 1·e Harui HU!e\in Bilgi¢
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Dünyada mühendislik alanında sorunlar olduğu görülmekte, insanlığın karşılaştığı yeni problemleri
çözecek gençlerin yetişebilmeleri için yeni ve değişik yollar, yöntemler arama çalışmaları
yapılmaktadır. Nelerin değiştirilmesi, nelerden vaz geçilmemesi gerektiği konularında öğrenci ve
öğretim üyesi başta olmak üzere, sanayicilerinde katıldığı tartışmaların olması, değişik görüşlerin
ortaya çıkması bu dönemde çok önemli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, makine mühendisliği eğitimi

PROSPECTS ON MECHANICAL ENGINEERING IN 2020s
ABSTRACT
Due to global engineering problems people seek new ways and methods to raise new generations for
solving new problems. In the present era, students, academicians and people in the industry should
discuss and come up with new ideas for what to change and what to give up.
Keywords: Education, mechanical engineering education.

Mühendislik ve mühendislik eğitimi globaldir
ve iyi bir mühendisten beklenen şeyler
dünyanın her yerinde aynıdır. Bir ülkede
yeterli kalitede mühendis yoksa bu ya dışardan
alınan proje, patent, lisans ve benzeri alımlar
ile veya o yabancı mühendislerin ürettikleri
ithal edilerek açık kapatılır. Günümüzde ayrıca
kaliteli mühendis bir ülkede yeteri kadar tatmin
olmadı ise başka ülkelere gitmesi, oralarda
çalışıp ülkesinden farklı ekonomilere katkı
vermesi yaygınlaşmaktadır. Yani, günümüzde
mühendislik ithal veya ihraç edilebilen bir
emtia durumundadır.

Dünya genelinde son yirmi-otuz yılda önemli
ve temel değişiklikler olmaktadır. Bilgisayarlar
yaşantımızı ve çalışma şeklimizi temelden
değiştirmiştir. Bilhassa iletişim ve veri
akışında değişiklikler günümüzde yaptığımız
tüm faaliyetleri etkilemektedir.
2020 Mart ayından itibaren pandemiden dolayı
tüm dünyada, eğitimde sınıf içi eğitim yerine
internet üzerinden uzaktan eğitim öne
çıkmıştır. Ülkemizde son üç dönemdir önemli
ve köklü bir ön hazırlık yapılmadan bilhassa
yüksek öğrenimde internet üzerinden uzaktan
eğitime geçilmiştir. Pandemi dönemi bittikten
sonra pandemi döneminden önceki eğitim
şekline dönülmesi mümkün olabilir mi?
Pandemi döneminde ve öncesinde eğitimde
görülen
aksaklıklar
nelerdir?
Makine
mühendisliği eğitiminde daha iyi bir çözüme
geçilebilir
mi?
Makine
mühendisliği
mezunlarını değişen ülke ve dünya koşullarına
×göre nasıl hazırlamalıyız?

2020li yılların
beklenenler [1]:

mühendislik

mezunundan

- Matematikte, fende ve sosyal bilimlerde iyi
bir temele sahip olma,
- Alanında temel kavramları ve kullanılan
metotları özümsemiş olma,
- Günümüzde kullanılan yöntem ve aletleri
kullanabilir olma,
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öğrenci okumaktadır. Kendisi bırakmadıkça,
bu programlara kayıt olan öğrencilerin hepsi
mezun olmakta ve makine mühendisleri
odasına kayıtları yapılmaktadır. Türkiye’nin
bu alanlarda bu kadar mühendisi istihdam
etmesi mümkün değildir. Ayrıca, ne yazık ki
baraj getirilse bile her yıl makine mühendisliği
eğitimi için gelen öğrencinin bilgisi ve
yeteneği makine mühendisi olacak seviyede
değildir. Bunun en önemli göstergesi
üniversite sınavlarında matematik ve fizik
konularında doğru cevap veren öğrenci
yüzdesidir. Bir örnek vermek gerekir ise, 2020
yılında Matematik testinde sorulan 40 sorudan
sadece birini cevaplayan bir aday bir makine
mühendisliği
bölümüne
girebilmektedir.
Matematik bilgisi dört işlemle sınırlı,
trigonometri öğrenmemiş birisinin bırakın
mühendisliği, teknik eleman olarak faydalı
olması bile zordur [2].

- Konuşma yazma ve görsel iletişimde etken
olma,
- Problem tanımlayabilme, analiz edebilme
ve çözme yeteneğine sahip olma,
- Hem bireysel olarak ve hem de takım
olarak etken çalışabilme,
- Disiplinler arası ilişkileri kurabilme ve
değişik kanallardan elde edebileceği
bilgileri bütünleştirerek kullanabilme
yeteneği,
- Kendinin ve başkalarının aldığı kararların
kendini ve kendisinden zaman, konum ve
kültür
açısından
farklı
insanları
etkileyebildiği bilincinde olma,
- Kişisel, toplumsal ve mesleki etik kuralları
her zaman göze alma,
- Yaşam boyu öğrenmeye yatkın, gayretli ve
yetenekli olma.
Bu beklenen şartlar ülkeden ülkeye
değişmediğine göre, bu beklentileri verilen
eğitimle en iyi sağlayan ülkelerin bu yarıştan
kazançlı çıkacakları açıktır. Günümüzde iyi bir
mühendisten beklenen bir problemin olduğunu
belirlemesi, problemin çözümü için gerekli
tasarımı
yapması
ve
çıkan
sonucu
uygulamasıdır.

İletişimin kolaylaşması ile birlikte son elli
yıldır dünyada uzaktan eğitim yöntemleri
geliştirilmeye çalışılmaktadır. 1970li yıllarda
Üniversitelerde bazı dersler stüdyo tipi
sınıflarda verilmeye başlamış, derse bu
stüdyoda katılanlar olduğu gibi, öğretim üyesi
×ve önünde yazdığı kağıt görüntü kapalı
televizyon kanalı ile değişik yörelerde kurulu
olan sınıflarda televizyon vasıtası ile
izlenebilmiştir. Uzaktan katılan dinleyiciyi
öğretim üyesi göremese bile, mikrofon vasıtası
ile karşılıklı soru-cevap iletişimi bu sistemle
kurulabilmektedir. 80li yıllara gelindiğinde
kişisel bilgisayarlar ve internetin ortaya
çıkması ile uzaktan eğitim yeni bir platforma
taşınmıştır. Örneğin 1985’de Florida’da
bulunan Nova Southeastern Universitesi ilk
elektronik sınıfı kurmuş ve uzaktan yüksek
lisans eğitimine başlamıştır.

Pandemiden bağımsız olarak son yıllarda
ülkemizde olduğu gibi, tüm dünyada üniversite
eğitimine talep artmıştır. Buna karşın
ülkemizde alt yapı ve kaliteli öğretim üyesi
yetiştirilmesi bilhassa kritik dallarda bu talebe
cevap vermeye yetecek kadar artmamıştır. Bu
artan talebe cevap, yeni yöntemler araştırılıp,
yeni yollar bulunmadan klasik yöntemde kalite
düşürülerek sağlanmaya gidilmiştir. Açıklanan
kontenjanların büyük bir kısmının dolmuyor
olması bu durumun aday öğrenciler tarafından
da görüldüğünü göstermektedir ve birçok
programdan alınan mezuniyet belgesinin bir
işe yaramadığı anlaşılmıştır. Örneğin, bir ara
her yıl makine mühendisliği bölümlerine on
beş bine yakın öğrenci kayıt olurken talep
düşmüş, devlet üniversitelerinin ikinci öğretim
programlarının büyük bir kısmı kapatılarak
kontenjan azaltılmıştır. 2020 yılında makine
mühendisliği bölümlerinde 10300 kontenjan
bulunurken talebin düşmesi ve getirilen baraj
sistemi ile makine mühendisliği bölümlerine
yaklaşık 7100 kayıt olmuştur. Ne yazık ki
makina mühendisliğine giriş puanları genelde
düşme eğilimi göstermektedir. Buna karşın
mekatronik, otomotiv, enerji, gibi yeni
programlar açılmış olup makine mühendisliği
ile çakışan bu alanlarında oldukça fazla sayıda

Dünyada 1980lerde yapılan bu çalışmaların
bazıları başarılı olamadı ise de çoğu üniversite
uzaktan eğitim programlarından vazgeçmeyip
bu programların araştırılmasına ve sorunlu
yönlerinin düzeltilmesine çalışmıştır.
Bu
çalışmalar günümüze kadar gelmiştir. Bilhassa
konumuz olan mühendislik eğitiminde, bir
dereceye yönelik eğitimden farklı olarak
bilginin paylaşılması yönünde büyük atılımlar
yapılmıştır. Örneğin 2002 yılında MIT
(Boston, ABD) tüm ders malzemelerini
topluma açmıştır. 2010lu yıllara gelindiğinde
dünyada asenkron olarak sayısız ders
malzemesi toplumun kullanımına sunulmuştur.
Bu ders malzemelerin büyük bir yüzdesi
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patenti anlayabilmek çok iyi bir lisan bilmeyi
(Google’un tercümesi ne yazık ki önemli
noktaları kaçırmanıza neden olacaktır) ve
konuya hâkim olmayı gerektirmektedir.

İngilizce olmaktadır. Bunun en önemli nedeni
uzaktan eğitimin ABD ve Hindistan’da yaygın
olarak kullanılmasıdır. Günümüzde bir kişi
herhangi bir lisans veya yüksek lisans dersi
konusunda bilgi edinmek isterse, İngilizce
bilmesi durumunda çok miktarda bilgiye
erişmesi mümkündür. Bilgi artık kimsenin
tekelinde değildir. Uzman kişi artık bir konu ile
ilgili çok bilgiyi bilen, depolayan değil, bir
konu ile ilgili bilgiyi araştırabilen, bulduğunu
anlayıp onunla bir problem çözebilen kişidir.
Üniversitelerin internet sitelerinde açık ders
malzemeleri platformu başlatılmışsa da
günümüze kadar bu sitelerde yer alan, bilhassa
mühendislik alanında malzeme miktarı çok
sınırlıdır. Eğer internette kaliteli ve Türkçe
eğitim malzemelerini artırılabilir isek kanımca
herhangi bir yörede imkansızlıklarla okuyan
bir öğrenciye kendisini her konuda
yetiştirebileceği bir ortam sağlanabilecektir.
Bu ülkemiz mühendislik eğitimi için kanımca
çok önemlidir.

Bilginin kolaylıkla erişilebilir olduğu bir
ortamda bir öğretim üyesinin aynı bilgiyi bir
dönem boyunca derste öğrenciye anlatması
artık öğrencinin ilgisini çekmemektedir. Yalın
bilgiyi vermektense o bilgiye nasıl ve ne
şekilde erişilebilir ve o bilgi nasıl değerlendirilebilir öğretilmelidir. Ayrıca, ülkemizde
internette doğru ve kaliteli bilimsel malzeme
çoğalmadıkça bu bilgiye erişilmesi için
İngilizce lisanının çok iyi öğrenilmesi bir ön
şart olmaktadır. Bu nedenlerle pandemi
döneminde uzaktan eğitim ile verilmiş olan
derslerin birçoğu için öğrenci memnun
değildir. Karadağ ve Yücel’in yaptığı bir
çalışmada şöyle denmektedir [3]:
“Öğrencilerin %49’u uzaktan eğitimde
kullanılan içerik ve öğretim materyallerinin
dersin amacıyla örtüşmesinden memnuniyetsizdir. Yine öğrencilerin %53’ü uzaktan
eğitimde kullanılan içerik ve öğretim
materyallerinin orijinalliğinden memnun
değildir. Her 100 öğrenciden sadece 22’si
uzaktan eğitimde kullanılan içerik ve öğretim
materyallerinin öğreticilik düzeylerinden
memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir.
(Şekil 1).”

1970lerde ilk defa bir rulman kataloğu elimize
geçtiğinde nasıl sevindiğimizi anlatmak
mümkün değil. Günümüzde ise artık firmalar
kataloglarını basmayıp internetten istediğiniz
zaman kullanılabilir hale getirdiler. Kullanılan
her çeşit standart ürünle ilgili gerekli detay
bilgiye erişmek artık mümkün. Yine 1970lerde
bir patenti ülkemizde bulmak mümkün
değilken, artık dünyada yayınlanmış olan tüm
patentlere erişe bilinmektedir. Ancak nasıl
patent aranacağını bilmek ve bulunan bir

Şekil 1. Dijital içerik/öğretim materyali memnuniyeti [3]
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Dijital teknoloji ile ders kitaplarında da önemli
değişiklikler olmaktadır. Ders kitapları
1990larda arka kapak içine yerleştirilen bir CD
ile çıkmaya başlamışken, 2000lerde her bir
kitap için kitabı alana verilen bir şifre ile girilen
ve görsel malzemelerin bulunduğu bir internet
sitesi ile çıkmakta, bu sitede kitapta anlatılan
konularla ilgili videolarda yazı ile yeterli
açıklama yapılamayan konular yer almaktadır.
Okumaktan ziyade ekrana bakarak öğrenmeye
alışan 21.ci yüzyıl öğrencisine görsel malzeme
de verilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki
ülkemizde makine mühendisliği eğitiminde
yeterli sayıda ders kitabı bulunmamaktadır.
Öğrencinin kitap okuma ve kitaptan çalışma
alışkanlığı bilhassa son yıllarda kaybolmuştur.
Kitap evlerinin bilhassa ders kitaplarının
fotokopi ile çoğaltılmasından dolayı ayakta
kalabilmeleri zorlaşmaktadır. Her bir sınıfta 10
bine yakın öğrenci bulunan ülkemizde herhangi bir ders kitabının yılda 500 adetten az
satılması düşündürücüdür. Kitap yazılması için
hiçbir önemli teşvik bulunmamaktadır. Sadece
ders geçme içgüdüsü ile çalışan öğrenciler,
dersi anlatan hocalarının derste anlattıklarını,
belki de kendileri tarafından olmayıp
başkalarının sınıfta dinleyip yazdığı 25-30
sayfalık ders notları ile o konuda sınava
çalışmakta, bununla o konuyu öğrendiğini
sanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yapılması
gereken en önemli değişiklik genç üniversite
adaylarına artık ders geçmenin tek bir hedef
olmadığını, eğer elde etmek istediği meslekte
bir şeyler yapmak, yükselmek istiyor ise,
öğrenmenin, kendini geliştirmenin sorumluluğunun sadece kendisinde olduğunu anlatmamız gerekmektedir.

nete bağlanabilenler ve bilgisayar/tablet/akıllı
telefonlarının olduğu- göz önünde tutulmalıdır”. Bu çalışmadan anlaşılacağı gibi
öğrencilerimizin en az yarısı verilmiş olan
uzaktan eğitim derslerini doğru düzgün takip
etmemiştir. Buna karşın pandemi döneminde
öğrenciye verilen notlar istatistiksel olarak
artmıştır. Ayrıca, makine mühendisliği eğitiminde önemli yer tutması gereken laboratuvar
dersleri ne yazık ki yapılamamıştır. Bu
durumda pandemi döneminde mezun olan
öğrenciler yeterli donanımı almadan mezun
olacaklardır. Alt sınıftaki öğrencilerimiz ise
pandemi eğer biter, normal eğitime dönülür ise,
üst sınıf derslerini takip etmekte zorlanacaklardır. Pandemi döneminden önce öğrencilerimizin zaten azalmış olan derse girme
alışkanlığı pandemi döneminden sonra kanımca daha da azalmış olacaktır. Bunun en önemli
nedeni öğrencinin derste anlatılanları artık
takip edemeyecek durumda olmasıdır.
Uzaktan eğitimi eğer uygun bir şekilde yapılır
ise çok önemli faydalar sağladığı da
görülmektedir. Örneğin öğretim üyesi konu ile
ilgili anlatımını hem senkron ve hem de
asenkron olarak internete koyabilir ise, öğrenci
senkron kısımda dersi takip ederken soru
sorabilir, derste anlamadığı bir kısım olur ise,
sonradan asenkron olarak konuyu tekrar
dinleme imkânı bulabilir. Ayrıca günümüzde
birçok şehrimizde öğrenci günde iki saate
yakın bir süreyi yolda geçirdiği düşünülür ise,
uzaktan eğitim sırasında öğrencinin kazanacağı zaman yadsınamaz boyuttadır. Bu faydalı
tarafları olmasına rağmen uzaktan eğitimde
görülen en büyük sorun öğrenci değerlendirilmesinin hakkaniyetle yapıla-maması ve
gerekli olan laboratuvar ve atölye çalışmalarının yapılamamasıdır. Bu nedenlerle pandemiden sonra belki hibrit bir modelin
geliştirilmesi daha uygun olabilecektir.

Pandemiye hazırlıksız yakalanılması ile
birlikte bazı öğretim üyelerinin kişisel çabaları
ile olumlu örnekler yaşanmış olmasına
rağmen, öğrencilerin önemli bir kısmında
bilgisayar eksikliği ve internete kesintisiz bir
şekilde ulaşılamamış olması önemli sorunlar
yaratmıştır. Yine Karatay ve Yücel’in yapmış
olduğu araştırmada [3] “Öğrencilerin sadece
%63’ünün
evinde
internet
bağlantısı,
%66’sının bilgisayar veya tableti bulunmaktadır. Yine öğrencilerin %64’ü uzaktan
eğitimlerini bilgisayar veya tabletlerinden;
%32’si akıllı telefonlarından sürdürdüklerini;
%23’ü ise uzaktan eğitimlerini sürdüremediklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgular
değerlendirilirken, çalışmanın verilerinin çevrimiçi ortamda toplandığı çeşitli şekilde inter-

Mühendislik eğitiminde verilecek konuları
tanıtım, analiz ve sentez olarak üçe ayırabiliriz.
Tanıtıcı bilgi genellikle konu ile ilgili tanımları
içerir. Bu tanımlar olmadan iletişim kurulması,
analiz ve senteze geçilmesi mümkün değildir.
Herhangi bir konu ile ilgili bir tanıtım bilgisi
çok miktarda internette bulunmaktadır. Ancak
sadece neyin ne olduğunu öğrenerek bir
mühendisin o konuda bir çalışma yapacak
duruma gelmesi söz konusu olamaz. Mühendis
elde ettiği verileri inceleyebilmeli, nerede
geçerli olduğunu bilmeli ve gerektiği anda bu
verileri kullanarak yeni bir problem tanımında
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Dünyada
mühendislik
eğitiminde
ve
uygulamada bir önemli değişiklik ise
hesaplama için kullanılan alettir. 1970lere
kadar bilgisayar kullanımı çok büyük
projelerle sınırlı kalmış, eğitim ve uygulamada
gerekli hesaplar cebimizde bile taşıyabildiğimiz sürgülü hesap cetveli ile
yapılabilmiştir. Uzay çalışmaları sırasında bile
Wernher von Braun’ın bilgisayarda yapılan
hesapları cebinden çıkardığı sürgülü hesap
cetveli ile kontrol ettiği söylenir. 1970li yılların
ortasından itibaren hesap makinaları sürgülü
hesap cetvelinin yerini almış, 1980lerde ise
mühendislik kişisel bilgisayarlarla yapılır
olmuştur.
Ne
yazık
ki
Türkiye’de
üniversitelerimizde lisans eğitiminde hesap
makinası ile hesaplama yapılması hala
yaygındır. Bilgisayar ortamında hesaplamalar
mühendislerin konuyu temelinden ele alıp,
konuyu anlayıp çözmelerinden ziyade
başkaları tarafından hazırlanmış olan bir
programa veri girip sonuç alma şekline
indirildiği görülmektedir. Örneğin mukavemet
bilmeyen bir kişinin sadece gerekli komutları
kullanarak basit bir mukavemet problemini
çözmek için sonlu elemanlar metodunu
uygulayan bir programı kullanması ve çıkan
sonucun yanlış olduğunu söylediğinizde size
“ama program bu sonucu verdi” demesi
trajikomik bir durum olmaktadır. Bu programların kullanılması ve bazı bölümlerimizde
ders olarak okutulması ise kanımca sadece bu
pahalı programlar için operatör yetiştirmekten
öteye gitmemektedir.

kullanabilmelidir. Ayrıca bu bilgiler sadece
teknik konularda sınırlı olmamalı, ileride
tasarımı yapacağı ürünleri kullanan insanların
kültürünü ve ihtiyaçlarını belirleyebilen
iletişim kabiliyetini ve sosyal duyarlılığı
geliştirir olmalıdır.
Analiz ise bizden önce tasarlanmış sistemlerin
anlaşılması için yapılan çalışma bütünüdür.
Temel matematik ve fizik kuralları kullanılarak mevcut sistem belirli kısımlara ayırıp
anlaşılması sağlanır ve uygun varsayımlar
yapılarak sistem davranışına etki eden
parametrelerin sonuca etkisi belirlenir. Analiz
ile karmaşık sistemler matematiksel olarak
modellenebilir. Analiz sonucu bir çözüm
algoritması
oluşturulabilir.
Mühendislik
hesaplarının yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin öğrenciye çok detaylı anlatılması ve her
mühendisin bilhassa lisans seviyesinde ele
alınan alanlarda gerek tanıtıcı bilgileri ve gerek
mevcut sistemlerin analizine hâkim olması ile
hiç olmazsa mevcut bilinen sistemlerin
anlaşılmasını ve benzeştirerek yeni benzer
sistemler tasarlanması konusunda öğrencide alt
yapı oluşturabilirsiniz. Analiz ile temel
bilimlerde öğrenilmiş olan matematik ve fizik
bilgileri kullanılarak, uygulamada karşılaşılan
sistemlerin anlaşılması, tasarım parametreleri
arasında ilişkilerin bulunması, mühendislik
uygulamalarında kullanılması sağlanır. Analiz
ile mühendisin mevcut sistemlerin kullanımı,
bakımı ve benzerlerinin üretimi sağlanabilir.
Analizin mühendislik eğitiminde en önemli
kısım olması gerekir. Bu öğretilerle kişide
“analitik düşünce” dediğimiz düşünce tarzının
geliştirilmesi sağlanır.

Üniversite sadece bir binanın tahsisi veya
inşaatı değildir. Yetenekli öğretim üyelerinin
yetiştirilmesi ve tatmin edilmesi bir yeni
üniversite için hayati önemdedir. Birtakım
kişilere iş bulmak üniversitenin kurulduğu
şehirde gelen öğretim üyesi ve öğrenci
üzerinden piyasayı canlandırmak çok kısa bir
sürede devletin sırtına yük, öğrencinin
mutsuzluğu ve mezunların iş bulamaması ile
sonuçlanmaktadır. Üniversite laboratuvarlarının kurulması da gereklidir. Ancak bu
laboratuvarların kurulması sadece maddi
kaynakla ilgili olmayıp o laboratuvara ihtiyaç
duyan kişilerin yetişmesi ile birlikte olması
gerekir. Ne yazık ki üniversitelerimizin
çoğunda satın alınıp kullanılmayan çok sayıda
laboratuvar aleti bulunmaktadır. Üniversitelerin gerekli ve uygun yatırımlar yapılmadan
açılması, yeterli öğretim üyesinin yetişmesi
konusunda bir çalışma yapılmadan öğrenci

Sentez bu iki konunun dışında kişiye
sorgulama yeteneği kazandırma, karşılaşılan
problemlere mevcut çözümlerden farklı
çözümler bulma yeteneğini kazandıracak
çalışmalardır. Sentez konusu mutlaka
analizden sonra gelecektir. Sentez kişinin o
güne kadar elde ettiği tüm birikimini
kullandığından okul yıllarında başlayan bu
zihinsel gelişim ömür boyu sürmesi gerekir.
Herhangi bir problem için farklı ve yeni
çözümler arama, eldeki bilgiden yeni bir şeyler
türetme belirli bir bellek yeteneğini gerektirir.
Sentez inovasyonun temelidir. Edison’un
dediği gibi “Buluş, ancak ona hazır beyinlere
gelir”. Yani analitik düşünce gelişmeden
sentez yöntemleri öğrenilmeden bir kişinin
buluş yapabilmesi piyangodan en yüksek
ikramiye kazanmasına benzer.
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Söylemez

Ülkemizde 110 makina mühendisliği bölümü
bulunmaktadır. Bu bölümlerin hepsinde
makine mühendisliğinin her alanında yeterli
öğretim üyesinin bulunması mümkün
görülmemektedir.
Bilhassa
araştırma
görevlilerinin
bölümde öğretim üyesi
bulunmayan farklı alanlarda yetişmesi için
geliştirilmiş olan Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı (ÖYP) devam ettirilmelidir. Ayrıca
genç öğretim elemanlarının çeşitli kurslara,
yapılmakta olan yurt içi sempozyum ve
kongrelere katılmalarının teşvik edilmesi çok
önemlidir. Gerekirse bölümler bu tür
faaliyetler için destek olmalıdır. Makine
Teorisi Derneğinin kuruluşundan itibaren
yapmakta olduğu çalıştaylara devam edilmesi,
çalıştayların
çeşitlendirilmesi
bilhassa
pandemi döneminden sonra önemli olacaktır.
Bunun yanında herhangi bir üniversitede
verilen bir dersi diğer üniversiteden bir
öğrencinin, eğer bu öğrenci verilen ders için alt
yapısı yeterli ise, alabilmesi sağlanmalıdır.

sayısının artırılması kaliteyi düşürmüştür.
Uzaktan eğitim konusunda da bilhassa
mühendislik eğitiminde çok sınırlı kalınmıştır.
Gelinen noktada öğrenci kalitesi sorumluluğunun bölümlerde olmayıp öğrencide
olmasını düşünmemiz gerekmektedir. Öğrenci
artık hayatta yapabildikleri ile değerlendirilecektir. Öğretim üyesinin görevi artık sadece
bilinen konuları anlatma olmayıp “antrenör”
olması gerekmektedir. 1965 Nobel ödülü
sahibi Murray Gella-Man bunu çok güzel bir
şekilde ifade etmiştir: “Artık bizler sahnede
hikâye anlatan olmaktan çıkıp, kenarda
yönlendiren olmamız gerekmektedir”. Yani,
öğretim üyelerinin görevi verilmesi gerekli
temel bilgi ile birlikte öğrencinin kendini nasıl
geliştireceğini öğretmesi, kabiliyeti olduğu
yönde ona yol göstermesi ve onu motive
etmesi, mesleği sevdirebilmesi gerekecektir.
Öğretim üyesi anlattığı alanda öğrencinin
ufkunu açmalı, ona bildiği kaynakları
aktarmalıdır. Bu, öğretim üyesinin sadece
öğrendiği yalın bilgiyi aktaran birisi olmaması,
bildiği konuları özümsemiş ve bilhassa
mühendislik alanında, anlattıklarını gerçek
hayatta görmüş ve uygulamış olmasını
gerektirmektedir.

Bir başka husus ise, sanayide belirli alanlarda
çalışan mühendisler, belirli konularda bir alt
yapı eksikliği hissettiklerinde gerekli alt
yapı_bölümlerimizde modüller şekilde o
bölümün kuvvetli olduğunu hissettiği alanlarda
çalışan mühendislere grup dersler açması ve
başarılı olanlara bir sertifika vermesi
düşünülmelidir.

Önümüzdeki yıllarda mezun olan makine
mühendislerinin bazı eksikliklerinin çalıştıkları kurumlarda ya da üniversitelerde giderilmesi
gerekecektir. Birçok kurumsal firma işe aldığı
genç personelinin çeşitli konularda eğitim
almasını isteyecektir. Bu ihtiyaç pandemiden
önce de ortaya çıkmıştır. Birçok kuruluş
personelini çeşitli konularda yetişmeleri için
gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında çeşitli
kurslara gönderdiği veya eğiticilerin firmaya
gelerek eğitim verdiği bilinmektedir. İhtiyacın
daha da artacağı kesindir. Bu nedenle uygun alt
yapısı olan ve bir alanda gerekli öğretim üyesi
bulunan makine mühendisliği bölümlerinin bir
veya birkaç dersten oluşan modüler programlar
hazırlamaları ve bu alanlarda ihtiyaca bağlı
olarak sertifika programları açmaları faydalı
olabilir. Örneğin, bir mezun, öğrenci iken
çeşitli nedenlerle alamadığı bir seçmeli lisans
veya yüksek lisans dersini, çalıştığı işten dolayı
ihtiyaç duyduğunda almak isteyebilecektir. Bu
konu önümüzdeki yıllarda kanımca daha fazla
önem kazanacaktır. Yeni dönemde eğitimlerin
birçoğunun uzaktan eğitim ile olacağını tahmin
edilebiliriz. Bu eğitimler karşınızdaki dinleyicinin yeterli alt yapısı varsa ve öğrenme
ihtiyacı duyuyor ise çok faydalı olmaktadır.

“Bilgiyle sevgi paylaşıldıkça zenginleşir”.
Herhangi bir konuda yeni bir şey öğrenen
öğretim üyesinin bu öğrendiğini paylaşması
çok önemlidir. İnternette bulunan birçok bilgi,
belge bu nedenle artmaktadır. Türkçemizin
zenginleşmesini, Türkçe kaynağın çoğalması
için öğretim üyelerine düşen vazife
öğrendiklerini paylaşmalarıdır.
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Korona virüs küresel salgını tüm dünyada her seviyede eğitimi olumsuz yönde etkilemiş, eğitimciler
alışkın olmadıkları çevrimiçi eğitim araçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek ve kullanmak durumunda
kalmışlardır. Küresel salgın sonrasında yeniden şekillenecek üniversite eğitimine hazırlıklı olmak
için uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ile günümüzdeki halini bilmek gerekmektedir. Bu çalışmada
önce dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin kısa tarihçesi sunulmuş, dana sonra çevrimiçi eğitim
araçlarından kısaca bahsedilerek makine teorisi eğitimi özelinde bir örnek uygulama ile bazı
önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrimiçi eğitim, makina teorisi eğitimi

BRIEF HISTORY OF DISTANCE EDUCATION AND ONLINE THEORY OF MACHINES
EDUCATION
ABSTRACT
Corona virus pandemic had a bad influence on all levels of education all over the world and educators
had to rapidly learn how to use online education tools. In order to be prepared for the university
education that will be reshaped after the pandemic, instructors should learn about historical
development and current state of distance education. This study first presents a brief history of
distance education in the world and in Turkey. Then online teaching tools are briefly mentioned and
some suggestions are provided through an example of a course on theory of machines.
Keywords: Distance education, online teaching, theory of machines education
kapatılmış, öğrencilerin %90ından fazlası (1.5
milyar)
bundan
etkilenmiş,
etkilenen
öğrencilerin neredeyse yarısı okulların
kapanması sürecinde çevrimiçi öğrenmede
engellerle yüz yüze kalmıştır (Şekil 1). Dünya
çapında öğrencilerin %50sinin (826 milyon)
evde bilgisayarı olmadığı, %43ünün (706
milyon) evde internet bağlantısı olmadığı, 56
milyon öğrencinin bulundukları yerde mobil
veri bağlantı bulunmadığı tespit edilmiştir [1].
Türkiye’de ise yaklaşık 7 milyon 200 bini
üniversite öğrencisi olmak üzere 25 milyona
yakın öğrenci küresel salgından etkilenmiştir.
Haziran 2021 verilerine göre Türkiye’de
okulların çoğu 47 hafta kapalı kalmıştır [2].
Bozkurt vd. [3] salgın sırasında tüm dünyadaki
üniversitelerde
eğitimdeki
kesinti
ve
belirsizliklerin
detaylı
bir
analizini
sunmuşlardır.

1. GİRİŞ
2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde
hayatı hemen her yönüyle derinden etkileyen
korona virüs salgını nedeniyle neredeyse tüm
seviyelerdeki kamu ve özel eğitim kurumları
uzaktan eğitim uygulamaya başlamıştır. Bu ani
değişime hazırlıksız yakalanan eğitimciler ve
öğrenciler 2020 baharında yaşanan karmaşa
sonrasında 2020 sonbahardan itibaren belirli
sistemlere adapte olarak her eğitim kurumunda
belirli uzaktan eğitim sistemleri sistematik
olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu süreçte
gerek eğitimcilerin ve öğrencilerin uzaktan
eğitime alışma süreci olması, gerekse uzaktan
eğitimin örgün (yüz yüze) eğitim kadar verimli
olmaması nedeni ile eğitim verimliliğinde
düşme
olduğu
tüm
eğitimcilerce
gözlemlenmiştir. UNESCO Nisan 2020
verilerine göre 191 ülkede tüm okullar
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teknolojiye göre evirildiği, ancak yeni
teknoloji ve yöntemler ortaya çıktığında, eski
yöntemlerin de bir yandan devam ettiği
görülmektedir [7]. Bozkurt [8], uzaktan
eğitimin tarihsel gelişiminde 3 dönem ifade
etmektedir: posta ile yazışma yoluyla eğitim
verilen 1. dönem (1720-…); radyo ve
televizyon (1925-…), açık üniversite (1970…) ve telekonferans (1980-…) gibi görsel ve
işitsel araçlarla eğitim verilen 2. dönem; ve
internet kullanılarak bilişim tabanlı olarak
eğitim verilen 3. dönem (1990-…). Bu kısımda
farklı ülkelerde ne zaman uzaktan eğitimin
başladığını anlatmak için 1. dönem detaylı
verilmiş, sonrasında ise daha güncel olan 3.
döneme odaklanılmıştır.
Organize bir şekilde verilen uzaktan
eğitimin bilinen ilk örneği 10 Mart 1728 tarihli
The Boston Gazette’deki bir reklam olarak
belirtilmektedir. Kendisini stenografi (harf,
noktalama işaretleri, kelimeler yerine
semboller ve kısaltmalar kullanan hızlı yazma)
yöntemi öğretmeni olarak tanıtan Caleb
Phillips’in reklamında “Ülkedeki bu sanatı
öğrenmek isteyen kişiler, kendilerine haftalık
olarak gönderilen birkaç ders ile, Boston'da
yaşayanlar kadar mükemmel bir şekilde
eğitilmiş olabilirler.” denmektedir [9]. Daha
somut bir uzaktan eğitim programı ilanı, 1833
tarihli İsviçre Lund Üniversitesi’nin haftalık
bir yayınında “posta yolu ile kompozisyon
çalışma olanağı” olarak yer almıştır [10].
İngiltere’de 1840’ta Isaac Pitman tarafından
başlatılan posta yolu ile stenografi eğitimi daha
sonra Fonografik Yazışmalar Derneği
tarafından yürütülmeye başlanmıştır [11].
Almanya’da posta yolu ile yabancı dil
eğitimi 1856’da başlamıştır [11-12]. Daha
sonra Amerika ve Japonya’da da düzenli
uzaktan eğitim programları başlamıştır.
1873’te Amerika’da yazışmalı eğitimin
anası olarak bilinen Anna Eliot Ticknor, the
Society to Encourage Study at Home’u (Evde
Çalışmayı Teşvik Derneği) kurdu [13].
ABD’de yükseköğretim seviyesinde uzaktan
eğitim çalışmaları 1874’te Illinois Wesleyan
Üniversitesi, 1881’de New York Chautauqua
İlahiyat Okulu ve 1883’te New York Ithaca
Correspondence Üniversitesi bünyesinde
başlamış, ancak uzun ömürlü olmamıştır. İlk
sistematik üniversite uzaktan eğitim programı
1892’de ABD uzaktan eğitiminin babası olarak
bilinen Şikago Üniversitesi kurucu rektörü
William Harper tarafından başlatılmıştır [14,
15, 16]. 1911’de Avustralya’da Queensland

Şekil 1. Nisan 2020e dünyada okulların kapanma
haritası ([1]’den alınarak Türkçe’ye çevrilmiştir)

Bozkurt ve Sharma [4-5], 2019’da başlayan
korona virüs salgını nedeni ile tüm dünyada
eğitim kurumlarında zorunlu olarak başlanan
uzaktan eğitime acil uzaktan eğitim (İng.
emergency remote teaching) demekte ve bunun
normal zamanda olması gereken çevrimiçi
uzaktan eğitim’den (İng. online distance
education) farklı olduğunu ifade etmekte ve bu
olağanüstü süreçte öğrenilenlerin küresel
salgın sonrasında üniversitelerde uzaktan
eğitimin olgunluk seviyesine etki edeceğini ve
üniversitelerdeki
dijital
ekosistemlerin
büyüyerek üniversitelerin dijital ikizlerinin
oluşmaya başlayacağını söylemektedirler.
Bozkurt ve Sharma [5] ayrıca küresel salgın
sırasında öğrenci ve eğitimcilerin yaşadığı
dijital yorulma ve tükenme gibi psikolojik
problemlere dikkat çekmektedirler.
Uzaktan eğitimin üniversite yapısında
köklü değişikliklere neden olacağı 20. yüzyıl
sonlarında ifade edilmeye başlamış [6], korona
virüs küresel salgını bu süreci hızlandırmıştır.
Salgın sonrasında üniversite eğitiminde ne gibi
köklü değişiklilerin olacağını öngörmek ve
hazırlıklı olmak için uzaktan eğitimin tarihsel
gelişimi ile günümüzdeki halini bilmek
gerekmekte ve bu bilgi ışığında üniversitelerin
genel politikalarını, öğretim üyelerinin ise
kendi konularına göre uygun platform ve
araçları belirlemeleri gerekmektedir. Bu
çalışmada önce dünyada ve Türkiye’de
uzaktan eğitimin kısa tarihçesi sunulmuş, dana
sonra uzaktan eğitim araçlarından bahsedilerek
makine teorisi eğitimi özelinde bir örnek
uygulama ile önerilere yer verilmiştir.
2. DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİM
Farklı teknolojiler yoluyla öğretim ile
öğrenimin farklı yerlerde yapıldığı eğitim
yöntemine uzaktan eğitim denmektedir.
Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi içinde
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programı dâhilinde alternatif eğitim modelleri
çalışılmakta ve farklı senaryolar üzerine çok
çeşitli yayınlar yapılmaktadır [22, 23, 24].
2030’da eğitim yöntemleri üzerine yapılan tez
çalışması bulunmakta
[25], bazı özel
kuruluşlar da yakın gelecekte üniversite eğitim
modelleri üzerine çalışmalar yürütmektedirler
[26-27]. Orr vd. [28] önümüzdeki yıllarda
dünyada hızla yaşanan dijital dönüşümde
üniversitelerin önemli rol oynayacaklarını ve
artık klasik eğitim-işe girme-kariyer modelinin
yeterli olmayacağını ve yeni yetenek, deneyim
ve daha esnek eğitimci-işveren işbirliği
bileşimlerinin
gerekli
olduğunu
vurgulamaktadırlar. Yazarlar daha sonra
2030’da yaygın olması muhtemel Tamagotchi,
Jenga, Lego Set ve Transformer modellerini
sunmaktadırlar.
Tamagotchi
modeli
yükseköğretimdeki klasik yaklaşım olup lise
eğitimi sonrasında lisans ya da yüksek lisans
derecesi alarak sonrasında işe girme ile
tamamlanan
modeldir.
Jenga
modeli
Tamagotchi modeline benzer olmakla birlikte
daha kısa öğrenme süresi ve sonrasında kendi
kendine öğrenme şeklinde bir modeldir. Lego
Set modeli kişi bazlı, farklı ebatlarda modül
eğitimlerin bileşiminden oluşan, kişiye özgü ve
standart olmayan bir eğitim modelidir.
Transformer modeli ise işe başladıktan sonra
ihtiyacı oldukça yükseköğretime yönelme söz
konusu olan bir eğitim modelidir [28]. Bu
modellerde mevcut eğitim sistemine benzer
modelden
daha
modüler,
daha
kişiselleştirilmiş, daha ihtiyaca göre eğitim
modellerine gittikçe örgün eğitim oranı
azalmakta, uzaktan eğitim oranı artmaktadır.

Üniversitesinde uzaktan eğitim başlamış ve
ayrıca ilk ve ortaokul seviyesinde büyük
ölçekli uzaktan eğitim sistemi ilk kez
1910larda Avustralya’da başlamıştır [16].
ABD’de 1918’den itibaren üniversitelere
radyo ile eğitim lisansı verilmeye başlanmıştır.
1923’te radyo istasyonlarının %10undan
fazlasının eğitim kurumlarına ait olduğu
belirtilmiştir. Televizyon ile uzaktan eğitim ise
1934’te Iowa Üniversitesinde başlamıştır.
Yalnızca uzaktan eğitim verme amacıyla
1969’da İngiltere’de İngiliz Açık Üniversitesi,
1974’te Almanya’da Fern Üniversitesi
kurulmuştur. İngiliz Açık Üniversitesi daha
sonraki yıllarda Belçika, Fransa, Hollanda,
Hong Kong, Israil, İtalya, Lüksemburg,
Malezya, Portekiz ve Yunanistan’a da hizmet
vermeye başlamıştır. 1970’te ABD’de
kampüsü
bulunmayan
ve
televizyon
aracılığıyla
eğitim
veren
Coastline
Yüksekokulu kurulmuştur. ABD’de 1982’de
Ulusal Telekonferans Ağı Üniversitesi ve
1985’te Ulusal Teknoloji Üniversitesi uydu
bağlantısı ile eğitim vermeye başlamışlardır.
[17]. 1980 ortalarında ABD’de 300.000 [18],
Doğu Almanya’da 14.000 (toplam öğrenci
sayısının %11i) [19] civarında üniversite
öğrencisinin uzaktan eğitim derslerine kayıtlı
olduğu bildirilmiştir.
1990lardan itibaren internet tabanlı uzaktan
eğitim sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır.
Colorado merkezli Jones Uluslararası
Üniversitesi tamamen çevrimiçi eğitim veren
ilk üniversitedir [17]. Yine 1993’te başlayan
Champlain Üniversitesi çevrimiçi programı
kısa zamanda dünya çapında yüzlerce
öğrenciye hizmet vermiş ve en popüler dersler
bilgisayar programcılığı, bilgisayar ağı
yönetimi, işletme ve muhasebe olarak
belirtilmiştir. Phillips [20], 1998’de ABD’de
150 lisans ve 180 lisansüstü seviyede kurumda
internet tabanlı eğitim verilen programlar
bulunduğunu söylemiş ve bunların bir kısmını
listelemiş ve ayrıca basılı ders kitaplarına ek
olarak etkileşimli çevrimiçi eğitim merkezi
olarak
www.waite.com/ezone’u
örnek
vermiştir. Matthews [21], 1998’de ABD’deki
yükseköğretim kurumlarının %58inin uzaktan
eğitim dersleri sunduğunu belirtmiştir.
Özellikle salgın ile birlikte gelen radikal
değişikliklerden sonra üniversitelerde yakın
gelecekte hangi eğitim modellerinin yaygın
olacağı tartışılmaktadır. Ekonomik Kalkınma
ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 2000li
yıllarda başlatılan “2030’da Yükseköğretim”

3. TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM
Ülkemizde dünyadaki gelişime benzer şekilde,
ancak nispeten oldukça geç olarak uzaktan
eğitim çalışmaları yürütüldüğü görülmektedir.
Bozkurt’a [29] göre Türkiye’de uzaktan eğitim
çalışmaları 4 dönemde incelenebilir: tartışma
ve önerilerin bulunduğu ancak eyleme
geçilmemiş olan 1. dönem (1923-1955), posta
ile yazışma yoluyla eğitim verilmeye başlanan
2. dönem (1956-1975), radyo ve televizyon
kullanılmaya başlanan 3. dönem (1976-1995)
ve bilişim tabanlı internet kullanılarak eğitim
verilmeye başlanan 4. dönem (1996-…).
1953’te Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile
kurulan FONO Açıköğretim Kurumunda [30]
İngiliz Filolojisi bölümü öğrencisi Şükrü
Meriç, yazışmalı eğitim (İng. correspondence
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kursları düzenlemiş, bu eğitimlere katılıp
başarılı olanlara sertifika verilmiştir [29,36].
Türkiye’de internet tabanlı eğitime farklı
üniversiteler aynı dönemde önayak olmuştur.
1996’da Bilkent Üniversitesinde “New York
on Air” programı kapsamında video konferans
sistemi ile Prof. Jonas Prager ABD’den ders
vermiştir. Aynı yıl ODTÜ Enformatik
Enstitüsünde uzaktan eğitim çalışmaları
başlatılmış, internet üzerinden bilişim alanında
dersler açılarak çeşitli üniversitelerden öğretim
elemanlarına sertifika verilmiştir. Yine aynı yıl
İTÜ’de Uzaktan Öğretim Merkezi kurulmuş ve
merkez bünyesinde iki adet uzaktan eğitim
stüdyosu hizmete alınmıştır [29]. 1997’de
TÜBİTAK-BİLTEN Uzaktan Eğitim Fizibilite
Çalışması ve Raporunun hazırlanması,
1998’de ODTÜ’de IDE-A (İnternet'e Dayalı
Eğitim Asenkron) Projesi başlatılması,
1999’da Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi
Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin yayınlanması, 2000’de
The Turkish Online Journal of Distance
Education (TOJDE) dergisinin yayın hayatına
başlaması, 2005’te YÖK Uzaktan Eğitim
Komisyonu’nun kurulması, 2011’de yükseköğretimde uzaktan eğitimin yasal olarak
meşrulaşması, 2015’te Açık ve Uzaktan
Öğrenme disiplinin ÜAK tarafından doçentlik
alanı olarak kabul edilmesi, 2016’da Uzaktan
Eğitim Sözlüğü’nün [37] oluşturulması ve
çevrimiçi olarak erişime açılması [29] ve Nisan
2020’de Türkiye’de başlayan korona virüs
salgını ile birlikte her seviyedeki kamu ve özel
eğitim/öğretim kurumlarında devlet inisiyatifi
ile zorunlu olarak tamamen uzaktan eğitime
başlanması Türkiye’de uzaktan eğitimde
önemli adımlar olarak listelenebilir.
Korona virüs küresel salgını uzaktan
eğitimi tüm öğrenci ve eğitimcilerin
gündemine sokmuş olsa da Türkiye’de bazı
üniversitelerde tamamen uzaktan verilen
dersler ile ilgili pek çok çalışma yürütülmüştür.
Örneğin Şenkal ve Dinçer [38] 2012’de
Çukurova Üniversitesinde EyA adlı yazılımı
kullanarak sınıf ortamında verilen bir dersin
kaydedilip
uygun
video
boyutlarında
internetten sunulması konusunda bir çalışma
yürütmüşlerdir. Bozkurt vd. [39] Türkiye’de
1984-2014 yılları arasında uzaktan eğitim
üzerine yapılmış 61 doktora tezi üzerine bir
makale sunmuşlardır. Uzaktan eğitim veren
yurtdışındaki
bazı
üniversiteler
ile
Türkiye’deki üniversitelerin nispeten güncel
bir listesi Özbay [40] tarafından sunulmuştur.

education) sistemini Türkiye’ye ilk getiren kişi
olmuştur.
FONO,
1968’de
Avrupa
Açıköğretim Birliği üyesi olmuştur [29].
Türkiye’de yaygın bir şekilde uzaktan
eğitim çalışmaları ile ilgili ilk girişim 1958’de
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla
Öğretim Merkezi’nin kurulması olarak
değerlendirilebilir [31]. 1962’de Radyo ile
Eğitim Ünitesi (daha sonraki adı ile FilmRadyo-Grafik Merkezi) kurulmuştur. 1964’te
yapılan yasal düzenleme ile TRT’ye ‘eğitim ve
öğretime yardımcı olma görevi’ verilmiştir.
1966’da kalkınma için gerekli insan gücü
gereksinimini karşılamak, yükseköğrenimdeki
öğrenci birikimini azaltmak, büyük kitlelere
eğitim vermek ve ülkedeki öğretim
süreçlerinin etkililiğini artırmak amaçlanarak
Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel
Müdürlüğü kurulmuştur [29, 32].
1974'e dek orta öğretim seviyesinde faaliyet
gösteren Mektupla Öğretim Merkezi, örgüt
yapısındaki değişimlerden dolayı önemli bir
gelişme gösterememiştir. 1974’te 2, 3 ve 4
yıllık öğretmen yetiştirme ve sevk ve idarecilik
programları açılmış, ancak birkaç dönem sonra
programlara öğrenci alımı durdurularak kayıtlı
öğrencilerin denk örgün eğitim kurumlarının
ilgili bölümlerine geçişleri yapılmıştır [33].
Uzaktan eğitim, üniversite yapısı içinde ilk
kez 1981 tarihli Yükseköğretim Yasası ile
yasal olarak yer almıştır. 1982’de Anadolu
Üniversitesinde (A.Ü.) Açıköğretim Fakültesi
kurulmuştur [31]. Günümüzde Açıköğretim,
İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesindeki 19
lisans, 41 ön lisans programıyla A. Ü., Türkiye,
KKTC, Azerbaycan, Kosova, Makedonya,
Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Amerika,
Suudi Arabistan, İran ve çeşitli Batı Avrupa
ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına
eğitim vermektedir. 2020 itibari ile 3 milyon
450 bin açık-öğretim mezunu ve 1 milyon 140
bin aktif açık-öğretim öğrencisi bulunmaktadır
[34]. 1989’da uzaktan eğitim alanında
araştırma, tasarım ve geliştirme yapmak için
Anadolu Ü. Açıköğretim Fakültesi bünyesinde
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Birimi
(sonraki adı Öğretim Teknolojileri Araştırma
Geliştirme Birimi) kurulmuştur [29, 35].
1991’de Fırat Üniversitesinde e-posta
kullanılarak öğrencilerin yüksek lisans
eğitimlerini tamamlamaları sağlanmıştır.
1992’de kurulan Fırat TV vasıtasıyla
üniversitede düzenlenen sempozyum, toplantı,
ders vb. faaliyetler kampüs içi ve dışında
yayımlanmıştır. Televizyondan bilgisayar
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5. UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARI VE
ÖNERİLER

4. EŞZAMANLI/EŞZAMANSIZ EĞİTİM
Eşzamanlı (senkron) eğitim, öğreten ile
öğrenenlerin aynı anda aynı gerçek ya da sanal
ortamda bulunduğu eğitim türü iken
eşzamansız (asenkron) eğitim, daha önce
öğreten tarafından hazırlanmış/sunulmuş olan
eğitim materyalini öğrenenlerin genellikle
belirli bir zaman dilimi içinde istedikleri zaman
inceleyebilecekleri eğitim türüdür. Bozkurt
[41], eşzamanlı eğitimin avantajlarını anlık
iletişim ve etkileşimin mümkün olması ve jest
ve mimikler ile öğretenin konuyu daha iyi
aktarabilmesi olarak, dezavantajları ise sunum
kalitesinin sunum yapan kişi ile sınırlı olması
ve öğrenmenin belirli bir zamana sıkıştırılması
gerekliliği olarak belirtmektedir. Bozkurt [41],
eşzamansız
eğitimin
avantajlarını
ise
öğrenenin kendi hızında öğrenebilmesi, zaman
esnekliği ve öğrenme sırasında keşfetme
olanağı olarak, dezavantajları öğrenenin sosyal
yalıtımı, disiplin ve motivasyon eksikliği
olarak sıralamaktadır. Eşzamanlı eğitim örgün
ya da uzaktan olabilmektedir, ancak
eşzamansız
eğitimin
uzaktan
eğitim
kategorisine girdiğini söylenebilir. Eşzamanlı
içeriğin kayıt altına alınarak eşzamansız içerik
olarak kullanılması da mümkündür.
Önceki kısımlarda açıklandığı üzere farklı
tipte, farklı araçlar ile eşzamanlı ya da
eşzamansız pek çok eğitim yöntemi uzun
yıllardır uygulanmaktadır. Dünyada pek çok
üniversitede bu farklı yöntemler biraya
getirilerek harmanlanmış eğitim (İng: blended
learning ya da blended education) olanakları
sunmaktadır. Örneğin Almanya’da bulunan
RWTH Aachen Üniversitesinde yıllardır geniş
spektrumda harmanlanmış eğitim sistemleri
geliştirilmekte ve kullanılmaktadır [42].
Eğitim bilimciler örgün ve (eşzamanlı
ve/veya
eşzamansız)
uzaktan
eğitimi
harmanlandığı farklı eğitim modelleri
önermektedirler. Örneğin, iki saatlik yüz yüze
bir dersin karşılığı 20 dakikalık eşzamanlı ders
ve bu süreci destekleyen farklı eşzamansız
etkinlikler olabilir. Bozkurt [41], öğrenenlerin
odaklanma süresinin sınırlı olması nedeniyle
eşzamanlı derste 30 dakikayı geçilmemesini,
herhangi
bir
etkileşimin
bulunmadığı
eşzamansız kayıtlı videolarda ise 5 ila 7 (azami
10)
dakikalık
sürenin
aşılmamasını
önermektedir. Dolayısıyla eşzamanlı ya da
eşzamansız uzaktan derslerde yüz yüze
derslere göre daha sık ara vermek ya da araya
etkileşimli bir etkinlik almak gerekmektedir.

Çok çeşitli çevrimiçi eğitim platformu (ders
yönetim sistemi) bulunmakla birlikte, Moodle,
Blackboard, Adobe Connect ve Blackboard
Türkiye’de
yaygın
olarak
kullanılan
platformlardır [43]. Bu platformlar içerisinde
ya da bağımsız olarak kullanılabilen H5P
(etkileşimli video, sunum, vs.), Kahoot (oyun
tabanlı öğrenme/sınav), Slido (canlı anket) gibi
pek çok çevrimiçi araç bulunmaktadır.
Günümüzde eğitim modellerinde hızla
değişmekte, çevrimiçi eğitim modelleri
giderek yaygınlaşmaktadır. Horton’un [44] eöğrenme tasarımı üzerine oldukça popüler olan
kitabında
önce
e-öğrenmede
tasarım
süreçlerinin açıklanmış, sonra öğrenme
oyunları ve benzetimleri, rehberli turlar, sanal
laboratuvarlar gibi çevrimiçi eğitim araçları
tanıtılmıştır. Çevrimiçi ölçme/değerlendirme
araçları tanıtılırken, bu araçların eğitim içine
nasıl yayılacağı açıklanmaktadır. Günümüzde
pek çok eğitim bilimci, dönem arasında ve
dönem sonunda birkaç kez yapılan sınavlar ile
ölçme/değerlendirme yerine dönem boyunca
eğitim
sırasında
ölçme/değerlendirme
yapılmasını tavsiye etmektedirler.
Uzaktan eğitimde örgün eğitime göre
iletişim düzeyi daha düşük olmaktadır. Bu
nedenle uzmanlar ders izlencesinin her türlü
detayı içermesi, ders kurallarının ve
notlandırma detaylarının dönem başında
belirlenerek duyurulması ve dönem içinde
değiştirilmemesini önermektedirler [41]. Ders
izlencelerinde haftalık ya da ders saati bazında
konu başlığı, ders kaynakları (video, kitap,
makale, egzersizler, vs.), ölçme/değerlendirme
yöntemi
detaylarına
yer
verilmesi
önerilmektedir.
Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Merkezleri
öğretim üyelerine çeşitli çevrimiçi eğitim
araçlarını ve kendi bünyelerindeki çalışanlar ya
da dışarıdan bulunacak uzmanlarca bu
araçların eğitimlerinin verilmesini sağlamak
durumundadır. Ancak, farklı disiplinler ve
farklı konu içeriklerine göre uygun araçların
kullanılması gerekir ve üniversite derslerinde
hangi derste hangi eğitim araçların
kullanılmasının uygun olacağına ancak dersi
veren öğretim üyesi sağlıklı bir şekilde karar
verebilir. Sonraki kısımda makine teorisi
alanında uzaktan eğitim için bazı öneriler bir
örnek uygulaması ile birlikte sunulmuştur.
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üyelerine verilmeye başlanmıştır. Ani gelişen
bu olağanüstü dönemde hem öğrenciler, hem
öğretim üyeleri belirsizlik ve acemilikle
mücadele etmiş ve pek çok uzaktan eğitim araç
ve yöntemi denenmiştir. Sağlık gereği
evlerinde yalıtılmak zorunda kalan öğrenci ve
öğretim üyeleri, eğitimi devam ettirmeye
çalışırken öğrencilerin internet ve donanım
eksiklikleri, çoğu uzaktan eğitim malzemesinin
acele ile hazırlanıp yetersiz kalması ve
denetimsiz bir şekilde gerçekleştirilen ölçme /
değerlendirme girişimlerinden hemen hemen
hiç verim alınamaması gibi çok vahim
problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak bu
dönemde ders, bölüm ya da üniversite çapında
yapılan pek çok anket ile öğrenci ve öğretim
üyelerinden sürekli dönütler alınarak önemli
bir bilgi birikimi sağlanmıştır. Bahar 2020’de
alınan dönütlere göre şu tespitler yapılmıştır:
1) Moodle vb. tabanlı sistemlerde yapılan
gözetimsiz sınavlarda öğrencilerin kitleler
halinde ihlaller yapması önlenememiştir.
Öğretim üyeleri gibi pek çok öğrenci de bu
durumdan rahatsızlıklarını farklı şekillerde
ifade etmişlerdir. İki örnek dönüt şu şekildedir:
“Uzaktan eğitim iyi ama uzaktan sınav hiç iyi
değil!!!” ; “Kopyayı önlemek için kamera
kullanılması bir şart.”
2) Öğrenciler eğitim disiplininden kopmasın
diye tüm derslerde çok sayıda ödev verilmiş,
öğrenciler ağır ders yüklerine maruz kalmıştır.
3) Eşzamanlı işlenen derslerde internet ve
donanım yetersizliklerinden dolayı bilgi
iletiminde kayıplar olmuş, eşzamansız olarak
sağlanan ders içeriklerinde ise öğrenci-öğretim
üyesi arasındaki etkileşim çok zayıf kaldığı
için pek çok iletişim kazası meydana gelmiştir.
4) İYTE Makina Mühendisliği Bölümü
öğrencileri arasında yapılan ankette 400
öğrencinin üçte biri yeterli hız ve kalitede
internet altyapısı bulunmadığını ifade etmiştir.
YÖK, üniversite yönetimi ve eğitim
seminerlerinde uzman ve yöneticiler ölçme /
değerlendirmenin dönem içine yayılması, sık
ve küçük ölçümler yapılması, eşzamansız ders
malzemesinin yoğun kullanılması, eşzamanlı /
eşzamansız tüm içeriklerde mutlaka öğrencilere
öğretim üyesi, diğer öğrenciler ya da içeriğin
takip edildiği cihaz ile etkileşim odaklanmanın
sağlanması ve dönem başında tüm ders içeriği
ve not dağılımının duyurulması gibi kritik
tavsiyeler vermişlerdir. Çizilen bu genel
çerçeve içerisinde elbette her öğretim üyesinin
kendi donanıma ve dersi içeriğine göre derse
özel araç ve yöntemler belirlemesi gerekmiştir.

6. ÇEVRİMİÇİ MAKİNA TEORİSİ
EĞİTİMİ – ÖRNEK VE ÖNERİLER
Bildiğim kadarı ile makina mühendisliğinde ve
makine teorisi özelinde çevrimiçi eğitime
yönelik ilk yayın 2001 yılında Eres Söylemez
[45] tarafından yapılmıştır. Söylemez [45],
“Bilhassa ülkemizde olanakların sınırlı olduğu
ortamda, internete dayalı eğitimin tek başına
veya mevcut eğitime destek şeklinde
kullanılması, eğitimde kaliteyi artırıcı etkisi
olacağı gibi, meslek içi eğitim, özel ihtisas
alanları için eğitim, uzaktan eğitim gibi
konularda
yeni
olanaklar
ortaya
koyabilmektedir.” diyerek günümüzde yaygın
olarak konuşulan konuları 20 yıl önce kaleme
almıştır. Söylemez ayrıca şu anda ODTÜ Açık
Ders Malzemeleri [46] ve Makine Teorisi
Derneği [47] internet sitelerinde yayında olan
Mekanizma Tekniği çevrimiçi ders notlarının
20 yıl önceki ilk hali olan “internete dayalı
mekanizma
tekniği
eğitimi
paketi”ni
sunmuştur. Söylemez [45], internet tabanlı
eğitim içeriğinin avantajlarını dinamik ve
etkileşimli olması, basılı kitabın aksine sürekli
yenilebilir olması, gençlerin teknolojiye yatkın
olması ve eşzamansız içeriğin istendiği zaman
ulaşılabilir olması olarak sıralamıştır.
Makina teorisi alanında sistematik ve geniş
boyutta internet içeriği üreten bir diğer
akademisyen Sadettin Kapucu’dur. Kapucu
[48, 49, 50], mekanizma tekniği ve makina
dinamiği konularında internette hazırlamış
olduğu ders notlarının yanı sıra iki yüze yakın
video içeriği yayınlamıştır.
Söylemez ve Kapucu’nun oluşturdukları
gibi içeriklerin öğrencilere derslerde planlı bir
şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu kısmın
devamında tipik bir makine teorisi dersi örneği
olarak İYTE Makina Mühendisliği Bölümü
Makina Teorisi I dersinin uzaktan eğitim ile
veriliş şekli örnek olarak sunulmuştur.
Gelecek nesillere aktarılması için küresel
salgının başladığı Mart 2020’den itibaren olan
süreci özetleyerek başlamak isterim. Nisan
2020’de tüm üniversiteler ile birlikte İYTE’de
de örgün eğitime verilen üç haftalık aranın
ardından tüm dersler uzaktan eğitim ile
verilmeye başlanmıştır. Üniversiteler bu üç
haftalık sürede mevcut donanım (kamera,
grafik tablet, vs.) ve yazılım (öğrenim yönetim
sistemleri, çevrimiçi toplantı platformları, vs.)
olanaklarını değerlendirmiş ve eksiklerini hızla
tamamlamaya çalışmıştır. Var olan ve temin
edilen araçların bilgi ve eğitimleri öğretim
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Kazanılan tecrübe ve bilgiler ışığında
Sonbahar 2020 döneminde İYTE Makine
Teorisi I dersi için şu tespitler yapılmıştır:
1) Öğrencilerin internet/donanım eksiklikleri
göz önüne alınarak derslerin çoğunluğu
asenkron malzeme ile verilmeli.
2) Öğrencilerin ders dinlerken pasif kalmaması
için ders videoları etkileşimli olmalı ve
bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilmeli.
3) Fazla ödev yükü oluşmaması için ölçme/
değerlendirme ders saatinde yapılmalı, dersin
AKTS değeri sınırları içinde kalınmalı.

4) Ölçme / değerlendirmenin dönem içine
yayılması için ders videolarında ölçme olmalı
ve sık küçük sınavlar yapılmalı.
5) Gözetimsiz sınavlar öğrencileri kolaya
kaçmaya teşvik ettiği için mümkün olduğunca
yüz yüze sınava benzer olması için kamera ve
mikrofon açık şekilde sınav yapılmalı.
6) Belirsizliklerin öğrencide yarattığı stresi
önlemek için dönem başında tüm ders içerik ve
planı açıklanmalı ve değiştirilmemeli.
Bu tespitler uyarınca dönem başında
öğrencilere ders izlencesine ek olarak Tablo
1’de verilen detaylı ders içeriği sunulmuştur.

Tablo 1. Sonbahar 2020 döneminde açılan İYTE Makina Teorisi I detaylı ders içeriği (Kısaltmalar:
E.İ. - etkileşimli içerik, K.S. - kısa sınav (quiz), B.U. - bilgisayar uygulaması)
Renk kodu

Kuramsal dersler/soru cevap saati (23 saat)

Bilgisayar uygulaması (7 saat) Kısa sınav

Basılı Çevrimiçi
Ek
kitaptaki kitaptaki Ölçme
malzeme
kısım
kısım
Giriş
Temel kavramlar ve tanımlar
1.1-1.3
1.1-1.3
E.İ.
Mekanizmaların sınıflandırılması
1.10
2.7
K.S.1
Mekanizmaların serbestlik derecesi
1.4
2.1
E.İ.
Egzersiz
Kinematik açıdan hareketi belirli mekanizmalar
1.5
2.2
K.S.2
Kinematik yer değişim; mekanizma enümerasyonu 1.6-1.8
2.3-2.5
E.İ.
Egzersiz
Parçacık ve rijit cisim kinematiği; çakışan
2.1.13.0-3.4
E.İ.
noktalar; mekanizmalarda vektör devreleri
2.1.4
Egzersiz
K.S.3-4
Bilgisayar uygulaması: mekanizmalarda grafik
2.1.5
3.5
B.U.1
Video
çözüm;
Geogebra’ya
giriş
Konum analizi için Geogebra uygulaması
K.S.5
B.U.2
Bilgisayar uygulaması: Excel’e giriş; 4-çubuk
2.1.8,
Video
3.8, 3.6
mekanizmasının denklem dizisi ile çözümü
2.1.6
B.U.3
(1:05’e
kadar)
Bilgisayar uygulaması: 4-çubuk mekanizmasının
Ek II
Ek II
B.U.4
makrolar
kullanarak
çözümü
Konum analizi
için Excel
uygulaması
K.S.6
Devre kapalılık denklemlerinin analitik çözümü
2.1.6
3.6
E.İ.
Egzersiz
K.S.7
4-çubuk mekanizması için Grashof teoremi
4.1,4.1.1
7.1
E.İ.
Ölü konumlar ve bağlama açısı
4.1.2,4.1.3
Egzersiz
K.S.8
Hız ve ivme analizi
2.2
4.1
E.İ.
Mekanizmaların hız ve ivme analizi
2.3
4.2
Hız analizi için Geogebra uygulaması
K.S.9
K.S.1
Hız ve ivme analizi için Excel uygulaması
0
Doğrusal mekanik sistemler; basit dişli zincirleri
3.1
5.1
E.İ.
Planet dişli zincirleri
3.2
5.2
E.İ.
Egzersiz
K.S.1
1
Kuvvetler ve kuvvet çiftleri; makinalarda kuvvetler
5.1
6.1
E.İ.
Egzersiz
Mekanizmaların statik kuvvet analizi
5.2
6.2
K.S.1
2Genel gözden geçirme (örnek çözümü/soru-cevap)
-

Ders Tarih Ders İçeriği
1
2, 3
4
5, 6
7
8

13.10
15.10
20.10
22.10
27.10
10.11

9, 10 12.11
11
12, 13
14
15, 16
17
18, 19
20
21, 22
23
24
25
26
27
28
29
30, 31
32
33, 34
35
36
37
35
36, 37

17.11
19.11
24.11
26.11
01.12
03.12
08.12
10.12
15.12
17.12
22.12
24.12
29.12
31.12
05.01
07.01
12.01
14.01
19.01
21.01

İlk ders saatinde ders izlencesi ve ders içeriği
eşzamanlı bir ders ile öğrencilere açıklanmıştır.
Ders izlencesinde derslerin çoğunlukla

Tablo 1’deki ders planı 30 Ekim 2021 İzmir
depremi nedeniyle zorunlu olarak verilen bir
hafta ara haricinde değişmeden uygulanmıştır.
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uygulamalar ve sınavları uzaktan eğitimde
sınıftaki gibi yapılabilmektedir.
İlk günkü eşzamanlı dersten sonra
eşzamanlı ders performansını değerlendirmek
amacı ile bir anket düzenlenmiş, öğrencilerin
%20sinin internet bağlantı kalitesi nedeniyle
öğretim üyesinin anlatımında kopmalar
yaşadığı görülmüştür. İlk etkileşimli video
izlendikten sonra da bir anket yapılarak
öğrencilerin
bu
yöntemler
ilk
kez
karşılaşmalarına rağmen %89 oranında
memnun olunduğu tespit edilmiştir. İlk video
ve kamera açık sınav sonrasında yapılan
ankette ise öğrencilerin %84ü bu sınav
yöntemini desteklediklerini ifade etmişlerdir.
İlk etkileşimli videodan sonra bir öğrenci şu
şekilde olumlu dönüt sağlamıştır: “Lecture 2
videolarını izledim ve gerçekten çok teşekkür
etmek istiyorum. Çünkü (şahsi düşüncem)
gerçekten etkili bir ders işleme yöntemi online
eğitim sürecinde. Benim tamamen derse odaklı
ve mutlu bir şekilde dinlememi sağladı bu
yöntem. Özellikle bazı soruların şıklarının
komik olması da gerçekten çok hoş :)”. Dönem
sonu anketlerinde ise onlarca olumlu dönütün
biri şu şekilde olmuştur: “Dersin düzenli
takibinin LMS e atılan sorulu videolarla
yapılması en güzel yöntemlerden biriydi.” . Bir
diğer öğrenci ise şunları yazmıştır: “Uzaktan
eğitim sürecinin, açık ara en iyi şekilde
yönetildiği dersimdi. Her şeyin planlı ve
düzenli ilerlemesi sayesinde quiz ve sınav stresi
diğer derslere göre oldukça düşüktü. Hocamız
ve dersin asistanları hiçbir konuda bizi
belirsizliğe sürüklemeden her adımı gayet
güzel planlayıp yürüttüler.”. Tüm bu dönütler,
öğrencilerin dönem başında tüm ders planının
duyurulması ve takip edilmesi ile belirsizlik
olmaması ve de etkileşimli videolardan
memnun olduklarını göstermektedir. Dönem
sonunda İYTE’de yapılan eğitim çalıştayında
ME331 örneği paylaşılmış, Bahar 2021
döneminde
pek
çok
derste
benzer
uygulamaların yaygınlaştığı görülmüştür.

eşzamansız H5P etkileşimli videolar ile
yapılacağı, yoklama yerine geçecek olan H5P
içerik notlarının en iyi %80inin, yapılacak olan
12 kısa sınavın ise en iyi 10unun notlanacağı
duyurulmuştur. Resmi tatiller nedeniyle bir
dönemlik ders 37 saat olarak yapılmış, bunun
23 saati eşzamansız kuramsal ders videosu ile,
7 saatinde eşzamanlı bilgisayar uygulaması, 7
saatinde de kısa sınav yapılmıştır. Moodle
tabanlı İYTE LMS’te H5P videolar [51] 10-ila20 dakikalık her videoda sık (3-5 dakikada bir)
etkileşim olacak şekilde ve videoda ileri-geri
gitme
engellenerek
(öğrenci
derse
odaklanabilmeli ve ders ayırdığı vakti efektif
kullanabilmelidir) hazırlanmıştır. Videoda
etkileşimli içerikler çoktan tek ya da çok
seçmeli, doğru/yanlış gibi pek çok farklı tipte
soru olabilmektedir. Etkileşim sırasında video
durmakta öğrencinin az önce izlediği içeriğe
uygun karşısına gelen soruyu Video süreleri
hem öğrencinin sıkılmadan ve ara vererek
izlemesi için, hem de video izlenirken ölçme/
değerlendirme de yapıldığından internet/
elektrik kesintisi olması durumunda öğrencinin
uzun bir videoyu tekrar izlemesi gerekmemesi
için kısa tutulmuştur. Videolar ders saatinden
önceki gün LMS’ye yüklenerek öğrencilerin
istedikleri zaman izleyebilmeleri için en az 2
gün süre verilmiş ise de videoların ders
saatinde izlenmesi tavsiye edilmiştir. Ders
saatlerinde çevrimiçi toplantı düzenlenerek
öğrencilerin o gün ya da geçmiş gün dersleri ile
ilgili soruları cevaplanmıştır. Ayrıca ders
asistanları dönem içerisinde öğrenci taleplerine
göre üç kez soru çözme saati düzenlemişlerdir.
Makina teorisi dersleri hareketli sistemler
üzerine olduğu için yalnızca yazı ve hareketsiz
görsellerin bulunduğu sunumlar ile değil, yeri
geldiğinde sistem örneklerinin videoları,
animasyonları ve bilgisayar benzetimleri ile
birlikte verilmesi gerekmektedir. Bilgisayar
uygulamalarında
öğrencilerin
rahatlıkla
erişebilecekleri ve kolay öğrenip öğrenme
esnasında uygulayabilecekleri bilgisayar
programları kullanmak gerekmektedir. Bu
bağlamda, ME 331’de Söylemez’in [52-53]
Excel ve Geogebra ile mekanizma tekniği
eğitimleri temel alınarak ilk aşamada öğretim
üyesi yaparken öğrenciler tekrar ederek
araçları öğrenmiş, daha sonraki aşamalarda
öğrencilerin verilen bazı problemleri çözmeleri
istenerek hem konu pekiştirilmiş hem de
performanslar notlanmıştır. Örgün eğitiminde
herkes bilgisayarını sınıfa getirerek yapılan bu

7. SONUÇLAR
Üniversitelerde küresel salgın sonrasında da
çevrimiçi eğitimin önemli yer tutacağı
görülmektedir. Özellikle teknik ve uygulamalı
branşlarda doğru ve etkili çevrimiçi eğitim
yöntemlerinin uygulanması için öğretim
üyelerinin çevrimiçi eğitim konusunda geniş
bilgi sahibi olmaları, ders konusu ve öğrenci
profiline uygun ders planı yapmaları gereklidir.
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KATLANABİLİR MAFSALLI KAFES DİREKLERİN KATLANMA
ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ VE YENİ
BİR TASARIM YÖNTEMİNİN ARAŞTIRILMASI
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Bu çalışmanın temel amacı uzay uygulamalarında kullanılan katlanabilir mafsallı kafes direklerin
katlanma oranına etki eden parametrelerini incelemek ve katlanma oranını artırıcı iyileştirmeler
üzerine araştırmalar yapmaktır. Çalışma kapsamında katlanabilir mafsallı kafes direkleri oluşturan
yapılar incelenmiş ve tasarımda kritik rol oynayan uzunluklar belirlenerek ve uzuvlar üzerinde
iyileştirme yöntemleri önerilerek katlanma oranının artırılması hedeflenmiştir. Önerilen yöntem ile
ön çalışmalar yapılarak literatürdeki benzer katlanabilir direklere kıyasla daha fazla katlanma
oranının elde edildiği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uydu mekanizmaları, katlanabilir yapılar, katlanabilir direkler

EXAMINING THE FACTORS AFFECTING THE PACKING RATIO OF DEPLOYABLE
ARTICULATED TRUSS MASTS AND INVESTIGATION OF A NEW DESIGN METHOD
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the factors which affect the packing ratio of deployable
articulated truss masts and new design methods for increasing the packing ratio. First, the
components forming the deployable articulated truss masts are explained and the parameters for the
design of these structures are determined in order to enhance the packing ratio via new design
methods. Finally, an increased packing ratio compared to similar ones in the literature is obtained by
applying the proposed method.
Keywords: Satellite mechanisms, deployable structures, deployable masts
odaklanmışlardır. Örneğin, bu parametre
katlanabilir antenler için açıklık çapı,
katlanabilir direkler için ise odak uzunluğudur.

1. GİRİŞ
Son yıllarda uzay uygulamalarındaki artış,
uzaya gönderilecek yapıların uzay araçlarının
kargo bölme hacmiyle kısıtlı olması gibi
önemli bir problemi beraberinde getirmiştir.
Açıklık çapı ve odak uzunluğunun artırılmak
istenildiği yapılarda çözünürlük ve işlevselliği
direkt olarak etkilediği için bu kısıtlayıcı
geometrik sınır ana tasarım parametresi
olmaktadır [1]. Bu gibi taşıma durumunda
kompaktlık, çalışma koşullarında ise büyük
hacme ihtiyaç duyulan alanlarda, istenilen
özelliklere göre kapalı ve açık konumları özel
olarak tasarlanmış katlanabilir yapılar diye
adlandırılan özel bir mekanizma ailesi
kullanılır.
Araştırmacılar bu yapıları
tasarlarken özellikle yapıların açık ve kapalı
hallerinde ölçülen tasarım parametresinin oranı
olan
katlanma
oranlarını
artırmaya

Uzaya gönderilecek yapıların tasarımlarında
önemli rol oynayan bu hacim sınırının
üstesinden gelebilmek için geliştirilmiş
yapıları kapsayan ve bu yapıları kategorilere
ayıran pek çok çalışma bulunmaktadır [1-7].
Bu çalışmanın odak noktasındaki katlanabilir
direkler genel olarak tüp şeklindeki borular ile
kafes yapısında, uzuvları rijit olan mafsallı
direkler olarak iki sınıfa ayrılabilir [7].
Uygulama için gerekli olan açık direk boyu ve
faydalı yük miktarı katlanabilir direk
seçiminde belirleyici olmaktadır. Uç nokta
konumlama hassasiyeti düşük olan (mm-cm
seviyesinde) ve daha az yük taşıyacak
uygulamalarda (4 kg’a kadar), şişirilebilir
direkler tercih edilirken, yük gereksinimi daha
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katlanma, ardışık açılması istenildiğinde ise
öteleme tipi katlanma tercih edilmelidir.

yüksek olan (100 kg’a kadar) ve uç konumlama
hassasiyeti yüksek olan (µm-mm seviyesinde)
uygulamalarda teleskopik ya da mafsallı
direkler kullanılmaktadır [1]. Tüp şeklindeki
borular mafsallı direklerle kıyaslandığında
daha yüksek katlanma oranına sahiptirler, fakat
mafsallı direkler daha yüksek taşıma
kapasitesi,
açılma
güvenilirliği
ve
konumlandırma hassasiyeti gerektiren uzay
uygulamaları için daha caziptirler. Ek olarak,
bu çalışmanın ilgili olduğu katlanabilir
mafsallı kafes direkler (KMKD), genel olarak
benzer parçaları içerirler ve bu parçalar boyuna
uzuvlar için “çubuk” ve çokgen uzuvlar için
“platform” olarak adlandırılabilir (Şekil 1).

Şekil 2. Katlanma prensipleri a) öteleme tipi katlanma,
b) vida tipi katlanma [2]

Bu bildiride öncelikle mevcut KMKD
sistemleri tanıtılmaktadır. Daha sonra
incelenen KMKD sistemlerine göre katlanma
oranı yüksek bir sistem önerisi sunulmaktadır.
2. MEVCUT SİSTEMLER
İkisi de ATK/ABLE şirketi tarafından
geliştirilmiş KMKD tipindeki en önemli iki
yapıdan biri Uluslararası Uzay İstasyonunun
güneş panellerini açmak ve daha sonra
desteklemek
için
kullanılan
“Folding
Articulated Square Truss” (FAST) diye
adlandırılan katlanabilir direk [9] (Şekil 3),
diğeri ise bu katlanabilir direğin gelişmiş bir
sürümü olan ve NASA tarafından yürütülen
yeryüzünün topoğrafik haritasının çıkarıldığı
“Shuttle Radar Topography Mission” (SRTM)
projesi [10] gibi birçok uzay uygulamasında
kullanılan “Able Deployable Articulated
Mast” (ADAM) katlanabilir direğidir [11]
(Şekil 4). ATK, ADAM direğinin patentini
alarak ilk üretimini gerçekleştirmiştir. ADAM
katlanabilir direğinin etki parametreleri Xue
vd. tarafından ayrıca incelemiştir [12]. FAST
direği öteleme tipi katlanma prensibi ile
çalışırken (Şekil 3), ADAM direği vida tipi
katlanma prensibi ile çalışmaktadır (Şekil 5).

Şekil 1. Katlanabilir mafsallı kafes direk (KMKD)
mekanizması

Bunun yanı sıra çubuk ve platformların kesişim
noktalarında bağıl hareketi sağlayan bağlantı
parçaları bulunmaktadır. Ayrıca, bu yapıların
direngenliklerini arttırmak için çapraz kablolar
ve mandal mekanizmaları da kullanılabilir. İki
platform ve onları birleştiren çubuklardan
oluşan yapı bir katlanabilir birim olarak
adlandırılabilir ve genel olarak bu birimlerin uç
uca eklenmesiyle bir katlanabilir direk elde
edilebilir. Buna ek olarak Şekil 2’de
gösterildiği üzere katlanabilir direk yapılarında
iki çeşit katlanma prensibi vardır [8]. Bunlar
öteleme tipi katlanma ve vida tipi katlanma
olarak adlandırılabilir. Bu katlanma tipleri
KMKDlerin açılma hareketini doğrudan
etkilediği için genellikle katlanabilir birimlerin
eş zamanlı açılması istendiğinde vida tipi
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Şekil 3. FAST direği ve katlanma prensibi [6]

Şekil 4. SRTM projesinde kullanılan ADAM direği ve bağlantı detayı [10]

(Şekil 6a). Borel-Bricard hareketi [15, 16],
hareketli cismin tüm noktalarının küresel
yörüngelere sahip olduğu bir tür uzaysal
harekettir. KMKDlerin açık ve kapalı
hallerinin parametrik olarak modellenmesi
üzerine çalışan Deng vd. [17] ise KMKD
yüksekliğinin
geometrik
analiz
ile
belirlenebildiği düşük kütle ve arttırılmış
direngenlik özellikleri olan konik uçlu bir
katlanabilir direk tasarlamışlardır (Şekil 6b).
Bu çalışmalarında özdeş kesit alanına sahip
katlanabilir direklere kıyasla konik tasarımın
mekanik
özelliklerinin
iyileştirildiği
gösterilmiştir. Bennett mekanizmalarını seri
olarak birbirine ekleyerek oluşturdukları
katlanabilir direk örneklerinde Guo ve You
[18], bu yapının tek serbestlik derecesine sahip
olduğunu ve açık ve kapalı hal ebatlarının
parametrik
olarak
hesaplanabileceğini
göstermişlerdir (Şekil 6c). Shan vd. [19] ise
üçgen prizma modülleri kullanarak yüksek
katlanma oranına sahip bir katlanabilir direk
tasarlamışlardır (Şekil 6d). Bu katlanabilir
direğin kinematik ve direngenlik özelliklerini
çalışarak uzay uygulamalarına
uygun

Şekil 5. ADAM direğinin vida tipi katlanması [13]

Uzay uygulamalarında cazip oldukları için
Kiper ve Söylemez [14] Borel-Bricard hareketi
içeren tek serbestlik dereceli fazla kısıtlı
yapıları incelemiş ve ayrıca bu özellikleri
barındıran kare platformlu bir KMKD
önermişlerdir. Fakat bu direğin her birimi
bağımsız hareket ettiği için ancak kablo tahrik
sistemleri gibi kuvvet aktarıcılar kullanılarak
direğin tamamen açılması sağlanabilmektedir
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olduğunu göstermişlerdir. Hookens doğrusal
hareket
mekanizmasının
özeliklerinden
yararlanılarak yeni bir katlanabilir mekanizma
ailesi oluşturan Lu vd. [20] ayrıca statik

a)

analizler ve yapısal davranışlarına göre yapıya
en uygun tahrik sistemlerini belirlemişlerdir
(Şekil 6e).

c)

b)

d)

e)

Şekil 6. a) Kiper ve Söylemez’in kare platformlu KMKD tasarımı [14], b) Deng vd.’nin konik uçlu KMKD tasarımı [17],
c) Guo ve You’nun seri bağlı Bennett mekanizmaları ile oluşturulan KMKD tasarımı [18], d) Shan vd.’nin üçgen prizma
birimlerden oluşan KMKD tasarımı [19], e) Lu vd.’nin Hookens mekanizması kullandıkları KMKD tasarımı [20]

KMKD tipindeki en güncel katlanabilir direk
Zhao vd. [21] tarafından tasarlanmıştır (Şekil
7). Bu katlanabilir direğin tasarımında
ADAM’ın avantajlarından yararlanılmış ve
onun daha direngen bir sürümü geliştirilmiştir.

Bricard hareketi gerçekleştirebilen katlanabilir
birimlerden oluşmaktadır. Bu KMKDnin farklı
durumlarının gösterildiği Şekil 7’de ayrıca Hbağlantısı olarak adlandırılan ve bacaklar ile
platform arasında bağıl hareketin oluşmasını
sağlayan bir bağlantı yapısı görülmektedir. Bu
bağlantının iki mafsalı birbirine paralel iken
aradaki diğer mafsal bunlara diktir.

Kendinden kitlenebilir katlanabilir direk olarak
isimlendirilen bu direk, Wang vd. [22]
tarafından patentlenen ve aynı zamanda Borel-
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Açılma durumu

Kendinden kitlenme durumu

H-bağlantısı

Ötelenmiş durum

Şekil 7. Zhao vd.’nin önerdiği kendinden kitlenebilir katlanabilir direk [21]

Literatürdeki bu yapılar incelendiğinde
KMKDlerde bazı geometrik ve yapısal
değişiklikler yapılarak katlanma oranının
artırılabileceği görülmektedir. 3. kısımda
katlanma oranını artırma amaçlı bazı
iyileştirme önerileri sunulmaktadır.

karşılaştırılarak düzlemsel iş düşümü belirli bir
daire içinde kalacak şekilde en uygun hale
getirilmelidir. Bir KMKD incelendiğinde
kapalı haldeki yüksekliği bağlantı boyutları
belirlerken, açık yükseklik için en önemli
boyut çubuk uzunluklarıdır. Dolayısıyla
yapının katlanmasını etkilemeyecek şekilde ve
kapalı halde çakışmaların en aza indirildiği bir
daire içerisine konumlandırılabilecek en uzun
çubuk uzunluğu hedeflenmelidir. Bunlar
ışığında Zhao vd. [21] tarafından sunulan
katlanabilir direk incelendiğinde kapalı
durumdaki yüksekliğinde köşelerdeki bağlantı
çakışmalarını
engellemek
için
çubuk
boylarının kısaltıldığı görülmektedir. Bu kapalı
hal yüksekliğini düşürmeye yardımcı olsa da
yapının açık yüksekliğini de düşürdüğü için
katlanma oranının artırmadaki etkisi önemli
olmamaktadır. Hem bacak boyunun artırıldığı

3. KMKDLERDE KATLANMA ORANINI
ARTIRMAK
İÇİN
İYİLEŞTİRME
ÖNERİLERİ
Uzay mekiklerinin kargo bölmesine entegre
edilmiş faydalı yük hazneleri genellikle
silindirik olduğu için [23] tasarlanacak
katlanabilir direklerin kapalı halleri bir daire
içinde kalacak şekilde tasarlanmalıdır. Ana
amaç direkte katlanma oranını artırmaya
yönelik olduğu için yapının hem kapalı hem de
açık yüksekliğini belirleyen uzuv yükseklikleri

a)

b)

Şekil 8. Katlanabilir direk ebat kıyaslaması a) Zhao vd. (2018) katlanabilir direk tasarımı, b) önerilen tasarım
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hem de köşe bağlantılarının çakışmasının
önlendiği bir yapı düşünüldüğünde, kullanılan
H-bağlantısı yerine paralel mafsallara dik olan
mafsalın bir kaçıklık içerecek şekilde
tasarlanmasının buna imkân verebileceği
görülmüştür (Şekil 8). Önerilen bu bağlantı
modeli herhangi bir çokgen platform için
kullanılabilse de karşılaştırma yapabilmek için
kare platformun kullanıldığı bir katlanabilir
direk yapısı üzerinde uygulanmıştır. Şekil
8’de, 90 mm çapındaki eş daire içinde kaçıklık
içeren
bağlantı
elemanı
kullanılarak
oluşturulan katlanabilir direk ile Zhao vd.’nin
[21] katlanabilir direk tasarımı kıyaslanmıştır
ve katlanma oranında önemli ölçüde bir artış
olduğu gösterilmiştir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada temel olarak katlanabilir mafsallı
kafes
direklerin
katlanma
oranının
artırılmasına yönelik incelemeler yaparak
ulusal bir bilgi birikimi oluşturulması
hedeflenmiştir. Bu ön çalışmada, genel olarak
uzay uygulamalarında kullanılan katlanabilir
mafsallı kafes direkleri oluşturan benzer
yapılar gösterilmiş, bu tipteki katlanabilir
direklerin katlanma oranlarının artırılması
hususunda kritik noktalara değinilmiştir.
Önerilen katlanabilir direk tasarım yöntemi,
literatürdeki benzer katlanabilir direkler ile
karşılaştırılarak ön çalışmalara göre katlanma
oranının %12 artırıldığı gösterilmiştir.
İleriki
çalışmalarda,
önerilen
tasarım
modelinin kinematiği ve uzuv kalınlıklarının
parametrik olarak ifade edildiği bir
matematiksel model oluşturularak katlanma
oranının eniyilenmesi çalışması yürütülecektir.
Eniyileme çalışmalarında katlanabilir direğin
ağırlık ve doğal frekansı da ölçüt olarak yer
alacaktır. Malzeme seçimi, konstrüksiyonel
tasarım iyileştirmeleri ve tahrik sistemi
çalışmaları da ileriki çalışmaların konusudur.

Örneğin, Şekil 9a’da görüldüğü üzere kare
platformun köşesinden dışa doğru verilen
kaçıklık, bacağın bağlantı parçasına daha az
yükseklik gerektirecek şekilde bağlanmasına
olanak vermektedir. Şekil 9b’deki kaçıklık
olmayan tasarımda bacağın bağlantı parçasına
çarpmasını önlemek için bağlantı parçasının
yüksekliği kaçıklık içeren tasarıma göre daha
yüksek olmaktadır. Böylece, bağlantı
parçasının kaçıklık içermesiyle kinematik
yapıyı değiştirmeden hem daha yüksek bacak
boyu kullanılabilir hale gelmekte hem de
bağlantı
parçasının
yüksekliği
azaltılabilmektedir.
Bağlantı
parçasının
yüksekliğinin azaltılması da direğin kapalı
haldeki yüksekliğini doğrudan düşürmektedir.
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KRANK AÇILARI VERİLEN ÜÇ KONUM VE BİR ÖLÜ KONUM İÇİN
DÖRT-ÇUBUK MEKANİZMASININ İŞLEV SENTEZİ
Tarık KADAK, Gökhan KİPER
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 35430, İZMİR
tarikkadak@iyte.edu.tr, gokhankiper@iyte.edu.tr
Dört-çubuk mekanizmasının işlev sentezi, krank açıları ilişkisi ve ölü konum sentezinin karışık bir
problemi olarak formüle edilebilir. Bu sentez probleminde, üç konum için krank ve sarkaç açıları ve
dördüncü bir konum olarak bir ölü konumun krank açısı girdi olarak alınmıştır. Yazılan denklemler
ve değişken elemeleri sonucunda herhangi bir nümerik yöntem ile çözülebilen tek değişkenli bir
doğrusal olmayan denklem elde edilmiştir. Tek değişkenin hızlı çözümü ile mekanizmanın uzuv
boyları bulunabilmektedir. Parametrik model kullanılarak Excel’de sayısal çözüm sayfası
hazırlanmıştır. Sayısal örnekler genelde iki gerçel çözümün olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İşlev sentezi, Krank açıları ilişkisi, Ölü konum sentezi

FUNCTION SYNTHESIS OF FOUR-BAR MECHANISM FOR THREE POSITIONS
WOTH GIVEN CRANK ANGLES AND A DEAD CENTER POSITION
ABSTRACT
The function synthesis of the planar four-bar mechanism can be formulated as a mixed problem of
correlation of crank angles and dead-center position design. In this synthesis problem, the crank and
rocker angles for three positions and, as a fourth position, the crank angle of a dead-center position
were taken as input. As a result of elimination of equations, a univariate nonlinear equation that can
be solved by any iterative method is obtained. The link lengths are determined by solving this
univariate equation. The parametric model is implemented in Excel for numerical solution. Examples
show that generically there are two real solutions.
Keywords: Function synthesis, Correlation of crank angles, Dead center design
konumu vardır: açık ölü konum, krank ve biyel
uzuvlarının uzatılmış formda aynı doğrultuda
olduğu konum iken kapalı ölü konum, krank ve
biyelin üst üste katlandığı konumdur. Bir
mekanizmanın sarkaç uzvunun salınım açısına
(ve genellikle bu sarkaç açısına karşılık gelen
krank dönme miktarına) göre tasarlanmasına
ölü konum tasarımı denmektedir [1].

1. GİRİŞ
İşlev sentezinde bir mekanizma (işlev üreteci),
mekanizmanın giriş ve çıkış uzuvları belli bir
hareketi yaklaşık olarak sağlayacak, ya da
belirli açı değerlerinde hareket edecek şekilde
tasarlanır. Dört-çubuk mekanizmaları, işlev
üreteci olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Problem dört-çubuk mekanizmasının girdi ve
çıktı uzuvlarının yere göre belirli açı
değerlerini sağlamasını gerekecek şekilde
modellenirse Söylemez buna krank açılarının
ilişkisi problemi demektedir [1].

[2], [3] ve [4] gibi birçok klasik ders kitabı ölü
konum tasarım problemini kapsamaz. Hall [5]
ve Norton [6] ölü konum tasarımını ve krank
açılarının ilişkisi problemlerini ayrı ayrı ele
alır. Mallik vd. [7] ölü konum tasarımını
hareket, yol ve işlev üretme problemlerine ek
olarak dördüncü tip sentez problemi olarak
sunar. Pennestrì ve Valentini [8], ölü konum
tasarım problemleri de dâhil olmak üzere iki ve
üç konum için dört-çubuk ve krank-biyel

Krank-sarkaç ve çift-sarkaç tipi dört-çubuk
mekanizmalarında sarkaç iki açı sınırı arasında
salınım yapar. Sarkaç bir sınırda iken dörtçubuk mekanizmanın konumlarına ölü konum
denir. Dört-çubuk mekanizmasının iki ölü
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mekanizmaları için analitik işlev sentezi
yöntemlerini özetlemiştir.
Bazı uygulamalarda bir mekanizmanın hem
bazı girdi/çıktı ilişkilerini sağlaması, hem de
bir ya da her iki ölü konumu sağlaması
gerekebilmektedir. Her ne kadar bu tarz bir
problem günümüzde bir katı modelleme
programı (örneğin Solidworks Sketcher)
kullanılarak hızla çözülebilse de, işlev sentezi
problemi çok devreli bir mekanizmanın tek bir
devresi için çözülmesi gerektiğinde, tüm
mekanizmanın tasarımının hızlı ve pratik bir
şekilde yapılabilmesi için sentez probleminin
analitik ya da yarı-analitik formülasyonu
gerekmektedir. Örneğin bir iş makinasının
yükleyici mekanizmasında kepçeye bağlı dörtçubuk devresinin tasarımı böyle bir
problemdir.

Şekil 1. Krank açıları verilen konumlar

Kiper ve Erez [9], krank açıları verilen iki
konum ve üçüncü konum olarak kapalı ölü
konum için dört çubuk mekanizma sentezi
probleminin analitik çözümünü sunmuşlardır.
Kiper vd. [10], krank açıları verilen üç konum
ve herhangi bir ölü konum için krank-biyel
mekanizması tasarım denklemlerini formüle
ederek 8. dereceden tek bilinmeyenli bir
denkleme indirgedikleri problemi nümerik bir
yöntem ile çözmüşlerdir. Bu çalışmada aynı
problemin dört-çubuk mekanizması için
formülasyonu yapılmıştır.

Şekil 2. Açık ölü konum

Şekil 3. Kapalı ölü konum

2. PROBLEM TANIMI
Krank açıları verilen üç konum ve herhangi bir
ölü konumda bir krank açısı bilinen durumda
uzuv boyları bulunmak istenmektedir.
Mekanizmayı ölçeklendirmek girdi/çıktı açı
ilişkisini bozmayacağından sabit uzuv boyu 1
birim kabul edilip diğer uzuv boyları (daha
doğrusu uzuv boy oranları) bulunması gerekir.

3. FORMÜLASYON

Krank açıları verilen üç konum (Şekil 1) ve
verilen ölü konum (Şekil 2 ya da 3) için 4
denklem yazılabilir. Bilinmeyen uzuv boyları
a, b ve d’dir. Ayrıca sarkaç uzvunun açısının
sabit mafsalları birleştiren doğrudan değil de,
bu doğru ile  kadar açı yapan sabit bir
doğrultudan ölçüldüğü (Şekil 1) kabul edilir ise
yazılan 4 denklemden çözülmesi gereken
bilinmeyen sayısı dörttür: a, b, d, .

1  a 2  b2  d 2  2a cθ  2d c  ψ     2ad c  θ  ψ   

Burada c ve s sırası ile kosinüs ve sinüsün
kısaltmasıdır.
Tüm
denklem
2ad’ye
bölündüğünde

Şekil 1’deki gibi üç konum için, krank ve
sarkaç açıları (θ1, ψ1, θ2, ψ2, θ3, ψ3) ve açık ölü
konum (AÖK) (Şekil 2) ya da kapalı ölü
konunda yalnızca krank açısı (θA ya da θK)
verilmiş olacaktır.

bulunur.
1
1
1  a 2  b2  d2
K1  , K 2  , K 3 
olsun
a
d
2ad
(Freudenstein katsayıları [11]). Bu durumda

Dört-çubuk
mekanizmasının
denklemi şu şekilde bulunur:

girdi/çıktı

   
AB  A0B0 +B0 B  A0 A

b2  1  d c  ψ     a cθ   ds  ψ     a sθ  
2

2

1  a 2  b2  d2 1
1
 cos θ  c  ψ     c  θ  ψ   
2ad
d
a
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1
,
K1
olur.

a

d

1
ve
K2

olması haricinde tamamen aynıdır. Yani her iki
durum için de matematiksel çözüm aynı
olacaktır. Bu nedenle bu noktadan itibaren A
ve K yerine Ö kullanılarak devam edilmiştir.
b2  1  a 2  d 2  2adK3 kullanılarak:

b2  1  a 2  d 2  2adK3

Denklem üç konum için şu şekilde yazılır:

K1 c  ψ1     K 2 cθ1  K 3  c  ψ1  θ1   

2

 1  adK 3 
2
2
a 
  1  a  d  2adK 3
a  cθ Ö 


K1 c  ψ 2     K 2 cθ 2  K 3  c  ψ 2  θ 2   
K1 c  ψ3     K 2 cθ 3  K 3  c  ψ3  θ3   

bulunur. Bazı sadeleştirmeler sonrasında

Denklem matris şeklinde yazılıp çözülebilir:
 K1   c  ψ1    cθ1 1
K   c ψ    cθ 1

2

 2   2
 K3  c  ψ3    cθ3 1

1

s2θ Ö A  c2θÖ B  cθÖ C  D  0

 c  ψ1  θ1   


c  ψ2  θ2   
 c  ψ3  θ3   

elde edilir. Burada A  K12 K 2 2  2K1K 2 K 3 ,

B  K12 , C  2  K1  K 2 K 3  ,D  K32  K 2 2  1
dir. Bu denklemin azami çözüm sayısını tespit
edebilmek için yarım açının tanjantı dönüşümü

kullanılabilir. t  tan ve i = 1,2,3 için
2

Burada çözülen K1, K2 ve K3,  açısına
bağlıdır. KÖK ve AÖK için Şekil 2 ve Şekil
3’te görünen A0B1B0 üçgenleri için kosinüs
teoremi yazılır.

1 t2
2t
c ψi 
s ψi
2
1 t
1 t2
1 t2
2t
c  ψi  θ i    
c ψ  θi  
s  ψi  θ i 
2  i
1 t
1  t2

c  ψi    

d  1   a  b   2  a  b  c θA
2

(1)

2

d 2  1   b  a   2  b  a  c θK
2

AÖK için c  θ K  π    cθ K dir. Her iki
denklemdeki kareler açıldığında

olur. K1, K2 ve K3, t cinsinden yazılır ise oluşan
tek bilinmeyenli denklemin t cinsinde 12.
derece bir denklem olduğu görülür. Yani azami
12 çözüm vardır. Ancak bu çözümlerden
bazılarının karmaşık sayı olması, bazı
çözümlerin ise aynı mekanizma çözümünü
vermesi olasıdır.

1  a 2  b 2  d 2  2ab  2a c θ A  2b cθ A  0
1  a 2  b 2  d 2  2ab  2a c θ K  2b c θ K  0
elde
edilir.
Bu
denklemlerde
2
2
2
b  1  a  d  2adK3 kullanıldığında

4. SAYISAL ÇÖZÜM
1  a 2  adK 3  ab  a c θ A  b cθ A  0

 çözümü için denklemin analitik bir çözümü
olmadığından nümerik yöntemlerle çözüm
gereklidir. Çözüm sayısını görmek için
Denklem (1)’in solundaki ifade 0   < 360
için hesaplanıp ’ya göre çizilerek, ifadenin
sıfıra eşit olduğu  değerleri bulunabilir.
Köklerin tam değeri bir başlangıç değerinden
başlayan nümerik bir yöntem ile bulunabilir.

1  a 2  adK 3  ab  a c θ K  b cθ K  0

bulunur. Her iki denklem sadeleştirilirse

1 K1  K 3 K 2

 b
K1 1  K1 cθ A
1 K1  K 3 K 2

b
K1 1  K1 cθ K

Kısım 2’deki formüller Excel’e girilerek bir
sayısal çözüm sayfası oluşturulmuştur (Şekil 4
ve 5). Girdiler θ1, ψ1, θ2, ψ2, θ3, ψ3 ve θÖ dür.
Bu açı değerler, değer değiştirme düğmesi ile
değiştirildiğinde bu düğmelere atanan kısa
komutlarla Excel eklentisi olan ve NewtonRaphson yöntemi kullanan bir çözücü, H2
hücresindeki α değerini değiştirerek F6

elde edilir. Bu denklemlerin karesi alınarak ve
yine b 2  1  a 2  d 2  2adK3 kullanılarak
yalnızca  bilinmeyeni cinsinden tek bir
denklem elde edilir. AÖK ve KÖK için elde
edilen denklemler A ve K açısının farklı
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Sayısal örneklerin tamamında  değeri bir
çözüm ise  + 180 değerinin de bir çözüm
olduğu görülmüştür. Denklemin bu 180 farklı
çözümleri mekanizmanın aynı çözümüne denk
gelmektedir, zira bir çözümde sarkaç boyu (d)
pozitif, diğerinde negatiftir (dei = –dei(+)
dir). Yani 12 kök, azami 6 mekanizma
çözümüne denk gelebilir.Bazı örneklerde 12
kökün tamamının gerçel sayı olabileceği
bulunmuştur. Karmaşık kökler eşlenikler
halinde gelmektedir.

hücresindeki
Denklem
(1)'i
sıfıra
eşitlemektedir. Ayrıca,  değeri negatif uzuv
uzunlukları verirse veya sonsuza giderse, 
değeri manuel olarak değiştirilerek ve “
açısının başlangıç değerini değiştir ve buraya
bas” yazılı düğmeye basarak değerler
güncellenebilir. Hem verilen konumları
göstermek hem de mekanizmayı canlandırmak
için birer grafik çizilmiştir.
Şekil 4 ve 5'te görüldüğü üzere uygun bir θÖ
değeri verildiğinde hem açık hem de kapalı ölü
konumlar için uzuv boyları çözülebilmektedir.

Şekil 4. AÖK için sayısal çözüm örneği
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Şekil 5. AÖK için sayısal çözüm örneği

oluşan mekanizma dört konumdan da aynı
bağda geçmektedir. Diğer kökler kullanılarak
oluşan mekanizmalar aynı bağda bütün
konumlardan
geçememektedir.
Bu
örneklerden 4 gerçel kök olan örnek Tablo 2’de
ve 2 gerçel kök bulunan örnek Tablo 3’te
verilmiştir. Bazı durumlarda gerçel kök
bulunamamıştır, yani bütün kökler karmaşık
eşlenikler şeklindedir. Bu örneklerden biri
Tablo 4’te verilmiştir.

6 kökün de gerçel sayı olduğu durumlarda dört
konumdan aynı bağda (açık ya da çapraz bağ)
geçen bir mekanizma bulunamamıştır. Bu
örneklerden biri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 6 gerçel kökün bulunduğu bir örnek
Girdiler




Ö









70 120 220 200 135 140 190
Çözümler

Tablo 2. 4 gerçel kökün bulunduğu bir örnek

1

a

b

d

10.4

0.467

0.271

1.186

13.9

0.044

0.581

0.528

16.4

–0.833

1.445

1.382

36.1

1.540

1.421

1.113

–165.7

–0.051

5.971

5.094

–0.6

0.855

0.385

1.450

Girdiler




Ö









60 135 220 200 120 140 150
Çıktılar

Bazı örneklerde yalnızca 2 veya 4 gerçel kök
bulunmuştur. 2 veya 4 gerçel kökün bulunduğu
durumda en fazla 2 kökün kullanılması ile
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1

a

b

d

3.6

0.128

0.730

0.480

34.3

–0.971

1.536

1.604

34.8

0.594

0.383

1.200

40.9

0.153

0.185

0.970
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Tablo 3. 2 gerçel kökün bulunduğu bir örnek

[4] McCarthy, J. M., Soh, G. S. (2011).
Geometric Design of Linkages, Springer, New
York.

Girdiler




Ö









[5] Hall, A. S. (1961). Kinematics and Linkage
Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

60 135 160 200 120 140 150
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Bu çalışmada, özellikle inme ve yaralanmalar sonrasında rehabilitasyon amaçlı kompakt, düşük
maliyetli ve iki serbestlik dereceli bir parmak dış iskeletinin tasarımı, prototip üretimi ve testleri
sunulmuştur. Kompakt bir tasarım olması çalışmanın özgün yanı olarak parmak etrafında fazla-kısıtlı
çift-küresel 6-çubuk mekanizması kullanılmıştır. Önce bir el işaret parmağının hareketi tespit edilmiş
ve bu hareket uyarınca 6-çubuk mekanizmasının kinematik sentezi yapılmıştır. Literatürdeki kuvvet
değerleri uyarınca iş hesabı yapılarak motor-tork gereksinimleri hesaplanmış ve uygun motorlar
seçilmiştir. Servo motorların denetim için Arduino kartı ve Matlab Simulink kullanılmış ve
mekanizma uzuvları büyük ölçüde 3D yazıcıda üretilmiş olup kişiye özel üretime yönelik bir sistem
mimarisi oluşturulmuştur. Son olarak üretilen prototipin işlevsellik testleri gerçekleştirilmiştir.
Ortaya çıkan çift-küresel 6-çubuk mekanizmalı bu ilk prototip ancak kavram kanıtlama amaçlı olup
sonuçlar ile ileriki çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Parmak dış iskeleti, rehabilitasyon, çift-küresel 6-çubuk mekanizması

A FINGER EXOSKELETON MECHANISM FOR REHABILITATION EXERCISES
ABSTRACT
This paper addresses the design, prototyping and tests of a compact, cost-effective and two-degreeof-freedom finger exoskeleton system for rehabilitation of after-stroke and injured patients. As the
main novelty of the system, an over-constrained double-spherical 6R mechanism is used around the
finger to obtain a compact design. First, the desired motion of an index finger is determined and
kinematic synthesis of the 6R mechanism is performed accordingly. Motor torque requirements are
calculated using virtual work principle based on using force values available in the literature. Then
appropriate motors are selected. Arduino control card and MATLAB Simulink are used to control
the servo-motors, whereas the mechanism links are mainly 3D-printed which enables a system
architecture for customized production. Finally, functional tests for the built prototype are carried
out. This is merely a first prototype with a double-spherical 6R mechanism and serves as a proof-ofconcept. The results may shed light to further studies.
Keywords: Finger exoskeleton, rehabilitation, double-spherical 6R mechanism
rehabilitasyon süreci hem hasta, hem de uzman
için çok zahmetli ve yorucu olabilmektedir.
Rehabilitasyon sürecinde tutarlılık ve rutin
önemli olup düzenli egzersizler ile parmakların
güçlendirilmesi ve iyileşmenin hızlanması
sağlanır [1]. Robotik sistemlerin kullanılması
ile rehabilitasyonda geleneksel yöntemlere
göre daha hızlı ve daha ekonomik sonuca

1. GİRİŞ
İnme ya da yaralanma sonrasında motor
sinirlerinde oluşan hasarlar el ve parmaklarda
işlev kaybına neden olabilmektedir. İşlev kaybı
oluşan uzuvların güçlendirilerek tekrar işlev
kazanması için rehabilitasyon süreci önem arz
etmektedir. Günümüzde büyük ölçüde uzman
personel
yardımı
ile
gerçekleştirilen
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Parmakların düzlemsel hareketi ile yapılan
rehabilitasyon egzersizleri incelendiğinde hem
MCP hem de PIP/DIP hareketinin bağımsız ya
da birlikte yapılması gerektiği görülür. Bazı
temel el rehabilitasyon egzersizlerinde el
pozları Şekil 2’de verilmiştir.

ulaşılabileceği gösterilmiştir [2]. Hassas ve
tekrarlanabilir hareketi sağlayabildikleri için
robotik sistemlerin rehabilitasyonda kullanımı
uygun olmaktadır [3-4]. Yue vd. 1990lardan
beri geliştirilen el rehabilitasyon robotları ile
ilgili detaylı bir inceleme sunmuşlardır [5].
Bu çalışmanın amacı, parmakları hareket
edebilen ancak güçlendirme egzersizleri
yapması gereken hastalara yönelik olmak üzere
yeni bir parmak dış iskelet sistemi
geliştirilmesidir. Sisteme İngilizce adının baş
harfleri ve aynı zamanda çalışma grubundaki
kişilerin baş harflerinden oluşan FEMRE adı
verilmiştir.
Rehabilitasyon amaçlı parmak dış iskelet
mekanizmalarının detayına girmeden önce
parmak anatomisi ve el rehabilitasyon
egzersizlerini irdelemek gerekmektedir.

Düz el

Kanca

1.1. Parmak Anatomisi ve Rehabilitasyon
Egzersizleri
Elin dört parmağında üç uzuv ve üç eklem
bulunmaktadır. Uzuvlar el tarağı kemiğine
(metakarp) bağlı olan proksimal (yakın), orta
ve distal (uç) parmak kemikleridir (falankslar).
Bu kemiklerin aralarındaki bağıl hareketi
sağlayan eklemler ise sırası ile metakarpo
falangeal
(MCP)
eklem,
proksimal
interfalangeal (PIP) eklem ve distal
interfalangeal (DIP) eklemdir (Şekil 1).

Yumruk

Masa üstü

Şekil 2. Rehabilitasyon egzersizlerinde sık kullanılan
bazı el pozları [7]

1.2. Parmak Dış İskelet Mekanizmaları
Literatürde pek çok parmak dış iskelet
mekanizması bulunmaktadır. Troncossi vd. 60
işaret parmağı dış iskelet mekanizması
listelemiş olup bunlardan 37si tek serbestlik
dereceli mekanizmalardır [8]. Tek serbestlik
dereceli
mekanizmalar
incelendiğinde
genellikle parmak boyutuna göre oldukça
büyük
mekanizmaların
tasarlandığı
görülmektedir (örn. [9-10]). Öte yandan
nispeten kompakt tasarımlar da bulunmaktadır
(örn. [11]). Ancak bir önceki bölümde
açıklandığı üzere tek serbestlik dereceli bir
mekanizma ile ancak belirli bir rehabilitasyon
egzersizi (genellikle yumruk yapıp açma)
yapılabilmektedir.

Şekil 1. Rehabilitasyon egzersizlerinde bazı el
konumları [6]

İşaret parmağının düzlemsel hareketi her ne
kadar üç serbestlik dereceli olarak görülse de
orta ve uç parmak uzuvlarının hareketleri
genelde birbirine bağlı olarak gerçekleştiği için
genelde düzlemsel iki serbestlik dereceli
hareket olarak modellenmektedir. Bu iki
serbestlik derecesini üç parmak uzvunun
dümdüz halde ele göre MCP eklemi etrafında
dönmesi (MCP hareketi) ve MCP eklemi
hareket etmezken PIP ve DIP eklemlerinin
birlikte hareket etmesi (PIP/DIP hareketi)
olarak ifade edebiliriz.

MCP ve PIP/DIP hareketlerine bağımsız izin
veren iki serbestlik dereceli parmak dış iskelet
mekanizma örnekleri de bulunmaktadır.
Carbone vd. [12] rehabilitasyon amaçlı bir dış
iskelet mekanizması geliştirmiş, Lucas vd.,
[13] ise engelli bir kişinin bir nesneyi tutma
hareketini sağlamak üzere bir parmak iskelet
mekanizması geliştirmişlerdir. Her iki
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mekanizmanın da istenilen hareketi sağladığı,
ancak pek kompakt tasarımlar olmadıkları
görülmektedir.

2.1. Mekanizma Tasarımı İçin Geometrik
İsterlerin Belirlenmesi
MCP hareketi MCP eklemi etrafında parmağın
90 dönmesinden ibaret olup bu hareketi
sağlayan bağlama açısı en iyilenmiş bir çiftsarkaç mekanizması tasarımı yapılmıştır [20].
PIP/DIP hareketi için ise parmak uzuv boyları
ve parmak hareketi ölçümleri gerekmektedir.
Uzuv boyları için [21]’den faydalanılmış,
eklem açılarının ölçümü için ise [22]’dekine
benzer bir yol izlenmiştir. Şekil 3’te görüldüğü
üzere üç eklemi kalemle işaretlenmiş olan sağ
el bir grafik kağıdı üzerinde hareket ettirilerek
bir kamera ile seri fotoğraf çekimi yapılmıştır.
Ayrıca toplam parmak boyu bir cetvel ile
ölçülerek çekilen fotoğraflar bir görüntü
düzenleme programında parmak boyuna oranla
ölçeklendirilmiştir. Bir katı modelleme
programında MCP eklem noktası merkezli
olarak çizilen bir eksen takımına göre her
pozda uzuv boyutları ve eklem açıları 12 pozda
ölçülmüştür. Ölçümlere göre en küçük kareler
yaklaşımı kullanılarak uzuv boyutları 49.6
mm, 20.7 mm ve 20.3 mm olarak
belirlenmiştir.

Mekanizma parçaları talaşlı imalat, lazer
kesim, döküm ya da 3D yazıcı ile
üretilebilmektedir. 3D yazıcı ile üretim düşük
maliyet ve tasarım esnekliği sağlamaktadır.
Pek çok parmak/el dış iskelet mekanizmasının
üretiminde ergiyik biriktirmeli modelleme
(İng. fused deposition modelling – FDM)
kullanıldığı görülmektedir [14-16]. 3D yazıcı
ile üretimde malzeme, yoğunluk, mukavemet,
direngenlik, üretim maliyeti gibi pek çok
parametre bulunmaktadır. ABS ve PLA
sıklıkla kullanılan plastik malzemeler olup
ABS malzemeden üretilen parçalar, PLA ile
üretilenlere göre daha mukavim ve daha esnek
olmaktadır [17].
Parmak dış iskelet mekanizmalarında elektrik
motorları, pnömatik eyleticiler, şekil hafızalı
alaşımlar gibi farklı eyletici sistem çözümleri
kullanılmakla birlikte pille enerji beslemesi,
yaygın ve çok çeşitte bulunması ve hassas
hareket sağlaması gibi nedenlerle dönel ya da
doğrusal doğru akım elektrik motorları en sık
kullanılan eyleticiler olarak görülmektedir.
Motor-mekanizma arasındaki güç aktarımı için
ise dişli, kayış/kablo-makara ya da kablokasnak (İng. capstan drive) sistemleri
kullanılmaktadır.
Düzlemsel parmak hareketi için literatürde
genellikle
düzlemsel
mekanizmalar
geliştirildiği görülmektedir. Bu çalışmada
hedeflenen kompakt, düşük maliyetli ve iki
serbestlik dereceli mekanizma için farklı
kavramsal tasarımlar irdelendikten sonra MCP
hareketi bir 4-çubuk mekanizması ile
sağlanırken, özgün bir yapı olarak PIP/DIP
hareketi için parmak uzuv ve mafsallarının da
mekanizmanın birer parçası olduğu bir çiftküresel 6-çubuk mekanizması kullanılmıştır
[18-19].

Şekil 3. Parmak uzuv boylarının ve eklem açılarının
ölçümü

2. MEKANİZMA TASARIMI

Parmak ucu koordinatları (xP, yP) (mm) ve her
uzvun bir önceki uzva göre saat yelkovanının
tersi yönünde ölçülen uzuv açı () değerleri
Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’deki değerler
uyarınca tüm parmak pozları Excel’de
çizdirilmiştir (Şekil 4).

Bir rehabilitasyon dış iskelet mekanizmasının
verimli çalışması için kişiye özel tasarlanması
pratik olmaktadır. Bu çalışmadaki tasarım
yazarlardan Emirhan İnanç’ın parmak
ölçümlerine göre yapılmıştır.
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Tablo 1. Parmak ucu koordinatları (xP, yP) ve
uzuv açı değerleri
Poz xP (mm) yP (mm)
1
-91.38
-2.04
2
-90.25 -11.69
3
-88.09 -19.53
4
-83.84 -30.67
5
-75.97 -42.73
6
-65.39 -53.31
7
-52.84 -62.42
8
-40.89 -64.03
9
-21.12 -63.02
10
-7.27
-59.49
11
-2.67
-49.80
12
10.32
-38.33

1 ()
3.3
6.35
9.06
12.8
17
21.35
28.68
30.31
36.34
43.92
48.2
55.16

2 ()
-6.83
-3.19
-0.15
5.61
12.96
22
28.44
39.53
55.89
65.98
80.88
96.17

3 ()
5.92
12.15
16.56
22.62
30.78
36.43
38.94
44.84
50.29
52.83
56.99
57.66

Şekil 5. Çift-küresel 6-çubuk mekanizması

3. MOTOR SEÇİMİ
Motor tork gereksinimlerini hesaplamak
parmak ucuna etki eden kuvvet değerlerine
ihtiyaç vardır. İnme ya da kaza sonrası
durumlarda, eli açılmış ve parmaklar
kasılmadan hareket edebilen hastaların
parmaklarını güçlendirmek için bir dış iskelet
mekanizması tasarımı yapılmakta olduğundan
sağlıklı bir elde parmak ucuna etki eden kuvvet
değerlerine göre tork hesabı yapılmıştır. El
parmakları kapanırken 5-ila-20 N, açılırken ise
2-ila-20 N kuvvete dayanabilmektedir [23].
Ancak ele herhangi bir dış etki etkimediği
durumda literatürde genellikle parmak ucuna
ortalama 5 N kuvvet etki etmesine göre tasarım
yapıldığı görülmüştür [24-26].

0
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-10 0 10

-20
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-40
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-60
-70
Şekil 4. Ölçümlere göre 12 parmak pozu

2.2. Çift-Küresel 6-Çubuk Mekanizmasının
Kinematik Sentezi

MCP hareketini yapmak için Şekil 5’te 10
uzvunu
döndürecek
şekilde
1-10-9-8
uzuvlarından oluşan 4-çubuk devresinin 10
uzvu eyletilmektedir. Hobi servo motor
kullanılacağı ön görülerek girdi uzvunun 150
dönüşü için hesap yapılmıştır. MCP
hareketinde parmaklar düz şekilde iken parmak
ucuna 5 N kuvvet uygulandığında (Şekil 6)
yapılan iş 5/6 radyana bölünerek gerekli
motor torku hesaplanır:

PIP/ DIP hareketi için Tablo 1’de son iki
kolondaki 2 ve  açıları kullanılarak Şekil
5’te
görülen
çift-küresel
6-çubul
mekanizmasının işlev sentezi yapılmıştır. Bu
mekanizmada 2, 3 ve 4 nolu uzuvlar parmağın
uzuvları olup 3 uzvuna göre 2 ve 4 uzuvlarının
hareketleri B ve C noktaları olarak görülen PIP
ve DIP eklem açıları (2 ve 180 – ) ile ifade
edilmektedir. PIP (şekle dik), A ve F mafsal
eksenleri B noktasında, DIP (şekle dik), D ve
E eksenleri ise C noktasında kesişmektedir. Bu
şekilde oluşan 6-uzuvlu ABCDEF devresi,
aslında 3-2-7-6 ve 3-4-5-6 uzuvlarından oluşan
ve sırası ile B ve C merkezli iki küresel dörtçubuk
devresinden
ibarettir
[18].
Konstürksiyon gereği 6 uzvu 3 uzvu etrafında
G ekseni etrafında dönme hareketi
yapmaktadır, ancak pratikte bu uzuvlar
arasında herhangi bir döner mafsal
bulunmamaktadır (bu yüzden6-3 bağlantısı
çizgili olarak gösterilmiştir). Alizade vd.’nin
[19] çift-küresel 6-çubuk mekanizması sentez
yöntemine benzer bir yöntem ile işlev sentezi
yapılmış ve sırası ile A-F, F-G, F-E, GE ve ED eksenleri arasındaki açılar 131.6, -48.4,
15, -34.7 ve 145.6 olarak tasarlanmıştır.

T1 = (5 N)(90.6 mm)(/2)/(5/6) = 0.27 N⸱m (1)

Şekil 6. MCP hareketi için kuvvet/tork senaryosu
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Çift-küresel 6-çubuk mekanizmasına Şekil 5’te
gösterildiği gibi bir doğrusal redüksiyon ile
hareket girdisi sağlayan ve yakın parmak
kemiği üzerine monte edilecek motorun tork
gereksiniminin belirlenmesi için Şekil 4’te
görülen parmak hareketinde parmak ucunda uç
parmak uzvuna dik olarak etki eden 5 N
kuvvete göre sana iş prensibi uygulanmıştır.
Öncelikle Tablo 1’de verilen ardışık parmak
ucu koordinatları arasındaki mesafeler

 x j  x i    y j  yi 
2

di 

2

; j  i 1

T2 

(2)

Tablo 2.
Parmak ucu deplasmanı ve
kuvvet/yörünge arasındaki açı değerleri
i ()
2.9
1.4
8
10.8
17.4
39
36
17.1
20
0.5
41.1

4. SİSTEM DENETİMİ VE KULLANICI
ARAYÜZÜ
Sistem denetimi ve kullanıcı arayüzü Matlab
Simulink kullanılarak oluşturulmuş, servo
motorlar bilgisayarın seri portuna bağlı
Arduino Uno kartı ile sürülmüştür. Kullanıcı
arayüzü Şekil 7’de, servo denetim alt sistem
yapısı ise Şekil 8’de görülmektedir. Motor
denetimi açık çevrim denetim şeklinde
çalışmakta olup, öncelikle motorlarla yapılan
alt sistem testleri ve daha sonra tüm sistem
testleri ile gerekli motor girdi değerleri kalibre
edilmiştir.

Yapılan toplam iş şu şekilde hesaplanmıştır:
11

 W   5 N  d cos 
i 1

i

i

i

 0.58 J

(4)

Oldukça kabaca yapılan bu tork hesaplarında
pek çok ihmal edilen etki bulunmaktadır.
Öncelikle tüm mekanizma elin ve parmakların
üzerine oturtulacağından bu bağlantılarda rijit
bir sabit uzuv ve rijit mafsallar (Şekil 5’te A ve
D mafsalları) olmayacaktır. Ayrıca çift-küresel
6-çubuk mekanizmasının üç uzvu parmak
uzuvları olup parmak mafsalları sabit eksenli
döner mafsal değildirler (ancak mekanizma
tasarımında öyle modellenirler) ve 2, 3 ve 4
nolu uzuv boyları pratikte hareket sırasında
sabit kalmamaktadır. Üretilen mekanizma
uzuv ve mafsallarında da esneklik olacaktır.
Tüm bu uzuv ve mafsal esnekliklerinden dolayı
esneklik potansiyeline karşı yapılan iş
Denklem (1) ve (4)’te hesaba katılmamıştır.
Ayrıca uzuv ağırlıkları, ataletleri ve sürtünme
ihmal edilmiştir. Tüm bu etkenlerin
modellenmesi yerine 4 gibi nispeten yüksek bir
güvenlik katsayısı kullanılarak T1 = 1.1 N⸱m ve
T2 = 0.9 N⸱m anma torku değerlerine göre
motor seçimi yapılması kararlaştırılmıştır.
Tork gereksinim değerleri yakın olduğundan
ve denetimde de kolaylık sağlaması açısından
eş motorlar kullanılması uygun görülmüştür.
Küçük boyutlarda seçilen motor 6V gerilimde
1.2 kg⸱cm (= 1.18 N⸱m) tork sağlayan Emax
ES3005DE tipi servo motordur.

ile hesaplanmıştır. Her konumda uç parmak
uzvunun yörüngesi yaklaşık olarak bir önceki
ve bir sonraki konuma göre belirlenerek ve
parmak ucuna dik olarak etki eden kuvvetin bu
yörüngeye olan teğet ile yaptığı açı, ,
hesaplanarak kuvvetin yaptığı iş yaklaşık
olarak hesaplanmıştır. Denklem (2) ile
hesaplanan
mesafe
değerleri
ve
kuvvet/yörünge arasındaki açı değerleri Tablo
2’de sunulmuştur.

Noktalar (i) di (mm)
1
7.1
2
5.8
3
8.8
4
11
5
11.7
6
6.4
7
18
8
17.7
9
12.9
10
12.4
11
17.3
Toplam yol
129

0.58 J
 0.22 N  m
2.72 rad

(3)

Kısım 2’de tasarımı anlatılmış olan çift-küresel
6-çubuk mekanizmasının giriş uzvunun (Şekil
5’te uzuv 7) 52 dönüş hareketi söz konusudur.
8 uzvuna bağlı motor ile 7 uzvu arasında 1:3
oranında bir dişli redüksiyonu kullanıldığı için
motorun 156 = 2.72 rad dönüş yapması
gerekmektedir. Bu durumda ortalama motor
tork gereksinimi şu şekilde hesaplanır:

Şekil 7’de varsayılan konumda (default
position) motorlar çalışmazken sadece MCP
hareket modu, sadece PIP/DIP hareket modu
ve iki motorun eş-zamanlı olarak birlikte
çalıştıkları
MCP/PIP/DIP
modu
bulunmaktadır. Kullanıcı arayüzünde manuel
olarak her iki motorun salınım açısı da
belirtilebilmektedir. Motorlardan birinin ya da
ikisinin birden çalıştığı bu modlardaki tekrarlı

34

Kıpcak, İnanç, Özkan, Öztürk, Güleç, Kiper

motorlarla alt sistem testlerinde ve son olarak
nihai prototipte denenerek doğrulanmıştır.

hareketler kullanıcı STOP düğmesine basana
kadar devam etmektedir. Denetim sistemi önce
bilgisayarda benzetimler ile, daha sonra

Şekil 7. Kullanıcı arayüzü

Şekil 8. Servo denetim alt sistemi yapısı

5. KONSTRÜKTİF
PROTOTİP ÜRETİMİ

TASARIM

Şekil 5’te görülen E, F, H, I mafsallarında M4
kartela vidası ve pullar; motor-uzuv
bağlantılarında M3 vidalar ve parmağa yüzük
şeklinde geçen A ve D mafsallarında 3D
yazıcıdan üretilen parçaların içine yerleştirilen
çelik kürecikler ile oluşturulan rulmanlar
kullanılması kararlaştırılmıştır. 3D yazıcıda
üretilen ve parmaklara bağlanan uzuvlar Şekil
10’da, sabit motor bir eldiven üzerine
sabitlenerek montajı tamamlanan sistem ise
Şekil 11’de sunulmuştur.

VE

Pek çok denemeden sonra uzuvların 3D
yazıcıda PLA malzeme ile basılmasına karar
verilmiştir. Oluşturulan katı modelin son hali
Şekil 9’da sunulmaktadır.

Kişiye özel üretim gerektiren rehabilitasyon
uygulamaları için uygun bir üretim yöntemi
olan 3D yazıcı ile üretilen uzuvların arzu edilen
işlevi gerçekleştirmek için yeterli olduğu
görülmüştür. Uygun tasarım ile düşük boşluklu
ve az sürtünmeli mafsallara sahip bir
mekanizma üretimi yapılabilmiştir.

Şekil 9. Sistem katı modeli
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Denetim sistemi ve prototipi hazırlanan
sistemde tüm modlar denenerek işlev testleri
gerçekleştirilmiştir.
Kullanıcı
parmağını
hareket ettirirken sistemin yardımcı olduğu,
ancak mukavemet gösterirse (hastaya hasar
gelmemesi
gerekmektedir)
parmağı
zorlamadığı görülmüştür.
6. SONUÇ
Bu çalışmada inme ya da yaralanmalar
sonrasında el parmaklarının güçlendirilmesi
için yardımcı bir parmak dış iskelet sisteminin
tasarımı ve prototip üretimine yer verilmiştir.
Bir parmak dış iskeleti için düzlemsel bir
mekanizma yerine ilk kez bir çift-küresel 6çubuk mekanizmasının kullanılmış ve etkinliği
prototip testleri ile görülmüştür. Prototip 1100
TL’ye mal edilmiş olup 1000 TL altında
satılabilecek bir ürünün mümkün olduğu
görülmüştür. Elde edilen ilk prototip ancak
kavram kanıtlama amaçlı olup sonuçlar ile
ileriki çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir.
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Oberst Kiriş Yöntemi mühendislik malzemelerinin frekansa bağlı değişen özelliklerinin
ölçülmesinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Deney düzeneklerinde elektromanyetik sarsıcı
kullanımı tavsiye edilse de manyetik olmayan yapıları manyetik parçacıklar ya da ferromanyetik
diskler yapıştırılmadan sarsmak mümkün değildir. Yapılar üzerinde yapılan bu küçük yapısal
değişiklikler ölçüm sonuçlarında ve belirlenen malzeme özelliklerinde önemli hatalara yol
açmaktadır. Bu çalışma kapsamında ölçümlerdeki ve malzeme özelliklerinin belirlenmesindeki
hataları gidermek için daha önce sunulan ve doğrulanan bir yöntemin kompozit malzemelerin
özelliklerinin belirlenmesi için kullanımı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, kompozit yapıların
eşdeğer malzeme özelliklerinin ve katmanlı kompozitler içerisindeki katmanların özelliklerinin
yüksek doğrulukla ölçülebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Oberst Kiriş Yöntemi, kompozitler, ek kütle etkisi, temassız sarsıcı, malzeme
karakterizasyonu.

TESTING NON-MAGNETIC COMPOSITE SPECIMENS BY OBERST BEAM METHOD
UTILISING ELECTROMAGNETIC EXCITER
ABSTRACT
Oberst Beam Method is a frequently used procedure for measuring the frequency-dependent
properties of engineering materials. Although it is highly recommended to use electromagnetic
shakers in experimental setups, it is not possible to excite non-magnetic structures without attaching
some magnetic particles or ferromagnetic discs. These minor structural changes on specimens cause
errors in measurement results and identified material properties. Within the scope of this study, the
use of a previously presented and verified method is examined for determining the properties of
composite materials in order to eliminate errors in measurements and estimated material properties.
The results show that the equivalent material properties of composite structures and the properties of
layers in layered composites can be identified with high accuracy.
Keywords: Oberst Beam Method, composites, tip mass effect, non-contact excitation, material
characterisation.
malzemelerin dinamik özellikleri hesaplanır.
OKY standart haliyle bilimsel araştırmalarda
ve
pratik
uygulamalarda
sıklıkla
kullanılmaktadır [4-6]. Öte yandan, standart
uygulamanın sahip olduğu bazı belirsizlikler
ve
yetersizlikler
çeşitli
araştırmalarla
saptanmıştır [7-10]. Standart yöntemin sahip
olduğu yetersizliklere çözümler aranmış,

1. GİRİŞ
Oberst Kiriş Yöntemi (OKY) [1] malzemelerin
frekansa bağlı olarak değişen elastik ve sönüm
özelliklerinin belirlenmesi için kullanılan ve
uluslararası kurumlarca standartlaştırılan [2,3]
bir ölçüm metodudur. Bu yöntem gereği özel
olarak hazırlanan deney numunelerin Frekans
Tepki Fonksiyonları (FTFleri) ölçülür ve
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çeşitli geliştirmeler ve alternatif yöntemler
ortaya konmuştur [11-15].

2. YÖNTEM
Bu bölümde öncelikle standart OKY ile
malzeme
özelliklerinin
belirlenmesi
özetlenmiş, ardından da istenmeyen ek kütleyay etkilerinin ayıklanması için uygulanan
prosedür anlatılmıştır.

OKY testlerinde elektromanyetik sarsıcı
kullanımı mekanik sarsıcıların olası ek sönüm,
kütle ve direngenlik etkisinden kaçınmak için
önerilmektedir [3]. Fakat elektromanyetik
sarsıcı kullanımı da ölçümler üzerinde bazı
istenmeyen etkiler yaratmaktadır. Körük ve
Şanlıtürk’ün ferromanyetik çubuklar ile
yaptıkları çalışmada [15] temassız sarsma
düzeneğinin deney numunesinin serbest
ucunda yarattığı olumsuz direngenleşme etkisi
saptanmıştır. Bu direngenleştirme etkisi bir
yay ile modellenmiş ve bu etkinin ölçümlerde
yarattığı hataları gidermek için deneysel bir
yöntem ortaya konmuştur [15].

2.1. Oberst Kiriş Yöntemi
Oberst [1] ince bir metal katman ve üzerine
yapıştırılan bir sönüm katmanından oluşan
kompozit yapının sönüm özelliklerini
incelemiştir. Daha sonraki çalışmalarda
Oberst’in
ortaya
koyduğu
bulgular
malzemelerin
elastiklik
ve
sönüm
özelliklerinin belirlenmesi için kullanılan bir
yöntem haline getirilmiştir. Şekil 1’de
gösterilen numuneler ile yapılan testler ile
malzeme karakterizasyonu Oberst Kiriş
Yöntemi olarak isimlendirilmektedir. OKY’de
hazırlanan numuneler bir uçlarından taşıyıcı
düzeneğe tutturularak sarsılır ve FTFler
belirlenir. FTFler analiz edilerek yapıların
doğal frekans ve sönüm değerleri belirlenir.
Daha sonra yapıları oluşturan malzemelerin
özellikleri titreşim denklemleri kullanılarak
hesaplanır.

Manyetik olmayan malzemelerin OKY ile
testleri sırasında oluşan olumsuz etkiler daha
da karmaşıklaşmaktadır. Elektromanyetik
sarsıcının manyetik olmayan malzeme
testlerinde kullanılabilmesi için deney
numunelerine küçük manyetik parçacıkların ya
da ferromanyetik disklerin yapıştırılması
gerekmektedir. Bu eklemelerin miktarları
küçük olsa da, ölçüm sonuçlarında yarattığı
etkiler
malzeme
özelliklerinin
hesaplanmasında büyük hatalara neden
olmaktadır [16,17]. Manyetik olmayan
malzemeler üzerine yaptıkları çalışmalarda
Özer ve diğerleri [16,17] ortaya çıkan etkileri
beraberce incelemiş, oluşan etkileri bir ek
kütle-yay sistemi olarak modellemiştir.
Sunulan iki aşamalı yöntem ile bu etkilerin
ölçümler
ve
malzeme
özelliklerinin
hesaplanması üzerinde yaratacağı hatalar en
düşük seviyelere indirilmiştir.
Bu çalışmada öncelikle OKY ile malzeme
özelliklerinin hesaplanması özetlenmiş, ek
kütle ve manyetik direngenleştirme etkilerini
ölçümlerden ayıklamak için kullanılan yöntem
kısaca tanıtılmıştır. Daha sonra yöntemin
karbonfiber bir kiriş ve sandviç yapıdaki bir
kiriş ile yapılan testler üzerindeki uygulamaları
incelenmiştir. Kullanılan yöntemin kompozit
yapıların eşdeğer özelliklerini ve katmanlı
yapılarda kullanılan malzemelerin özelliklerini
belirlemede güvenilir bir araç olarak
kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Şekil 1. OKY deney numuneleri [2].

Test numunesi tekdüze bir yapıya sahipse,
elastisite modülü ASTM E756 standardına
göre aşağıdaki şekilde hesaplanabilir [2]:
E

12  L4 f n2
H 2Cn2

(1)

Burada ρ yoğunluk [kg/m3], L çubuğun boyu
[m], fn n’inci doğal frekans [Hz], H deney
numunesinin kalınlığı [m] ve Cn bir ucu
ankastre kiriş için kip numarasına göre değişen
bir katsayıdır. Malzemenin yapısal sönümü ise
FTFler üzerinde yapılacak modal analiz
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Manyetik olmayan kompozit numunelerin elektromanyetik sarsıcı kullanarak Oberst kiriş yöntemiyle test
edilmesi

için yapılan ferromanyetik disk yapıştırma
uygulamasının etkileri önceki çalışmalarda
noktasal kütle ve yay ile başarılı bir şekilde
modellenmiş, bu etkilerin ortadan kaldırılması
için iki aşamalı bir yöntem önerilmiştir [16,17].

yöntemleri ile belirlenir. Numune sandviç
yapıdaysa, önce destekleyici katmanların
malzeme özellikleri yukarıdaki şekilde
belirlenir, daha sonra ortadaki sönüm
katmanının malzeme özellikleri (kayma
modülü G1 ve sönüm miktarı η1) kompozit
yapının ve dış katmanların özelliklerine göre
aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplanır [2]:

 A  B   2  A  B   2  A 
2
2
1  2 A  2B   4  A 
2

G1 

1 

2

 2 Cn EHH1 


L2



 AS 
 A  B  2  A  B 2  2  AS 2 



(2)

(3)

Burada:

Şekil 2. (a) Elektromanyetik sarsma düzeneği içerisindeki
deney numunesi, (b) numunenin basitleştirilmiş modeli
[16].
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A   s   2  1 1  
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 fn  
1
B
2
 H 
6 1  1 
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(4)

Kullanılan yöntem gereği, öncelikle ek kütle
etkisinin kaldırılması işlemi gerçekleştirilecek,
daha sonra manyetik yay etkisi ortadan
kaldırılarak mekanik özelliklerin doğru bir
şekilde hesaplanması sağlanacaktır.

(5)

alt indis “1” sönüm katmanıyla ilgili olan
özellikleri göstermekte olup, fs ve ηs sandviç
kirişin deneyler sonucu belirlenen doğal
frekansı ve yapısal sönümüdür. Görüldüğü
üzere malzeme özelliklerinin hesaplamalarında
doğal frekans değerlerinin doğru belirlenmesi
çok önemlidir. Manyetik olmayan malzemeler
test edilirken yapıştırılan parçacıklar asıl
yapının doğal frekanslarını değiştirmekte ve
malzeme özelliklerinin hesaplanmasında
önemli hatalar oluşturmaktadır [16,17].

Ek kütle etkisinin kaldırılması için ölçülen
doğal frekansların Frekans Düzeltme Katsayısı
(FDK) adı verilen katsayılar ile çarpılması
gerekmektedir.
Bu
katsayılar
deney
numunesinin ucunda herhangi bir ek kütle
yokken ve ek kütle etkisi oluştuğunda değişen
ve teorik olarak hesaplanan özdeğerlerin oranı
kullanılarak hesaplanmaktadır. İlk 4 titreşim
biçimi için ek kütlenin, numunenin yalın
kütlesine oranına göre değişen düzeltme
faktörleri Şekil 3’de gösterilmiştir.

2.2. Olumsuz Etkilerin Giderilmesi
OKY standart haliyle bir ucu ankastre bir ucu
serbest olan numuneler için kullanan bir
yöntemdir. Bir ucu ankastre kirişin serbest
ucuna yapısal bir değişiklik yapıldığında
(örnek olarak, bir parçacık yapıştırıldığında)
kirişin yapacağı salınımların karakteristik
denklemi değişir. Değişen karakteristik
denklemin özdeğerleri, çubuğun değişiklik
yapılmadan
önceki
özdeğerlerine
oranlandığında bu değişim mikarı hakkında
bilgi edinilebilir [16,17]. Manyetik alan etkisi
altındaki numune örneği Şekil 2’de
gösterilmiştir. Bu şekilde; δ, çubuğun
manyetik
alan
içerisindeki
kısmının
uzunluğudur ve daldırma miktarı olarak
isimlendirilir. Sarsma kuvveti uygulayabilmek

Şekil 3. Farklı titreşim kipleri için Frekans Düzeltme
Katsayıları.
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Şekil 3’te gösterilen FDKlar ( düz ), ölçülen
doğal frekanslarla (fölç) çarpılarak düzeltilmiş
doğal frekanslar elde edilir:

30
f1 [Hz]

f düz  f ölç düz

40

(6)

20
10
0

Çubuğun ucundaki direngenleşme etkisini
ortadan kaldırmak için, deneyler çubuğun
ucunun manyetik alan içerisindeki miktarı δ
değiştirilerek tekrarlanır. Elde edilen doğal
frekans
değerlerine
eğri
uydurularak
direngenlik etkisinin olmadığı (δ=0’a karşılık
gelen) doğal frekanslar elde edilir [15].
Malzeme özelliklerinin belirlenmesinde,
olumsuz etkilerden arındırılmış doğal frekans
değerleri kullanılır.

0

1

2
3
4
5
Daldırma Miktarı, δ [mm]

6

0

1

2
3
4
5
Daldırma Miktarı, δ [mm]

6

0

1
2
3
4
5
Daldırma Miktarı, δ [mm]

6

0

1
2
3
4
5
Daldırma Miktarı, δ [mm]

6

f2 [Hz]

90
80
70
60

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu bölümde karbonfiber kompozit ve sandviç
kompozitlerin
malzeme
özelliklerinin
belirlenmesi için yukarıda açıklanan deneysel
yöntemin uygulaması yapılmıştır.

230
f3 [Hz]

220

3.1. Karbonfiber Kompozit Kiriş Üzerine
Çalışmalar

210
200
190

Öncelikle,
ferromanyetik
disklerin
kullanılmadığı durumda elektromanyetik
uyarıcılı OKY test teçhizatı ile özellikleri
ölçülemeyen karbonfiber takviyeli kompozit
kiriş numunesinin testleri gerçekleştirilmiştir.
Test kirişinin aktif uzunluğu L = 220 mm,
genişliği b = 10 mm, kiriş kalınlığı 0.7 mm ve
kirişin yoğunluğu ρkomp = 1203 kg/m3'tür.
Kirişin yoğunluğunun metal kirişlere göre daha
düşük olması nedeniyle, eklenen kütlenin
olumsuz etkilerinin bu durumda daha güçlü
olacağı rahatlıkla öngörülebilir. Manyetik
olmayan kirişin ucuna iki adet ferromanyetik
disk (toplam kütlesi 0.34 g) yapıştırılmış ve
farklı δ uzunlukları için ölçümler yapılmıştır.
FDKlar; ilk titreşim kipi için 1.3216, ikinci kip
için 1.2011, üçüncü kip için 1.1471 ve
dördüncü kip için 1.1147 olarak belirlenmiştir.
FDKların yüksek değerleri, eklenen uç
kütlesinin doğal frekansları oldukça güçlü bir
şekilde etkilediğini açıkça göstermektedir.

450
f4 [Hz]

435
420
405
390

Şekil 4. Ölçülen (●) ve düzeltilen (■) doğal frekanslar.

Ölçülenlerle birlikte düzeltilmiş doğal
frekansların nihai değerleri, ayrıca ölçülen ve
düzeltilmiş doğal frekanslar kullanılarak
karbonfiber takviyeli kirişin belirlenen
elastiklik modülü değerleri Tablo 1'de
listelenmiştir. Ferromanyetik malzemeden
yapılmış diskler, sistemi sarsmayı ve doğal
frekansların belirlenmesini mümkün kılarken,
eklenen kütlenin doğal frekansları çok büyük
oranda değiştirebileceği (bu durumda
azaltabileceği) açıktır. Bu sonuçlara göre,
olumsuz
etkilerin
giderilmesi
işlemi
yapılmadığı takdirde, numunenin belirlenen
elastisite modülünün gerçek değerden ortalama

Ucunda kütle olan karbon fiber kirişin ölçülen
doğal frekansları ve kütle etkisi düzeltilmiş
doğal frekanslar Şekil 4’te sunulmuştur. Uç
kütlenin etkisinin kaldırılmasından sonra, Şekil
4’te kütle düzeltmeli doğal frekansların
interpolasyonu, yani δ=0'a karşılık gelen doğal
frekansların tahmin edilmesiyle manyetik
direngenleşme etkisi de ortadan kaldırılır.
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%25 daha düşük bulunacağı söylenebilir. Bu
noktada vurgulanmalıdır ki; birinci kipe
karşılık gelen elastisite modülü Tablo 1'de
hesaplanıp listelenmesine rağmen, birinci mod
için OKY ile belirlenen sonucun güvenilir
olmadığı bilinmektedir ve bu nedenle pratikte
göz ardı edilmelidir [17].

hataları azalttığı
görülmektedir.

Gerçek

Düzeltilmiş

Kip

fölç
(Hz)

Eölç
(GPa)

fdüz
(Hz)

Edüz
(GPa)

1

13.02

37.32

17.20

65.19

2

67.91

25.87

81.56

37.32

3

196.32

27.58

225.21

36.29

4

395.34

29.12

440.69

36.19

2’de

kolaylıkla

Tablo 2. Ek kütlenin olumsuz etkilerinin giderilmesinden
önce ve sonra sandviç kirişin doğal frekansları.

Tablo 1. Kütle ve manyetik direngenleşme etkilerinin
kaldırılmasından önce ve sonra manyetik olmayan
karbonfiber çubuğun doğal frekansları.

Ek Kütleli

Tablo

Ek Kütleli

Kip

fgerçek (Hz)

fölç (Hz)

Hata (%)

2

142.7

141.05

-1.16

3

342.28

338.7

-1.05

4

636.15

629.49

-1.05

Düzeltilmiş
Kip

FDK

fsc (Hz)

Hata (%)

2

1.0042

141.64

-0.74

3

1.0040

340.05

-0.65

4

1.0039

631.95

-0.66

Sandviç kirişin belirlenen kayıp faktörleri de
Tablo 3'te sunulmuştur. Referans çalışma [17],
disklerin sistemdeki sönüm değişikliğinin
ihmal edilebilir olduğunu gösterdiğinden,
kayıp faktörleri için herhangi bir düzeltme
yapılmamıştır. Tablo 3’te sunulan sonuçlar, bu
varsayımın geçerliliğini doğrulamaktadır.

Sönüm değerleri için herhangi bir düzeltme
önerilmemektedir [17]; malzemenin kayıp
faktörleri 2, 3 ve 4 titreşim biçimine karşılık
olarak %0.32, %0.20 ve %0.24 olarak
belirlenmiştir.
3.2. Sandviç Kiriş Üzerine Çalışmalar

Tablo 3. Sandviç kirişin ek kütle yokken ve varken
belirlenen sönüm değerleri.

Çelik dış katmanları ve viskoelastik merkez
katmanı olan bir sandviç konsol kirişi (b=10
mm, L=210 mm) manyetik sarsıcı bulunduran
OKY test düzeneğinde test edilmiştir. Bu
sandviç
yapı,
diskler
olmadan
da
sarsılabileceğinden doğrulama çalışması için
seçilmiştir. Çelik yüzeylerin özellikleri t = 1
mm, ρçelik = 7907 kg/m3 ve Eçelik = 200 GPa'dır.
İki metal çubuğun arasına yapıştırılan yumuşak
merkez katman malzemesi ρVM=1189 kg/m3
yoğunluğa ve 2.6 mm kalınlığa sahiptir. Testler
önce uç kütlesi olmadan, daha sonra da dış
katmanlarının dış kenarlarına tutturulan iki
küçük disk kütle merkezleri kirişin ucuyla
çakışacak
şekilde
konumlandırılarak
gerçekleştirilmiştir. Daha önce olduğu gibi
ölçümler, manyetik alana daldırma miktarının
(δ’nın) farklı değerleri için gerçekleştirilmiştir.
FDKlar seçilen yaklaşıma göre hesaplanmıştır.
Ölçülen ve düzeltilen doğal frekansların yanı
sıra FDKlar da Tablo 2’de sunulmuştur.

Gerçek

Ek Kütleli

Kip

ηgerçek (%)

ηm (%)

2

5.0

5.1

3

3.0

3.1

4

2.5

2.5

Merkez katmanın özelliklerinin belirlenmesi
için hem dış katmanın özelliklerinin doğru
bilinmesi hem de kompozit yapının doğal
frekans ve sönüm değerlerinin doğru
belirlenmesi gerekmektedir. Olumsuz etkilerin
yaratacağı hataları gözlemlemek ve önerilen
prosedürü doğrulamak için, merkez katmanın
malzeme özellikleri, Tablo 2’de listelenen
düzeltilmemiş ve düzeltilmiş doğal frekanslar,
ve Tablo 3’teki kayıp faktörleri ile Denklem 2
ve 3 kullanılarak hesaplamıştır. Merkezdeki
malzemenin hesaplanan kayma modülleri
Tablo 4'de sunulmakta olup, yöntemin ilave
disklerin olumsuz etkilerini azalttığı ve daha

Gerçekleştirilen test durumda kirişin kütlesi,
disklerin kütlesine kıyasla çok daha büyük
olduğundan, gözlenen hatalar nispeten küçük
kalmaktadır. Buna rağmen önerilen yaklaşımın
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güvenilir malzeme özelliklerini hesaplamaya
imkan verdiği gözlemlenmiştir.

yöntemin bu yapılar üzerindeki uygulamaları
gerçekleştirilmiştir.

Tablo 4. Viskoelastik merkez katman malzemesinin
gerçek (referans), hesaplanan (ek kütleli) ve düzeltilmiş
kayma modüllerinin ve ilgili hataların karşılaştırmaları.

Deneysel sonuçlar, kullanılan yöntemin
kompozit numunelerin olumsuz etkilerden
arındırılmış doğal frekanslarını başarıyla
belirleyebildiğini ve malzeme özelliklerinin
daha iyi hassasiyetle tahmin edebildiğini
göstermiştir. Uygulanan bu yöntem, manyetik
olmayan kompozitlerin eşdeğer malzeme
özelliklerini ve katmanlı kompozitlerin
içerisindeki katman malzemelerin frekansa
bağlı özelliklerinin OKY kullanılarak
belirlenmesi için başvurulabilecek güvenilir
bir yöntemdir.

Gerçek

Ek Kütleli

Düzeltilmiş

Kip

Ggerçek
(MPa)

Gölç
(MPa)

Hata
(%)

Gdüz
(MPa)

Hata
(%)

2

2.83

2.68

-5.2

2.73

-3.3

3

3.18

2.92

-8.3

3.02

-5.2

4

3.62

3.16

-12.8

3.33

-8.1

5. KAYNAKLAR

Ayrıca
viskoelastik merkez katmanın
hesaplanan sönüm faktörleri ve bunlara
karşılık gelen hatalar Tablo 5’te verilmiştir.
Sunulan
sonuçlar,
önerilen
yöntemin
düzeltilmemiş deneysel veriler kullanılarak
hesaplanan değerlere kıyasla daha hassas
tahminlere imkan verdiğini doğrulamaktadır.

[1] Oberst, H., Frankenfeld, K. (1952). Über
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Tablo 5. Viskoelastik merkez malzemesinin gerçek
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faktörleri ve ilgili hataların karşılaştırmaları.

Kip

Gerçek
ηgerçek
(%)

Ek Kütle ile
ηölç
Hata
(%)
(%)

Düzeltilmiş
ηdüz
Hata
(%)
(%)
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11.3

11.8

4.7

11.7
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3
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9.5

12.9
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4
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Dalga Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bir Çubuğun Titreşim Analizi
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Mühendislik analizlerinde sonlu elemanlar yöntemi ile çözüm orta ve yüksek frekans bölgesinde
çok sayıda serbestlik derecesine ihtiyaç duyması nedeniyle araştırmacılar daha efektif alternatif
teknikler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan alternatif tekniklerden
birisi Dalga Sonlu Elemanlar (DSE) yöntemidir. DSE yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi ile
karşılaştırıldığında orta ve yüksek frekans analiz kabiliyeti, sistem parametrelerindeki değişiklere
hızlı cevap verebilmesi, periyodik geometrilere uygulanabilmesi gibi avantajlara sahiptir. DSE
yöntemi klasik fakat düşük dereceli sonlu elemanlar modelinden elde edilen kütle ve direngenlik
matrisinin işlenmesiyle dalga yayınımı ve titreşim analizi yapabilmektedir. Bu çalışmada, DSE ile
bir çubuğun eksenel titreşimleri incelenmiştir. Bu bağlamda, ilk olarak çubuğun dalga sayısı DSE
ile elde edilmiştir. Daha sonra hesaplanan dalga sayıları ve analitik dalga yayınımı yaklaşımı
kullanılarak zorlanmış titreşim cevabı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sonlu elemanlar yöntemi
ile hesaplanan cevaplar ile karşılaştırılarak yöntemin başarısı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dalga sonlu elemanlar, sonlu elemanlar, çubuk, zorlanmış titreşim

VIBRATION ANALYSIS OF A BAR VIA WAVE FINITE ELEMENT METHOD
ABSTRACT
Since the solution with the finite element method in engineering analysis requires many degrees of
freedom in the mid and high frequency regions, researchers continue to study on more effective
alternative techniques. In this regard, one of these alternative techniques is the Wave Finite
Element (WFE) method. The WFE method has advantages such as mid and high frequency
analysis capability, rapid response to changes in system parameters, and application to periodic
geometries compared to the finite element method. WFE method may determine wave propagation
characteristics and vibration response by post-processing mass and stiffness matrices obtained from
the classical but lower order finite element model. In this study, longitudinal vibration of a bar was
examined via WFE. In this regard, firstly, the wavenumber of the bar was obtained by WFE. Then,
the forced vibration response was determined by using the calculated wavenumbers and analytical
wave propagation approach. The success of the method has been demonstrated by comparing the
obtained results with the ones of the finite element method.
Keywords: Wave finite element, finite element, bar, forced vibration
çözümlemeler zor olduğundan sayısal ve
deneysel çalışmalar daha gerçekçi analizlerin
gerçekleştirilmesinde kullanılırlar. Fakat
büyük yapılar için deneysel yöntemler deney
sisteminin kurulma maliyetinin yüksek
olması,
test
güvenilirliğinin
deneysel
koşullara ve deney operatörünün uzmanlığına

1. GİRİŞ
Vibro-akustik
çalışmalarda,
analizler
genellikle analitik, sayısal ve deneysel
yöntemler ile yapılır. Karmaşık yapılar
(karmaşık sınır koşulları, rasgele şekilli veya
birleşik
geometriler)
için
analitik
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Ciccirello vd. [9] DSE yöntemindeki özdeğer
problemine birinci ve ikinci dereceden
hassasiyet analizi yaparak dalga sayısı ve
dalga mod şekillerinin küçük değişimlere
karşı duyarlılığını belirlediler. Yan vd. [10]
ise DSE ve ultrasonik ölçümleri kullanarak
katmanlı kompozitlerin lokal mekanik
özelliklerini
hesaplamışlardır.
Ayrıca,
günümüzde DSE yöntemi ile yapıların
analizleri üzerine çalışmalar sürdürülmektedir
[11,12].

bağlı olması gibi nedenlerle çok tercih
edilmezler. Bu dezavantajlar nedeniyle,
sayısal yaklaşımlarla analiz daha çok tercih
edilir. Vibro-akustik analizlerde sonlu
elemanlar (SE) yöntemi endüstride en sık
kullanılan sayısal analiz yöntemidir. SE
yöntemi birleşik yapıların lokal cevaplarını
başarılı bir şekilde hesaplayabilirler. Fakat
orta ve yüksek frekans hesaplamalarında
yüksek sayıda ayrıklaştırma gerekliliği
nedeniyle hesaplama maliyetinin (hesaplama
süresi ve hafıza kullanımı) artar ve bu nedenle
SE yöntemi yalnızca düşük frekans
bölgesindeki hesaplamalarda kullanılır.

Bu çalışmada, eksenel olarak titreşen bir
çubuğun titreşim analizi DSE yöntemi ile
yapılmıştır. Bu bağlamda, ilk olarak çubuğun
dalga sayıları çubuğun küçük bir kesitinin
sonlu elemanlar modeli kullanılarak elde
edilmiştir. Elde edilen dalga sayıları ve
analitik dalga yaklaşımı kullanılarak çubuğun
zorlanmış titreşim cevabı belirlenmiştir. Elde
edilen cevaplar sonlu elemanlar yöntemi ile
doğrulanmıştır.

Günümüzde araştırmacılar düşük hesaplama
süresi ve hafıza kullanımı ile gerçekleştirmek
amacıyla verimli alternatif sayısal analiz
yöntemleri
üzerine
çalışmalarını
sürdürmektedirler. Bu bağlamda, Dalga Sonlu
Elemanlar (DSE) yöntemi bu alternatif
yöntemlerden biridir. Mace ve arkadaşları [1]
tarafından geliştirilen DSE, klasik fakat düşük
dereceli sonlu elemanlar modelinin işlenmesi
ile yapısal dalga kılavuzlarının dalga
sayılarını
belirlemek
amacıyla
ortaya
çıkarılmıştır. Duhamel vd. [2] ankastre ve
basit mesnet gibi klasik sınır koşullarına sahip
düzgün ince çubuk ve plakanın zorlanmış
titreşim cevabını bulmak için DSE yöntemini
transfer matris yöntemi ile birlikte kullandılar.
DSE ile plakanın çözümünde 10x10 eleman
kullanılırken, FE ile benzer hassasiyetin
100x100 eleman sayısı ile elde edildiği
görülmüştür. Buna bağlı olarak DSE
çözümlerinin SE’a göre 100 kat daha az
hafıza kapladığını belirtmişlerdir. Waki vd.
[3,4] farklı yapıların zorlanmış titreşim
cevabını DSE ve dalga yaklaşımını bir arada
kullanarak çözdüler. Renno ve Mace [5,6]
yine dalga yaklaşımını kullanarak bir yayılı
harmonik basınç zorlamasına karşılık bir ve
iki boyutlu yapıların cevaplarını elde ettiler.
Bir başka çalışmada ise DSE ile periyodik
yapılardaki zorlanmış titreşim cevabının
hesaplama maliyetini ve hassasiyetini
iyileştirmek için bir interpolasyon stratejisi
önerilmiştir [7]. Test yapıları olarak delikli
periyodik çubuk ve eğri güçlendirilmiş plaka
incelenmiş ve önerilen prosedür kullanılarak
analiz süreleri % 60’ın üzerinde hızlanmıştır.
Manconi vd. [8] ise yöntemi helisel olarak
ilerleyen
boruların
dalga
yayınım
karakteristiği ve yayınımın olmadığı band
aralıklarını belirlemek için kullandılar.

2. DALGA
YÖNTEMİ

SONLU

ELEMANLAR

DSE, SE yönteminden elde edilen klasik fakat
düşük dereceli direngenlik ve kütle
matrislerini kullanarak geometrilerin dalga
yayınımı özelliklerini (dalga sayısı ve grup
hızı) ve titreşim cevaplarını hesaplar.
Yöntemi, L uzunluğunda düzgün bir çubuğun
analizi üzerinden anlatmak faydalı olacaktır.
İlk olarak Şekil 1’de görüldüğü üzere çubuğun
Δ uzunluğundaki küçük bir kesiti klasik SE ile
modellenir. Burada seçilen Δ uzunluğu
incelenecek olan dalga boyunun en fazla
1/10’u kadar olmalıdır. Ayrıca, yuvarlama
hatalarını engellemek amacıyla Δ uzunluğu
çok küçük olmamalıdır.

Şekil 1. L uzunluğundaki bir çubuk ve Δ uzunluğundaki
küçük bir kesiti.

Δ uzunluğundaki kesitin sonlu elemanlar
modeli şu şekilde ifade edilir [1]:

 f ,
 K  iC   M  q  Dq
2

(1)

 sırasıyla direngenlik,
burada, K, C, M ve D
sönüm, kütle ve dinamik direngenlik
matrisleri, q ve f sırasıyla düğüm (nodal) yer
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değiştirme vektörü ve düğüm kuvvet vektörü,
ω r/s cinsinden zorlama frekansı ve i ise sanal
(imajiner) sayıdır. İç düğüm noktalarında dış
 matrisi, Δ
kuvvetin olmadığı durumda D
uzunluğundaki kesitin sol, iç ve sağ
düğümlerine göre ayrıştırılabilir:

D
II

D
 LI

D
 RI


D
IL

D
LL

D

RL

  q   0 
D
IR
I
  q   f  .
D
LR 
L
L
  q  f 
D
RR   R 
 R

2.1. Dalga Sayısının Belirlenmesi
Denklem (8)’de verilen transfer matrisinin
özdeğerleri (λj, j=1,2,…,2n) incelenen Δ
uzunluğundaki kesit boyunca olan faz
değişimini vermektedir. Matrisin özdeğerleri
ve bu özdeğerlere karşılık gelen özvektörleri,
  j , j  ve 1  j ,  j  olarak ifade edilir ve
kesitteki n adet sağa ve n adet sola giden
dalga hakkında bilgi verir. Özdeğerler, daima
 j  1 şartını sağlamalıdır. Hesaplanan

(2)

özdeğerler kullanılarak kesitte yayınan dalga
sayısı,

Burada, alt indisler I, L ve R sırasıyla iç, sol
ve sağ düğüm noktalarını gösterir. İç düğüm
yer değiştirmeleri ise Denklem (2)’deki ilk
satır kullanılarak şu şekilde elde edilir:





 1 D
 q D
 q .
q I  D
II
IL L
IR R
Denklem (3),
koyulursa,
q   D
D  L    LL
q R   D RL

 j  exp  ik j   ,

ile hesaplanır. Burada, k j  k j  i  j dalga

(3)
(2)’de

yerine

D LR  q L  f L 
   ,
D RR  q R  f R 

(4)

uzunluktaki azaltım (attenuation) sabiti ve faz
değişimidir. Faz değişimi ve azaltım sabiti,
özdeğerler cinsinden sırasıyla,
 Im  j  

tan 1  
 Re  j  

,
k j 


ve

 D
 D
 1  
D
LR
LI II D IR
, (5)
 D
 D
 1  
D
RR
RI II D IR 

qsR  q sL1 , f Rs  f Ls1

 Re  j  

 ln 
 cos  k j   

,
j 


ile yazılır. s. ve (s+1). kesitlerin sol
düğümlerinin arasındaki ilişki transfer matrisi
ile kurulabilir. Transfer matrisi (T), dinamik
direngenlik matrisi kullanılarak aşağıdaki gibi
elde edilir:

2.2.
Zorlanmış
Belirlenmesi

Titreşim

Cevabının

Literatürde zorlanmış titreşim cevabının
belirlenmesinde transfer matris yöntemi ve
dalga yaklaşımı olmak üzere iki farklı
yaklaşım kullanılır. Bu çalışmada, literatürde
daha sık kullanılan dalga yaklaşımı
kullanılmıştır. Harmonik olarak zorlanan bir
çubukta ortaya çıkan dalgalar Şekil 2’de
gösterilmiştir.

(7)

Burada,

DLR1 
.
D RR DLR1 

(11)

ile hesaplanır. Burada, Re{.} ve Im{.}
parantez içerisindeki karmaşık sayının reel ve
sanal kısmını gösterir.

(6)

q sL1 
q Ls 

T
 s1 
 s .
fL 
 fL 

(10)

ve

elde edilir. Tüm yapının Δ uzunluğundaki
kesitlere ayrılması durumunda yan yana
bulunan s. ve (s+1). kesitleri arasında
süreklilik ilişkisi,


DLR1 DLL
T
1
 D RL  DRR D LR DLL

(9)

sayısı,  j ve k  sırasıyla j. dalga için birim

Denklem

 D
 D
 1D

D
LL
LI
II
IL
D
1 



 D RL  D RI D II D IL

j=1,2,…,2n

(8)
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Şekil 2. Noktasal olarak zorlanan bir çubukta oluşan dalgalar [4].

Şekil 2’de görülen e direkt olarak zorlanan
dalgayı (zorlama nedeniyle çubukta oluşan
dalgayı), a ve b sırasıyla sol ve sağ sınır
koşullarındaki dalgaları, c ve d ise sırasıyla
zorlama noktasında oluşan süreksizlik
nedeniyle bu noktanın solunda ve sağındaki
dalgaları gösterir. Üst indis + ve – ise yayınan
dalganın yönünü (pozitif ve negatif) yönünü
göstermektedir. L1 ve L2 ise zorlama
noktasının sol ve sağ sınırdan olan
uzaklıklarıdır.

d   t  L2  b   t  L2  rB b 
 t  L2  rB t  L2  d 

d 

b  rB b ,
-

1  t  L1  rAt  L1  t  L2  rB t  L2 

(12)

e  e 

e ,

(18)

i
F.
2kEA

(19)

Burada, F zorlama kuvvetinin genliği, k lokal
olarak yayınan dalga sayısı, A çubuğun kesit
alanı ve E Young modülüdür. Sistemin
zorlama noktasındaki yer değiştirme cevabı,

(13)

ve
+

1  t  L1  rAt  L1 

ile hesaplanır ve eksenel zorlama nedeniyle
oluşan dalga sonsuz çubuklar için şöyledir
[13]:

Burada, t yayınım katsayısı olarak
isimlendirilir. Çubuğun sınırlarında ise,

a +  rA a- ,

(17)

Zorlama noktasının sağında pozitif yönde
yayınan dalga (d+) Denklem (12)-(17)
kullanılarak zorlama nedeniyle oluşan dalga
cinsinden

Çubuk üzerinde süreksizliğin olmadığı iki
nokta arasındaki (örneğin a+ ve c+) dalga
ilişkisi DSE ile elde edilen dalga sayıları
kullanılarak şu şekilde yazılır:

c +  t  L1  a +  exp  ikL1  a + .

.

u  d  d .

(14)

(20)

3. SAYISAL ANALİZLER
ilişkisi vardır. rA ve rB yansıma katsayısıdır.
Serbest sınır koşulu için rA=rB=1, sabit sınır
için rA=rB=-1’dir. Zorlama noktasında ise şu
denklemler yazılabilir:
d   c  e ,
d   c   e .

Bu bölümde DSE yönteminin başarısı,
sönümsüz eksenel olarak titreşen bir çubuğun
dalga sayısının ve zorlanmış titreşim
cevabının belirlenmesi ile gösterilmiştir.
İncelenen çubuğun mekanik ve fiziksel
özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.

(15)
(16)

Eksenel titreşen düzgün çubuğun dalga sayısı
analitik olarak

Burada,
e   e  ’dir. Son olarak zorlama
noktasının sağındaki dalgalar (d+ ve d-)
arasındaki ilişki Denklem (12) ve Denklem
(14) kullanılarak şöyle ifade edilir:

kan 
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ile hesaplanır. Burada, ω r/s olarak zorlama
frekansı, ρ yoğunluktur. Çubuğun DSE ile
dalga sayısı belirlenirken literatürde sıkça
kullanılan kütle ve direngenlik matrisleri
kullanılmıştır [14]:

M

K

Tablo 1. Çubuğun mekanik ve fiziksel özellikleri.

Değer
70 GPa
2700 kg/m3
0,02 m
0,02 m
1m

,
6  1 2 

EA  1 1
.
le  1 1 

(22)

(23)

Burada, le eleman uzunluğunu gösterir ve
sayısal çalışmalarda le=Δ olarak alınmıştır.
Serbest sınır koşullu çubuğun dalga sayısı
frekansa bağlı olarak farklı kesit uzunlukları
(Δ) için hesaplanarak analitik sonuçlar ile
Şekil 3’te sunulmuştur.

Dalga Sayısı (m-1 )

Özellik
Young modülü
Yoğunluk
Genişlik
Kalınlık
Uzunluk

 Ale  2 1 

Şekil 3. Çubuğun hesaplanan dalga sayıları.

4’te sonlu elemanlar analizi sonuçlarıyla
karşılaştırılmıştır. Sonlu elemanlar analizinde
hassas bir cevap elde etmek amacıyla 100
eleman kullanılmıştır.

Şekil 3’te görüldüğü üzere kesit uzunluğu
kısaldıkça hesaplanan dalga sayılarının
analitik sonuçlar ile uyumu artmaktadır.
Ayrıca sonuçlar incelendiğinde tüm frekans
aralığında analitik sonuçlar ile en iyi uyum
Δ=0,005 m için hesaplanmıştır. Dolayısıyla
bundan sonraki sayısal çalışmalarda Δ=0,005
m olarak alınmıştır.

Şekil 4’te görüldüğü üzere elde edilen FTF
sonuçları birbirleriyle uyumludur. Çözüm
süreleri karşılaştırıldığında, DSE yöntemi
sonlu elemanlar yöntemine göre yaklaşık
olarak 3 kat daha hızlı çözüm yapmıştır.
İncelenen basit yapıda dahi çözüm süresi
sonlu elemanlara göre hızlı olduğundan DSE
yöntemi, sonlu elemanlar çözümü için matris
boyutunun büyüdüğü durumlarda efektif bir
yöntem olarak kullanılabilir.

Dalga sayısının başarılı bir şekilde
hesaplanmasının ardından serbest serbest bir
çubuğun L1=0,1 m noktasından 1 N ile
harmonik olarak zorlanması durumunda
çubuğun
farklı
noktalarındaki
(x={0,1;0,5;0,75}
m)
frekans
tepki
fonksiyonu (FTF) elde edilerek sonuçlar Şekil
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Yer değiştirme (m)

Kara ve Ferguson

Şekil 4. a) x=0,1 m b) x=0,5 m c) x=0,75 m için çubuğun frekans tepki fonksiyonu (kırmızı: SE, siyah: DSE).

dereceli sonlu elemanlar modelinin işlenmesi
ile yapısal dalga kılavuzlarının dalga
sayılarını
belirlemek
amacıyla
ortaya
çıkarılmıştır. Bu çalışmada, eksenel olarak
titreşen bir çubuğun titreşim analizi DSE
yöntemi ile yapılmıştır. Bu bağlamda, ilk
olarak çubuğun dalga sayıları çubuğun küçük
bir kesitinin sonlu elemanlar modeli

4. SONUÇLAR
Günümüzde araştırmacılar düşük hesaplama
süresi ve hafıza kullanımı ile gerçekleştirmek
amacıyla verimli alternatif sayısal analiz
yöntemleri
üzerine
çalışmalarını
sürdürmektedirler. Bu bağlamda, Dalga Sonlu
Elemanlar (DSE) yöntemi bu alternatif
yöntemlerden biridir. DSE, klasik fakat düşük
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kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen dalga
sayıları ve analitik dalga yaklaşımı
kullanılarak çubuğun zorlanmış titreşim
cevabı belirlenmiştir. Elde edilen cevaplar
sonlu elemanlar yöntemi ile karşılaştırılmış ve
DSE ile çözümün sonlu elemanlar yöntemine
göre yaklaşık olarak üç kat daha hızlı olduğu
gözlemlenmiştir. Sonuçlar yöntemin daha
karmaşık yapıların analizinde daha efektif
analizler
için
kullanılabileceğini
göstermektedir.
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ÖZET
Bir Airbus A330 yolcu uçağının kanadı, kompozit ve izotropik malzemeler kullanılarak gerçek
ölçülerde tasarlanmıştır. Kanada modal analiz uygulanarak doğal frekansları bulunmuş, uçuş
sırasında üzerine etki eden yükler hesaplanmıştır. Uçağın yerde hızlanma, ilk kalkış ve yükselmesi
için normlara uygun bir senaryo hazırlanarak uygulanmıştır. Bu senaryodaki zorlamalar, yatay,
düşey ve yanal ivmelerin farklı kombinasyonlarını içermektedir. Bu hareket zorlamalarına karşı,
kanat ivmesinin zaman ve frekans cevap spektrumları, lineer ve non-lineer kabuller ile çözülerek
elde edilmiştir. Bu sonuçlardan kanadın kritik kısımları belirlenmiştir. Lineer ve non-lineer
analizler ile elde edilen spektrumlar birbirleri ile karşılaştırılıp, doğal frekanslar ile birlikte
değerlendirilerek non-lineer analizin gerekliliği tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Airbus A330, frekans spektrumu, lineer analiz, non-lineer analiz, zaman
spektrumu

DESIGN AND VIBRATION ANALYSIS OF A HYBRID AIRCRAFT WING
ABSTRACT
Wing of an Airbus A330 passenger aircraft has been designed by using composite and isotropic
materials in real dimensions. Natural frequencies of the wing have been obtained by the application
of modal analysis and the loads acting on the wing in the flight have been calculated. A scenario
for the take-off roll, departure and climb phases that is suitable to flight norms has been prepared
and applied. The excitations in this scenario include different combinations of axial, vertical and
lateral accelerations. The time and frequency response spectra of the wing acceleration have been
obtained by using linear and non-linear assumptions. These solutions have exposed the critical
parts of the wing. The spectra obtained by the linear and non-linear analyses have been compared
and evaluated together with natural frequencies and necessity of non-linear analysis has been
discussed.
Keywords: Airbus A330, frequency spectrum, linear analysis, non-linear analysis, time spectrum
1. GİRİŞ
Titreşim, esnek yapıların performansını
etkileyen en büyük problemlerden birisidir. Bu
olay, boyutu ne olursa olsun, uçak
kanatlarından büyük uzay yapılarına kadar
kaçınılmazdır. Yüksek genlikle ortaya çıkan
rezonanslar, yapıların güvenlik, doğruluk ve
uzun dayanım beklentilerini tehdit ettiğinden,
incelenmeli ve kontrol edilmelidir. Kanatlar
uçaktaki en kritik yapılardan biri olup, fiziksel
durumlarının uçuş güvenliğini önemli düzeyde
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belirlemesi nedeni ile tarihsel olarak gerek
akademik, gerekse endüstriyel farklı nitelik ve
kapsamda araştırmalara konu olmuştur. Küçük
boyutlu bir literatür özeti bile, bu çalışmaların
çok önceki yıllardan bugünlere kadar kesintisiz
olarak sürdüğünü gösterir.
Örneğin, açıklık oranı yüksek olan uçak
kanatlarında eğilme ve burulma hareketlerinin
bağlaşıklığı ile oluşan çırpma olayı ([1])
havacılık tasarımında önemli olan kararsızlık
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problemlerine yol açtığından en çok incelenen
konulardan birisi olmuştur ([2-8]). Çırpma
yanında, uçak kanatlarının titreşimi ve kontrolü
üzerine çok farklı araştırmalar bulunmaktadır.
Örneğin Ramberg [9],
model bir uçak
kanadının sert ve yumuşak inişlerde maruz
kaldığı darbe zorlamasına karşı cevabını
oluşturan geçici titreşimleri karşılaştırmıştır.
Meirovitch ve Silverberg [10], düzenli hava
akımında bir uçak kanadına uygulanabilecek ve
formülasyonun genel olmasından dolayı sadece
çırpma hızı ile sınırlı olmayan bir aktif kontrol
metodu tanımlamışlardır. Tsyfansky ve
Beresnevich [11], dış harmonik zorlama altında
eğilme titreşimleri yapan bir uçak kanadında
oluşan yorulma çatlaklarını belirlemek için yeni
bir metodoloji geliştirmişlerdir. Patil ve Hodges
[12], çok esnek uçak kanadı konfigürasyonları
için, geometrik olarak non-lineer yapısal
deformasyon ile bağlaşık büyük uçak hareketini
dikkate alan bir dinamik uçuş analizi teorisi
geliştirmişlerdir. Carrera ve ark. [13] uçak
kanadındaki
serbest
titreşimleri,
sonlu
elemanlar yöntemi ile farklı modeller
kullanarak incelemişler ve karşılaştırmışlardır.
Eken [14], bir uçak kanadını ince duvarlı
kompozit kiriş teorisi temelinde formüle ederek,
doğal frekansları sarım açısının fonksiyonu
olarak hesaplamıştır. Agrawal ve ark. [15],
dikdörtgen kesitli bir uçak kanadının modal
analizini sonlu elemanlar yöntemini kullanarak
gerçekleştirmiş ve farklı malzemeleri tasarım
açısından karşılaştırmışlardır.
Tarihsel olarak incelendiğinde, uçaklardaki
yapısal felaketlerin çoğunun, metallerin
fazlalığına bağlı olarak bu yapılarda ortaya
çıktığı görülmüştür ([16]). Bu nedenle,
alternatif
oluşturan
yeni
ve
güçlü
malzemelerden kompozitler, öncelikle yalnızca
ikincil yapılar için kullanılırken, malzemeler
hakkındaki bilgi ve gelişimin artması ile
kanatlar ve gövde gibi birincil yapılarda da
artarak uygulanmıştır. Böylelikle uçaklar
hafifletilmiş, üzerine durgun durumda veya
uçuş halinde iken etki eden yükler ve dolayısı
ile hasar olasılığı da azaltılmıştır.
Bu çalışmada ele alınan konu, uçak kanatlarının
bugüne kadar yapılan araştırmalardan daha
farklı bir açıdan analizini içerdiğinden, özgün
bir niteliğe sahiptir. Çalışmanın amacı,
kompozit ve metal malzemelerden oluşan
gerçek boyutlardaki bir Airbus A330 yolcu
uçağının
kanadını
tasarlamak,
doğal
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frekanslarını bulmak, uçuşta etki eden sabit
yükleri belirlemek, belirli bir uçuş senaryosu
oluşturarak bu koşullardaki zaman ve frekans
cevap spektrumlarını lineer ve non-lineer
analizler ile elde ederek karşılaştırmaktır.
Çalışmada, kanat tasarımı için Solidworks,
analizler için ANSYS ve gerekli hesaplamalar
için Matlab programları kullanılmıştır.
2. KANAT TASARIMI
ELEMANLAR MODELİ

VE

SONLU

Uçak kanatları yapılarına ve konumlarına göre
sınıflandırabilir
([17]).
Bu
çalışmada
incelenecek kanat, Şekil 1’de gösterilen bir
Airbus A330 uçağına aittir. Bu kanat, konum
olarak “Orta seviye konumlu kanat” ve yapı
olarak “Ok (Swept-Back) kanat” sınıfına aittir.
Kanatta, uçağın kaldırma kuvveti üretmesini
sağlayan
aerodinamik
profillere
sahip
kaburgalar (rib) bulunmaktadır. ABD Ulusal
Havacılık
Danışma
Komitesi
(NACA)
tarafından geliştirilen profillerden 2412, ticari
uçaklarda sıklıkla kullanılan bir tip olup bu
çalışmada da uygulanmıştır (Şekil 2). NACA
2412 profilinin özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir. Kaburgalarla birlikte kirişler (spar)
kanadın iç bölgesini oluşturarak mukavemet
artışı sağlarlar (Şekil 3). Tasarımda dokuz adet
kaburga kullanılarak iki adet kiriş ile aralarında

Şekil 1. Airbus A330 uçağı ([18])

Şekil 2. NACA 2412 profili ([19])

Hibrit Bir Uçak Kanadının Tasarımı ve Titreşim Analizi

Tablo 1. NACA 2412 profilinin özellikleri ([20])
Kalınlık

%12*

Kamburluk

%2*

Stall Açısı

200

Hücum Açısı

100

Maks. CL

1.25

Tablo 3. Uçak kanadında kullanılan kompozit malzemenin
fiziksel özellikleri ([21])
Özellikler

Epoxy/Karbon

Oransal Fiber Hacmi

0.63

Yoğunluk (  ,

Maks. L/D Açısı
7.250
* % değerleri, ilgili uzunluğun kord hattına oranlarıdır.

kg/m3)

1580

Elastisite Modülü (E1, GPA)

142

Elastisite Modülü (E2, GPA)

10.3

Kayma Modülü (G12, GPA)

7.2

Poisson Oranı (ν12)

0.27

Şekil 3. Kanattaki kaburgalar ve kirişler
Tablo 2. Uçak kanadında kullanılan izotropik malzemenin
fiziksel özellikleri ([21])
Özellikler

Yoğunluk (  , kg/m3)

Alüminyum
2700

Elastisite Modülü (E, GPA)

67

Poisson Oranı (ν)

0.33

bağlantı sağlanmıştır. Kaburga ve kirişlerin
kalınlıkları 3’er mm olup, alüminyum
malzemeden yapılmışlardır. Alüminyumun
fiziksel özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Kaburga ve kirişlerin tasarımından sonra, kanat
modelinin
dışını
oluşturacak
kabuk
tasarlanmıştır (Şekil 4). Kabuk, kompozit
malzemeli kanat tasarımlarında sıklıkla
kullanılan epoxy karbondan yapılmış olup bu
materyalin fiziksel özellikleri Tablo 3’de
verilmiştir. Malzeme, tek katmanlı 00 fiber
açısına sahip olup, 7 mm kalınlığındadır.

Şekil 5. Flapli kanat modeli

açılıp kapanarak kanadın yüzey alanını artırıp
azaltan ve böylelikle taşıma kuvvetini
ayarlamaya yarayan kısımlardır. Flapler
alüminyum malzemeden yapılmış ve uzun
kenarlarından kanada sabitlenmiştir. Kanadın
sonlu elemanlar modeli, Şekil 6’da gösterilen
10 düğümlü tetrahedron biçimli solid elemanlar
kullanılarak elde edilmiştir. Bu modelin üst
yüzey görünüşü Şekil 7’de sunulmuştur.

Şekil 6. 10 düğümlü tetrahedron solid eleman

Son olarak iki adet flap tasarlanıp kanat
modeline montajı sağlanmıştır (Şekil 5). Flap,

Şekil 7. Kanadın sonlu elemanlar modelinin üst yüzey
görüntüsü

3. KANADA ETKİYEN
HESAPLANMASI
Şekil 4. Kanat modelinin kabuk görünümü

YÜKLERİN

Kanat uçuş sırasında farklı yüklerin etkisi
altında bulunmaktadır. Bunlar, aerodinamik
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kaldırma yükü, ağırlık yükü ve yakıt ağırlık
yüküdür. Bu yükler, uçuşun farklı aşamalarında,
farklı değerlere sahip olmakta ve kanadın
dinamik
davranışını
etkilemektedir.
Hesaplamalarda
hava
akımları
dikkate
alınmamış ve yükler, kanat üzerinde yayılı
basınç olarak analize dahil edilmiştir.
Kaldırma Yükü: Bu yük basınç olarak
aşağıdaki biçimde tanımlanır ([17], [22]),

𝑞𝐿 =

𝜋𝐿2 𝑘𝑎
4

(1)

Tek kanada etki eden yük ise bu değerin ikiye
bölünmesi ile bulunur. Bu formüldeki ka
parametresi, kaldırma profili katsayısı olup,

𝑘𝑎 =

2𝑛𝑚𝑡𝑜
𝜋𝐿2

(2)

formülünden elde edilir. Burada L kanat
uzunluğu, mto uçak kütlesi, n yük faktörüdür.
Yük faktörü, toplam kaldırma yükünün uçak
kütlesine oranı olarak tanımlanır. Yük faktörü,
düz bir uçuş sırasında 1'e eşittir. Fakat uçak
yükselirken veya kaldırma yükünün uçak
kütlesini aştığı diğer manevralar sırasında 1'den
büyüktür. Uçak alçalırken ise 1’den küçüktür.
Airbus A330 uçağının kütlesi mto = 217000 kg
ve kanat uzunluğu L = 15 m [23] olduğundan,
Denklem (2)’den n=1 için kaldırma profili
katsayısı, ka = 613.98 kg/m2 bulunur. Denklem
(1) kullanılarak, kanatlardaki toplam kaldırma
yükü qL=108500 kg ve tek bir kanattaki
kaldırma yükü qL = 54250 kg olarak elde edilir.
Tek kanattaki kaldırma basıncı,

𝑝𝐿 =

𝑞𝐿 𝑔
𝐴

(3)

olur. Kanat yüzey alanı A = 82m2 olarak
hesaplandığından, kaldırma basıncı 𝒑𝑳 = 𝟔𝟒𝟗𝟎
N/m2 elde edilir.
Ağırlık Yükü: Oluşturulan kanat modelinin
kütlesi qW = 2005.80 kg hesaplanmıştır. 82 m2
kanat yüzey alanı ve n=1 için, kanat basıncı
𝒑𝑾 = 𝟐𝟑𝟗. 𝟗𝟔 N/m2 olarak elde edilir.
Yakıt Yükü: Kanatlarda taşınan toplam yakıt
yükü qf = 35740 kg olarak bulunmuştur. Bu
yükün tek bir kanattaki basınç karşılığı, n=1
için, pf = 2319.12 N/m2 olur.
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Kanada Etkiyen Toplam Yük: Toplam kanat
basıncı, pT = pL-(pW + pF) şeklinde hesaplanır.
Böylece, tasarlanan kanat için 𝒑𝑻 = 3930.92
N/m2 bulunur. Bu değer, düz uçuş koşullarını
ifade eden yük faktörü n=1 için hesaplanmıştır.
Maksimum Yük Faktörü: Maksimum yük
faktörü,

𝑛=

𝜌𝐴𝐶𝐿 𝑉 2
2𝑊𝑡0

(4)

formülünden hesaplanabilir ([22]). Burada, 
hava yoğunluğu, A kanat yüzey alanı, CL
kaldırma katsayısı, V uçağın kalkış hareketi
sonrası 35 ft yüksekliğinde sahip olabileceği
güvenli hız, Wto toplam uçak ağırlığıdır ([23]).
Burada  =1.25 kg/m3, A= 82 m2, CL= 2.21, V=
158 m/s, Wto= 2128770 N değerleri için,
maksimum yük faktörü olarak nmaks=1.3
hesaplanır. Buna göre, yükselme uçuşunda bir
uçak kanadına etkiyen en büyük yük 𝒑𝑻𝒎𝒂𝒌𝒔 =
5110.196 N/m2 değerine sahip olacaktır.
4. DOĞAL MODLARIN BULUNMASI
Titreşim teorisinde, küçük yer değiştirmeler
için, sistemin modal parametreleri olarak
bilinen doğal frekansları ve titreşim
biçimlerinin bulunmasında modal analiz
yaklaşımı kullanılır. Elastik, çok serbestlik
dereceli bir sistem, küçük yer değiştirmeler
için aşağıdaki diferansiyel hareket denklemine
sahiptir:

Mx  Cx  Kx  F

(5)

Burada, M kütle matrisi, C sönüm matrisi, K
direngenlik matrisi, x yer değiştirme vektörü
ve F kuvvet vektörüdür. Sistemin doğal
frekanslarını bulmak için Denklem (5)’in
homojen biçimine 𝑥 = 𝑋𝑒 𝑖𝜔𝑡 normal mod
çözümü uygulanarak aşağıdaki özdeğer
problemi elde edilir:
𝜆2 𝑀𝑋 + 𝜆𝐶𝑋 + 𝐾𝑋 = 0

(6)

Burada  doğal frekans parametresidir ve
değerleri, Denklem (6)’dan X0 için elde
edilen aşağıdaki determinant denkleminden
bulunur:
𝑑𝑒𝑡(𝜆2 𝑀𝑋 + 𝜆𝐶𝑋 + 𝐾𝑋) = 0

(7)
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Tablo 4. Uçak kanadının frekansları

Mod

1

Lineer Doğal
Frekanslar (Hz)

9.470

3

12.955

4

5

15.644

22.088

Yükselme Uçuşundaki

Lineer Frekanslar (Hz)

Non-Lineer Frekanslar (Hz)

X

y

z

x

1.011
2.022

1.011
2.022
3.027
3.249
4.038
5.049
6.060
7.059
8.076
9.087

1.011
2.016
3.033
3.249

3.206

3.300

2

Yükselme Uçuşundaki

7.071
8.083
9.087
10.105
11.116

16.159
17.176
19.192
20.203
21.214

5.049
6.060
7.071
8.076
9.087
10.099
11.11
12.115
13.126
14.143
15.142

11.097
12.115
13.126
14.143
15.142
16.147
17.158
18.169
19.179
20.197

5.055
6.517

23.230

Bulunan doğal frekans parametrelerinin aynı
denklem sistemine uygulanması ile özvektör
olarak X titreşim biçimleri elde edilir. Lineer
denklem sistemlerinin çözümüne dayanan
modal analiz için, ANSYS’de direkt çözücü
seçilerek Block Lanczos metodu kullanılmıştır.
Bu şekilde, kanadın Tablo 4’de verilen ilk beş
lineer doğal frekansı hesaplanmıştır. Bunlardan
ilk modun, kanadın düşey yöndeki eğilme
titreşimlerini gösterdiği, diğerlerinin ise
bağlaşık modlar olarak oluştuğu belirlenmiştir.
Yapının titreşim genliğine bağlı olarak değişen
non-lineer doğal frekanslar ise, örnek bir uçuş
senaryosunda gösterileceği gibi frekans cevap
spektrumunda ortaya çıkmaktadır.
5. BİR YÜKSELME UÇUŞU SENARYOSU
Bu çalışmada tasarlanan Airbus A330 uçağına,
benzer oldukları kabul edilerek, Tablo 5’de
A320 için verilen sınırlamaları karşılayan bir
uçuş hareketi senaryosu uygulanmıştır. Mach
sayısının sıfır olduğu koşullarda, uçağa 25
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z

3.255

3.255

6.504

6.517

8.304

11.517

8.181

11.430

11.430

13.033

16.443
17.170
18.175
19.186
20.185
21.19
22.213
23.218

y

-

14.698

-

22.934

19.747

22.676

saniyelik bir yatay hızlanma hareketinden
sonra, 1 saniye süren 1.2g büyüklüğünde bir
düşey ivme uygulanarak, tekerleklerin yerden
ayrılması sağlanmaktadır. Bu andan sonra, uçak
düşey ivmesi aşağıdaki fonksiyon ile
tanımlanan ve 60 saniye süren bir yükselme
uçuşu yapmaktadır:
𝑎𝑦 = 12.349 cos(0.051𝑡 + 0.049) 𝑚/𝑠 2 (8)
Yükselme uçuşu sırasında flapler kapalı
konumda olacaktır. A320 Airbus uçağının
kalkıştaki hızlanma ve yükselme hareketi için
verilen sınırlamalar ve kabul edilen yükselme
senaryosu ile bulunan değerler Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Toplam 86 s boyunca süren, düzgün uçuşa geçiş
hareketi için zaman ve frekans cevap
spektrumları elde edilmiştir. Bu işlem hem
lineer hem de non-lineer titreşim teorisi ile
gerçekleştirilmiştir. Küçük yer değiştirmeler ve
sabit fiziksel özellikler kabulü ile çözüme
dayanan lineer titreşim teorisi, büyük yer
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olarak net bir görüntü verdiği izlenmektedir.
Lineer analizde, küçük genlik kabulü ile
birlikte, bu küçük genliğe az/çok katkıda
bulunan tüm frekanslar ortaya çıkmaktadır.
Non-lineer analizde ise büyük genlikli ivme
cevabında
baskın
olan
frekanslar
görünmektedir. Bu durum, rassal bir zorlamanın
bulunmadığı bu senaryoda bile, non-lineer
çözümün daha belirgin olan frekansları öne
çıkararak analizi netleştirdiğini göstermektedir.

Tablo 5. A320 Airbus uçağının yükselme hareketi için
sınırlamalar ve uygulamalar
Sınırlamalar [24]
Yerdeki yatay ivme >
1.0288 𝑚/𝑠 2
Yerdeki ivmelenme
zamanı > 20 s
Yükselme zamanı  60 s
Maksimum düşey hız =
880-900 km/h
(244.44-250 m/s)
Maksimum yükseklik 
10 000 m
Yükselme hızı  4.572
km/h (1.27 m/s)
Maksimum düşey ivme ≤
4g
Minimum düşey ivme 
-2g
Maksimum yatay ivme ≤
1g
Maksimum yanal ivme ≤
1g

Uygulamalar
Yerdeki yatay ivme =
2.0576 𝑚/𝑠 2
Yerdeki ivmelenme
zamanı = 25 s
Yükselme zamanı = 60 s
Maksimum düşey hız =
864 km/h (240 m/s)
Maksimum yükseklik =
9323.17 m
Minimum yükselme hızı =
4.572 km/h (1.27 m/s)
Maksimum düşey ivme =
1.2588g
Minimum düşey ivme =
-1.2588g
Yatay ivme = 1g = Sbt
Yanal ivme = 0.5g = Sbt

değiştirmeler ve kompozit malzemelerin
değişken özellikleri söz konusu olduğunda
genellikle
düşük
hassasiyette
sonuçlar
vermektedir. Bu nedenle, analizler her iki
yaklaşım ile de yapılıp karşılaştırılmıştır. Şekil
8, 9’daki lineer spektrumların non-lineer
karşılıkları Şekil 10 ve 11’de bulunmaktadır.
Şekil
8
ve
10’daki
ivme-zaman
spektrumlarından görüldüğü gibi, en şiddetli
cevap, kalkış hareketi sırasında düşey yönde (y)
uygulanan darbe biçimindeki ivme zorlamasına
karşı oluşmaktadır. Bu zorlamanın etkisi ile en
büyük cevap yine aynı yönde oluşmakta, bunu
yatay (x) ve yanal (z) ivmeler izlemektedir.
Uçak kanadının üç yöndeki boyutları da bu sıra
ile artmaktadır. Genel olarak non-lineer ivme
cevapları, lineerlerden biraz daha fazla
çıkmakta ve aynı büyüklük sıralamasını
izlemektedir. Bu darbe cevabından sonra,
yükselme hareketinde düşey yönde uygulanan
kosinüs ivme fonksiyonuna verilen cevap, yine
düşey yöndekiler hariç belirgindir. Bunun
nedeni, bu yöndeki darbe cevabının çok yüksek
olması ve spektrumda hakim duruma
geçmesidir. En yüksek cevaplar, flapler
üzerinde ortaya çıkmış ve bu kısımlar en kritik
bölgeler olarak belirlenmiştir.
Şekil 9 ve 11’deki ivme-frekans spektrumları
incelendiğinde, lineer olanlarda pek çok
zirvenin ortaya çıktığı, ancak non-lineer
spektrumların oldukça belirgin zirvelere sahip

58

Spektrumlardaki bu zirveler, temel frekansların
alt ve üst harmoniklerini göstermekte, bu
nedenle Tablo 4’deki doğal frekansların
bazılarının
karşısında,
özellikle
lineer
çözümlerde, birden fazla cevap frekansı
bulunmaktadır. Zirvelerin seçilip tabloya
aktarımında büyüklük filtresi uygulandığından
y doğrultusundaki non-lineer cevabın sadece üç
modu elde edilmiştir. Ancak, non-lineer
frekanslar, genliğin fonksiyonu olarak değişime
açık olduğundan farklı zorlamalar için farklı
sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
6. SONUÇLAR
Bir Airbus A330 uçak kanadı, kompozit ve
izotropik malzemeler kullanılarak gerçek
ölçülerde tasarlanmıştır. Kanadın doğal
frekansları bulunmuş, üzerine etki eden yükler
hesaplanmıştır. Hava akımı etkileri ihmal
edilerek, uçağın yerde hızlanma, ilk kalkış ve
yükselme uçuşu için normlara uygun bir
senaryo hazırlanarak uygulanmıştır. Bu hareket
zorlamalarına karşı kanadın zaman ve frekans
cevap spektrumları, lineer ve non-lineer
çözümler ile elde edilmiştir. Sonuçlar
karşılaştırılıp
değerlendirilerek
non-lineer
çözümlerin gerekliliği ortaya konulmuştur.
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Erbay ve Sarıgül

(b)

(a)

(b)

(c)
Şekil 9. Lineer ivme cevabı-frekans spektrumları a) x, b)
y, c) z doğrultuları

(c)
Şekil 8. Lineer ivme cevabı-zaman spektrumları a) x, b)
y, c) z doğrultuları

(a)

(b)

(a)
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(c)
Şekil 10. Non-lineer ivme cevabı-zaman spektrumları a)
x, b) y, c) z doğrultuları.

(a)

(b)

(c)
Şekil 11. Non-lineer ivme cevabı-frekans spektrumları a)
x, b) y, c) z doğrultuları
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DÖNEN EKSENEL FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ KONİK
KESİTLİ ÇATLAKLI BİR KİRİŞİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Bu çalışma Kemal Mazanoğlu anısına ithaf edilmiştir.

Serkan GÜLER
İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği
Bölümü 31200, HATAY
serkan.guler@iste.edu.tr
Bu çalışmada, eksenel fonksiyonel derecelendirilmiş dönen çatlaklı kirişler için koniklik oranının
doğal frekanslar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Doğal frekanslar Rayleigh-Ritz yöntemiyle
hesaplanmıştır. Ayrıca, ele alınan kiriş için ANSYS'te bir katı sonlu eleman modeli
oluşturulmuştur. Bu sonlu eleman modeli, Rayleigh-Ritz yönteminden elde edilen sonuçları
doğrulamak için kullanılmıştır. Analizlerde sabit-serbest sınır koşulları uygulanmıştır. Sonuçlar
artan koniklik oranı ile temel frekans parametrelerinin azaldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş kiriş,çatlak,Rayleigh-Ritz metodu, sonlu
elemanlar yöntemi, serbest titreşim
FREE VIBRATION ANALYSIS OF A ROTATING AXIALLY FUNCTIONALLY
GRADED TAPERED CROSS SECTION BEAM WITH CRACK
ABSTRACT
In this study, the effects of taper ratio on the natural frequencies were investigated for a rotating
axially functionally graded cracked beam. Natural frequencies were calculated by the RayleighRitz method. Also, a solid finite element model was created in ANSYS for the beam considered.
This finite element model was used to validate the results obtained from the Rayleigh-Ritz method.
Fixed-free boundary conditions were applied in the analyses. The results show that the first
fundamental frequency parameters decrease with increasing taper ratio.
Keywords: Functionally graded beam, crack, Rayleigh–Ritz method, finite element method, free vibration
etkilemektedir.
Yapı
elemanlarındaki
çatlakların yıkıcı kırılmalara yol açan hasar
türlerinden biri olduğu iyi bilinmektedir [2].
Serbest titreşim analizi, yapıların dinamik
davranışını anlamak için yaygın kullanılan bir
yöntemdir [3]. Bu çalışmada dönen eksenel
FD konik kesitli çatlaklı bir kirişin serbest
titreşim davranışını incelemek için sürekli
sistem teorisine dayanan bir model
kurulmuştur.

1. GİRİŞ
Fonksiyonel
derecelendirilmiş
(FD)
malzemeler mühendislik yapılarının termal
özelliklerini, esnekliklerini ve dayanımlarını
olumlu
olarak
geliştirmektedir
[1].
Mühendislik
uygulamalarında
FD
malzemelere olan ilginin artmasıyla birlikte
FD malzemelerle oluşturulan yapıların etkin
tasarımı ve analizi önemli bir konu haline
gelmiştir. Bu mühendislik yapılarından
bazıları türbin kanatları, rotor milleri, kesici
takımlar gibi kiriş tipi bileşenlerdir. Bu
bileşenler, termal, darbe, yorulma ve dinamik
yükleme koşullarında çalıştıklarından dolayı
çatlak gibi istenmeyen kusurlar oluşmaktadır.
Bir yapıdaki bileşenlerin kusurları, tüm
yapının dinamik davranışını önemli ölçüde

Dönen kirişlerin doğal frekanslarını konu alan
çok sayıda makale bulunmaktadır [4-9].
Bunlardan bazıları, Putter ve Manor
tarafından ele alınan [10], sabit-serbest sınır
koşulu ile dönen bir disk üzerine monte
edilmiş bir radyal kirişin titreşimi problemidir.
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Bu çalışmada yazarlar, beşinci dereceden
polinomlarla
tanımlanan
çökme
fonksiyonlarına
sahip
kiriş
elemanlar
kullanarak yapının sonlu eleman modelini
oluşturmuştur. Yoo ve Shin [11], varsayım
modu yöntemini kullanarak dönen kirişlerin
titreşimi için etkili bir yöntem önermiştir.
Çalışmada, kirişin dönme hızı ve merkez mili
(hub)
yarıçapı
artırıldığında
doğal
frekanslarında arttığını ortaya koymuşlardır.
Chung ve Yoo [12], dönen ankastre kiriş için
Hamilton prensibini uygulayarak iki adet
birbirine bağlı doğrusal diferansiyel denklem
takımı oluşturmuş ve bu kirişin serbest
titreşimini incelemişlerdir.

incelenmiştir. Kirişlerin denklemleri Euler‒
Bernoulli kiriş teorisi ile yazılmıştır.
Çözümler
Rayleigh-Ritz
yöntemiyle
yapılmıştır. Sonuçları doğrulamak için
ANSYS sonlu elemanlar yazılımında katı
sonlu
eleman
(KSE)
modelleri
oluşturulmuştur. Bu modellerde SOLID186
elemanı kirişi modellemek için kullanılmıştır.
Kiriş boyunca 100 , kirişin yüksekliği
boyunca 20 ve eni boyunca 5 eleman olacak
şekilde kirişin sonlu elemanlar modeli
oluşturulmuştur. Tüm analizlerde sabit-serbest
sınır koşulları uygulanmıştır. Sonuçlar
boyutsuz doğal frekans parametreleri olarak
sunulmuştur.

Fonksiyonel
derecelendirilmiş
kirişlerin
dinamik davranışları ve titreşim analizleri
üzerine olan çalışmalar artmaktadır [13-16].
Şimşek vd. [17], hareketli yüklerin basit
mesnetli eksenel FD kirişin dinamik davranışı
üzerindeki etkilerini ortaya koymuşlardır.
Aksöz ve Civalek [18] eksenel FD konik
mikro kirişlerin enine boyutsuz doğal
frekanslarını Euler-Bernoulli kirişi teorisi ve
modifiye gerilme çifti teorisi kullanarak
hesaplamıştır.
Hareketin
diferansiyel
denklemini çözmek için Rayleigh-Ritz
yöntemini kullanmışlardır. Mazanoglu ve
Guler [19] dönen eksenel FD kirişlerin serbest
titreşim davranışlarını incelemişlerdir. FD
kiriş ve plakların titreşimleri konusu ile ilgili
daha fazla bilgiye [20] numaralı kaynaktan
ulaşılabilir.

2. MATEMATİK MODEL
Bu bildiride ele alınan L boyuna sahip dönen
eksenel FD konik kesitli çatlaklı kirişin şekli
ve boyutları Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Dönen eksenel FD konik kesitli çatlaklı bir
kirişin gösterimi.

Malzeme özellikleri eksenel (x ekseni) yönde
değişmekte olup aşağıdaki ifade ile
tanımlanmıştır.

Çatlakların
modellenmesi
araştırmacılar
arasında hala ilgi çekici bir konudur. Kiriş ve
plak yapılardaki çatlak ve bu yapıların
dinamik davranışı arasında ilişkiler birçok
çalışmada sunulmuştur [21-26]. Çatlaklı
kirişler üzerine yapılan çalışmalar aşağıda
özetlenmiştir. Yashar vd. [27] dönen çatlaklı
bir Euler-Bernoulli kirişinin serbest titreşim
sonuçlarını elde etmişlerdir. Bu çalışmada ,
çatlaklı kirişin potansiyel enerjisi, dönen
kütlesiz bir yayın potansiyel enerjisini sağlam
kirişin toplam potansiyel enerjisinden
çıkarılarak tanımlanmıştır. Afshari ve Inman
[28], farklı çatlak derinliği oranları için yerel
esnekliği (kütlesiz bir burulma yayı)
tanımlayan bir denklem oluşturmuşlardır.

( )=(

−

)( ⁄ ) +

(1)

Burada,
parametresi malzemenin Young
modülü
(E)
veya
yoğunluğu
( )
olabilmektedir. Kesit alanı, = ( )ℎ( ) olup
b(x) ve h(x) eksen boyunca değişim gösteren
kesit eni ve yükseklik parametreleridir. Alan
atalet momentleri
= ( )ℎ( ) ⁄12 ve
= ℎ( ) ( ) ⁄12
denklemleri
ile
hesaplanmaktadır. xc çatlağın x eksenindeki
konumunu, hc ise derinliğini göstermektedir. R
ise merkez milinin yarıçapını ifade
etmektedir.
Kirişin kesiti boyunca değişen kesit eni ve
yükseklik
parametreleri
aşağıdaki
denklemlerde verilmiştir.

Bu çalışmada, dönen eksenel FD çatlaklı
kirişler için koniklik oranındaki değişimlerin
doğal
frekanslar
üzerindeki
etkileri

ℎ( ) = ℎ
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( )=

( )=∑
( )=∑
( )=∑

(3)

1−

2.1. Enerji denklemleri ve Rayleigh-Ritz ile
çözümleri

Burada κ serideki terimlerin katsayısını j
endeks numarası ise toplam terim sayısını
ifade eder. ( ) ise geometrik sınır koşullarını

Bu çalışmada ele alınan kirişin sabit bir Ω hızı
ile bir merkez mili etrafında dönmekte olduğu
kabul edilmiş ve sadece merkezkaç kuvveti,
F(x), kiriş kesitine etki etmektedir. Diğer bir
söylemle, kirişin dönüş hızı sabit olduğundan
teğetsel doğrultuda kirişe etki eden bir atalet
kuvveti yoktur. Buna göre, kiriş üzerindeki
herhangi bir x konumundaki merkezkaç
kuvveti aşağıdaki gibi yazılır [19]:
( )=∫

( ) ( )

sağlayan mod şekli fonksiyonlarıdır.

Kanat çırpma ( ) ve kord ( ) yönündeki
titreşimler için dönen kirişin kinetik enerjileri
denklemleri 7,8,9’ da verilen polinom serileri
kullanılarak şöyle yazılabilir:

(4)

( + )

( )

= ∫

( )

( )

)

( ) ( )

+
(11)

( ) ( )

Titreşim yönü

+

( ) ( )( ′( )) +
( )( ′( ))

= ∫

(10)

Tablo 1. Mod şekli fonksiyonları

(5)
′′ (

( ) ( )

Sabit-serbest sınır koşulunu sağlayan mod
şekli fonsiyonları Tablo 1’de verilmiştir.

( )( ′′( )) +

( )( ′( ))

= ∫

∫

Merkezkaç kuvvetinin etkisini de içeren kanat
çırpma ( ) ve kord ( ) yönündeki potansiyel
enerji ifadeleri şöyle yazılabilir [19]:
= ∫

(7)
(8)
(9)

( )
( )
( )

(6)

( )

Kanat çırpma

( ⁄ ) (1 − ⁄ )

Kord

( ⁄ ) (1 − ⁄ )

Boyuna

Denklem 5’ teki W' ve W'' sırasıyla kanat
çırpma yönünde W yer değiştirmesinin birinci
ve ikinci türevlerini göstermektedir.

( ⁄ )

Buraya kadar çatlaksız dönen eksenel FD
konik bir kirişin enerji denklemleri
yazılmıştır. Çatlak modeli ise sonraki
bölümde tanıtılmıştır.

6 numaralı denklemdeki V' ve V'' sırasıyla
kord yönünde V yer değiştirmesinin birinci ve
ikinci türevlerini ve U' ise boyuna yer
değiştirme U ’nun türevidir.

2.2.
Çatlak
modeli
denklemlerinin türetimi

ve

hareket

Çatlak konumlarındaki uygunluk ve süreklilik
koşullarını sağlayan kütlesiz burulma yayları
kullanılarak çatlaklar modellenebilmektedir
[28]. Kanat çırpma (
) ve kord (
)
titreşimlerindeki
çatlakları
tanımlayan
burulma yaylarının potansiyel enerjileri çatlak
konumu için şöyle yazılabilir [28]:

Bu çalışmada kord titreşimin, boyuna
titreşimle bağlı (coupled) olduğu kabul
edilmiştir [12]. Ele alınan kiriş ön burulmalı
(pre-twisted) olmadığı için kanat çırpma
yönündeki titreşim ve kord yönündeki titreşim
birbirinden bağımsız olarak modellenebilir
[29, 30].

= 6 ℎ( ) ( )

Rayleigh-Ritz yöntemi, enerjinin korunumu
ilkesini kullanarak birçok sürekli sistemlerin
titreşim problemlerini çözmek için başarıyla
uygulanmaktadır [3]. Bu nedenle, bu
çalışmada yapısal sönüm ihmal edilerek
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.

= 6 ℎ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

′′
′′

′′
′′

(12)
(13)

Çatlaklı kiriş için toplam potansiyel enerjiler
çatlaksız kiriş ile burulma yaylarının
potansiyel enerjileri arasındaki fark ile
hesaplanabilir [27]. Sonrasında, Hamilton
prensibi uygulanarak dönen eksenel FD konik
kesitli
çatlaklı
kirişler
için
hareket
denklemleri aşağıdaki gibi türetilir:

Hesaplamalarda, eğilme yer değiştirmeleri W,
V ve boyuna yer değiştirme U aşağıdaki gibi
belirtilen
polinom
serileri
şeklinde
kullanılmıştır [27]:
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̈ +
̈ +

+
+

=ℱ
− )

(

=ℱ

(14)
(15)

μc2
μc3

Denklem 14 ve 15 sırasıyla kanat çırpma ve
kord
yönü
için
türetilmiş
hareket
denklemleridir. Burada Kf,c ve Mf,c direngenlik
ve kütle matrisleri, Rf,c ise merkezkaç
kuvvetinden dolayı oluşan direngenlik
matrisleridir.

+
+

−
−

(

)] −

( )=0
(16)
} ( ) = 0 (17)

Doğal
Frekans
Parametr
eleri

Sonuçların sunulmasında kullanılan δ, α, , Γ
ve μ sırasıyla merkez mili yarıçapını, dönme
hızını, çatlak derinliğinin kalınlığa oranını,
çatlak konumunun kiriş uzunluğuna oranını ve
dönen çatlak eksenel FD konik kirişin doğal
frekanslarını gösteren parametreler aşağıda
tanımlanmıştır.
= ⁄ ,
=
=

= ℎ ⁄ℎ , Γ =
(
)⁄(
)
(
((

36.98
36.94
66.19
66.16

)⁄(
)⁄(

)
))

.

(20)
(21)

.

Doğal
Frekans
Parametr
eleri

2

4

6

8

10

6.78

9.21

12.17

15.33

18.58

20.96

23.85

28.00

32.92

38.29

46.89

49.89

54.51

60.37

67.13

0.2

0.4

Boyutsuz dönüş hızı ( )
2

4

6

8

10

6.49
20.87
46.86

8.30

10.59
27.36
54.18

13.09
31.94
59.84

15.67
36.97
66.39

23.52
49.74

Tablo 3 ve 4’ e bakıldığında hız
parametresinin kanat çırpma yönündeki doğal
frekansları kord yönündekilere göre daha
fazla yükselttiği açıktır.

Kesit değişim oranı (c)
Yönt
em
0

Boyutsuz dönüş hızı ( )

Tablo 4. Hız parametresinin kord yönündeki doğal
frekans parametrelerine etkisi ( = 1,
= 0.5, = 0.6
ve Γ = 0.2 )

(19)

Tablo 2. Kesit değişim oranın doğal frekans
parametrelerine etkisi ( = 1, = 10, = 0.4 ve Γ =
0.3 ), * Bu Çalışma.

μ

38.59
38.53
72.44
72.38

(18)

⁄
.

Zirkonyum (
= ZrO2 ) ve Alüminyumdan
(
= Al) oluşan eksenel FD kirişin
malzeme özellikleri
= 70 GPa,
=
2702 kgm-3,
= 200 GPa,
= 5700
kgm-3 tür. Burada
=
ve
=
’dır.

Titreşim
düzlemi

40.19
40.13
78.42
78.33

Tablo 3. Hız parametresinin kanat çırpma (x-z)
yönündeki doğal frekans parametrelerine etkisi ( = 1,
= 0.5 , = 0.6 ve Γ = 0.2 )

3. SONUÇLAR

=

41.73
41.65
84.19
84.08

Tablo 2 incelendiğinde, kesit değişim
parametresi (c) arttıkça birinci temel doğal
frekans parametresi artmakta iken ikinci ve
üçüncü temel doğal frekans parametrelerinin
kanat çırpma ve kord yönünde azaldığı açıkça
görülmektedir. Ayrıca kord yönündeki doğal
frekans parametrelerinde meydana gelen
azalmanın az bir miktar kanat çırpma
yönündekinden daha fazla olduğu Tablo 2’ ye
göre söylenebilir.

Serbest titreşim analizi için Denklem 14 ve
15’ i sıfıra eşitleyip
= ( ) cos
,
= ( )cos (
) şeklinde tanımlanırsa
aşağıdaki denklemler elde edilir:
{[

BÇ
KSE
BÇ
KSE

0.6

4. KAYNAKLAR
*

μf1
Kanat
çırpma
(x-z)

μf2
μf3

Kord
(x-y)

μc1

BÇ
KSE
BÇ
KSE
BÇ
KSE
BÇ
KSE

17.12
17.12
42.89
42.79
84.76
89.19
13.92
13.89

17.46
17.45
41.41
41.32
79.04
78.43
14.32
14.31

17.92
17.91
39.86
39.79
73.11
72.58
14.88
14.87

18.62
18.60
38.30
38.26
66.94
66.48
15.71
15.71
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BİR HAPTİK-TELEOPERASYON SİSTEMİNİN İKİ YÖNLÜ
KONTROLÜNÜN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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Haptik-teleoperasyon sistemlerinde temel hedef ana(master) robot tarafında üretilen pozisyon/kuvvet
bilgisinin bağımlı (slave) robot tarafında, bağımlı robot tarafında üretilen kuvvet/pozisyon bilgisinin
ise ana robot tarafında minimum hata oranı ile takip edilmesidir. Bu nedenle haptik-teleoperasyon
sistemlerinin kontrol performansının arttırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu
çalışmada tek serbestlik dereceli robotlardan oluşan bir haptik-teleoperasyon sisteminin iki yönlü
kontrolünün deneysel olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. İlk olarak sistemi oluşturan robotların
hareket denklemleri elde edilmiştir. İkinci olarak deney düzeneği oluşturulmuş PID ve Bulanık
mantık kontrol (BMK) yöntemleri kullanılarak sistemin iki yönlü kontrolü gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen deneysel sonuçlar sayısal ve grafiksel olarak verilmiş ve irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Haptik-teleoperasyon, tek serbestlik robot, iki yönlü kontrol, pid, bulanık
mantık

EXPERIMENTALLY REALIZATION OF BILATERAL CONTROL OF A HAPTICTELEOPERATION SYSTEM
ABSTRACT
In haptic-teleoperation systems, the main goal is to follow the position/force information produced
by the master robot on the slave robot side, and the force/position information produced by the slave
robot on the main robot side with a minimum error rate. For this reason, various studies are carried
out in order to increase the control performance of haptic-teleoperation systems. This study, it is
aimed to experimentally perform bilateral control of a haptic-teleoperation system consisting of a
single degree of freedom robots. First, the equations of motion of the robots that make up the system
are obtained. Secondly, the experimental setup was created and bilateral control of the system was
carried out using PID and Fuzzy Logic Control (FLC) methods. The experimental results obtained
are given numerically and graphically and examined.
Keywords: Haptic-teleoperation, single degree of freedom, bilateral control, pid, fuzzy logic
1. GİRİŞ

(belirsiz dinamikler ve parametreler, zaman
gecikmesi vb.) mevcuttur. Bu nedenle bu
sistemlerin çalışma performansını arttırmak
için bilim insanları tarafından literatürde çeşitli
çalışmalar
gerçekleştirilmiş
ve
gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Ferrel
tek serbestlik dereceli bir sistemde zaman
gecikmesinin miktarının düşük olmasının bile
sistemde kararsızlığa yol açtığını göstermiş ve

Haptik-Teleoperasyon sistemleri insan-robot
etkileşimini sağlayan ve çok geniş kullanım
yelpazesi olan sistemlerdir[1-5].Bu sistemlerin
temel amacı iki yönlü mükemmel bir kararlılık
(stability) ve mükemmel bir saydamlık
(transparency) sağlamaktır. Ancak gerçek
zamanlı çalışmalarda bu sistemlerin çalışma
performanslarını düşüren çeşitli problemler
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bu durumlarda da görevin tamamlanması için
yeterince kararlı kalması gerektiği sonucuna
varmıştır [6]. Slotine and Li tarafından
kinematik belirsizliği telafi eden yeni adaptif
yasalar önermiştir[7]. Wu ve diğerleri küçük
kazanç
teoremi
ve
geri
beslemeli
yöntemlerinin kombine bir şekilde adaptif bir
tasarım önermiştir. Asimptotik kararlı bir
sonuç elde etmiştir [8]. Passenberg ve diğerleri
yaptıkları çalışmada görev uzayında çalışan,
çevre ve operatörün adaptif kontrolörleri
üzerine bir review makale yazmışlardır [9]. Liu
ve Tavakoli lineer ve nonlineer dinamik
belirsizlikleri olan teleoperasyon sistemleri
için bir adaptif kontrolör önermiş ve Lypunov
fonksiyonu şeffaflığını incelemişlerdir. Ayrıca
dış güçlere maruz kalan teleoperasyon
sistemlerinde pozisyon izleme sorunu ele
alınmıştır [10]. Mellah ve diğerleri bulanık
mantık üyelik fonksiyonlarını ayarlamak için
iki adaptif kural oluşturmuşlardır. Bu
kurallarla iki yönlü teleoperasyon sistemine
uygulamışlardır [11]. Abut ve Soyguder
yaptıkları çalışmada kinematik ve dinamik
belirsizlikler ve operatör ile çevre arasındaki
etkileşim kuvvetleriyle başa çıkmak için
adaptif
hesaplanmış
tok
yöntemini
kullanmışlarıdır[12]. Kolbari ve diğerleri hibrit
dokularla etkileşimli bir tele cerrahinin adaptif
kontrolü gerçekleştirmişlerdir. Master ve slave
robot ve ayrıca çevre parametrelerinin tamamı
hakkında herhangi bir bilgi olmadan
kontrolörler tasarlamış ve uygulamışlardır[13].
Literatürdeki bu gözlemden hareketle dinamik
ve kinematik bağlantı belirsizliklerinden ayrıca
sistemin hareketi sırasında ortaya çıkan
belirsizlikler ve kontrol problemlerinin
üstesinden gelmek için bulanık mantık kontrol
yöntemi tercih edilmiş ve bu problem
giderilmeye çalışılmıştır. Şekil 1’de iki yönlü
(bilateral) haptik-teleoperasyon sisteminin
blok diyagramı gösterilmiştir.
İnsan
Operatör

xm , fh

xm, fm

Ana Robot

Ana Robot
Kontrolörü

İletişim Kanalı

Bağımlı fs, xs
Robot
Kontrölörü

Bağımlı
Robot

kontrol (BMK) yöntemleri kullanılarak
sistemin iki yönlü kontrolü gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen deneysel sonuçlar sayısal ve
grafiksel olarak verilmiş ve irdelenmiştir.
2. SİSTEMİN MODELLENMESİ
Sistemin hareket
denklemlerinin elde
edilmesinde
Lagrange-Euler
yöntemi
kullanılmıştır. Ana ve bağımlı robotların
hareket denklemleri aşağıda verilmiştir.
𝐼𝑚 𝑞̈ 𝑚 + 𝑏𝑚 𝑞̇ 𝑚 = 𝜏ℎ + 𝜏𝑚

(1)

𝐼𝑠 𝑞̈ 𝑠 + 𝑏𝑠 𝑞̇ 𝑠 = 𝜏𝑠 − 𝜏𝑒

(2)

Konum, hız, ivme ve tork ifadeleri sırasıyla
𝑞̈ 𝑖 , 𝑞̇ 𝑖 , 𝑞𝑖 ve 𝜏𝑖 gösterilmiştir. Ana ve bağımlı
robotları 𝑖 ∈ {𝑚, 𝑠} indisleri göstermektedir.
Sisteme ait atalet momentleri 𝐼𝑚 ve 𝐼𝑠 , sönüm
katsayılarını 𝑏𝑚 ve 𝑏𝑠 göstermektedir. Ana ve
bağımlı robotların tork ifadelerini 𝜏𝑚 ve
𝜏𝑠 göstermektedir.
Kullanıcı tarafından
uygulanan ve çevreden sisteme etki eden
bozucu
tork
ifadelerini
𝜏ℎ
ve
𝜏𝑒 göstermektedir. Ana ve bağımlı robotların
çevre ile etkileşim modelleri yay-damper
şeklinde modellenmiştir.
𝜏ℎ = 𝐽𝑚 𝑇 𝑓ℎ , 𝜏𝑒 = 𝐽𝑠 𝑇 𝑓𝑒

(3)

𝑓ℎ = 𝑘ℎ ∆ℎ + 𝑏ℎ ∆̇ℎ , ∆ℎ = 𝑧𝑚 − 𝑧𝑠

(4)

𝑓𝑒 = 𝑘𝑒 ∆𝑒 + 𝑏𝑒 ∆̇𝑒 , ∆𝑒 = 𝑧𝑟 − 𝑧

(5)

Yukarıda verilen denklemlerden 𝑓𝑒 ve 𝑓𝑠 temas
sırasında meydana gelen insan ve çevre
kuvvetlerini göstermektedir. Yay sabitleri
𝑘ℎ ve 𝑘𝑒 , sönüm katsayılarını 𝑏ℎ ve 𝑏𝑒
göstermektedir. 𝑧𝑟 robotun referans pozisyon 𝑧
ise gerçek pozisyon ifade etmektedir. Benzer
şekilde 𝑧𝑚 ana robotun referans pozisyonunu,
𝑧𝑠 ise bağımlı robotun pozisyonunu
göstermektedir.

fe, xs

Çevre

3. SİSTEMİN KONTROLÖR TASARIMI

Şekil 1. İki yönlü (bilateral) haptik-teleoperasyon
sisteminin blok diyagramı

Tek serbestlik dereceli haptik teleoperasyon
sistemin kontrolünde PID ve Bulanık Mantık
Kontrol (BMK) yöntemleri kullanılmıştır. Bu
yöntemler ile sistemin açısal pozisyon ve tork
takip
hataları
minimize
edilmeye
çalışılmaktadır.

Bu çalışmada tek serbestlik dereceli
robotlardan oluşan bir haptik-teleoperasyon
sisteminin iki yönlü kontrolünün deneysel
olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. İlk
olarak sistemi oluşturan robotların hareket
denklemleri elde edilmiştir. İkinci olarak deney
düzeneği oluşturulmuş PID ve Bulanık mantık
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Şekil 3, 4 ve 5’de sırasıyla sistemin giriş
değerleri olan 𝑒, 𝑒̇ ve çıkış değeri olan 𝜏 için
oluşturulan üyelik fonksiyonları verilmiştir.

3.1. PID Kontrol Yöntemi
Bu çalışmada sistemin kontrolü için kullanılan
yöntemlerden biri oransal-integral-türevsel
(proportional-integral-derivative)
kontrol
yöntemi olan PID kontrol yöntemidir. Yöntem
eski bir kontrol yöntemi olmasına rağmen
literatürde ve birçok çalışmada hala
kullanılmaktadır. PID kontrol yönteminin
kontrol katsayılarının bulunmasında John G.
Ziegler ve Nathaniel B. Nichols kapalı çevrim
kontrol tipi kullanılmıştır[15]. 6 nolu
denklemde verilen PID kontrol yöntemi
eşitliğinde 𝑘𝑝 oransal kazanç, 𝑘𝑖 integral
kazanç, 𝑘𝑑 türevsel kazanç, 𝑒 hata ve 𝑢 kontrol
çıkış sinyalini temsil etmektedir.
𝑡

𝑑

𝑢 = 𝑘𝑝 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖 ∫0 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑑 𝑑𝑡 𝑒(𝑡)
2.2.Bulanık
Yöntemi

Mantık

Kontrol

Fe

Fh
İnsan Operator

xm

Bağımlı
(Slave) Robot

Bulanık Mantık
Kontrol (BMK)

Çevre

xs

qm

Fs

Fm

qs

Bulanık Mantık
Kontrol (BMK)

Ana (Master)
Robot

Şekil 2. Sistem için oluşturulan BMK yöntemin blok
diyagramı

Tablo 1. BMK için oluşturulan kural tablosu
.
e



(6)
e

NB

ZE

PB

PB NB

PB

ZE

ZE NB

ZE

PB

(BMK)
PB

Zadeh tarafından ortaya atılan Bulanık mantık
ve bulanık küme teorisi insanların sistemleri
makinelerden daha iyi kontrol edebilmesinin
nedenini insanların kesinlik ile ifade
edilemeyen(belirsiz ) bazı bilgileri kullanarak
karar verebilme özelliğine sahip olmalarına
bağlamıştır. Bulanık mantık dilsel ifadelerle
tanımlanan kurallardan oluşan kesin kararlar
yerine bulanık kararlar ile düşünmeyi
gerektiren
ve
alınan
bu
kararların
uygulanmasını içeren bir kontrol yöntemidir.
Sistemin matematiksel modelinin tam olarak
elde edilemediği sistemlere uygulanan bir
kontrol yöntemidir[16]. Bir BMK kural
tabloları
ve
üyelik
fonksiyonlarından
oluşmaktadır. Bu tablolar ve fonksiyonlar IFTHEN kurallarından oluşmaktadır ve kurallar
yöntemi esas kısmını oluşturmaktadır[17-20].
Kontrolör, hata ve hataların değişim oranını
girdi olarak kullanır ve zamana göre değişen
hata (𝑒) ve hatanın türevine (𝑒̇ ) dayalı sistemin
kontrolünü gerçekleştirmektedir. Hata (𝑒) ve
hataların zamana göre değişimini (𝑒̇ )
minimuma indirmenin hedeflendiği bu
sistemde sistemin giriş değerlerine göre uygun
çıktılar üretilerek sistemin kontrolünün etkin
ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır. Şekil 2’de sistemin kontrolü
için tasarlanan BMK yönteminin blok
diyagramı verilmiştir. Tablo 1'de BMK
yöntemi için oluşturulan kural tablosu
verilmiştir ve tablo 9 kuraldan oluşmaktadır.

ZE

PB PB


NB

ZE

1

PB

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

e

Şekil 3. Giriş değeri olan hata (𝑒) için oluşturulan üyelik
fonksiyonları



NB

ZE

1

PB

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

e

Şekil 4. Giriş değeri olan hatanın zamana göre değişimi
(𝑒̇ ) için oluşturulan üyelik fonksiyonları


NB

ZE

1

-1 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8

PB

1



Şekil 5. Çıkış değeri tork (𝜏) değeri için oluşturulan
üyelik fonksiyonları

Sistem kontrolü için kullanılan BMK
yönteminde Mamdani çıkarım yöntemi
kullanılmıştır. Ayrıca kullanılan tüm giriş ve
çıkış değerleri için üçgen tipi üyelik
fonksiyonları
kullanılmıştır.
Bulanık
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kontrolörlerde hata ve hatanın değişim oranlar
sistemin giriş değerlerini oluşturmakta ve bu
oranların minimum değerlerde tutularak
motorlara uygun tork değerlerinin verilmesi
hedeflenmiştir. Bu sistemin iki giriş ve iki
çıkışı vardır bunlar sırasıyla pozisyon ve açı
değerleridir. Sistem için oluşturulan kural
tabloları tüm değerlerde kullanılmıştır. Şekil 3
ve 4’de verilen kontrol yöntemleri için giriş
değerleri olan 𝑒 ve 𝑒̇ için {-0.6 - 0.6} aralığında
değişen değerler kullanılmıştır. Şekil 5’de
verilen kontrol yönteminin çıkış değeri olan 𝜏
için {-1 - 1} aralığında değişen değerler
kullanılmıştır. BMK yöntemi için oluşturulan
üyelik fonksiyonları ve kural tablosundaki
ifadeler {NB (Negatif Büyük), ZE (Sıfır) ve PB
(Pozitif Büyük)} şeklinde verilmiştir. Tek
serbestlik
dereceli
haptik-teleoperasyon
sisteminin deney düzeneği Şekil 6’da
verilmiştir.

tahrik edilmektedir (Şekil 2).Sistemin
kontrolünde Arduino Mega 2560 ve 12 kanallı
Maestro mikro denetleyici kartı kullanılmıştır.
Sistemden veri toplamak için MATLAB RealTime WorkshopTM Toolbox ile kullanılan
Quanser Q8 USB veri toplama kartı ve
WinConTM / RTXTM gerçek zamanlı kontrol
sistemi
kullanılmıştır.
Sistemin
haberleşmesinde kullanıcı datagram protokolü
(UDP) kullanılmıştır. Bağımlı robotun teması
etmesi için duvar oluşturulmuştur. Gerekli
bağlantılar gerçekleştirildikten sonra ana robot
ile referans konum üretilirken, bağımlı robotun
girilen referans değerlere koşması ve konumu
takip etmesi hedeflenmiştir. Benzer şekilde
bağımlı robotun temas sonucu elde edilen
kuvvet bilgisinin ana robot tarafından
minimum
hata
ile
takip
edilmesi
hedeflenmiştir. Sistemin kontrol değişkenleri
robotların açısal pozisyon ve kuvvet
değerleridir. Sistemin iki yönlü deneysel
olarak kontrolünde PID ve BMK yöntemleri
kullanılmıştır. Tek serbestlik dereceli
teleoperasyon sisteminde yapılan gerçek
zamanlı tüm deneyler için çalışma süresi 20
saniye alınmıştır. PID yöntemi kullanılarak
elde edilen açısal pozisyon (𝒒𝒎,𝒔 ) ve pozisyon
hata (𝒒𝒎,𝒔 𝒉𝒂𝒕𝒂) grafiği ile insan ve çevre
tarafında oluşan tork (𝝉𝒊,ç) ve tork hata
(𝝉𝒊,ç 𝒉𝒂𝒕𝒂) grafikleri sırasıyla Şekil 7 ve 8’de
gösterilmiştir.

UDP
User Datagram Protocol

Bilgisayar

Bilgisayar

Duvar

Güç
Po
Kaynağı

Slave
Robot

Master
Robot

DAQ

Arduino ve
Maestro

Şekil 6. Haptik-teleoperasyon sisteminin deney düzeneği

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Şekil 7. PID yöntemi kullanılarak elde edilen açısal
pozisyon ve hata grafikleri

Bu bölümde tek serbestlik dereceli ana ve
bağımlı robotlardan oluşan sistemin deneysel
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sistemin
oluşturan ana ve bağımlı robotların fiziksel
parametre değerleri mm=ms=0.038 kg,
lm=ls=0.1525 m ve Im=Is=0.01 kg-m2 şeklinde
alınmıştır. İnsan ve çevre modellerinin yay
katsayıları kh =ke =10 N/m ve sönüm katsayıları
bh and be =2 Ns/m’dir. Ayrıca insan ve çevre
tork değerleri elde edilirken başlangıç şartı
yani z0=0 alınmıştır. Sistem iki adet tek
serbestlik dereceli robot, iki adet bilgisayar,
mikro-denetleyiciler, veri toplama kartı ve güç
kaynağından meydana gelmektedir. Tek
serbestlik dereceli robotlar 1 adet motorla

Şekil 8. PID kontrol yöntemi kullanılarak
elde edilen insan-operatör ve çevre tork ve hata değerleri

BMK yöntemi kullanılarak elde edilen açısal
pozisyon (𝑞𝑚,𝑠 ) ve pozisyon hata (𝑞𝑚,𝑠 ℎ𝑎𝑡𝑎)
grafiği ile insan ve çevre tarafında oluşan tork
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Tablo 2. MSE kriterine göre performans
karşılaştırılma tablosu

(𝜏𝑖,ç ) ve tork hata (𝜏𝑖,ç ℎ𝑎𝑡𝑎) grafikleri sırasıyla
Şekil 9 ve 10’da gösterilmiştir.

Değişken

Açısal pozisyon
(𝑞𝑚,𝑠 ) (rad) takip
performansı
İnsan ve çevre
tork(𝜏𝑖,ç ) (N.m)
takip performansı
Şekil 9. BMK yöntemi kullanılarak elde edilen açısal
pozisyon ve hata grafikleri

0.32

0.10

1.23

0.65

5. SONUÇLAR

Şekil 10. BMK yöntemi kullanılarak elde edilen insanoperatör ve çevre tork ve hata değerleri

Bu çalışmada bir haptik-teleoperasyon
sistemin deneysel olarak iki yönlü kontrolü
gerçekleştirilmiştir. Kontrolör tasarlanırken
minimum pozisyon ve minimum kuvvet hata
değerleri hedeflenmiştir. PID ve BMK
yöntemleri kullanılarak sistem kontrol
edilmiştir. Tasarlanan kontrol yöntemleri
sistem üzerinde gerçek zamanlı uygulanmış ve
sonuçları grafiksel ve sayısal olarak
karşılaştırılmıştır. BMK yöntemi kullanılarak
elde edilen grafiksel ve sayısal hata sonuçları
daha kabul edilebilir olduğundan, sistem için
genelleştirilip uygulanabilir sonuçlar edileceği
görülmektedir.

BMK yöntemi kullanılarak elde edilen açısal
pozisyon grafiğinde görüldüğü üzere PID
yöntemi kullanılarak elde edilen açısal
pozisyon grafiğine göre daha düşük açısal
pozisyon
hatası
meydana
gelmiştir.
Karşılaştırılan
açısal
pozisyon
hata
cevaplarında PID kontrol yönteminin daha
büyük genliğe sahip hata olduğu görülmüştür.
Benzer şekilde BMK yöntemi ile elde edilen
insan ve çevre tork grafiklerinde PID
yöntemine göre düşük genliğe sahip tork hatası
performansı gösterdiği görülmüştür. Denklem
7’de ortalama karesel hata (Mean squared
error-MSE) performans kriteri verilmiştir. PID
ve BMK yöntemlerinin MSE hata kriterine
göre karşılaştırma tablosu Tablo 2’de
verilmiştir.
1

BMK

Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen
grafiksel ve sayısal sonuçlar göz önüne
alındığında ana robot ile bağımlı robot
arasındaki açısal pozisyon ve tork değerleri
BMK yönteminde en çok takip edildiği ve en
düşük
hata
değerleri
elde
edildiği
gözlemlenmiştir. Bu nedenle tasarlanan ve
uygulanan kontrol yöntemleri arasında BMK
yönteminin, sistem üzerinde daha iyi
performans gösterdiği görülmektedir.

,

𝑀𝑆𝐸 = 𝑁 (∑𝑁
𝑗 𝑦𝑚𝑗 − 𝑦𝑠𝑗 )

PID

TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın konusu 2211 / C Yurtiçi
Öncelikli Doktora Burs Programı kapsamında
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu
(TÜBİTAK)
tarafından
desteklenmiştir. Ayıca bu çalışma Fırat
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği
Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Her iki
kuruma desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

(7)

Tablo 2’de verilen karşılaştırma tablosuna göre
PID kontrol yöntemi ve MSE kriteri
kullanılarak elde açışal pozisyon hatası 0.32
radyandır. Aynı yöntem kullanılarak elde
edilen tork hatası 1.23 N.m ‘dir. BMK yöntemi
ve MSE kriteri kullanılarak elde edilen açısal
pozisyon ve tork hata değerleri sırasıyla 0.10
radyan ve 0.65 N.m ’dir.
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KATMANLI ÜRETİM YÖNTEMİ DESTEKLİ KRANK BİYEL
MEKANİZMASININ DİNAMİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM
PARAMETRELERİNİN ETKİSİ
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Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 38280, KAYSERİ

caglar.sevim@ohu.edu.tr , iuzmay@erciyes.edu.tr
Katmanlı üretim yöntemleri içerisinde büyük bir paya sahip olan 3B (3 boyutlu) yazıcılar günümüzde
oldukça geniş bir alanda kullanılmakta ve hızlı prototipleme alanında büyük kolaylık sağlamaktadır.
Bu çalışmada katmanlı üretim yöntemine dayanan 3B yazıcıda yazdırılmış krank uzvuna sahip
krank-biyel mekanizmasında farklı dolgu lifi açıları ve doluluk oranının mekanizma dinamiğine
etkisinin deneysel analizi gerçekleştirilmiştir. 3B yazdırılan parçaların doluluk oranları %25, %50 ve
%100 ve dolgu lifi açıları 45, 90 ve 135 derecedir. Her bir krank uzvu eşit yazdırma koşullarında, 30
mm/sn yazdırma hızı, 200 derece baskı sıcaklığı ve 50 derece tabla sıcaklığında %100 PLA
(Polylactic Acid) malzemeden yazdırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 3B yazıcı, Doluluk oranı, Dolgu lifi açısı, Makine dinamiği, Krank-Biyel
Mekanizması

THE EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON THE DYNAMICS OF THE SLIDERCRANK MECHANISM PRODUCED WITH ADDITIVE MANUFACTURING METHOD
3D printers, which have a large share in additive production methods, are used in a wide area today
and provide great convenience in the field of rapid prototyping. In this study, an experimental
analysis of the effect of different infill fiber angles and different filling rates on the dynamics of the
crank-connecting rod mechanism with a 3D printer-printed crank limb based on the additive
manufacturing method was carried out. Filling rates of 3D printed parts are 25%, 50% and 100% and
infill fiber angles are 45, 90 and 135 degrees. Each part was printed from 100% PLA (Polylactic
Acid) material under equal printing conditions, 30 mm/sec printing speed, 200 degrees printing
temperature and 50 degrees table temperature.
Keywords: 3D printer, Filling rate, Infill fiber angle, Machine dynamics, Crank-Slider Mechanism
yöntemler çeşitlendirilmiş ve yaygınlaşmıştır.
Başta havacılık otomotiv ve endüstri alanları
olmak üzere birçok alanda geleneksel imalat
yöntemleri ile üretilmesi zor karmaşık yapılı
parçaların
üretimi
kolaylıkla
gerçekleştirilebilmektedir.[3,4]

1. GİRİŞ
Katmanlı üretim yöntemleri günümüzde parça
imalatında talaşlı imalatın yerini almaya
başlamıştır. Başta plastik ve metal olmak üzere
farklı malzeme türleri kullanılabilmekte ve
bilgisayar destekli modeli oluşturulan parça,
katmanların üst üste yığılması prensibi ile
üretilebilmektedir. Katmanlı üretim yöntemleri
seksenli yılların sonlarına doğru ortaya çıkmış
[1,2] fakat yatırım maliyeti, uygulanabilirlik ve
teknolojik imkânsızlıklar sebebiyle kullanım
alanı oldukça sınırlı olmuştur. Gelişen
teknoloji ile birlikte, yatırım maliyetlerinin
düşmesi kullanım kolaylığı avantajı ile bu

E.Ghotbi vd., lisans öğrencilerinin Kinematik
ve Makine Dinamiği dersindeki mekanizmalar
hakkındaki öğrenmelerini geliştirmek için 3D
baskı uygulamaları gerçekleştirmiştir. Bu
çalışmayla öğrencilere belirli bir amaçla
üretilmiş mekanizmanın veya mekanizma
sentezinin nasıl analiz edilmesi gerektiği ve
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mekanizmaların daha iyi kavratılması
amaçlanmıştır.
Bu
kapsamda
çeşitli
mekanizmaların katı modelleri oluşturularak,
oluşturulan katı modeller 3B yazıcıda
yazdırılmış ve montajı gerçekleştirilmiştir. [5]

ihtiyacı ve maliyeti olmadan kolaylıkla
üretilebilir ve geliştirilebilir. Üretim esnasında
insan müdahale gereksinimini düşürür ve
bundan kaynaklanacak hataların önüne geçer.
3B yazıcılarda, yazdırma kolaylığı, kolay
erişim ve düşük maliyet ile dayanıklılık gibi
avantajlardan dolayı genellikle PLA ve ABS
malzemeler kullanılmaktadır. PLA malzemeler
mısır nişastası, şeker kamışı gibi insan
sağlığına zararsız maddelerden üretilmekte ve
ABS’ ye göre basımı daha kolay olup dayanıklı
yapıya sahiptir.

Balasubramanian vd., gelecekte mikro hava
araçları uygulamalarında kullanılabilecek 3B
baskı tekniğinden yararlanılarak kanat çırpma
mekanizmalarının tasarlanması ve hızlı imalat
metodolojisi sunmuşlardır. Bu çalışmada;
kanat açısı, kanat çırpma frekansı ve kaldırma
kuvvetinin fonksiyonel özellikleri optimize
edilirken, mekanizma ağırlığının ve hava aracı
boyutunun öngörülen sınırlarda tutulması
amaçlanmaktadır. Söz konusu gereksinimler,
bağlantı numarası, bağlantı türü ve boyutlarını
içeren sentezler yoluyla karşılanmıştır.
Geliştirilen
mekanizmanın
performans
değerlendirmesi tasarım amacına uygunluğunu
göstermektedir. Bu çalışma kapsamında
sunulan metodoloji, gözetleme görevlerinde
çok çeşitli uygulamalara sahip önemli bir hava
aracının kanat çırpma mekanizmasın hızlı bir
şekilde gerçekleştirilmesi için yeni bir
yaklaşım sunmuştur.[6]

Bu çalışmada PLA malzeme kullanılarak,
katmanlı üretim tabanlı, yaygın kullanım
alanına sahip düşük maliyetli 3B yazıcı ile
krank-biyel mekanizması için modellenen
krank uzvu farklı parametreler ile yazdırılmış
ve deneysel analizi gerçekleştirilmiştir.
2. MATERYAL METOT
Bu çalışmada Filameon firması tarafından
üretilen %100 PLA filament malzeme
kullanılmıştır. Filament çapı 1.75 mm,
yoğunluğu 1.24 g/cm3 ve ideal yazdırma
sıcaklığı 190-230 derecedir. Filament malzeme
sürekli tel şeklinde olup makaralardan 3B
yazıcıya beslenmektedir. Uzuvları yazdırmak
için 300mm x 300mm ısıtmalı baskı alanına
sahip Sapphire Plus 3B yazıcı kullanılmıştır.
Şekil 2’ de 3B yazıcı genel görünümü
verilmiştir.

Tekes vd., düz ve ön yüklenmiş esnek uzuvlar,
rijit krank, kayar ray sistemi ve bir DC
motordan oluşan ve öteleme hareketi yapan
yeni bir esnek mekanizma tasarımı
sunmuşlardır. Elastik elemanların geometri ve
yüklemeye bağlı hareket davranışları Elastica
teorisi kullanılarak incelenmiştir. Kinematik
analiz ve dinamik model, birbirine bağlanmış
esnek uzuvların polinom formülasyon yöntemi
kullanılarak öteleme yayları olarak temsil
edilmesiyle elde edilmiştir. Mekanizma
davranışı, Adams FlexView'de de analiz
edilmiştir. Mekanizmanın esnek parçaları
polilaktik asit (PLA) kullanılarak 3 boyutlu
yazdırılmasıyla
oluşturulmuştur.
Kayar
elemanın deformasyonu ile kirişlerin burkulma
deformasyonu ölçülerek kaydedilmiş ve
deformasyon şekilleri, krank tam dönüşe tabi
tutulurken ölçüm sistemi ile tespit edilmiştir.
Kayan elemanın konumu ayrıca bir lazer yer
değiştirme sensörü tarafından kaydedilmiştir.
Dinamik model sonuçları deney düzeneği,
ölçüm sistemi ve Adams simülasyonları ile
doğrulanmıştır.[7]

3B yazıcı X, Y ve Z eksenlerinde lineer
kaymalı yatak ve bilyeli arabalara sahiptir.
Lineer yataklar sayesinde 3B yazıcı eksenler
daha kararlı ve doğru hareket ettiğinden,
yazıcıda yazdırılan her bir parça aynı
özelliklerde çıkmaktadır. Filament beslemesi,
X ekseni üzerindeki hareketli yazdırma
kafasında bulunan besleyici motor ünitesi ile
doğrudan yapılmaktadır.
Tablo 1. Yazdırma parametreleri
Katman kalınlığı
Dolgu lifi kalınlığı
Duvar kalınlığı
Yazdırma hızı
Nozul sıcaklığı
Tabla sıcaklığı

0.2 mm
0.4 mm
1.2 mm
30 mm/sn
200 0C
50 0C

Uzuvların her biri tek tek ve eşit şartlarda
yazdırılmıştır. Her bir uzuv için kullanılan
standart yazdırma parametreleri Tablo 1’ de
verilmiştir.

Katmanlı üretim yöntemleri sayesinde özel ve
karmaşık yapılı parçalar kolaylıkla üretilebilir.
Tasarımı yapılan parçanın prototipi, kalıp
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yazdırılmıştır. Merkezden 100 mm’lik kısmı
ise belirlenen doluluk oranları (%25, %50 ve
%100) ve dolgu lifi açılarında (450, 900 ve
1350) yazdırılmıştır. Şekil 3’ de 3B yazdırılan
uzuv boyut parametreleri verilmiştir. Parça
kalınlıkları eşit ve 30 mm’dir.

Şekil 3. 3B model parça ölçüleri (mm)

Şekil 4’ de farklı doluluk oranı ve dolgu lifi
yönlerinde tasarlanan ve yazdırılan uzuvlar
görülmektedir.

Şekil 2. Sapphire Plus 3B yazıcı

Her bir uzuvda 3 dış katman (1.2 mm)
kullanılmıştır. Uzuv bağlantı yerlerinin
dayanıklılığı için bağ noktaları %100 dolulukta

(a)

(b)

(c)
Şekil 4. %25-%50-%100 doluluk oranlarında uzuvların tasarımları ve yazdırılmış görünümleri
(a:450 , b:900 , c:1350)
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Döner enkoder
Asenkron motor
3B yazdırılmış
krank

Doğrusal
enkoder
Rijit biyel

Piston

Şekil 5. Deneysel sistem elemanları

Deneysel sistem kurulumu ve elemanları Şekil
5’ de verilmiştir. Mekanizmanın tahrik mili,
380 voltluk bir sürücü ile çalıştırılan, 1.5 kW’
lık asenkron motor ve motor çıkış miline bağlı
1:10 çıkış hızına sahip redüktör ile tahrik
edilmektedir. Krank mili anlık konumu
redüktör çıkış milinde bağlı olan döner
enkoder ile pistonun anlık konumu piston
üzerindeki
doğrusal
enkoder
ile
ölçülmektedir. Enkoderlardan alınan sinyaller
National Instruments USB 6151 model veri
toplama cihazı ile bilgisayar ortamına
aktarılmıştır.

boyunca piston konumundaki maksimum
sapma rijit uzuvlu mekanizmaya göre % 0.16
olmuştur. 900’ lik dolgu lifi açısında minimum
konum krankın 1850’ lik konumunda
gerçekleşmiş ve krank konumundaki
maksimum sapma % 0.013 olmuştur.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

(a) %100 doluluk oranı

Farklı dolgu oranlarında (%100 (a), %50 (b),
%25 (c)) yazdırılmış krank uzvuna sahip
krank-biyel mekanizmasında, krank açısına
göre pistonun konum değişimleri Şekil 6’ da
verilmiştir. Doluluk oranları için verilen her
bir grafikte 450, 900 ve 1350’ lik farklı dolgu
lifi açıları ile birlikte rijit uzuvlu
mekanizmaya ait piston konum değişimleri
verilmiştir. Şekil 6a’ da, her üç dolgu lifi
açısında yazdırılan uzuvların, dolgu lifi
açısından bağımsız olarak rijit uzuvlu
mekanizma ile aynı davranışı sergilemektedir.
Ancak doluluk oranı azaldıkça çıkış uzvu olan
piston konumunda sapmalar meydana geldiği
görülmektedir. Şekil 6b’de %50 doluluk oranı
için verilen grafiklerde, ölü konumlar harici
bölgelerde rijit mekanizma davranışı
görülmekle birlikte 00’ lik ve 1800’ lik ölü
konumlarda rijit uzuvlu mekanizmaya göre
maksimum ve minimum konumlarda küçük
sapmalar olduğu görülmektedir. 450’ lik dolgu
lifi açısında minimum konum, krankın 1810’
lik konumunda gerçekleşmiş ve hareket

(b) %50 doluluk oranı

(c) %25 doluluk oranı
Şekil 6. Doluluk oranının piston konumuna etkisi
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1350’ lik dolgu lifi açısında ise minimum
konum krankın 1840’ lik konumunda ve piston
konumundaki maksimum sapma % 0.01
olarak gerçekleşmiştir. Maksimum konumlar
ise sırasıyla 3570’ lik, 3610’ lik ve 3620’ lik
konumlarda gerçekleşmedir. %25 doluluk
oranında ise mekanizmanın her konumunda
diğer doluluk oranlarına göre önemli ölçüde
sapmalar meydana gelmektedir. 450’ lik dolgu
lifi açısında, maksimum konumlarda, piston
konumunda % 1.067 ve 1800’ lik konumda
%1.36, 900’ lik dolgu lifi açısında, başlangıç
ve 1800’ lik konumda % 0.73, son olarak
1350’ lik dolgu lifi açısında başlangıç ve 1800’
lik konumlarda % 0.78 sapma meydana
gelmiştir. Hareketin yön değiştirmesinden
dolayı ölü konumlarda bu sapmaların daha
fazla olduğu görülmektedir. Piston gidipgelme hareketi yaptığından dolayı ölü
konumlarda piston hızı anlık olarak sıfır
olmakta
ve
hareket
aniden
yön
değiştirmektedir. Bu durumun sonucu olarak,
doluluk oranının azalmasıyla birlikte ölü
konumlar etrafında, 3B yazdırılmış krank
uzvunda uzamalar ya da kısalmalar meydana
geldiği görülmektedir. Hareketin devam ettiği
(krankın ~500 - ~1200 ve ~2400 - ~3100 açısal
konumlarında) konumlarda %100 ve %50
doluluk oranlarında mekanizmanın, rijit
mekanizma davranışı sergilediği %25 doluluk
oranlarında ise küçük sapmalar meydana
geldiği görülmektedir.

mekanizmada,
krank
uzvunun
açısal
konumuna göre pistonun maksimum ve
minimum konumlarının değişmesine neden
olmaktadır. Piston konumundaki en büyük
sapma 450’lik dolgu lifi açısında ve en küçük
sapma
900’lik
dolgu
lifi
açısında
gerçekleşmiştir. Gelecek çalışmalarda, farklı
doluluk oranları ve farklı dolgu lifleri ile 3B
yazdırılmış uzuvların mekanizma dinamiğine
katkısının yanı sıra, duvar kalınlığı, katman
kalınlığı, farklı yazdırma sıcaklıkları, farklı
malzemeler (ABS, PETG vb.) farklı
geometriler gibi parametrelerin incelenmesi
3B yazdırılmış parçaların makine dinamiğine
etkisinin ve kullanılabilirliğinin görülmesi
hakkında daha iyi bilgi verecektir.
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Kren sistemlerinde yükün kaldırılması, taşınması ve indirilmesi durumlarının her biri kren
sistemi üzerinde farklı dinamik etkileri ortaya çıkarmaktadır. Kren sistemlerinde en çok
karşılaşılan problemlerden biride kaldırma grubunun dişli ve yataklarında meydana gelen
problemlerdir. Bu nedenle kaldırma grubuna etki eden dinamik etkilerin dikkate alınarak
analiz edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada özellikle çok arabalı kren
sistemi üzerinde kaldırma esnasında meydana gelen etkileri incelemek amacıyla deneysel
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yükün kaldırılması esnasında kaldırma grubunu oluşturan
tambur, halat ve dişli grubu üzerin meydana gelen kuvvetler belirlenmiştir. Elde edilen bu
kuvvetler Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) kullanılarak kaldırma grubu dinamik analizi
gerçekleştirilmiştir. Analizlerde kaldırama grubu tambur halat ve redüktör bir bütün olarak
modellenmiştir. Yapılan dinamik analizlerin statik analizlerden çok daha büyük gerilmelere
neden olduğundan dolayı kaldırma gruplarının tasarımında daha doğru olacağı sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle kren sistemleri için tasarlanacak olan kaldırma grubu dişli vb.
yapılarda bu durumun dikkate alınarak yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle
de gerçekleştirilen bu çalışma yapılacak olan bu tür tasarımalar için örnek teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kren dinamiği, kaldırma grubu, sonlu elemanlar metodu, dinamik analiz, çok
uzuvlu yapı dinamiği

DYNAMIC ANALYSIS OF LIFTING GROUP IN OVERHEAD TYPE CRANES
ABSTRACT
Each case of lifting, carrying and lowering the load in crane systems creates different dynamic effects
on the crane system. One of the most encountered problems in crane systems is the problems that
occur in the gears and bearings of the lifting group, For this reason, it is necessary to analyze the
dynamic effects affecting the lifting group. In this study, experimental studies were carried out to
examine the effects that occur during lifting, especially on the multi-car crane system. During the
lifting of the load, the forces on the drum, rope and gear group that make up the lifting group were
determined. The dynamic analysis of the lifting group was carried out by using the Finite Element
Method (FEM) for these forces. In the analysis, the hoisting group, drum rope and reducer are
modeled as a whole. It is concluded that the dynamic analyzes will be more accurate in the design of
the lifting groups, since they cause much greater stresses than the static analyses. For this reason, the
lifting group gear, etc., which will be designed for crane systems. it is necessary to take this situation
into consideration in buildings. This study, which has been carried out with this aspect, sets an
example for such designs to be made.

Keywords: Crane dynamics, lifting group, finite element method, dynamic analysis, multibody
structural dynamics
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hücreleri
vasıtasıyla
dinamik
olarak
ölçülmüştür. Dinamik olarak elde edilen bu
kuvvetler sisteme halat üzerinde gelen bir yük
olarak uygulanmıştır. Bu yönüyle bu çalışma
literatüre gerçekçi daha doğru bir analiz
yöntemi sunmaktadır.

1. GİRİŞ
Krenler DIN 15001’e göre bir taşıma
elemanına (genellikle halata) asılı olan yükü
kaldıran ve çeşitli yönlerde hareket ettiren
kaldırma ve taşıma makineleridir. Kren
çeşitleri arasında köprülü krenler, portal
krenler, döner krenler ve kablolu krenler
sayılabilir [1]. Kren sistemi genellikle üç
gruptan oluşur. Bunlar; araba yürütme grubu,
köprü yürütme grubu ve indirme kaldırma
grubu olarak sıralanabilir. Mühendislik
sistemlerinde sisteme etki eden yüklerin
zamanla değiştiği durumlarda sistem üzerinde
konumlarının da değişmesinden dolayı
sistemler
dinamik
zorlanmaya
maruz
kalmaktadırlar. Sisteme etki eden bu tip
yüklemelerde, yükün konumu ve genliklerinde
değişimlerden dolayı değişen şartlara göre
sistemde dinamik bir tepki oluşmaktadır. Kren
sistemlerinde etki eden dinamik etkilerden bir
tanesin de yükün hareketli olduğu durumla
beraber yükün kaldırılması ve indirilmesi
esnasında da meydana gelmektedir. Kren
sistemi dinamiği, günümüze kadar birçok
araştırmacı tarafından teorik ve deneysel
çalışmalar yapılmış ve bu konuda en kapsamlı
çalışama Fryba tarafından gerçekleştirilmiştir
[2]. Bununla birlikte kren üzerinde
araba
hareketinin dikkate alındığı hareketli yük
problemi üzerinde yapılan
çalışmalara
rastlanmaktadır .[3, 4], [5],[6] [7], [8]. Ayrıca
krenler üzerinde yapılan çalışmalarda sonlu
elamalar yöntemi kullanılarak tasarımları
konusunda çalışmalara da rastlanmaktadır [9].
[10]. Aynı şekilde kren sistemlerinin serbest
titreşimleri
ve
zorlanmış
titreşimleri
konusunda çalışmalara rastlanmaktadır [11],
[12], [13],[14, 15] . Krenin kaldırma dinamiği
konusunda farklı çalışma şartlar altında Niu
çalışmalar gerçekleştirmiştir[16]. Ayrıca bir
krenin yükü kaldırılması ve indirilmesinin
model ve kontrolü üzerinde çalışma William
Singhose tarından yapılmıştır[17]. Yau çift
arabalı askı tip bir krenin dinamiğinin
araştırmasını yapmışlardır[18].
Bu çalışmada, kren sistemi üzerinde tambur,
redüktör ve halat sistemi ayrı bir dinamik
model olarak incelenmiştir. Normal olarak
kren sistemi üzerinde salınım ve yükün sürekli
değiştiği durumlarla karşılaşıldığı için
kaldırma grubuna gelen dinamik etkiler
deneysel olarak belirlenmiştir. Farklı çalışma
hızlarında ve yüklerde yükün hareketi
esnasında halata gelen değişken yükler yük

2. DENEYSEL KUVVET ÖLÇÜMÜ
2.1. Ölçüm Sistemi
Kren sisteminde en büyük etkilerden biri
yükün kaldırılması esnasında kaldırma grubu
tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle kren
sistemi kaldırma grubuna etki eden etkilerin
kaldırılacak yükün yerden teması kesilerek,
belirli bir yüksekliğe kaldırılana kadar nasıl
değiştiğinin analiz edilmesi önem arz
etmektedir. Aynı şekilde aynı yükün
taşınmasında
çok
arabalı
sistemler
kullanıldığında nasıl etkiler meydana geldiğini
incelemek önem arz etmektedir. Kren
sisteminde halatın esnek olması ve tambura
sarılması
durumu
tam
olarak
modellenemediğinden dolayı halat üzerinde
meydana gelen kuvvetlerin belirlenmesi
deneysel olarak gerçekleştirilebilir. Kren
kaldırma grubuna meydana gelen etkilerin
neler olduğunun tespit edilmesi halatlar
üzerinden sağlanabilir. Bu ölçüm şekli; halatın
araba üzerine sabit olan yerlerine yük hücresi
yerleştirilerek yapılmıştır. Deneysel kren
sisteminde iki farklı araba sayısında
maksimum yükün iki farklı hızda kaldırılması
şartlarına göre düzenek oluşturarak kuvvet
değişim ölçümü gerçekleştirilmiştir. Deneysel
kren sisteminin özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo1. Kren sisteminin özellikleri
Parametreler
Değer
Köprü Açıklığı
7m
Kaldırma Yüksekliği
4m
Maksimum Yük
1540 kg
Kaldırma Hızı
4 m/min
Kaldırma Motor Gücü
2,5 Kw
Köprü Hareket Uzunluğu
5m
Köprü Hareket Açısal Hızı
147,7 rpm
Köprü Hareket Motor Gücü
0,37Kw
Araba Hareket Açısal Hızı
16 rpm
Araba Hareket Motor Gücü
0,25 Kw
Çelik Halat (6*19 Fiber Core)
8 mm
Kanca
DIN15401
Malzeme
St 37

Halatlarda kuvvet ölçümü için oluşturulan
deneysel düzeneğin blok diyagramı Şekil 1’de
verilmiştir
Ölçüm sisteminde; ESİT marka SPA 600, tek
noktadan belli bir alanda ölçüm yapabilen yük

81

Askı Tip Krenlerde Kaldırma Grubu Dinamik Analizi

hücresi kullanılmıştır[19]. Bu ölçüm esnasında
yük hücresinden elde edilen analog verilerin
dijital verilere dönüştürebilmek amacıyla yine
ESİT marka LCA D [20] yük hücresi yükseltici
ve dönüştürücüsü kullanılmıştır. Kullanılan
LCA (Load Cell Amplifier) endüstriyel
ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış,
yüksek çözünürlüklü bir Analog-Dijital
dönüştürücü cihazdır. Şekildeki sistemden yük
hücrelerine enerji sağlamak ve veri işlemi için
kablo bağlantıları ile gerçekleştirilmiştir.
Verilerin
zamana
bağımlı
olarak
kaydedilebilmesi için RS 485 çevirici
bağlantıları
gerçekleştirilerek
sisteme
bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Sistemden
verilerin kaydedilmesi için kullanılan program
ara yüzü de bu resimde verilmiştir.

gerçekleştiriliştir. Yükün kaldırma mesafesi
olarak yerden 2.5m yüksekliğe kaldırılıp
tekrardan indirilmesi dikkate alınmıştır.
Deneysel çalışmada 1540kg yükün 2.5m
yüksekliğe
kaldırılması
ve
tekrardan
indirilmesi için 3.6m/dak ve 2m/dak kaldırma
hızları
dikkate
alınarak
ölçümler
gerçekleştirilmiştir. Bu kuvvetlerin tespit
edilmesindeki asıl amaç ise kaldırma grubu
üzerine (tambur, halat ve dişli grubu üzerinde)
meydana gelen dinamik etkilerin neler
olduğunu ortaya koymaktır. Bu nedenlerle
kaldırma esnasında elde edilen bu değişimler
kaldırma
grubu
dinamik
analizinde
kullanılacaktır. Burada araba sayıları ve
yukarıda belirtilen çalışma şartları dikkate
alınarak deneysel çalışmalar yapılmış ve elde
edilen sonuçlar grafikler halinde verilerek
sonuçlar irdelenmiştir.
Burada seçilen iki farklı kaldırma hızı için
deneyler yapıldığı için kaldırma ve indirme
süreleri değişmektedir. Deneyler yapılırken
2.5m yüksekliğe kadar kaldırma işlemi
yapıldıktan sonra yaklaşık 5sn beklenip
tekrardan indirme yapılmıştır. Kaldırma
hızlarına göre kaldırma süresi, indirme süresi
ve bekleme sürelerine bağlı olarak elde edilen
kuvvetlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Belirtilen hızlara göre gerçekleşen süreler
Tablo 2’de verilmiş ve grafikler üzerinde
değerlendirme yapılırken bu durum dikkate
alınmıştır.
Tablo 2. Kaldırma indirme süreleri
Kaldırma
Kaldırma
Bekleme
İndirme
Hızı(m/dak)
süresi (s)
Süresi(s)
Süresi(s)

2
3.6
Şekil 1. Kren sistemi üzerinde kaldırma grubunda
meydana gelen kuvvet ölçümü için gerçekleştirilen
sistemin blok diyagramı

26-27
14-15

4-5
4-5

26-27
14-15

Bir arabalı kren sisteminde 1540kg yükün
kaldırılması ve indirilmesi durumunda halatta
meydana gelen dinamik kuvvet değişimi Şekil
2’te verilmiştir

2.2. Kuvvet Ölçüm Sonuçları
Kren sistemi üzerinde bir ve birden fazla araba
ile farklı hızlarda ve farklı yüklerin
kaldırılması esnasında kaldırma grubunda
meydana gelen kuvvet değişimleri deneysel
olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu
çalışmada bir yükün kaldırılması ve indirilmesi
durumunda araba halatı üzerinde meydana
gelen kuvvetlerin değişiminin nasıl olduğu ve
kaldırma grubunun üzerinde nasıl bir kuvvet
değişimine maruz kaldığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bu bölümde yükün yerden teması
kesilip belirli bir yüksekliğe kadar kaldırılıp
belli bir bekleme süresinden sonra tekrardan o
yükseklikten indirilmesi yapılarak ölçümler

Şekil 2. Bir arabalı kren sisteminde 1540kg yükün farklı
kaldırma hızlarında halatta meydana gelen kuvvet
değişimi
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Yükün 1540kg olması durumunda yükün
yerden temasının kesilmesi için gerekli kuvvet
ve atalet etkileri nedeniyle her iki kaldırma
hızında da ilk 5.sn’ye kadar aşırı bir değişim
söz konusu olduğu görülmektedir. 1540 kg
yükün kaldırılması ve indirilmesinde meydan
gelen kuvvet değişiminin yüksek kaldırma
hızında
gerçekleştiği
anlaşılmaktadır.
Grafiklerden anlaşılacağı üzere kaldırmanın
başlangıcı ve bitiş esnasında sürekli bir
değişken yükle karşılaşıldığı ve kaldırma
grubu analizi için bu değişimin dikkate
alınması gerektiği anlaşılmaktadır.
Aynı yük miktarları ve kaldırma hızları için iki
arabalı şartlar altında da deneyler yapılarak
halatlar üzerinde meydana gelen etkiler
belirlenmeye çalışılmıştır. İki arabanın
kaldırma esnasında yük ile bağlandığı görünüş
Şekil 3’te gösterilmiş

Şekil 4. İki arabalı kren sisteminde 1540kg yükün farklı
kaldırma hızlarında halatlarda meydana gelen kuvvet
değişimi

3. SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
3.1 Katı modelleme
Helisel
dişli
tasarımlarında
öncelikle
belirlenmesi gereken parametrelere ihtiyaç
bulunmaktadır.
Bu
parametreler
dişli
tasarımlarında giriş parametreleri olarak
isimlendirilirler. Bunlar Modül, dişli sayısı,
helis açısı, dişli genişliği ve göbek çapıdır. Bu
parametreler belirlendikten sonra dişliyi
oluşturan diğer parametreler bu parametreye
göre belirlenmektedir. Kaldırma grubunda
kullanılan dişlilerin analizini sonlu elamanlar
yöntemi ile yapabilmek için katı modele
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle dişlilerin
modellemesi için katı tasarım programlarından
Solidworks programı kullanılmış ve verilen
parametrelere göre dişlilerin katı modelleri
oluşturulmuştur. Dişli grupları için kullanılan
giriş parametreleri Tablo 3’te verilmiştir.

Şekil 3. İki arabalı sisteminde arabaların konumu ve
yükün bağlantı şekillerinin görünümü

1540 kg yükün kaldırılması durumunda
meydana gelen farklı kaldırma ve indirme
hızlarına göre kuvvet değişimi Şekil 4’de
verilmiştir. Sonuçlara göre yük hücrelerinde
meydana gelen yük değişimlerinin farklılık
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum kren
sisteminde kanca ve diğer ekipmanlar her ne
kadar simetrik olarak bağlansa da çalışma
esnasındaki kanca ağzının dönmesi halatın
tambura sarılma esnasındaki geometrik yapı
değişikliklerinin sebep olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Kaldırma dişli kutusu dişli tasarım parametreleri
Dişli
parametreleri

Modül

Diş
sayısı

Helis
yönü

Helis
açısı

Dişli
genişliği

3.Kademe

2.Kademe

1.Kademe

(mm)

83

Tahrik
Eden
Dişli

1.25

15

Sol

20°

20

Tahrik
Edilen
dişli

1.25

71

Sağ

20°

20

Tahrik
Eden
Dişli

1.25

15

Sol

20°

20

Tahrik
Edilen
dişli

1.25

71

Sağ

20°

20

Tahrik
Eden
Dişli

2

20

Sol

20°

20

Tahrik
Edilen
dişli

2

72

Sağ

20°

20
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Yukarıda belirtilen tasarım parametrelerine
göre 3 kademe için oluşturulan dişlilerin katı
modeli Şekil’5 te verilmiştir.

a)

yapının kaldırma durumunda dinamik analizi
gerçekleştirmek amacıyla tasarımı yapılmıştır.
Rulmanlar dişliler, halattan oluşan yapının
görünümü ise Şekil 7’de verilmiştir

b)

c)

Şekil 5. Kaldırma grubu dişli Grupları a)1. Kademe b)
2.Kademe c) 3.Kademe

Şekil 7. Tambur halat ve dişlilerden oluşan kaldırma
grubu

Katı modeli gerçekleştirilen dişlilerden oluşan
dişli kutusuyla beraber kaldırma grubunu
oluşturan tambur, kanca grubu ve araba
yürütme grubunun katı modeli Şekil 6’da
verilmiştir.

3.2 Kaldırma Grubunun SEM Metodu ile
Dinamik Analizi
Kaldırma grubunda kaldırma esnasında
meydana gelebilecek etkileri karşılaştırmalı
olarak değerlendirmek için öncelikle yükün ve
momentin sabit olduğu şartlar dikkate alınarak
statik analiz gerçekleştirilmiştir. Yükün
zamanla
değiştiği
durumdaki
etkileri
incelemek amacıyla da transient (geçici veya
ayrık zamanlı) analizi gerçekleştirilmiştir.
Kaldırma grubunun hareket eden parçalarından
oluşan kısmın analiz edilebilmesi amacıyla
daha önce tambur halat ve dişli kutusundan
oluşan katı model (Şekil. 7) kullanılmıştır.
Kaldırma
grubunun
analizleri
gerçekleştirilirken yaygın şekilde kullanılan
SEM analiz programı ANSYS ‘te gerilme
analizi yapılıp yükün ve torkun değişmediği
kabul edilerek dişliler, tambur ve halat
üzerinde meydana gelen gerilmeler ve
deformasyonlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kaldırma grubunda dişli grubunu oluşturan
dişliler için genellikle mekanik özellikleri daha
iyi olan ve tercih edilen 34CrNiMo6 malzeme
tercih edilmiştir. Tambur ve halat içinse
malzeme olarak yapı çeliği malzemesi
kullanılmıştır. Kullanılan bu dişli malzemesi

Şekil 6. Kaldırmada kullanılan tüm bileşenlerle arabanın
görünümü

Kaldırma esnasında en önemli parçalardan biri
olan 3 kademeli redüktör ve tamburdan oluşan
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ile tambur ve halat için kullanılan
malzemelerin mekanik özellikleri Tablo 4’te
verilmiştir.

Sistemin motordan tahrik edilmesi, yükün
kaldırıldığı durumda halat üzerinde kuvvet
olmasından dolayı motor milinde tork halatta
ise kuvvet aynı anda etkidiği durum dikkate
alınarak kaldırma grubu arasındaki parçaların
bağlantı ve çalışma şartları belirlenmiştir.
Belirtilen yükleme şartlarına göre yükleme ve
sınır şartlarının görünümü Şekil 8’de
verilmiştir.

206
GPa
210
GPa

0.3
0.3

750
MPa
250
MPa

Gerilmesi
(Çekme)
Kopma
Gerilmesi

Elastiklik
Modülü

7870
kg/m3
7850
kg/m3

Akma
Gerilmesi
(Çekme)
Akma

Yoğunluk

34CrNi
Mo6
Yapı
çeliği

Poisson Ora.

Malzeme

Tablo 4. Kullanılan dişli ve tambur malzemelerinin
özellikleri

750
MPa
250
MPa

Kaldırma grubunun elemanlara bölünmüş
görünümü Şekil 9’da verilmiştir.

965
MPa
460
MPa

Dişli analizi için motordan tahrik edildiği kabul
edilerek iki farklı kaldırma hızına göre 2m/dak
ve 3.6m/dak kaldırma hızlarında yukarıda
verilen denklemlere göre M3.6=9.386N.m,
2m/dak için M2=16.864N.m’lik bir torkun
etkilediği hesap edilmiştir. Yükün uygulandığı
durumda ise yük halat üzerinden tambura etki
ettiği
için
maksimum
yükün
kaldırılması(1540kg) dikkate alınarak ve
kaldırma
esansında
hareketli
makara
kullanılması nedeniyle halat üzerinden
7700N’luk statik bir yükün etkidiği kabul
edilerek analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil 9. Kaldırma grubu elemanlara bölünmüş
görünümü

3.3. Kaldırma Grubu Dinamik Gerilme
Analiz Sonuçları
Öncelikle moment etkisinde bir araba ile
kaldırılması durumunda meydana gelen her bir
dişli grubunda dişlilerde meydan gelen gerilme
değişimleri analiz edilmiştir. İki farklı moment
değerine göre elde edilen statik analiz sonuçları
Tablo 5 ‘de verilmiştir. Örnek olarak dişli
gruplarında meydana gelen eş değer VonMisses gerilmesi sonuçlarının görünümü Şekil
10’da verilmiştir diğer analizlerde de
maksimum gerilmeler dişli temas noktalarında
oluştuğundan elde edilen sonuçlar tablo ve
grafiklerle ifade edilmiştir. Statik olarak
2m/dak kaldırma hızına göre motor milinde
meydana gelen moment değeri büyük
olduğundan dolayı meydana gelen gerilme
değerlerinin büyük olduğu anlaşılmaktadır.
Gerilme dağılımları incelendiğinde ise
maksimum
gerilme
değerlerinin
dişli
gruplarında
dişin
temasta
bulunduğu
bölgelerde gerçekleştiği görülmektedir.

(a)

(b)

Tablo 5. Farklı kaldırma hızlarında dişli gruplarında
meydana gelen maksimum statik eş değer Von-Misses
gerilme değerleri
Maksimum Statik Eş Değer Von-Misses
Gerilmeleri (Pa)
Analiz şekli
1.Dişli
2.Dişli
3. Dişli
Grubu
Grubu
Grubu
M2m/dak
3,9281e+8 2,2733e+7 1,8075e+6

Şekil 8. Yükleme ve sınır şartlarının görünümü
(a)Moment uygulandığında (b)Moment ve kuvvet
uygulandığında

M3.6m/dak
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2,1863e+8

1,2653e+7

1,006e+6
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Gerçek çalışma şartı düşünüldüğünde kaldırma
hızına göre motor milinde moment
uygulanırken tambura sarılı halat ucunda ise
taşınan yükün ağırlığına göre bir kuvvet etkisi
söz konusudur. Bu şartlar dikkate alındığında
aynı yükün iki farklı kaldırma hızına göre hem
moment hem de yükün etkilediği durumda
dişlilerde meydana gelen gerilme değişimleri
Tablo 6’da verilmiştir.

için halat üzerinde yük etkisi varken motor
milinde de moment etkisi bulunmaktadır. Bu
nedenle daha gerçekçi analiz yapılabilmesi
amacıyla her iki etkide dikkate alınarak
analizler yapılmıştır. Kaldırma grubunda
yükün sabit etkidiği durum dikkate alınarak
yapılan statik analiz sonucu Tablo 7’de
sunulmuştur. Değişken yük dikkate alındığında
ise dişli gruplarında zamanla meydana gelen eş
değer gerilme değişimi Şekil 11’de verilmiştir.
Statik analiz sonuçları incelendiğinde 3. dişli
grubunda meydana gelen gerilmeler aynı 1. ve
2. dişli grubunda her iki kaldırma hızı içinde
bir artış gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Her iki
şartın uygulanmasında sadece
kuvvet
uygulandığı duruma göre gerilme değerlerinde
atış gözlemlenmektedir. Kaldırma hızları
açısından değerlendirildiğinde ise benzer
karakteristiklerde değişim söz konusudur.

Tablo 6. Farklı kaldırma hızlarında moment ve yükün
birlikte uygulandığında dişli gruplarında meydana gelen
statik eş değer Von-Misses gerilme değerleri
Maksimum Statik Eş Değer Von-Misses
Gerilmeleri (Pa)
Analiz
1.Dişli
2.Dişli
3. Dişli
Şekli
Grubu
Grubu
Grubu
M2m/dak4,7895e+7 7,1762e+7 7,1762e+7
F7700N
M3.6m/dak3,0555e+7 7,0511e+7 2,9148e+8
F7700N

Tablo 7. Yükün bir araba ile farklı hızlarda
kaldırılmasında halata kuvvet motor miline moment
etkisinde dişli gruplarında meydana gelen statik eş değer
Von-Misses gerilme değerleri

Moment ve kuvvet etkisini aynı anda
uygulaması durumunda ise sadece momentin
uygulanmasına göre 1 dişli gruplarında
gerilmelerde azalma 2. ve 3. dişli grubunda
artış gerçekleştiği görülmektedir.

Maksimum Statik Eş değer Von-Misses
Gerilmeleri (Pa)
Analiz şekli

1.Dişli

2.Dişli

3.

Dişli

Grubu

Grubu

Grubu

2,637e+8

1,587e+8

4,3717e+8

1,2489e+8

1,5258e+8

4,4553e+8

M2m/dak
F2m/dak
1araba
M3.6m/dak
F.3.6m/dak
1araba

Kaldırma işleminin iki araba ile yapılaması
durumunda meydana gelen gerilme statik
analiz sonucu Tablo 8’de değişken yüke göre
yapılan analiz sonuçları ise Şekil. 12’de
verilmiştir.
Tablo 8. Yükün iki araba ile farklı hızlarda
kaldırılmasında halata kuvvet motor miline moment
etkisinde dişli gruplarında meydana gelen statik eş değer
Von-Misses gerilme değerleri
Maksimum Statik Eş değer Von-Misses Gerilmeleri
(Pa)
Analiz şekli
Şekil 10. Eş değer Von-Misses gerilme dağılımı
görünümleri a) 1. dişli grubu b) 2.dişli grubu c) 3. dişli
grubu

M2m/dak F2m/dak

Kren
siteminde
kaldırma
işlemi
gerçekleştirilirken kaldırma grubu sadece
moment veya sadece kuvvet etkisinde
kalmamaktadır. Halat ucuna yük bağlandığı

2araba
M3.6m/dak
F.3.6m/dak 2araba
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1.Dişli

2.Dişli

3.

Dişli

Grubu

Grubu

Grubu

3,256e+8

8,9993e+7

2,2071e+8

1,4688e+8

8,6467e+7

2,377e+8
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Şekil 11. Bir araba ile yükün kaldırılması durumunda farklı kaldırma hızlarına göre halata kuvvet motor miline moment
etkisinde dişli gruplarında meydana gelen maksimum Von-Misses gerilme değişimi

Şekil 12. İki araba ile yükün kaldırılması durumunda farklı kaldırma hızlarına göre halata kuvvet motor miline moment
etkisinde dişli gruplarında meydana gelen maksimum Von-Misses gerilme değişimi
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Yükün iki arabalı kaldırılması durumunda hem
moment hem de kuvvet etkisi altında statik
gerilmelerde 1.dişli grubunda artış ikinci ve
üçüncü dişli grubunda ise bir azalma olduğu
görülmektedir. Değişken yükün uygulamasına
göre geçekleştirilen analizler incelendiğinde 1.
dişli grubunda azalma 2. dişli grubunda benzer
değer ve karakteristikte 3. dişli grubunda ise
azalma gerçekleştiği görülmektedir. Burada
hızlı kaldırma şartlarında bir arabalı durumla
mukayese edildiğinde gerilme değerinin düşük
hızla kaldırılmaya göre yüksek değerlerde
olduğu anlaşılmaktadır. 1. dişli ve 2.dişli
grubunda 4s’ den sonra sabit bir değişim
olduğu görülmektedir

alınarak
yapılması
gerekliliği
ortaya
çıkmaktadır. Bu yönüyle de gerçekleştirilen bu
çalışma yapılacak olan bu tür tasarımalar için
örnek teşkil etmektedir
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Bu çalışma yılın bütün günlerinde güneş panelinin güneş ışınlarını dik açıda alabilmesini sağlayan 5
uzuvlu ve iki serbestlik dereceli bir küresel mekanizmanın tahrikelzem mafsallarının dönme
eksenlerinde minimum tork oluşan optimum tasarım araştırmasını sunmaktadır. Bu kapsamda
optimizasyon problemi amaç fonksiyonu ve kısıtları oluşturulmuştur. Yapay Harmonik Arı Kolonisi
(YHAK) algoritması kullanılarak çözüm elde edilmiştir. Elde edilen en iyi tasarım değişkenleri ile
şematik mekanizma tasarımı sonuç olarak verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küresel mekanizma, Güneş takip sistemi, Sezgisel optimizasyon, Yapay
harmonik arı kolonisi algoritması
OPTIMAL SPHERICAL MECHANISM DESIGN FOR SUN TRACKING ON TWO AXIS
ABSTRACT
This paper presents a research for minimum torques on the fixed joints rotation axis of optimum
spherical mechanism design with five bar and two degree of freedom which can provide a solar panel
to get sun rays perpendicular. In this context, the objective function and constraints of the
optimization problem were created. The solution was obtained using the Artificial Harmonic Bee
Colony (AHBC) algorithm. The schematic design of mechanism was given as result with the best
design variables.
Keywords: Spherical mechanism, Sun tracking system, Heuristic optimization, Artificial Harmonic
Bee Colony algorithm
1. GİRİŞ

sistemlere göre daha fazla enerji üretimi yaptı.
Barker, Neber [4], rüzgâra dayanıklı ve
minimum gölge alanı oluşturan parabolik
güneş paneline bağlı birbirine dik iki lineer
kızak üzerinde iki çubuk mekanizmasının
hareketi ile güneş takibi gerçekleştirdiler. Bu
sistemin %30 verim sağladığını tespit ettiler.
Yao, Hu [5], bina çatılarında kullanıma yönelik
çift eksenli iki serbestlik dereceli rüzgâr
dayanımı yüksek düzlemsel bir mekanizma ile
%30 verim elde ettiler. Cammarata [6], güneş
takibi için üç kardan mafsalı, iki prizmatik
mafsal ve 2 küresel mafsaldan oluşan bir
hareket platformunun kinematik özelliklerini
inceleyerek optimum çalışma uzayını literatüre
kattı. Literatürde güneş takibi yapan küresel
mekanizma tasarımının minimum sabit mafsal
torku gözetilerek yapıldığı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu sebeple daha önceden
yapılmış çalışmamdaki [7] takip yöntemi
değiştirilerek yeni bir tasarım ortaya
koyulmuştur.

Güneş enerjisi ile alakalı teknoloji gelişip
yaygınlaştıkça fosil yakıtların kullanımı ve
buna bağlı olarak hava kirliliği azalacaktır.
Güneş takip sistemleri, güneş ışınlarından
elektrik üreten güneş panelinin daha çok enerji
üretmesi için yılın her günü, saati ve
dakikasında uygun konuma hareketini
sağlamaktadır. 1978 yılında 30 $/W
maliyetindeki güneş panellerinin 1 $/W
maliyete düştüğü gibi [1] güneş takip
sistemlerinin de yaygın kullanılabilmesi için
daha düşük maliyetlerde imal edilmesini
sağlayacak yeni tasarım çalışmaları elzemdir.
Abdallah and Nijmeh [2], dişli mekanizması
kullanarak iki eksenli güneş takip sistemi
tasarlayıp
Programlanabilir
Mantıksal
Denetleyici kullanarak bir günde 5 farklı
konuma güneş panelinin hareketini sağlayarak
32o güney doğrultuda eğimli sabit bir güneş
panelinden %41 daha fazla elektrik üretmeyi
başardı. Oner, Cetin [3], küresel motor
tasarlayarak oluşturdukları 3 serbestlik
dereceli sistem ile Güneş takibi yaparak sabit
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2. GÖKKÜREDE GÜNEŞ HAREKETİ
Gökyüzünde Güneş’in konumu, Dünya
üzerindeki
bir
gözlemcinin
coğrafi
koordinatlarının
ve
zamanın
bir
fonksiyonudur. Dünya Güneş etrafında yıl
boyunca dönerken, Güneş, Dünya’ya göre
elips şeklinde bir görünge boyunca hareket
ediyor görünür. Dünya’nın kendi ekseni
etrafında
dönmesi,
sabit
yıldızların
gökyüzünde Şekil 1’de görüldüğü gibi bir
hareket yapmasına neden olur.
Astrolojide GMT (Greenwich Mean Time)
zaman ölçüm yönteminde, Güneş, Greenwich
gözlem meridyenine tam dik açılarda olduğu
anı öğle kabul edilerek zaman hesaplaması
yapılmıştır. Fakat bu hesaplama Dünya’nın
düzensiz hızı ve dönme eksenindeki eğikliği
nedeniyle 16 dakikalık hata ile gerçekleşmiştir.
Daha hassas netice alabilmek için UTC
(Coordinated Universal Time) evrensel
koordinatlı zaman hesabı kullanılmıştır.
Gözlemcinin yerel saati ve konumunda
Güneş’in konumunu hesaplamak için Şekil
1’deki eliptik yörüngenin bulunduğu yatay
düzlemde konum hesaplama, ekvatoral
koordinat sistemine dönüştürme, yatay düzlem
koordinat sistemine dönüştürme işlemleri
yapılabilir.
Gece ve gündüz Dünya’nın kendi ekseni
etrafındaki dönme hareketinden kaynaklandığı
için gökkürede Dünya sabit kabul edilerek
Şekil 1’de gösterildiği gibi Güneş’e dönme
hareketi yaptırılarak hesaplamalar yapılır.
Güneş’in Dünya’ya göre konumu ekvatoral ve
yatay koordinat sisteminde küresel geometri
kullanılarak belirlenmektedir. Azimut açısı (γ),
gözlemciden ilgili noktaya yöneltilen bir
vektörün yatay düzleme iz düşüm vektörünün
yatay düzlemin kuzey-güney ekseni ile Şekil
1’deki gibi yaptığı açıya denir.

Şekil 1.Güneş’in gök küredeki hareketi.

Saat, azimut ve yükselti açıları deklinasyon
açısına bağlıdır. Deklinasyon açısı ise denklem
(1) de (d) gün numarasına bağlı olarak -23,5o <
δ < 23,5o aralığında Şekil 2’de olduğu gibi
değişiklik göstermektedir. Deklinasyon açısı,
Güneş ışınlarının ekvatoral düzlem ile
gökkürede yaptığı açısal mesafe olması
nedeniyle 21 Haziran yaz gün dönümünde
23,44o ve 21 Aralık kış gün dönümünde -23,48o
limit değerlerinde ve 21 Mart ve 23 Eylül
ekinokslarında sıfır değerindedir. Denklem (1)
Dünya’nın, merkezi Güneş olan gökkürede
bulunduğu konumun gün numarasına bağlı
açısal ifadesidir. Denklem (2), Dünya’nın
gökkürede bulunduğu konum açısına bağlı
olarak deklinasyon açısının hassas hesabı için
kullanılan ampirik bir denklemdir [8].

Yükselti açısı (α), gözlemciden Güneş’e
yöneltilen vektörün yatay düzlem ile yaptığı
açıyı ifade etmektedir. Saat açısı (ω), Şekil
1’de gösterildiği gibi Dünya’nın dönme ekseni
ve zenitini içeren bir düzlem ile saati bulunmak
istenen nokta ve zeniti içeren düzlem arasında
kalan açıyı belirtmektedir. Deklinasyon açısı
(δ), bir yıldızın gökkürede ekvator düzlemine
göre açısal uzaklığı olarak tanımlanmaktadır.
Zenit açısı (z), yükselti açısının tümler açısıdır.
Enlem açısı (φ), ekvatordan kutuplara 0o’den
90o’ye
kadar.
ölçeklendirilmiş
enlem
değerleridir. Eğiklik açısı (n), Dünya’nın
yörünge ve dönme ekseni arasındaki açıdır.

Şekil 2. Deklinasyon açısı yıl boyu değişimi.

𝑡 = 2𝜋(𝑑 ̶ 1)/365

91

(1)

İki Eksende Güneş Takibi İçin Optimum Küresel Mekanizma Tasarımı

gerçekleşeceği hesaplanır. Aynı hesap gün
batımı için de yapılır.

𝛿 = 0,322 ̶22,971 𝑐𝑜𝑠(𝑡) ̶ 0,358 𝑐𝑜𝑠(2𝑡) ̶ 0,144
𝑐𝑜𝑠(3𝑡) + 3,95𝑠𝑖𝑛(𝑡) + 0,019𝑠𝑖𝑛(2𝑡) +
0,06𝑠𝑖𝑛(3𝑡)

(2)

𝑐𝑜𝑠𝛼−𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿

𝜔 = arccos (

Güneş konumu hesapları gökküre üzerinde
yapıldığından küresel geometri bağıntıları
kullanılmıştır. Güneş yükselti ve azimut açıları
Şekil 1’den bir kesit olan Şekil 3’deki küresel
üçgende
küresel
geometriden
Napier
formülleri kullanılarak hesaplanmıştır [9].
Küresel geometride kosinüs teoremi;
𝑐𝑜𝑠a = 𝑐𝑜𝑠𝑏𝑐𝑜𝑠𝑐 + 𝑠𝑖𝑛𝑏𝑠𝑖𝑛𝑐𝑐𝑜𝑠𝐴

(3)

𝜔𝑠 = arccos (−𝑡𝑎𝑛𝜑𝑡𝑎𝑛𝛿)

(7)

Güneş azimut açısı, Güneş’in gökkürede
bulunduğu meridyenin yatay düzlemde kuzey
eksenle yaptığı açıdır. Şekil 3 de kosinüs
teoremi m kenarı için yazılır ve tümler
açılarına göre düzenlenirse Güneş azimut açısı;

Kosinüs teoremi Şekil 3 için düzenlenirse;
(4)

𝑠𝑖𝑛𝛿 = 𝑠𝑖𝑛𝛼sin𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝛼cos𝜑𝑐𝑜𝑠𝛾

Bu denklem Şekil 1’den tümler açılara göre
yeniden düzenlenirse;
𝑐𝑜𝑠𝛼 = sin𝜑sin𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜔

(6)

Güneş yükselti açısı, Şekil 1’de gösterildiği
gibi Güneş’in gökkürenin yatay düzlemi ile
yaptığı açı değeridir. Gün doğumundan öğle
saatine kadar artarak maksimum değerine
ulaşan güneş yükselti açısı, Güneş’in
gökkürede zenit ile yaptığı açının tümleyeni ve
Denklem (8)’deki gibi güneş saat, enlem ve
deklinasyon açılarına bağlı Güneş koordinat
değeridir.
𝛼 = arcsin (𝑠𝑖𝑛𝜑𝑠𝑖𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜔) (8)

Şekil 3. Gökkürede Güneş’in Dünya’nın dönme ve
yörünge ekseniyle oluşturduğu küresel üçgen.

𝑐𝑜𝑠𝑧 = 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑐𝑜𝑠𝑚 + sin𝑛sin𝑚𝑐𝑜𝑠𝑃

)

𝑠𝑖𝑛𝜑𝑠𝑖𝑛𝛿

𝛾 = arccos (

𝑠𝑖𝑛𝛿−𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝛼

)

(9)
(10)

Elde edilen Denklem (8) ve (10) kullanılarak
bir yılın her bir günü için Güneş azimut ve
yükselti açıları hesaplanarak Güneş’in izlediği
yörüngeler belirlenir. Şekil 4’te ekinoks ve
gündönümlerinde Güneş azimut ve yükselti
açılarının gün içerisinde belirlenen 15o‘lik saat
açısı zaman dilimlerindeki değişimleri
gösterilmiştir. Bu şekillerde de görüleceği gibi
öğle saatini ifade eden toplam günlük zaman
dilimlerinin yarısında Güneş azimut açısı en
yüksek değere ulaşmış ve azalarak devam
etmiştir. Bunun nedeni öğleden önce yatay
düzlemin kuzey ekseninin pozitif yönünden
ölçülen azimut değeri öğleden sonra negatif
yönünden ölçülmesidir. 37o 52’ Kuzey
enleminde bulunan Konya’da 21 Haziranda
Güneş azimut açısında 228o’lik değişim varken
21
Aralıkta
106o’lik
değişim
gerçekleşmektedir. Güneş yükselti açısı ise 21
Haziranda yılın maksimum değerine ulaşarak
gün ortasında 73o ve 21 Aralıkta yılın
minimum değerine ulaşarak gün ortasında 27o
olarak hesaplanır. Şekil 5’te aynı tarihlerde
Güneş’in gökkürede takip ettiği yörüngeler
hesaplanarak gösterilmiştir.

(5)

Bu denklem düzenlenerek Güneş yükselti ve
saat açıları için denklemler elde edilir. Güneş
saat açısı, gözlemcinin bulunduğu meridyen ile
gökkürede Güneş’in bulunduğu meridyen
arasında
ekvatoral
düzlemdeki
açıyı
belirtmektedir. Güneş saat açısı sabah vakti
negatif iken öğle vakti sıfır değerini almakta ve
öğleden sonra pozitif değer almaktadır.
Güneş’in gökkürede bulunduğu meridyen ile
gözlemcinin bulunduğu meridyen arasındaki
açıyı ifade ettiği için yerel saat açısı, aynı
meridyendeki tüm konumlarda eşittir. Dünya
kendi etrafında tek dönüşünü 24 saatte
tamamladığı için saatte 15o’lik dönme yaparak
360o’yi tamamlar. Güneş saat açısı ω, Denklem
(6)’dan türetilerek Denklem (7)’deki gibi
hesaplanır. Gün doğumunda yükselti açısı α
sıfır olduğu için Denklem (8) Güneş saat açısı
hesabı için kullanılır. Gün doğumu için
bulunan saat açısı 15o’ye bölünerek
gözlemcinin bulunduğu meridyende öğle
vaktinin belirlenen tarihte kaç saat sonra
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Şekil 4. a) 21 Mart, b) 21 Haziran, c) 23 Eylül, d) 21 Aralık aylarında Güneş azimut ve yükselti açılarının 15o‘lik saat
açısı zaman dilimlerindeki değişimi.

Şekil 5. a) 21 Mart, b) 21 Haziran, c) 23 Eylül, d) 21 Aralık aylarında Güneş’in gökkürede izlediği yörüngelerin birim kürede
gösterimi.
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Şekil 6. a) OXY düzlemi b) ε kadar, c) β kadar döndürülmesi d) Eksen takımı ve döndürülmüş düzlem [10].

3. OPTİMİZASYON PROBLEMİ

Buradan z için;

Küresel hareket için Şekil 6a’da görüldüğü gibi
orijini küre merkezinde olan OXYZ Kartezyen
koordinat sisteminde OXY düzlemi ekvatoral
düzlem olarak da anılır. Bu düzlem X ekseni
etrafında Şekil 6b’de olduğu gibi pozitif yönde
ε kadar döndürülsün. Daha sonra Z ekseni
etrafında Şekil 6c’de olduğu gibi pozitif yönde
β kadar döndürülsün. Bu düzlem kürenin
arakesiti olan büyük daireler Şekil 6a, b, c’de
görülmektedir. Küre yüzeyi üzerindeki bütün
büyük daireler bu şekilde elde edilebilir. Söz
konusu düzlem Şekil 6a, b, c’de de
görülebileceği
gibi
daima
küre
merkezinden(O) geçer. ε ve β açıları -180° ve
+180° arasında değiştirilerek küre yüzeyi
üzerindeki bütün büyük daireler düzlemle
kürenin arakesiti olarak elde edilir [10].
Bu düzlem üzerindeki herhangi bir K
noktasının OXY düzlemindeki izdüşümü olan
M noktası Şekil 6d’deki gibi olsun. Düzlemin
OXY ile arakesiti olan doğruya M den çizilen
dikin ayağı P noktası, bu noktadan X eksenine
çizilen dikin ayağı D noktası olsun. KM
uzunluğunun K noktasının z koordinatı olduğu
açıktır. KPM açısı ε olduğuna göre;

𝑧 = 𝑀𝑃𝑡𝑎𝑛𝜀

𝐾𝑀

𝑧

𝑡𝑎𝑛𝜀 = 𝑀𝑃 = 𝑀𝑃

(12)

elde edilir. OXY düzleminin üstten görünüşü
Şekil 7’de görülmektedir. Burada K noktasının
bu düzlemdeki koordinatları OG = x ve OF =
y’dir. Şekil 7’den;
𝐹𝑅 = 𝑃𝑁 = 𝑦𝑐𝑜𝑠𝛽 ve 𝑂𝑀 = 𝑂𝐺
görülebilir.

olduğu

𝑀𝑃 = 𝑃𝑁 − 𝑀𝑁
yazılarak ve 𝑀𝑁 =
𝐹𝑀𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑥𝑠𝑖𝑛𝛽 olduğu göz önüne alınarak;
𝑀𝑃 = 𝑦𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑥𝑠𝑖𝑛𝛽

(13)

Denklem (12) bu ifadede yerine konulup
düzenlenirse;
𝑧 = 𝑡𝑎𝑛𝜀(𝑦𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑥𝑠𝑖𝑛𝛽) = 0

(14)

Bu denklem orijinden geçen ve X ekseni
etrafında ε ve Z ekseni etrafında β kadar
dönmüş olan düzlemin genel denklemidir. Bu
düzlemle kürenin arakesiti olan büyük daire
üzerindeki noktalar için de bu denklem
geçerlidir [10].

(11)
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ağırlığını taşımak için minimum tork (T)
uygulayacak bir mekanizma tasarımı bu
çalışmanın amaç problemidir. Tork ve rüzgâr
yükü hesabı önceki çalışmalardan alınmıştır
[7].
𝑚𝑖𝑛(𝑇, 1/𝑃 ) = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 … )

(15)

4. KÜRESEL MEKANİZMA
Köşegenlerinin kesim noktası olan geometrik
merkezi, bir kürenin merkezinde sabit kalacak
şekilde iki ekseni etrafında döndürülerek
Güneşi takip edecek bir düzlemsel panel, takip
hareketi için geometrik olarak çok uygun olan
2 serbestlik dereceli bir küresel mekanizma ile
tahrik edilirse,
tahrik eksenlerinde
uygulanacak torkun minimize edilmesi
öngörülmüştür. Çünkü bir sabit mafsal kendi
ekseni doğrultusundan başka doğrultuda
dönme sağlayamaz. Panel ve rüzgâr yükünün
sabit
mafsalın
dönme
ekseninde
oluşturamadığı tork, uzuv ve mafsalların
mukavemeti ile taşınabilir. Şekil 9’da hareket
mekanizmasını izah etmek için rastgele
boyutlarda düzenlenmiş küresel mekanizma
uzuvları gösterilmiştir. Burada Ao, A ve B
noktaları sırasıyla sabit, hareketli ve biyel
noktası mafsallarını ifade eder. Küresel
mekanizmalarda uzuv boyutları ardışık
mafsalların küre merkezinde kesişen eksenleri
arasındaki açı ile ifade edildiğinden Ao ve A, A
ve B mafsalları arası uzuv boyutları Şekil 9’da
gösterildiği gibi sırasıyla α2, α3 açılarıdır. θ2
açısı tahrik kolunun yatay düzleme göre OAo
sabit mafsal ekseni etrafında dönme açısıdır.

Şekil 7. OXY düzlemindeki izdüşüm [10].

Denklem (14) ile birim küre merkezinde
döndürülerek ifade edilen bu düzlem güneş
paneli olarak ele alınırsa Şekil 8’de gösterildiği
gibi düzlem normal vektörüne Şekil 5’te
verilen yörüngeler takip ettirilerek panelin
Güneş ışınlarını dik açıda alması sağlanabilir.
Şekil 8’de Güneş yörüngesinin öğleden sonraki
kısmı, yükselti açısı (α), azimut açısı (γ) ve
düzlem olarak ifade edilen panelin X ekseni
etrafında ε ve Z ekseni etrafında β kadar negatif
yönde dönme açıları gösterilmiştir. Bu açılar
arasında bir bağıntı kurulması elzemdir. Bu
nedenle öğleden öncesi için;
ε = 90𝑜 − α
𝛽 = 90𝑜 − γ eşitlikleri yazılır.
Öğleden sonra ise;
ε = α − 90𝑜
𝛽 = γ − 90𝑜 eşitlikleri yazılır. Buradan da
anlaşılacağı gibi 𝛆 ve β açısı öğleden sonra
negatif işaret alacaktır.

Şekil 8. Güneş panelinin hareketi.

Küresel bir düzlemin merkezi etrafında dönen
panelin maksimum rüzgâr yükü (P) ve panel

Şekil 9. Küresel mekanizmanın güneş panelini tahriki.

95

İki Eksende Güneş Takibi İçin Optimum Küresel Mekanizma Tasarımı

Güneş panelinin Güneş ışınlarını dik açıda
alabilmesi için iki serbestlik dereceli bir
hareket gerçekleştirmesi gereklidir. Böyle bir
hareket için uygun küresel mekanizmanın beş
uzuvlu olması gereklidir. Dört uzuvlu tek
serbestlik dereceli küresel mekanizmalar 3
serbestlik dereceli hareketi sabit bir yörüngede
gerçekleştirebileceği için Güneş takibine
uygun değildir. Çünkü Güneş’in Dünya’ya
göre hareketi yıl boyu farklı yörüngelere
sahiptir. Şekil 9’da birim küre sabit uzvu, Ao
ve A mafsalları arası büyük daire yayı tahrik
kolunu, A ve B mafsalları arası büyük daire
yayı biyel uzvunu ifade etmektedir. Şekil 10’da
5 uzuvlu küresel mekanizmanın Şekil 9’da
gösterilmeyen 2 uzvu gösterilmiştir. Burada B’
noktası B mafsalının O küre merkezine göre
simetriğinde bulunan ve panel ile B’D büyük
daire yayının katı bağlı olduğu noktadır. Diğer
bir ifadeyle 4 nolu mekanizma uzvu B’D
büyük daire yayının panel ile birleşiminden
oluşmaktadır. D ve Do noktaları sırasıyla
hareketli mafsal ve sabit mafsalı ifade
etmektedir. B’D büyük daire yayının boyutu α4
açısı ile ve DDo büyük daire yayının boyutu α5
açısı ile ifade edilir. θ5 açısı ODo sabit mafsal
ekseni etrafında dönerek hareket eden DDo
büyük daire yayının yatay düzlem ile yaptığı
açıyı ifade etmektedir. Denklem (14)’te ε ve β
açılarının değişimi ile hareketi tanımlanan
düzlemsel panelin ortonormal vektörlerinin
koordinatları Gram-Schimidt metodu ile
hesaplanabilir.

4.1. Kısıtlar
Güneş paneli bir düzlem olarak incelendiğinde
normal vektörünün koordinatları Güneş
yörüngesi koordinatları ile aynı olmalıdır. Bu
koordinatlar Denklem (8, 10) ile hesaplanan
açılar yardımıyla tespit edilip Gram-Schimidt
yöntemi kullanılarak Şekil 8, 9, 10’da
gösterilen B mafsal konumları hesaplanabilir.
B’ noktasının koordinatları O birim küre
merkezine göre simetrik olarak hesaplanır. A
ve D mafsal noktaları koordinatları için;
𝑔1:
−1 < 𝑋𝐴 , 𝑌𝐴 , 𝑍𝐴 , 𝑋𝐷 , 𝑌𝐷 , 𝑍𝐷 < 1

(16)

aralığında arama yapılır. Ancak bu kısıt tek
başına yeterli arama kriteri değildir. Güneşin
hareket yörüngesi Şekil 5, 8, 9, 10’ da
gösterildiği gibi birim kürenin pozitif Z
eksenine sahip bölgesindedir. Güneş panelinin
Güneş ışınlarını engelsiz alabilmesi için sabit
mafsal noktalarının koordinatları birim kürenin
ekvatoral düzleminin alt bölgesinde olması
gereklidir. Bu nedenle;
𝑔2:
−1 < 𝑋𝐴𝑜 , 𝑌𝐴𝑜 , 𝑋𝐷𝑜 , 𝑌𝐷𝑜 < 1

(17)

kısıtı yazılır. Burada −1 < 𝑍𝐷𝑜 , 𝑍𝐴𝑜 < 0
aralığındadır. 𝑔1 𝑣𝑒 𝑔2 arama aralıklarında 2
ve 3 nolu uzuvların boyutları α2, α3, α4, α5,
mafsal noktalarını ifade eden vektörlerin skaler
çarpımı sayesinde hesaplanabilir. Şekil 5’te
verilen yörüngeler mekanizmanın bir bakıma
çalışma
uzayını
göstermektedir.
Bu
yörüngelerde hareket esnasında tekillik
problemi olmaması için Şekil 11’de gösterilen
ABAo küresel üçgeninde µ küresel açı 0o ve
180o ‘den farklı olmalıdır.

Şekil 10. Küresel mekanizmanın uzuvları.

Şekil 11. Küresel üçgen.
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Aynı kısıtlama mekanizmanın 4 ve 5 numaralı
uzvunda B’DAo küresel üçgeninde η küresel
açısı için de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
nedenle;

4.2. Algoritma
Optimizasyon probleminin çözümünde yazarın
geliştirdiği Yapay Harmonik Arı Kolonisi
(YHAK) Algoritması[12] kullanılmıştır. Bu
algoritma harmonik hafıza işleminin dahil
edilmesi ile elde edildiğinden yüksek
hassasiyette arama yapabilmektedir [13]. Şekil
12’de işlem adımları gösterilmiştir.

𝑔3:
0 < µ, η < 𝜋

(18)

kısıtı yazılır. Bu aralıkta gerekli hesap;
µ = arccos(
η = arccos(

𝑐𝑜𝑠𝛼′−𝑐𝑜𝑠𝛼2𝑐𝑜𝑠𝛼3
𝑠𝑖𝑛𝛼2 𝑠𝑖𝑛𝛼3
𝑐𝑜𝑠𝛼′′−𝑐𝑜𝑠𝛼4 𝑐𝑜𝑠𝛼5
𝑠𝑖𝑛𝛼4𝑠𝑖𝑛𝛼5

)

(19)

)

(20)

denklemleri ile yapılır. Mekanizma hareket
iletiminin kalitesi için uzuv boyutları arasında
oran [11]’ e göre;
𝑔4:
𝛼

𝛼

𝛼

𝛼

0.5 < 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 , 𝛼5 < 1.5
3

2

5

4

(21)

aralığında olmalıdır. Son olarak Konya jeolojik
konumu için yılın her günü yörüngenin takip
edilebilmesi için yükselti açısı ve azimut açısı;
𝑔5:
0𝑜 < α < 73𝑜

(22)

𝑔6:
0𝑜 < γ < 114𝑜

(23)

aralığında olmalıdır. Bu aralıklarda Denklem
(14) ile elde edilen düzlemin normal vektörü ve
Güneş yörüngesinin α ve γ açıları ile
hesaplanan koordinatları eşit olmalıdır.
𝑔7:
𝑋𝐺
𝑋𝑁
𝑟 𝑐𝑜𝑠α cosγ
[ 𝑌𝐺 ] = [𝑟 𝑐𝑜𝑠α sinγ ] = [ 𝑌𝑁 ]
𝑟 𝑠𝑖𝑛α
𝑍𝐺
𝑍𝑁

(24)

Bu kısıtlar doğrultusunda birim küre üzerinde
Güneş takibi yapan bir mekanizma
tasarlanacağından 𝑟 = 1 alınacaktır. Özetle
mekanizma tasarım optimizasyon probleminde
𝑓 (𝑥 ∗) = 𝑚𝑖𝑛[𝑇, 1/𝑃]

(25)

panel maksimum rüzgâr yükü (P) altındayken
sabit mafsallarda minimum tork (T) oluşması
için,
𝑔𝑘 (𝑥) 𝑘 = 1, . . . ,7
ile belirtilen 7 kısıtı sağlayan tasarımın
𝑥 ∗= (𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 , 𝛼5 , 𝑋𝐴 , 𝑌𝐴 , 𝑍𝐴 , 𝑋𝐷 , 𝑌𝐷 , 𝑍𝐷 ,
𝑋𝐴𝑜 , 𝑌𝐴𝑜 , 𝑍𝐴𝑜 , 𝑋𝐷𝑜 , 𝑌𝐷𝑜 , 𝑍𝐷𝑜 ) uzuv boyutları ve
mafsal koordinatları araştırılacaktır.

Şekil 12. Yapay Harmonik Arı Kolonisi Algoritması
işlem prosedürü.
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YHAK algoritması işlem prosedüründe k harfi
𝑥 ∗=
(𝑋𝐴 , 𝑌𝐴 , 𝑍𝐴 , 𝑋𝐷 , 𝑌𝐷 , 𝑍𝐷 , 𝑋𝐴𝑜 , 𝑌𝐴𝑜 , 𝑍𝐴𝑜 , 𝑋𝐷𝑜 , 𝑌𝐷𝑜 , 𝑍𝐷𝑜 )

mafsal noktaları koordinatlarının her biri için
Denklem (16, 17)’de belirtilen aralıkta rastgele
üretilmesi gereken değer adedini ifade
etmektedir. Bu değerler üretildikten sonra
kısıtları tabi tutularak ön eleme yapılır.
Elemeden geçen tasarım değişkenleri ile
hesaplanan Denklem (25)’te verilen amaç
fonksiyonunu değeri en küçük olan her bir
tasarım değişkeninden n adet değer seçilip
kaydedilir. Bundan sonra başlangıçta üretilen k
adet rastgele değer üretimi tekrarlanır. Tekrar
elemeden
geçmeyi
başaran
tasarım
değişkenleri Denklem (25)’te verilen amaç
fonksiyonunu değeri en küçük olan her bir
tasarım değişkeninden bu defa m adet değer
seçilip kaydedilir. Böylelikle m ve n adet
seçilmiş en iyi değerler arasında tekrar
karşılaştırma yapılarak tek bir en iyi değer
tespit edilip kaydedilir. Bu işlem aynı şekilde 3
kez daha yapılarak her bir aşamada toplam 4
adet en iyi değer kaydedilmiş olur. Bu 4 adet
değer arasında son kez karşılaştırma ve en iyi
değer tespiti yapılarak algoritmanın bir
döngüsü tamamlanmış olur. Bu döngü sıfıra en
yakın amaç fonksiyonu değeri elde edilinceye
kadar devam ettirilir. Böylece optimizasyon
tamamlanmış olur.

xA
0.857
xAo
0.72
xD
0.98
xDo
0.068
MAo
0.938

yA
-0.516
yAo
0.694
yD
0.196
yDo
0.096
MDo
0.080

zA
0
zAo
0
zD
-0.0332
zDo
-0.993

α2

α3

α4

66.35

α5

o

75

o

(Nm)
116.4o

83.2o

5. SONUÇLAR
YHAK algoritması 470 iterasyonda Do mafsalı
dönme ekseninde oluşan tork MDo Şekil 13’te
gösterildiği gibi minimize edilmiştir. Bu işlem
esnasında Ao mafsalı dönme ekseninde oluşan
tork MAo için de en düşük değer oluşması göz
önünde bulundurularak tasarım değişkenleri
için Tablo 1’de verilen değerler tespit
edilmiştir.

Şekil 14. Optimum mekanizmanın şematik görünümü.

Bu çalışmada Güneş’in Dünya’ya göre gök
küredeki hareketi birim küre üzerinde
incelendi. Kuzey-Güney doğrultusunda esen
10 km/saat hızındaki hâkim rüzgârın güneş
panelinde 21 Aralık öğle saati konumunda en
yüksek yükü oluşturacağından, panelin bu
konumda güneş takip mekanizmasının sabit
mafsallarının dönme eksenlerinde minimum
tork oluşturacağı tasarım değişkenleri için en
iyi değerler araştırıldı. Elde edilen tasarım
şematik olarak çizdirildi. Yılın tüm günleri için
güneş panelinin normal vektörü Güneş
yörüngesini sağladığı tespit edildi.

Şekil 13. Optimizasyon algoritması yakınsama sonucu.

Tablo 1. En iyi tasarım değişkenleri.
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CNC FREZE VE TORNA TEZGÂHLARI FENER MİLİ VE KESİCİ TAKIM
TİTREŞİM DENEYİ
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²Tom Hisar Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Araştırma Geliştirme Bölümü, 51100 NİĞDE
mkalkat@ohu.edu.tr, vefatom@gmail.com
Bu çalışmada, CNC torna ve freze tezgâhlarında talaş kaldırma işleminde tezgâhların rulman
yataklarında ve takım tutucularında oluşan titreşimin, kesici uç deformasyonu üzerine etkisi amacıyla
deneyler yapılmıştır. Deneyler, talaşlı imalatta en yaygın kullanılan yöntemlerden, torna tezgâhında
silindirik dış çap tornalama işlemi ortogonal kesme yöntemiyle, freze tezgâhında ise yüzey frezeleme
işlemi tırmanarak kesme yöntemiyle yapılmıştır. Tezgâhların takım tutucularına ve fener millerine
Bruel&Kjaer cihazının ivme ölçüm probları yerleştirilmiştir. İş parçası işleme esnasında her 0,2
saniye boyunca belirlenen noktalarda alınan veriler grafik haline getirilmiştir. Sonuç olarak tespit
edilen titreşim verileri sayesinde, fener mili ve kesici takım titreşim ivme değerlerini ve
dalgalanmalarını azaltarak işletme maliyetlerinin azalacağı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: CNC tezgâh, kesici uç, fener mili, titreşim

CNC MILLING AND LATHES SPINDLE AND CUTTING TOOL VIBRATION TEST

In this study, experiments were carried out for the effect of vibration on the cutting edge deformation
that occurs in the roller bearings and tool holders of the CNC turning and milling machines during
the machining process. Experiments were carried out using the orthogonal cutting method of
cylindrical outer diameter turning on the lathe, and the face milling method on the milling machine
using the climbing cutting method, which is one of the most widely used methods in machining.
Bruel & Kjaer instrument's accelerometer probes are placed in the tool holders and spindles of the
machines. During the workpiece machining, the data obtained at the specified points during every
0.25 seconds were graphed. The experiment, in which the fluctuation and acceleration values in the
vibration curves are the least, have been determined to have less effect on the cutting edge compared
to other experiments. As a result, thanks to the vibration data determined, it has been shown that
operating costs will be reduced by reducing the spindle and cutting tool vibration acceleration values
and fluctuations.
Keywords: CNC machine, insert, spindle, vibration
titreşimler
oluşmaktadır.
Operatörler
titreşimleri azaltmak için talaş kaldırma
derinliği, kesici takım ilerleme hızı, devir
sayısı ve torna aynasının sıkma basıncı gibi
parametreleri değiştirebilirler. Ancak zamanla
oluşan yorulmalardan kaynaklı tezgâhlarda
fener
mili
rulmanlarında,
rulman
yataklamalarında, taret dişlisinde oluşan vidalı
eksen millerinde oluşan boşluklardan dolayı
titreşimlere
operatörler
müdahale
edememektedir. Eğer sisteme giren enerji,
sistem tarafından tüketilen enerjiden fazla
olursa takıma ait titreşim genliklerinde ani

1. GİRİŞ
CNC torna ve freze tezgâhları talaşlı imalat
sektörünün en önemli ekipmanlarındandır.
Günümüzde; savunma, otomotiv, kalıpçılık,
tarım makineleri, tesisat gibi günlük yaşantıda
karşımıza çıkan hemen hemen her ürünün elde
edilmesinde CNC tezgâhlar ile bağlantısı
bulunmaktadır. Önemi son derece fazla olan bu
makinelerin bakım ve işletme maliyetleri
oldukça fazladır.
Torna ve freze tezgâhlarında talaş kaldırma
esnasında fener mili ve kesici takımlarında
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aşınmışlık durumu tespit edilir. Bu yöntemde
takım yan kenar (flank) veya krater derinliği
ölçülür. Dolaylı yöntemlerde ise takım
durumu, kesme işlemi esnasında meydana
gelen ve değişen akustik emisyon, ses
titreşimleri, iş mili ve feed motor akımı, kesme
kuvvetleri ve işleme titreşimleri gibi ikincil
etkiler ölçülerek algılanır [6].

yükselmeler meydana gelir. Bu durumda
oluşan salınımlar (self-excited vibration),
kendi kendini yenileyerek şiddetini artırır ve
ürün
kalitesinin
bozulması,
takım
aşınmalarının ve kırılmalarının hızlanması,
çalışma ortamlarında şiddetli gürültünün
oluşması, tezgâh fener mili ve yataklamalarının
zarar görmesi gibi ve daha birçok istenmeyen
sonuçlara neden olur [1].

2. DENEYSEL METOD
Titreşim genellikle; üretim toleransı, açıklığı,
makine arasındaki dönme, sürtünme veya
döner parçaların dengesiz olmasından doğan
kuvvetlerin dinamik etkilerinden oluşur.
Küçük titreşimler, makine yapısındaki diğer
parçaların rezonans sıklıklarını uyararak
yükseltilirler ve temel titreşim ve gürültü
kaynağına dönüşürler. Tüm enerjinin işe
dönüştürüldüğü ideal makinede titreşim
yoktur. Ancak, pratikte makine parçalarının
tepkimeleri sonucu, enerjinin bir kısmı titreşim
enerjisi olarak harcanır [2].

2.1 CNC Torna Tezgâhı Titreşim Ölçüm
Deneyi
Bu araştırmada, 1996 Model Mori seiki SL35
x-z eksenli, fener mili şanzıman bağlantılı 12
inç torna tezgâhında deneyler yapılmıştır.
Kesici takım ucu talaşlı imalatta en yaygın
kullanılan DNMG 08 karbür insert uç
kullanılmıştır.
Bruel&Kjaer ölçüm cihazı ivme ölçüm
probları Torna tezgâhının fener mili- ayna
bağlantı flanşına (Şekil 1) ve torna taretinde
bağlı bulunan kesici takım köprüsüne (Şekil 2)
monte edilmiştir. Tezgâh talaş kaldırma
işlemine başladığı andan itibaren cihaz titreşim
verilerini kaydetmiştir.

Başka bir çalışmada ise CNC tezgâhın delik
delme, tornalama ve frezeleme esnasında iş
parçası üzerinde oluşturduğu titreşimler
incelemiştir [3]. Elde edilen sonuçlar
neticesinde rulman yataklamaları ve takım
tutucusuna etki eden titreşimin tespit edilmesi
en zor olan az pasoda silindirik tornalama ve
yüzey frezeleme işlemi incelenmiştir.
Torna tezgâhında iş parçasının çapının ve
torna aynasından çıkıntı uzunluğunun yüzey
kalitesine etkisi incelerken aslında titreşime de
etkisini incelemiştir [4]. Bunun üzerine
titreşimi operatörün kontrolünden bağımsız
olarak tespit edebilmek için, iş parçası
uzunluğu daha kısa ve çapı daha küçük olan
malzeme deneyde seçilmiştir.
CNC takım tezgâhlarında kesici takım
maliyetlerini düşürebilmek için araştırmacılar
sürekli deneysel çalışmalar yapmaktadırlar [5].
Verimli bir takım aşınması takip sistemi
takımların iyi koşullarda kalmasını sağlayabilir
ve takım aşınmasını algılayabilir. Takımın
aşınmışlık durumunu tespit eden birçok
yöntem geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam
etmektedir. Bu yöntemler algılayıcılardan
toplanan sinyallerin kaynağına bağlı olarak,
doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde
sınıflandırılmaktadır. Doğrudan yöntemlerde
optik ölçme, elektriksel direnç ve radyoaktif
ışıma yöntemleri ile takım doğrudan ölçülerek

Şekil 1. Torna aynası titreşim ölçüm bölgesi
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esas kesme kuvveti (Fd ) oluşmaktadır. Ek
olarak tornalamada dönmeden kaynaklı oluşan
atalet kuvvetlerinin bileşkesi radyal kuvvet (Fr )
bulunmaktadır.
Bileşke
kuvvetin
hesaplanmasında Eş. 1 kullanılmıştır. Cad
ortamında yapılan modelleme için genel olarak
kabul görmüş Fd kuvveti hesaplanması Eş. 2
de verilmiştir. Eş. 2 de verilen Pm değeri,
tezgâh gücünü kilowatt cinsinden göstermekte.
V değeri ise kesme hızını m/dk cinsinden
temsil etmektedir. Bu değer kesici takım
kataloğundan seçilir. Tornalama işlemlerinde
kesme kuvveti bileşenleri arasındaki ilişki
genel olarak Eş. 3 deki gibidir.

Şekil 2. Torna tareti titreşim ölçüm bölgesi

𝐹𝑅 = √𝐹𝑑 2 + 𝐹𝑠 2 + 𝐹𝑟 2

CNC torna tezgâhında talaş kaldırma işlemi en
yaygın olarak kullanılan ortogonal kesme
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İdeal kesme
yöntemi olarak ortogonal kesme işlemi,
homojen olarak dağılmayan kesme işlemini
homojen olarak yaptırır. Kesici takımın talaş
kaldırma yönü, takımın ilerleme doğrultusuna
diktir. Talaş kaldırma derinliği o anki paso için
sabittir. İş parçası ve takımın kesme düzlemi
boyunca o esnadaki normal gerilmesi
homojendir. Bu şekilde oluşan iki boyutlu ideal
kesme işlemi ortogonal kesme işlemi olarak
tanımlanmaktadır [7]. Deneyde CNC torna
tezgâhında yapılan deneyde titreşimi en aza
indiren ve kesme şartları en verimli hale
çıkartan ortogonal kesme işlemi tercih
edilmiştir(Şekil 3).

𝐹𝑑 =

(1)

60.103 .𝑃𝑚

(2)

𝑉

𝐹𝑟 = 0.4𝐹𝑑 =0.2 𝐹𝑠

(3)

Dış çap tornalama işleminde dış çapı 76mm
gelen genel yapı çeliği S235JR (St 37)
malzeme kullanılmıştır.
CNC torna tezgâhında uygulanan Deney
parametreleri Tablo 1 ‘de verilmiştir.
Tablo 1. Torna tezgâhı deney parametleri (Lathe test
conditions)

Devir sayısı
Paso derinliği
Takım

ilerleme

1500d/dk
0.5 mm,0.mm
0.15 m/dk

hızı
Soğutma yöntemi
Tornalama
Şekil 4. CNC torna tezgâhında ortogonal kesme işlemi

Hava
Silindirik dış çap

yöntemi

Tornalama işleminde, talaş kaldırırken kesici
takım ve iş parçasının birbirine göre bağıl
hareket etmesi esnasında kesici takımın
ilerleme ekseninde anlık olarak (FR ) bir kuvvet
meydana gelir. Bu kuvvete dik iki eksen
üzerinde ise, kesici takımı tezgâhtan dışarı
itmeye zorlayan (Fs ) ve aşağı doğru bastıran

Kesme metodu
Tezgâh gücü (Pm )
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aynasında, rulman yataklamalarından uzak
noktalarda daha fazla olduğu gözlemlenmiştir
(Şekil 6). Taret bölgesinde ise taretin orta
merkezde
sabitlendiği
kısımlardan
uzaklaştıkça titreşimin arttığı tespit edilmiştir
(Şekil 7).

2.1.1 Talaş kaldırma esnasında oluşan
kuvvetlerden doğan gerilmelerin CAD
ortamında modellenerek, gerilme ve
titreşim analizi
Tornalama işlemi iş parçası, ayna ve kesici
takımı içermektedir. Oluşan gerilmeler vonMises yöntemine göre analiz edildi [8]. Oluşan
kuvvetlere göre kesici takımdan iş parçasına ve
torna aynasına gelen yük direkt olarak fener
milini etkilemektedir. Fener milinin rulman
yataklamaları, mukavemetli bir yapıya sahip
olduğu için Şekil 8’te görüldüğü gibi renk
değişiminin fazla olmadığı görülmektedir.
Talaş kaldırma esnasında kesici takımda
oluşan gerilmeler Şekil 9’da gösterildi. Taretin
yüksek mukavemetli takım çeliğinden
imalatında dolayı tornalama işleminde taret
gerilmelerinin düşük olduğu tespit edildi.

Şekil 7. Torna fener mili modelinin titreşim analizi
(Vibration analysis of the lathe spindle model)

Şekil 8. Torna tareti modelinin titreşim analizi
(Vibration analysis of the lathe turret model)
Şekil 4. Torna fener mili modelinin von-Mises
yöntemine göre gerilme analizi (Stress analysis of the
lathe spindle model according to the von-Mises method)

2.2 CNC Freze Tezgâhı Titreşim Ölçüm
Deneyi
Çalışmada, CNC freze tezgâhında en yaygın
olarak kullanılan işlemlerden yüzey frezeleme
işlemi
esnasında
oluşan
titreşimler
incelenmiştir. Yüzey frezeleme işlemi iki
çeşitten oluşmaktadır [9]. Tırmanarak ve
konvansiyonel olarak gerçekleşmektedir.
Yapılan bu çalışmada çeşitli frezeleme
işlemleri incelenmiş ve tırmanarak kesim
seçilmiştir (Şekil 9).

Şekil 5. Torna tareti modelinin von-Mises yöntemine
göre gerilme analizi (Stress analysis of the lathe turret
model according to the von-Mises method)

Torna aynasının ve taretinin programda, parça
işleme koşullarında modeli, titreşim analizi
modunda analiz edilmiştir. Titreşimin torna

103

CNC Freze Ve Torna Tezgâhları Fener Mili Ve Kesici Takım Titreşim Deneyi

Şekil 11. CNC freze fener mili titreşim ölçüm bölgesi
Tablo 2. CNC freze tezgâhı deney parametreleri

Şekil 9. CNC freze tezgâhında tırmanarak kesme işlemi
(Climbing cutting process on a CNC milling machine)

Frezeleme işlemini tornalama işleminden
ayıran en belirgin ve en büyük farkı, iş parçası
sabitken, kesici takım belirli bir devir de
moment oluşturarak dönmektedir.

Devir sayısı

1500d/dk

Paso derinliği

0.5 mm,**

Takım ilerleme 100 mm/dk
hızı

Frezeleme işleminde, fener milinde bağlı
bulunan çapı 63 mm gelen ve 5 ağızlı apkt1608
kesici takımı bağlı bulunmaktadır. CNC freze
tezgâhında yüzey frezeleme işleminde dış çapı
50 mm gelen SAE4140 (42CrMo4) ıslah çeliği
kullanılmıştır.

Soğutma
yöntemi

Hava

Frezeleme
yöntemi

Yüzey frezeleme

Kesme metodu

Tırmanarak

Tezgâh
(Pm )

CNC freze (dikey işleme merkezi) tezgâhında
titreşim ölçümü deney düzeneği, z eksenine
bağlı olan fener milini (spindle), x ve y
eksenlerine bağlı olan tezgâh tablasını
kapsamaktadır. Bruel&Kjaer titreşim ölçüm
cihazın da ölçüm yapabilmek için 2 adet ölçüm
probu kullanılmıştır. Birinci prob, fener mili
kısmında kesici takımın hemen yukarısındaki
fener mili gövdesine bağlanmıştır (Şekil 10).
İkinci prob ise tablanın kanallarına bağlı olan
iş parçası bağlama aparatının gövdesine monte
edilmiştir (Şekil 11). İş parçası, Tablo 3’ de
verilen koşullarda işlenildi.

gücü 15 KW

2.2.1
Frezeleme
esnasında
oluşan
kuvvetlerden doğan gerilmelerin CAD
ortamında modellenerek, gerilme ve
titreşim analizi
Frezeleme işleminde tipik bir kesme (işleme)
kuvveti hesaplamasında oluşacak kuvvetler
belirlenmiştir. Oluşacak kuvvetlerin formülü
Eş. 4 de gösterilmiştir. Z ekseninde oluşacak
kuvvetler yüzey frezeleme işlemi olduğu için,
yani kesme hareketinin x-y eksenlerinde
gerçekleşmesinden dolayı z ekseninde
oluşacak kuvvetler dikkate alınmamıştır.
Kesme kuvvetinin (y yönündeki) karesinin (Ff )
normal kesme kuvvetinin (x yönündeki)
karesinin (FfN ) toplamının karekökü mevcut
kesme kuvvetini (Fa ) vermektedir.
𝐹𝑅 = √𝐹𝑓 2 + 𝐹𝑓𝑁 2

(4)

Torna tezgâhında olduğu gibi freze tezgâhında
da Solidworks programında CNC tezgâh
modellenmiştir. Daha sonra freze tezgâhının
fener mili(spindle), tablası için ayrı ayrı
gerilme ve titreşim analizi yapılmıştır.

Şekil 10. CNC freze iş parçasının bağlı bulunduğu tabla
titreşim ölçüm bölgesi
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Frezeleme işleminde, kesici takımın ve freze
tablasının CAD ortamında modeli oluşturuldu.
Modele frezeleme işleminde gerilmeler
eklendi. Von-Mises yöntemine göre analizi
yapıldı. Kesici takımın iş parçasına teması
anında oluşan kesme ve kayma gerilmeleri,
fener mili kısmında bulunan kesici uçlarda
maksimum seviyede olup, kesici takımdan
uzaklaştıkça fener mili rulman yataklamalarına
doğru azaldığı Şekil 12’de görülmektedir. İş
parçasının monte edildiği tezgâh tablasında,
temas anında iş parçasında gerilmeler
maksimum seviyede olup, iş parçasından
uzaklaştıkça gerilmelerin azaldığı Şekil 13’de
görülmektedir.

Şekil 14. Freze, fener mili modelinin titreşim analizi

Şekil 12. Freze tezgâhı fener mili modelinin von-Mises
yöntemine göre gerilme analizi

Şekil 15. Freze, tabla modelinin titreşim analizi

2.3 Deney düzeneği
Bu çalışmada titreşim ölçümü için, pompa
gövdesi imalatında kullanılan CNC torna ve
freze tezgâhları kullanıldı. Titreşim ölçümü
için Bruel&Kjaer 3650-b-040 ölçme cihazı
kullanıldı. Deneyde CNC torna ve freze
tezgâhlarının rulman yatağına ve takım
tutucusuna, Bruel&Kjaer cihazının ivme
ölçüm probları monte edildi. İş parçası, belirli
yöntemlerle işlenirken titreşim hareketleri;
ivme (m/s²) cinsinden ölçüm ekranına
aktarıldı. Cihazdan elde edilen veriler; Excel
Programına aktarıldı ve grafiklerde gösterildi.

Şekil 13. Freze tezgâhı tabla modelinin von-Mises
yöntemine göre gerilme analizi

Oluşan titreşim analizi, torna tezgâhında
olduğu gibi programın titreşim analizi
komutunda yapılıştır. Fener miline bağlı olan
kesici takımda en yüksekte seviyede oluşan
titreşim fener mili rulman yataklarına doğru
gittikçe azalmaktadır. Renk değişimi ise
kırmızı bölgelerde maksimum seviyede kesici
takımdan uzaklaştıkça mavi bölgelerde
minimum olduğu gözlenmektedir (Şekil 14).
Tabla kısmında ise titreşim iş parçasında
maksimum
seviyede,
iş
parçasından
uzaklaştıkça minimum seviyede olduğu
gözlemlenmektedir (Şekil 15).

Şekil 16. Deney düzeneği
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Deney Bruel&Kjaer titreşim ölçüm cihazında
ölçümler yapılmış ölçümlerden alınan veriler,
‘Excel’ programında zamana bağlı ivme
grafikleri oluşturulmuştur. Girdi verileri
(input), 0,02 saniyede oluşan ivmelerden
oluşmaktadır. Örnek olarak Paso derinliği
olmaksızın yapılan deneyde Tablo 1 ‘ de 2-2,2
saniyeler arası gerçekleşen ivme değerleri
verildi.. Bu şekilde 62 saniye boyunca yaklaşık
2495 adet ivme verileri elde edilmiştir. Elde
edilen veriler ile sonuçlar bölümünde ki CNC
takım tezgâhları titreşim grafikleri oluşturuldu.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
Bu çalışmada CNC torna ve freze
tezgâhlarında talaş kaldırma esnasında fener
mili rulmanlarında ve kesici takımlarda
titreşimler Bruel&Kjaer cihazı ile ölçülmüş
cihazdan alınan veriler doğrultusunda grafikler
oluşturulmuştur.
Torna ve freze tezgâhı arasında ki temel fark
freze tezgâhında iş parçasının sabit olması,
talaş kaldırma işlemini yapan kesici takımın
belirli bir devirde dönmesidir. Torna
tezgâhının fener mili büyük boyutlardadır.
Buna bağlı olarak fener mili rulmanları adetli
ve büyüklükleri freze tezgâhının fener mili
rulmanlarına göre daha fazladır. Bu
sebeplerden dolayı torna tezgâhının fener mili
ağırlığı, freze tezgâhına göre oldukça fazladır.
Bu kütlesel ağırlık dönme esnasında yüksek bir
momentum oluşturur. Oluşan yüksek torktan
kaynaklı titreşimler torna tezgâhında daha
fazladır.

Tablo 3. Paso derinliği olmadan oluşan titreşim verileri
örneği

Zaman (saniye)
2,00
2,04
2,06
2,08
2,1
2,12

İvme (m/s²)
4,21
4,24
3,98
3,92
4,23
4,58

Örnekte verilen 0,5 mm pasoda ve boşta
tornalama işleminde ayna spektrum grafiği
Şekil x. Ve Şekil y. de gösterilmiştir.0,5 mm
pasoda titreşim sinyalleri, iş parçasına temas
olduğu için oluşan kesme kuvvetlerinden
dolayı daha fazladır.

Torna ve freze tezgâhında yapılan deney
sonuçları aşağıda irdelenmiştir.
3.1 Torna tezgâhı deney sonuçları
Bu deneyde CNC torna tezgâhında talaş
kaldırma işleminden önce fener mili-ayna
bağlantısı noktasında ve kesici takımın bağlı
bulunduğu torna taretine veri toplama üniteleri
monte edildi. Daha sonra Bruel&Kjaer
cihazına ölçüm talimatı ve CNC tornaya talaş
kaldırma işlemi aynı anda başlatıldı. Ölçümler
0,5 mm ve 0.05 mm olmak üzere 1500 d/dk
fener mili dönme hızı, 0.15 m/dk ilerleme,
hava
ile
soğutma
parametrelerinde
gerçekleştirildi. 60 saniye boyunca ortalama
0.03 saniyelik zaman aralıklarında zamana
bağlı yer değiştirme (ivme) mesafelerini
kapsamaktadır.
Bruel&Kjaer
titreşim
cihazında ivme cinsinden, 2243 adet farklı
değer elde edildi. Cihazdan elde edilen ivme ve
zaman verilerinden, öncelikle tezgâhın boşta
(paso derinliği olmadan) fener mili ve taret
kısmı olmak üzere 2 adet ivme-zaman
grafikleri oluşturuldu (Şekil 16). daha sonra
cihaz verilerine göre 0,5 mm paso derinliğinde
ki grafikler oluşturuldu (Şekil 17).

Şekil 17. Torna tezgâhı boşta, fener mili spektrum
grafiği

Şekil 18. Torna tezgâhı 0,5 mm pasoda, fener mili
spektrum grafiği
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Şekil 19. Torna tezgâhının paso derinliği olmadan a)fener mili titreşim ölçüm grafiği b)taret titreşim ölçüm grafiği

Şekil 20. Torna tezgâhının paso derinliği 0.5mm a)fener mili titreşim ölçüm grafiği b)taret titreşim ölçüm grafiği

titreşim grafikleri, grafiği 1500 devir/dakika
pasosuz (talaş kaldırma derinliği olmaksızın)
kesici takım ve fener milini kapsamaktadır
(Şekil 18) paso miktarı 0,5 mm talaş kaldırma
verileri ile oluşturulan kesici takım ve fener mili
titreşim grafiği gösterilmiştir (Şekil 19).

3.2 Freze tezgâhı deney sonuçları
Bruel&Kjaer cihazının ölçme probları freze
tezgâhının iş mili kısmına ve x-y tablasına
sabitlenmiştir. Bruel&Kjaer cihazının ölçme
problarından alınan veriler ile oluşturulan
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Şekil 21. Freze tezgâhının 0.5 mm paso derinliğinde a)fener mili titreşim ölçüm grafiği b)taret titreşim ölçüm grafiği

Şekil 22. Freze tezgâhının paso derinliği olmaksızın ölçüm grafiği a) fener mili b) taret titreşim ölçüm grafiği

takımın temas ettiği alanının en yüksek olduğu
noktadır. Kesici takımda bulunan bütün kesici
uçlar iş parçasına temas etmekte olduğu için iş
mili titreşimini bu anda maksimuma
çıkarmaktadır.

4.SONUÇLAR
Torna için titreşim değerlerinin en yüksek
seviyede olduğu noktalar; kesici takımın iş
parçasına temas ettiği noktalardır. İlerleyen
süreçte titreşimin belirli oranlarda azaldığı
görülmektedir. Bu azalmanın sebebi ise kesici
takım, tezgâh aynasına yaklaştıkça oluşan
moment, kuvvet çarpı kuvvet kolu mantığı ile
mesafe azaldığı için moment düşmekte ve
fener milinde oluşan titreşimi azaltmaktadır.
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değerlendirilmiĢtir.
Sabah, öğle ve akĢam saatlerinde farklı ortam sıcaklıklarında ölçümler yapılarak Ģehir trafiğinin
gürültü haritası belirlenmiĢ, çözüm önerileri ve alternatif yol güzergahı üzerinde gerekli çözüm
seçenekleri, ilgili kurumlara sunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Niğde Ģehir merkezi, gürültü, gürültü haritası, trafik

NIGDE CITY CENTER MEASUREMENT OF NOISE POLLUTION FROM TRAFFIC AND
CREATING A NOISE MAP
ABSTRACT
In this applied study; In the prominent areas of Niğde province, which are heavily used by vehicle
traffic, the noise level is measured at certain time intervals and the degree of its effect on human health
is determined.
By making measurements at different ambient temperatures in the morning, noon and evening hours,
the noise map of the city traffic was determined, solution suggestions and necessary solution options
on the alternative road route were presented to the relevant institutions.
Key words: Center of Nigde province, noise, noise map, traffic,
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incelenerek farklı sıcaklıklarda ölçüm yapma
fikrimizi desteklemiĢ bulunmaktayız.

1.GĠRĠġ (INTRODUCTION)
Gürültü kirliliği, insan sağlığı ve çevresel
fonksiyonellik üzerinde zararlı etkileri
olabilecek istenmeyen veya aĢırı ses olarak
nitelendirilmektedir. Gürültü kirliliği, birçok
endüstriyel tesis ve bazı iĢ yerlerinde yaygın
olarak meydana gelmektedir, bununla birlikte
karayolu, demiryolu ve uçak trafiğinden ve
açık hava inĢaat faaliyetlerinden çok yaygın
olabilmektedir. Gürültüyü oluĢturan sesi
tanımlamak gerekir ise;

Tablo 1. Sesin hava da yayılma hız

TitreĢen bir nesnenin baĢlattığı titreĢimlere
ses denir. Sesin oluĢabilmesi için titreĢim
hareketi gereklidir. Ses dalgaları, bir gürültü
kaynağından
kulağa
taĢınan
hava
moleküllerinin titreĢimleridir. Seslerin gürültü
olarak kabul edilmesi için belirli bir seviyeye
ulaĢması gerekmektedir [1].

Sıcaklık

Sesin yayılma hızı (m/s)

Hava 0˚C

332

Hava 20˚C

344

Hava 100˚C

386

EĢ Değer Gürültü Düzeyi (Leq)
VerilmiĢ bir süre içinde süreklilik gösteren ses
enerjisinin veya ses basınçlarının ortalama
değerini veren dBA biriminde bir gürültü
ölçeğidir [5].

Bu çalıĢmada Niğde’ nin belirli bölgesinde
trafikten kaynaklı gürültü kirliliğinin insanların
sağlığına ve çalıĢmalarına verdiği zararlar
gözlemlenmiĢtir. ġehir merkezin de ki bölgeler
insanların ve trafiğin yoğun olduğu yerler
olarak araĢtırılıp gözlemlenmiĢtir.

AraĢtırmalarımızın temel amacı elimizde ki
verileri de esas alarak eĢ değer gürültü
düzeyinin insanları etkileyen düzeye ulaĢtığı
zaman
aralığı
ve
gürültü
kirliliğini
incelenmektir. AĢağıda verdiğimiz tablo 2 de
[6] motorlu taĢıtların eĢ değer gürültü düzeyini
baz alarak, ölçüm sonucunda edindiğimiz
değerler ile karĢılaĢtırma yapılacaktır.

1.1. Gürültü ve Etkenleri Nedir?
Gürültü kirliliği; insanların iĢitme sağlığını ve
algılama gücünü olumsuz yönde etkileyen,
kiĢinin psikolojik ve fiziksel dengesini
bozabilen, iĢ verimini düĢüren, çevrenin
doğallığını bozan bir çevre sorunudur. Gürültü
kirliliğinin yoğun olduğu bir Ģehirde yaĢayan
insanın; iĢ veriminin düĢük, sinirli yapıda ve
huzursuz olduğu gözlenir [2].

Tablo 2. ÇeĢitli ses ve gürültü kaynaklarının tipik ses
güçleri ve ses gücü düzeyleri

Dünya çapında en yaygın gürültü türü ulaĢım
sistemlerinden kaynaklanır. Motorlu araçların
trafikte çıkarttığı fren, motor, egzoz ve korna
sesleri gürültü kirliliğinin en önemli
etkenlerindendir. Karayolu araçlarının yanı sıra
uçak ve demiryolu araçlarının yarattığı gürültü
de önemli bir yer tutmaktadır [3].
Tablo 1 de verilen parametrelerde sesin hava
da yayılma hızı gösterilmektedir [4]. Bu
çizelgede hava sıcaklığına bağlı olarak motorlu
araçların, hava da sesin yayılma hızları da
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Kaynak

EĢ değer gürültü düzeyi
(dBA)

Otomobil

70

Kamyon

80

Helikopter

100

Polis siren sesi

120

Jet motorlu uçak

130
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2. GÜRÜLTÜ DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ

1.2. Gürültünün Ġnsan Sağlığı Üzerinde
Etkileri
Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl hızlı bir
sanayileĢme ve ekonomik geliĢme çağıdır.
Bunun sonucunda da her geçen gün Ģehir sayısı
ve Ģehirlerde yaĢayan nüfus artmaktadır.
Ayrıca, hızlı nüfus artıĢını da göz önüne
aldığımızda insanların çevreleri ile iliĢkilerinde
dengesizliğin ortaya çıkması kaçınılmaz bir
sorundur. GeçmiĢten günümüze Ģehir sayıları
ve nüfustaki artıĢlar göstermektedir ki,
gelecekte kalabalık ve çevre sorunları ile
yaĢanması güç birçok Ģehir ortaya çıkacak;
üstelik bu Ģehirler sorunları ile birlikte
büyüyecektir (7, 8). Yirmi birinci yüzyılda
geliĢen teknoloji bir taraftan insanlara kolaylık
sağlarken diğer taraftan da birtakım sorunları
beraberinde
getirmektedir.
Toplumdaki
kültürel, ekonomik ve politik geliĢmeler
sanayileĢmenin olumlu yönleri olup, her geçen
gün insanları rahatsız eden çevre ve ortam
olumsuzluklarına
yenileri
eklenmektedir.
GeliĢen teknoloji ve sanayileĢme beraberinde
çevre sorunları, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği
sorunlarını da gündeme getirmektedir (9-10).
Bu sorunların en önemlilerinden biri
sayılabilecek gürültü sağlık, mutluluk ve insan
üzerinde oldukça etkilidir. Gürültü insanları
psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönden
etkilediği gibi verimliliği de azaltmaktadır

Bu çalışmada pilot bölge olarak Niğde
şehir merkezinin trafiğin en yoğun olduğu
ve insanların en kalabalık olduğu
mahalleler seçilmiştir. Ölçümler sabah
08.00-11.00, öğle 12.00-15.00 ve akşam
17.00-19.30 saatleri aralığında ve 25
noktada
günlük
3
ölçüm
ile
tamamlanmıştır. Bunun sebebi ise sıcaklık
ve günlere göre gürültünün farklılaşma
aralığını incelemektir. Seçilen saatler iş
giriş ve çıkış saatleri olmak üzere birde
öğle paydosu zamanlarıdır. Sağlıklı
değerlendirme yapılabilmesi için bu
saatlerde daha yüksek gürültü kirliliği
olabileceği kanısına varılmış ve ölçümler
sonucunda ispat edilmiştir. Cumartesi ve
Pazar günleri de bu ölçümlere dahil
edilmiştir.
2.1. Gürültü Ölçüm Cihazı
Gürültü ölçümlerinde Geratech DT-8820
markalı dijital güçte ses ölçer kullanılmıştır.
Bu cihaz 30 Hz ile 10 kHz arasında ki
sesleri maksimum verim ile ölçmektedir.
Hata oranı ise ± 1,5 dB dir. Cihaz
kalibrasyonu ölçümlere başlangıç ve bitiş
zamanında yapılmıştır. Belirlenen
noktalarda sürekli trafik akışı olduğundan
dolayı yaklaşık her mesken için 10-15 dk
arasında süren ölçüm süreleri, gürültünün
zamanla değişimine bağlı olarak
belirlenmiştir.

1.3 Gürültü Derecesi Etkilenme Aralığının
(dBA) Sağlık Üzerine Etkileri
1.Derecedeki
gürültüler
30-65
dBA
Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku
düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu.
2.Derecedeki gürültüler 65-90 dB Fizyolojik
reaksiyonlar; kan basıncı artıĢı, kalp atıĢlarında
ve solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki
basıncın
azalması,
ani
refleksler
3.Derece
gürültüler
90-120
dBA
Fizyolojik
reaksiyonlar,
baĢ
ağrıları.
4.Derece gürültüler 120-140 dBA Ġç kulakta
devamlı
hasar,
dengenin
bozulması
5.Derece gürültüler >140 dBA Ciddi beyin
tahribatı, kulak zarının patlaması [11].

ġekil 1. Geratech DT-8820 ses ölçüm cihazı
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noktalarda trafikten kaynaklı gürültü kirliliği
desibelmetre ile ölçülmüĢtür. Trafik akıĢı
sürekli olan ve insan yoğunluğu fazla olan
bölgeler seçilmiĢtir. Ölçüm sonuçlarında eĢ
değer gürültü düzeyi (Leq) dikkate alınarak
belirli sonuçlara ulaĢılmıĢtır. AĢağıdaki tablo
da mahalle isimleri ve yapılan ölçümler
gösterilmiĢtir.

3. GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
ÖLÇÜM SONUÇLARI
Niğde/merkez Nar Mahallesi baĢlangıç
alınarak sabah 8.00-11.00 aralığında, öğlen
12.00-15.00 aralığında, akĢam ise 17.00-19.30
aralığında, 7 gün boyunca yapılan ölçümlerin
25 noktada devamı sağlanmıĢtır. Belirlenen
Tablo 3. Ses Ölçüm Sonuçları
Ölçüm

Ölçüm

Sabah

Öğle

AkĢam

Sayısı

Noktaları

8.00- 11.00

12.00- 15.00

17.00-19.30

(dBA)

(dBA)

(dBA)

Sıcaklık
(Ort.)

Sıcaklık
(Ort.)

Sıcaklık
(Ort.)

Sabah(˚C)

Öğle(˚C)

AkĢam(˚C)

1

Nar Sosyal Merkezi

78,55

78,34

77,56

22

32

27

2

Aydınlık Caddesi

75,85

76,34

76,48

22

32

27

3

Emin EriĢingil Blv.

78,64

78,14

78,53

22

32

27

4

Eski Terminal

81,48

81,8

79,88

22

32

27

5

Cumhuriyet Cad.

81,04

81,1

80,7

22

32

27

6

Ġmam Hatip Meydanı

81,34

81,34

79,86

22

32

27

7

Valilik

78,9

80,87

78,86

22

32

27

8

Dr. Sami Yağız Cad.

80,56

83,05

79,82

22

32

27

9

Niğde Kültür Merkezi

78,3

80,06

79,41

22

32

27

10

Selçuk Cad.

77,75

78,65

77,71

22

32

27

11

Mevlana Okulu

75,85

77,01

77,18

22

32

27

12

Süleyman Fethi Cad.

79,8

80,06

80,18

22

32

27

13

Ethem OnbaĢı Cad.

80,2

81,47

82,33

22

32

27

14

Derbent KavĢağı

79,9

80,7

80,17

22

32

27

15

Alparslan TürkeĢ Bulvarı

80,2

81,47

80,13

22

32

27

16

Eski Fertek Yolu

78,9

77,95

78,2

22

32

27

17

Hastane KavĢağı

78,5

78,95

75,83

22

32

27

18

Hastane

81,2

80,71

77,28

22

32

27

19

Kemal Aydoğan Okulu

80,3

80,62

80,75

22

32

27

80,01

81,42

81,62

22

32

27

20

Sabancı Öğrenci Yurdu

21

Alparslan TürkeĢ Blv.II

81,34

81,7

80,55

22

32

27

22

Çay Durağı

80,65

80,1

81,12

22

32

27

23

Sarıköprü

81,2

81,5

81,25

22

32

27

24

Kampüs

81,07

82

81,23

22

32

27

25

Tevfik Çalın Cad.

81,22

82,41

82,25

22

32

27
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Niğde Şehir Merkezi Gürültü Grafiği
84
82
80
78
76
74

Sabah 8.00- 11.00 (dBA)

Öğle 12.00- 15.00 (dBA)

Tevfik Çalın Cad.

Kampüs

Sarıköprü

Çay Durağı

Alparslan Türkeş Blv.II

Sabancı Öğrenci Yurdu

Kemal Aydoğan Okulu

Hastane

Hastane Kavşağı

Eski Fertek Yolu

Alparslan Türkeş Bulvarı

Derbent Kavşağı

Ethem Onbaşı Cad.

Süleyman Fethi Cad.

Mevlana Okulu

Selçuk Cad.

Niğde Kültür Merkezi

Dr. Sami Yağız Cad.

Valilik

İmam Hatip Meydanı

Cumhuriyet Cad.

Eski Terminal

Emin Erişingil Blv.

Aydınlık Caddesi

Nar Sosyal Merkezi

72

Akşam 17.00-19.30 (dBA)

ġekil 2. Niğde ġehir Merkezi Gürültü Haritası

ġekil 4 ve Ģekil 5’ de ölçüm noktaları
verilmiĢtir. Bu noktaların seçiminde Niğde
Ģehrinde kavĢaklar, okullar, motorlu taĢıtların
mecburi geçiĢ noktaları, trafik akıĢının fazla
olduğu bölgeler ve insan yoğunluğunun olduğu
noktalar seçilmiĢtir.

Ģehir merkezinden üniversite, hastane, Bor
ilçesi ve diğer ilçe yolcu taĢıma araçlarının
baĢlangıç noktasıdır. Devamın da Ġmam Hatip
Meydanı, valilik ve Doktor Sami Yağız Cad.
Niğde Ģehrinin kalbi konumunda olup insan
yoğunluğu ve trafik yoğunluğunun en yüksek
olduğu noktalardır. ġekil 4’de verilen son
noktamız ise Ethem OnbaĢı Caddesi kavĢağı
Ģehir merkezinin bitiĢi olup hastane, üniversite
ve Bor ilçesine giden yolların birleĢim
noktasıdır

ġekil 4’ de baĢlangıç noktası Nar sosyal
tesisleridir. Nar sosyal tesisleri, Niğde terminal
ile merkez arasında ki bağlantı noktasıdır. Eski
terminal ve Cumhuriyet Cad. noktaları ise
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ġekil 4. Ölçüm noktaları

Aydoğan okulu, Çay durağı, kampüs ve
Sarıköprü
noktalarının
birleĢiminden
oluĢmaktadır. Bulvar üzerinde ki trafik sürekli
olmak ile beraber araçlar için hız limiti
yüksektir. Ġnsan yoğunluğu ise azdır. ġekil 5’
de son noktamız Tevfik Çalın Bulvarı ise
Niğde merkez ile Bor ilçesinin kesiĢim
noktasıdır.

ġekil 5’ de baĢlangıç olarak verilen Derbent
KavĢağı, meslek yüksek okulu ile aynı noktada
bulunmaktadır. KavĢak hem Ģehir hastanesini
hem de üniversite yolunu ayıran bağlantı
noktasıdır. ġehir hastanesinin trafik yoğunluğu,
trafik ıĢıklarının eksikliğinden dolayı sürekli
akıĢ halindedir. ġehir hastanesi giriĢ kısmında
ise trafik ve insan yoğunluğu çok fazladır.
Üniversite yoluna bağlanan Alparslan TürkeĢ
Bulvarı, Sabancı öğrenci yurdu, Kemal

ġekil 5. Ölçüm noktaları
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trafik akıĢı
merkezinde
olmaktadır.

4. DEĞERLENDĠRME
Tablo 4. Türkiye’de Trafik Gürültüsü Ġçin Sınır
Değerleri
Bölge Tanımı

Gündüz

AkĢam

Gece

(dBA)

(dBA)

(dBA)

ġehir DıĢı
Konut Alanı

35-45

30-40

25-35

ġehir Kenarı
Konutlar

40-50

35-45

30-40

ġehir Konut
Alanı

45-55

40-50

35-45

Anayollar ve
ĠĢyerleri

50-60

45-55

40-50

ġehir Merkezi
Konut Alanı

55-65

50-60

45-55

Endüstri
Bölgesi

60-70

55-65

50-60

fazladır.
gürültü

Bunun için Ģehir
kirliliğine
neden

Yapılan ölçüm noktalarında Ģehir merkezinde
hız limiti 50 km/s iken üniversite yolunda
(çevreyolu) hız limiti 70 km/s olarak
karayolları belirlemiĢtir. Bunun sonucunda
yapılan ölçüm sonuçlarına dayanılarak
araçların hızlarına bağlı olarak ses seviyesi
doğru orantılı olarak artmaktadır.
KavĢaklarda ve trafiğin yoğun olduğu
alanlarda gürültü kirliliği tablo 5 de görüldüğü
üzere çoğunlukla model olarak eski araçlardan,
motosikletlerden, minibüs ve yük taĢıyan
araçlardan dolayı oluĢmaktadır.
Kamyon, tır, pikap ve minibüs gibi yük ve
yolcu taĢıyan araçların durağan ve sürekli
akıĢlı olan trafikte eĢ değer gürültü düzeyleri
yüksektir.
Fren sistemi bakımsız olan araçların fren
yapması durumunda tiz bir ses ortaya
çıkmaktadır. Bu tiz ses insanların bulunduğu
ortamlarda gürültü kirliliğine dönüĢmektedir.

Tablo 4 [12] de verilen parametreler ülkemizde
trafikten kaynaklanan gürültü sınır değerlerini
göstermektedir. Tablo 3 de verilen Ģehir
bölgesinde ki ölçüm sonuçlarından çıkan
parametreler ile karĢılaĢtırıldığı zaman ölçüm
sonuçlarımızın sınır değerlerinden yüksek
olduğu görülmektedir. ġehir merkezi konut
alanı sınır değerleri 55-65 dBA aralığında
olması gerekirken bölgemizin ses düzeyi
ortalaması 76-80 dBA aralığında ölçülmüĢtür.
Bunun neticesinde ölçüm yaptığımız bölgelerin
gürültü kirliliğine maruz kaldığı ispatlanmıĢtır.

Tablo 5. Niğde Ģehir merkezi araç tiplerinin
ortalama ses seviye aralıkları

Niğde Ģehir merkezi konut alanı olmak ile
beraber anayollar ve iĢyerleri mevcuttur, ayrıca
üniversite bölgesi ile organize sanayi bölgesi
karĢılıklı olmak ile beraber tüm ortamlarda
gürültü sınır değerlerini trafik bazlı aĢmaktadır.
Buradan Ģu sonuçlara varılmaktadır;
Niğde Ģehir merkezi ve üniversite bulvarı
gürültü kirliliği ölçüm sonuçları neticesinde
çoğunluk ile araçlardan kaynaklanmaktadır.
ġehir merkezi konutlardan oluĢtuğu için ve
Ģehir olarak tek caddeye bağımlı olunduğu için
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ARAÇ

EĢ Değer Gürültü
Düzeyi

Ambulans

92-96 dBA

Yeni Model A.

73-78 dBA

Eski Model A.

77-81 dBA

Motosikletler

84-92 dBA

Modifiyeli A.

80-84 dBA

Minibüs ve Otobüsler

82-90 dBA

Pikaplar ve Yük
Araçları

84-90 dBA

Okul ve ĠĢçi Servisleri

78-82 dBA

Kamyon ve Tırlar

88-96 dBA
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sonuçları dahilin de Niğde Ģehir merkezi, okul
çevreleri, alıĢveriĢ yerleri, hastane ve
üniversite
yoluna
önlemler
alınması
gerekmektedir. Motorlu taĢıtlar için ve
insanların yaĢadıkları, çalıĢtıkları yerler için
alınabilecek
önlemleri
Ģu
Ģekilde
sıralayabiliriz;

Tablo 5’ de verilen değerler neticesinde
motorlu araçların çevreye yaydığı ses
seviyeleri ortalama olarak verilmektedir. Bu
tablo neticesinde Ģehir merkezi ve çevresi
üzerinde
gürültü
kirliliği
seviyesinin
yükselmesinin araç çeĢitliliğine de bağlı
olduğunu ayrıca araçlara modifiye yapılması
ve siren sesleri de gürültü seviyelerinde
farklılıklara sebebiyet verdiği sonuçlarına
ulaĢılmıĢtır.

Ses Yalıtımı: Ses yalıtımı alınabilecek
önlemlerin en baĢında gelmektedir. Ses yalıtım
duvarları olmayan konutlar ve iĢ yerlerinde,
kaliteli ve iyi iĢçilik ile ses yalıtım duvarları
yapılarak gürültü kirliliği azaltılabilmektedir.
Yeni inĢa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanıp
yol boyunca koruma sağlanmalıdır.

Yukarıda verilen tablo 3’ de sıcaklık ve ses
seviyelerinden yola çıkılarak Ģehir merkezinde
insanların çoğunluğu gürültü kirliliğine maruz
kalmaktadır. Merkez içerisinde ikamet eden ve
seyahat eden vatandaĢlarımızın belirli zaman
sonunda sağlık açısından sıkıntı yaĢayacağını,
merkez ve çevresinde çalıĢan vatandaĢların
tam verimlilikte çalıĢamayacakları, okullardaki
öğrencilerin ise derslerine konsantre olmakta
zorluk çekecekleri gözlemlenmektedir.

Ağaçlandırma gürültü Ģiddetini azaltıp, ses
yalıtımı görevi görmektedir. Konutlar ve
iĢyerlerini ses yalıtımlı pencere kullanılmalı ve
yapılan yeni binalar rüzgar esinti yönlerine
göre ve güneĢ alınabilir olması gerekmektedir.
Çünkü açık alan ve çevredeki gürültü, rüzgar
hareketleri ile kolaylıkla taĢınabilir.

Tablo 3’ de verildiği gibi, Niğde Ģehir
merkezinde ki ölçüm yerlerinde gürültü
kirliliği değerlendirmemize ve yorumlamamıza
netlik kazandırmıĢtır. Böylelikle gürültüden
kaynaklanan ölçüm değerlerinin azalmasına ve
ya artmasına sebep olan nedenler üzerinde
durulmuĢ, gürültü kirliliğinin aynı saat
dilimlerinde farklı günler için değiĢiklikler
gösterdiğinin sebepleri “ sonuç ve öneriler”
kısmında değinilmiĢtir. Ayrıca yukarıdaki
tablo 4’ de verilen günün 3 vaktindeki, belirli
bölgelerdeki ortalama sınır değerlerinin de
ölçümlerimiz ve sonuçlarımız da bölgesel
olarak değiĢmekte olduğu gözlemlenip,
önerilerimizi de bölgesel farklılıklara göre
değerlendirmekteyiz.

Tamir ve Bakım: Motorlu taĢıtların yıllık
bakımları düzenli ve özverili bir Ģekilde
yapılması gerekmektedir. Özellikle egzoz
emisyon, tekerlek rot balans ayarları ve motor
düzeni iyice kontrol edilip gürültüye mahal
verilmemelidir. DüĢük model araçları hem
hava kirliliği hem de gürültü kirliliği için
trafikten kaldırılması gerekmektedir.
Trafik AkıĢı: Niğde Ģehri için en önemli
gürültü
kirliliği
trafik
akıĢından
kaynaklanmaktadır. Sebebi ise birçok aracın
Doktor Sami Yağız Caddesinden geçtiği ve
baĢka tali yol olmadığı için sürücülerin bu
güzergahı
kullanmaya
mecbur
kaldığı
görülmektedir. Bu cadde üzerinde trafik yoğun
ve sürekli akıĢ olduğundan dolayı motor, korna
ve araç sesleri yoğun bir Ģekilde
duyulmaktadır. Ayrıca yolcu duraklarının da
bu cadde üzerinde olması toplu taĢıma
araçlarının bu güzergahı takip etmesi de
gürültü kirliliğini arttırmaktadır.

5. SONUÇLAR
Tablo 3’ de görüldüğü üzere ölçüm yapılan
yerlerde gürültü Ģiddeti sınırı aĢılmaktadır.
Özellikle kavĢak bölgeleri, eski terminal,
imam hatip caddesi, Hastane bölgesi ve
üniversite kavĢağında gürültü kirliliğinin
fazlalaĢtığı ayrıca halk pazarı kurulduğu yer ve
zamanlarda gürültü kirliliğinin en üst
seviyelere çıktığı görülmektedir. Bu ölçüm

Alınması gereken önlem ise mevcut
belediyenin bu cadde için ek tali yollar açması
ve merkez planlamasını yeniden gözden
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geçirip araç park alanlarını arttırması
gerekmektedir. Doktor Sami Yağız Caddesi ile
eğitim ve araĢtırma hastanesine giden geçiĢ
yolunun Ġmam Hatip Caddesinin üst kısmından
devam ettirilmelidir. Ayrıca belediye, valilik
vb. resmi kurumlarında Doktor Sami Yağız
Caddesi üzerinden kaldırılması gerekmektedir.
Bu sonuçlar sebebi ile trafik ve insan
yoğunluğunun maksimum olduğu caddelerde
gürültü kirliliğini azaltmak için trafik akıĢının
azaltılması önemli bir baĢlangıçtır.



Toplumsal Bilinç: Her konuda olduğu gibi
gürültü kirliliği konusunda da insanların
bilinçlenmesi çok önemlidir. Sebep sonuç
iliĢkisi kuracak olursak aslında bu kirliliğin
temeli insanlardan kaynaklanmaktadır. Mesela
müteahhitlerin malzemeden kaçarak yalıtım
seviyesini minimuma indirgemesi, hastane ve
okulların Ģehir içlerine yapıldığı düzensiz
yerleĢme örnekleri, trafikte toplu taĢıma
araçlarından ziyade en yakın yerlere bile kendi
mülki araçları ile ikamet eden kiĢiler, araç
muayenelerinden kaçıran araç sahipleri, birçok
eksikleri görmezden gelen basit kusur ile tabir
eden muayene istasyonları, kendi çıkarları
doğrultusunda ruhsat verilmeyecek yerlere
ruhsat verilen belediye mensupları. Bu verilen
örnekleri daha fazla sıralayabiliriz fakat
hepsinin etki noktası yine bizler yine insanlar.
Bu kirliliğin önüne geçilebilmesi için en temel
husus toplum bilinci ve vicdanlı bireylerdir.





6. ÖNERĠLER
Niğde Ģehri açısından özetle Ģu önlemler
alınması gerekmektedir;






TaĢıt trafiğini azaltmak için çok
kullanılan caddelerde ek tali yollar
açılması gerekmektedir.
Trafiğin yoğun oldu caddelerde araç
park alanlarını cadde üzerine değil
yeni araç park alanları yapıp, ücret
mukabilinde park edilmesine izin
verilmelidir. En azından insanların
kendi araçları ile yakın yerlere bile
gitmemesi için bir sebep olur, trafiği
azaltmayı planlamak gerekmektedir.
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ġehir merkezinin tek noktada birleĢtiği
Dr. Sami Yağız Cad. ve kültür merkezi
çevresinde ağaçlandırma çalıĢmaları
yapılmalı dükkanlar ve binalara ses
yalıtımı
denetimi
yapılmalıdır.
Böylelikle çalıĢma verimi artıĢı
sağlanacaktır.
Ana cadde üzerinden trafik yoğunluğu
yüksek olan üniversite ve hastaneye
giden geçiĢ yollarının ayrılıp ek yollar
ile trafik akıĢının ve yoğunluğunun
azaltılması gerekmektedir.
Ġlhanlı
mahallesinden
baĢlayarak
Ġmam Hatip Caddesi, Doktor Sami
Yağız Caddesi ve mezarlık kavĢağı
üzerindeki
yolcu
duraklarının
kaldırılıp, toplu taĢıma araçlarının ise
güzergahlarında
düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir. Nitekim bu
düzenlemeler ile korna sesleri ve
müĢteri toplamak için oluĢan gürültü
kirliliği ortadan kalkacaktır.
Hastane ve okul çevresinde bitkisel
gürültü perdeleri (ağaç, çalı grubu vb.)
konumlandırılmalıdır.
Böylelikle
öğrencilerimiz,
hastalarımız
ve
vatandaĢlarımız için sağlıklı yaĢam ve
verimli çalıĢma ortamı sağlanmıĢ
olacaktır.
Gürültü
kirliliğini
engellemesinin yanı sıra havayı
temizleme (toz ve partikülleri tutma,
CO2 azaltma, O2 üretimi) ve
mevsimlere göre değiĢen renk ve
biçim özellikleri ile çevreye görsel ve
estetik katkılar sağlanacaktır.
Toplum bilinçlendirmesi yapılarak
yaya ve bisiklet trafiği arttırılmalı,
gerekirse mensup belediye bisiklet
yollarını arttırmalıdır. Böylelikle araç
trafiği azaltılmıĢ olacaktır.
Eski araçlar trafikten kaldırılmalı,
yeni araçlar içinde muayene, belediye
kontrollü uzman kiĢiler tarafından
yapılmalıdır.
Egzoz
emisyon
kontrolleri ve lastik kontrolleri
emniyet
mensupları
tarafından
yapılmalı ve kurallara uymayan
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sürücülere
gerekli
cezai
iĢlem
uygulanmalıdır.
Son olarak gürültünün etkileri ve bu
olumsuz etkilerden korunmak için
alınması gereken tedbirler konusunda
kamuoyu bilgilendirilmelidir. Halkın
desteğinin alınması için merkezi ve
yerel yönetim ile sivil toplum örgütleri
tarafından
gerekli
giriĢimler
yapılmalıdır. Bu konuda yerel
medyadan yararlanmak gerekmektedir.

[7] Gülpınar OS., (1996). UlaĢtırma ve çevre
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Değerlendirme ve sonuçlardan yola çıkarak
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ÖZET
Bu çalışmada, elastik ortama gömülü nano-çubukların Eşil Mekanik teorisi kullanılarak dalga
yayınım analizi gerçekleştirilmiştir. Dalga yayınım çözümleri, yanal atalet etkilerini dikkate alan
Love çubuk modeli yaklaşımı için elde edilmiştir. Hamilton ilkesi kullanılarak, Love nano-çubuk
modeline ait hareket denklemi Eşil Mekanik teorisi çerçevesinde türetilmiştir. Dalga yayınım
analizinden elde edilen sonuçlar, klasik elastisite ve yerel olmayan elastisite teorileri ile
kıyaslanmış ve Eşil Mekanik teorisinin nano boyutlardaki malzemelerin mekanik analizinde
kullanılabileceği gösterilmiştir. Yanal atalet hareketinin, elastik ortam parametresinin ve Eşil
Mekanik teorisinde kullanılan uzunluk ölçek parametresinin nano-çubuğun dalga yayınımı
üzerindeki etkileri detaylı olarak araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eşil Mekanik, elastik ortam, Love teorisi, nano-çubuk, dalga yayınımı

WAVE PROPAGATION ANALYSIS OF NANORODS EMBEDDED IN ELASTIC
MEDIUM CONSIDERING LATERAL INERTIA EFFECTS
ABSTRACT
In this study, wave propagation analysis of nanorods embedded in an elastic medium was
performed using the doublet mechanics theory. Wave propagation solutions were obtained for the
Love rod model approach, which takes into account the effects of lateral inertia. Using Hamilton's
principle, the equation of motion of the Love nanorod model was derived within the framework of
doublet mechanics theory. The results obtained from the wave propagation analysis were compared
to the classical elasticity and nonlocal elasticity theories and it was shown that the doublet
mechanics theory could be used in the mechanical analysis of nano-sized materials. The effects of
lateral inertial motion, elastic medium parameter and length scale parameter used in the doublet
mechanics theory on the wave propagation of the nanorod were investigated in detail.
Keywords: Doublet mechanics, elastic medium, Love theory, nanorod, wave propagation
[2]. Basit çubuk teorisi, ilk olarak ince
çubukların bir boyutlu dalga yayınım ve
titreşim analizlerinde kullanılmış ve bu
teoride çubuğun sadece eksenel deformasyonu
dikkate alınmıştır. Daha sonra Rayleigh [3],
çubukların eksenel titreşiminde yanal ataleti
dikkate alan bir çubuk teorisi önermiştir. Love
[4] ise bu teoriyi daha da geliştirerek,
günümüzde kendi adıyla anılan Love çubuk
teorisini ortaya çıkarmıştır. Düşük boy-en
oranına sahip çubuklarda, yanal atalet etkileri
oldukça önemlidir. Love çubuk teorisinde,

1. GİRİŞ
Nano-çubuk olarak modellenebilen karbon
nanotüpler, Iijima [1] tarafından 1991 yılında
keşfedilmiştir. Yüksek mukavemetli, yüksek
elektriksel ve termik iletkenlikli bu
malzemeler,
nano-sensörlerin,
nanokompozitlerin ve nano-motorların yapımında
sıklıkla kullanılmaktadır. Makro ve nano
boyuttaki çubuk malzemelerin mekanik
analizinde farklı teoriler kullanılmaktadır.
Kullanılan bu teorilerden en eskisi, Bernoulli
tarafından geliştirilen basit çubuk teorisidir
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Love nano-çubuk modelinin serbest titreşim
analizi için sonlu elemanlar formülasyonu
geliştirmişlerdir. Yakın zamanda, Arda [10]
eksenel olarak derecelendirilmiş karbon
nanotüplerin dinamik analizini yerel olmayan
elastisite teorisi kullanarak araştırmıştır.
Çalışmada, karbon nanotüpün yanal atalet
etkileri dikkate alınmış ve problemin
çözümünde Ritz yöntemi kullanılmıştır.
Yukarıdaki
çalışmalar
incelendiğinde,
nano/mikro ölçekli çubukların statik ve
dinamik modellemesinde daha çok yerel
olmayan elastisite teorisi [11] ve genleme
gradyan
teorisi
[12]
kullanıldığı
görülmektedir. Bu teorilere ek olarak, mikro
yapıdaki ölçek etkilerini dikkate alan ve
Granik [13] tarafından geliştirilen Eşil
Mekanik (EM) teorisi de nano-çubukların
statik ve dinamik analizlerinde kullanılabilir.
EM teorisinin diğer ölçek etkisini dikkate alan
sürekli
ortam
modellerinden
farkı,
malzemenin iç uzunluk ölçeği parametresinin
tanımıdır. EM teorisinde, dikkate alınan
malzemedeki atomların bağ uzunluğu direkt
olarak malzemenin uzunluk ölçek parametresi
olarak alınır. EM teorisinin aksine, diğer
sürekli ortam modellerinde (yerel olmayan
elastisite teorisi, genleme gradyan teorisi vb.)
malzemenin
iç
karakteristik
uzunluk
parametresinin
belirlenmesi
açık
bir
problemdir. Bu nedenle, bu sürekli ortam
modelleri fenomenolojik modeller olarak
kabul edilebilir. EM teorisinde, mikro
gerilmeler ve mikro genlemeler vektörel
olarak tanımlanır, daha sonra bu mikro
gerilme ve genlemeler makro gerilme ve
genlemelere dönüştürülür. Bu özellik EM
teorisinde aşağıdan yukarıya yaklaşımının
(bottom-up approach) dikkate alındığını
göstermektedir. EM teorisi ilk olarak tanecikli
malzemelerin mekanik modellemesi için
uygulanmıştır [14]. Daha sonra, Kojic vd. [15]
mikro-yapılı malzemelerin modellemesi için
EM
teorisinin
sonlu
elemanlar
formülasyonunu geliştirmişlerdir. Vajari ve
Imam [16,17] EM teorisini kullanarak tek
duvarlı karbon nanotüplerin burulma ve
eksenel titreşimini incelemişlerdir. Gul vd.
[18] elastik ortama gömülü bir nano-çubuğun
eksenel titreşim ve dalga yayınımını EM
teorisi çerçevesinde incelemişler ve EM
teorisinin nano ölçekli yapıların tasarımında
kullanılabileceğini göstermişlerdir. Bir diğer
çalışmada, EM teorisi kullanılarak nanoçubukların ve nano-kirişlerin statik ve

radyal deformasyon eksenel deformasyon
cinsinden ifade edilmekte, böylece yer
değiştirme alanı bir serbestlik derecesine
sahip olmaktadır. Love çubuk teorisinin
yönetici denkleminde yanal atalet etkileri
Poisson oranına doğrudan bağlıdır ve Poisson
oranının sıfır alınması (ihmal edilmesi)
durumunda klasik çubuk teorisi elde
edilmektedir. Klasik çubuk teorisi, ince, uzun
çubukların statik ve dinamik analizlerinde
kullanılmasına rağmen, ölçek etkisinin etkili
olduğu kısa mikro ve nano boyuttaki
çubukların mekanik analizlerinde iyi sonuçlar
vermemektedir. Bu nedenle, mikro/nano
boyuttaki
çubukların mekanik analizi
çoğunlukla moleküler dinamik simülasyonu
ve ölçek etkisini dikkate alan sürekli ortam
teorileri ile yapılmaktadır. Literatürde, yanal
atalet etkileri dikkate alınan mikro/nano
boyuttaki çubukların statik ve dinamik
analizlerini içeren bazı çalışmalar mevcuttur.
Güven [5] çubuklarda eksenel gerilme dalga
yayınımını genleme (strain) gradyan elastisite
teorisi yardımıyla araştırmıştır. Bu çalışmada,
dalga hareketinin analizi yanal deformasyon
etkilerini içeren Love çubuk modeline
dayandırılmıştır. Bir diğer çalışmada, nanoçubukların radyal yöndeki deformasyon ve
atalet etkileri dikkate alınarak, eksenel dalga
yayınımı ve titreşim analizleri yerel olmayan
elastisite
teorisi
kullanılarak
gerçekleştirilmiştir [6]. Nano-çubuklara ait
hareket denklemi Hamilton prensibi ile
türetilmiş ve eksenel dalgalara ait faz hızları
açık bir şekilde elde edilmiştir. Ecsedi ve
Baksa [7] ise elastik ortama gömülü tek
duvarlı karbon nano-çubukların eksenel
yöndeki serbest titreşimini Rayleigh çubuk
modeli kullanarak incelemişlerdir. Yerel
olmayan elastisite teorisi kullanılarak, her iki
ucu ankastre ve bir ucu ankastre bir ucu
serbest sınır koşullarına sahip nano-çubuklara
ait titreşim frekansları açık bir şekilde elde
edilmiştir. Yanal atalet ve kayma rijitliği
etkilerinin dikkate alındığı çoklu nano-çubuk
sistemlerine ait titreşim analizi Karličić vd.
[8] tarafından yerel olmayan elastisite teorisi
kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Bu
çalışmada, çoklu nano-çubuk sistemleri
elastik ortama gömülü olacak şekilde
modellenmiş ve yerel olmayan elastisite
parametresinin ve elastik ortam katılığının
çubukların doğal frekansı üzerindeki etkileri
detaylı olarak araştırılmıştır. Civalek ve
Numanoğlu [9] elastik ortama gömülü bir
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dinamik analizleri yapılmıştır [19]. Gul ve
Aydogdu [20] EM teorisini kullanarak, Love
nano-çubuk modeline ait titreşim analizini
gerçekleştirmişler ve EM teorisinden elde
ettikleri
sonuçları
moleküler
dinamik
simülasyonundan elde edilen sonuçlarla
kıyaslayarak EM teorisinin geçerliliğini
kanıtlamışlardır. Yakın zamanda, EM teorisi
kullanılarak çiftli nano-çubuk sistemlerinin
eksenel titreşimi araştırılmıştır [21].
Bu çalışmada, yanal atalet etkileri dikkate
alınan elastik ortama gömülü bir Love nanoçubuk modelinin eksenel dalga yayınımı EM
teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Yanal
atalet etkisi dikkate alınan nano-çubuğa ait
yönetici
denklem,
Hamilton
İlkesi
kullanılarak türetilmiştir. Yanal atalet
hareketinin, uzunluk ölçeği parametresinin ve
elastik ortam parametresinin nano-çubukların
eksenel dalga yayınımı üzerindeki etkileri
ayrıntılı olarak araştırılmıştır. EM teorisi
kullanılarak elde edilen dalga yayınım
sonuçları (dalga frekansı, faz hızı, grup hızı)
klasik elastisite teorisi ve yerel olmayan
elastisite
teorisi
sonuçları
ile
karşılaştırılmıştır.

Burada, 𝑘1 … 𝑘𝜒 alt simgeleri üç boyutlu
Kartezyen koordinatlara karşılık gelen 1,2,3
tam sayılarını ve 𝜂𝛼𝑜 ise eşil mesafesini (iç
karakteristik uzunluk) göstermektedir. M,
katının ayrıklığını gösteren Taylor serisi
açılımındaki
terimlerin
sayısıdır.
Bu
çalışmada,
mikro-gerilme
ve
mikrogenlemeleri tanımlarken Taylor serisinin ilk
üç terimi (M=3) dikkate alınmıştır. 𝜏𝛼𝑜 ise 𝛼yönündeki birim vektörü temsil etmektedir. 𝛼eşiline ait eksenel uzama mikro genlemesi
(𝜖𝛼 ) aşağıdaki gibi tanımlanabilir [14]:
𝑀

𝜖𝛼 =

𝜒=1

(𝜂𝛼𝑜 )𝜒−1 𝑜
𝜕 𝜒 𝑢𝑖
𝑜
𝜏𝛼𝑘1 … 𝜏𝛼𝑘
(2)
𝜒
𝜒!
𝜕𝜒𝑘1 … 𝜕𝜒𝑘𝜒

Uzama mikro gerilmesi ise
𝑝𝛼 = ∑ 𝐶𝛼𝛽 𝜖𝛽

(3)

𝛽

olacak şekilde tanımlanmaktadır. Burada 𝑝𝛼 ,
𝛼-eşilindeki eksenel mikro gerilmeyi, 𝜖𝛽 , 𝛽eşilindeki mikro genlemeyi ve 𝐶𝛼𝛽 ise 𝛼 ve 𝛽
düğümleri
arasındaki
mikro-modülü
göstermektedir. Mikro elastisite modülü 𝐶𝛼𝛽
matrisi, önceki çalışmalarda Lamé sabitleri
cinsinden tanımlanmıştır [18,19,22]. Makrogerilme ve mikro-gerilme arasındaki ilişki ise
şu şekilde tanımlanır [14]:

Bir mikro-mekanik teorisi olan EM
teorisinde, katıyı oluşturan noktalar düğüm
olarak modellenmektedir. Katı içerisindeki
herhangi ikili düğüme “eşil”, iki düğüm
noktası arasındaki mesafeye de “eşil
mesafesi” denilir. Eşil mesafesi, modellemesi
yapılacak malzemenin iç karakteristik
uzunluğunu göstermekte ve bu karakteristik
uzunluk doğrudan malzemeyi oluşturan
atomlar arasındaki bağ uzunluğuna eşit olacak
şekilde
alınmaktadır.
EM
teorisinde,
deformasyon sırasında, her bir düğüm
noktasına etki eden üç adet mikro-gerilme
ifadesi hesaplamalara dahil edilmektedir. Bu
gerilmeler, uzama mikro gerilmesi (𝑝𝛼 ),
kayma mikro gerilmesi (𝑡𝛼 ) ve burulma mikro
gerilmesidir (𝑚𝛼 ). Bu mikro gerilmeler
vektörel olarak ifade edilmektedir. Bu
çalışmada, deformasyon sırasında sadece
eksenel uzama mikro gerilmesi dikkate
alınmıştır. Buna göre, her bir eşil için artımlı
yer değiştirme ifadesi (∆𝑢𝛼 ) skaler olarak
aşağıdaki biçimde ifade edilebilir [14]:
∆𝑢𝛼 = ∑

∑
𝜒=1

2. EŞİL MEKANİK FORMÜLÜ

𝑀

𝜏𝛼𝑜𝑖

{𝜎} = [𝐻]{𝑝}

(4)

Burada [𝐻] dönüşüm matrisini temsil
etmektedir. Düzlem gerilme durumu için
makro-gerilme tensörü, mikro-gerilme tensörü
ve dönüşüm matrisi şu şekilde yazılabilir:
𝜎𝑥𝑥
𝑝1
{𝜎} = [𝜎𝑦𝑦 ] ,
{𝑝} = [𝑝2 ],
𝜎𝑥𝑦
𝑝3
𝑜 )2
(𝜏11
𝑜 )2
[𝐻] = [(𝜏12
𝑜 𝑜
𝜏11 𝜏12

𝑜 )2
(𝜏21
𝑜 )2
(𝜏22
𝑜 𝑜
𝜏21 𝜏22

𝑜 )2
(𝜏31
𝑜 )2 ].
(𝜏32
𝑜 𝑜
𝜏31 𝜏32

(5)

𝑜
Yukarıda 𝜏𝑖𝑗
(𝑖, 𝑗 = 1,2,3) birim vektörleri,
Kartezyen koordinatlarla yapılan açının
kosinüs değerleridir. Burada üst simge o bir
katıdaki
düğümlerin
(atomların)
ilk
konfigürasyonunu göstermekte ve “1,2,3” alt
simgeleri üç boyutlu Kartezyen koordinatlara
göre yönü belirtmektedir. Bu çalışmada,
hesaplamalar koltuk nanotüp modeline göre
yapılmıştır. Nanotüp modeline göre birim
vektörler [H] dönüşüm matrisinde farklı
değerler almaktadır. Bir nanotüpteki üç eşilli

(𝜂𝛼 )𝜒 𝑜
𝜕 𝜒 𝑢𝑖
𝑜
𝜏𝛼𝑘1 … 𝜏𝛼𝑘
(1)
𝜒 𝜕𝜒
𝜒!
𝑘1 … 𝜕𝜒𝑘𝜒
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yapı Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekil 1’e
göre birim vektörler şu şekilde yazılabilir:

Benzer şekilde, eksenel mikro-gerilmesi (𝑝𝛼 )
M=3 için şu şekilde yazılabilir:

𝑜
𝑜
𝑜
𝜏11
= 𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝜏12
= 𝑐𝑜𝑠90, 𝜏13
= 𝑠𝑖𝑛𝜃,

1
𝜕𝜀𝑚𝑛
0
0
0
𝑝𝛼 = 𝐸𝜏𝛼𝑚
𝜏𝛼𝑛
(𝜀𝑚𝑛 + 𝜂𝛼 𝜏𝛼𝑠
2
𝜕𝑥𝑠
1 2 0 0 𝜕 2 𝜀𝑚𝑛
+ 𝜂𝛼 𝜏𝛼𝑡 𝜏𝛼𝑠
) (10)
6
𝜕𝑥𝑡 𝜕𝑥𝑠

𝑜
𝜏21

= − sin(30 −
− cos(30 − 𝜃),
𝑜
𝜏31

=

𝑜
𝜃) , 𝜏22

=

𝑜
𝑐𝑜𝑠90, 𝜏23

=
(6)

𝑜
− cos(60 − 𝜃) , 𝜏32
= 𝑐𝑜𝑠90,
𝑜
𝜏33 = sin(60 − 𝜃).

Eşitlik (9) ve (10) kullanılarak ve düzlem
gerilme durumu uygulanarak [18], EM
teorisinde koltuk nanotüp modeli için gerilme
ifadesi aşağıdaki gibi elde edilebilir:

Burada 𝜃 şiral açısı 0° ile 30° arasında
değerler almaktadır. 𝜃 = 30° için koltuk
nanotüp modeli elde edilmektedir. Buna göre
Eşitlik (6)’da 𝜃 = 30° alınarak koltuk nanotüp
modeline ait birim vektörler aşağıdaki gibi
bulunabilir:
𝑜
𝜏11
= √3/2,

𝑜
𝜏12
= 0,

𝑜
𝑜
𝜏21
= 0, 𝜏22
= 0,
𝑜
𝜏31
= −√3/2,

3 𝜂 2 𝜕 2 𝜀11
)
4 12 𝜕𝑥 2

(11)

Burada E, dikkate alınan malzemenin
elastisite modülünü, 𝜀11 klasik genleme
bileşenini ve η ise eşil mesafeyi temsil
etmektedir. Denklem (11)’in ilk terimi klasik
Cauchy gerilmesini, ikinci terimi ise EM
teorisinden
gelen
gerilme
bileşenini
göstermektedir.

𝑜
𝜏13
= 1/2,

𝑜
𝜏23
= −1,
𝑜
𝜏32
= 0,

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸 (𝜀11 +

(7)

𝑜
𝜏33
= 1/2.

3. LOVE NANO-ÇUBUK MODELİNİN
YÖNETİCİ DENKLEMİ
Bu bölümde Love nano-çubuk modeline ait
hareket denklemi, EM teorisi çerçevesinde
Hamilton İlkesi uygulanarak elde edilmiştir. L
uzunluğuna ve d çapına sahip bir nanoçubukta, Love teorisine göre çubuk boyunca
olan yer değiştirme u ve radyal yöndeki yer
değiştirme 𝑤 = −𝑟𝜈𝑢′ olacak şekilde
tanımlanmaktadır. Burada, r çubuk üzerindeki
noktanın radyal konumunu ve 𝜈 ise Poisson
oranını temsil etmektedir. Love çubuk
teorisine göre, yarıçapı sıfır olmayan
çubuktaki tipik bir nokta, klasik modelde
görüldüğü gibi yalnızca eksenel yönde değil,
aynı zamanda radyal yönde de yer
değiştirmektedir. Bir Love nano-çubuk
modeline ait yönetici denklem Hamilton İlkesi
kullanılarak elde edilebilir:

Şekil 1. Bir mikro yapıdaki eşil düğümlerin konumu.

Daha sonra, mikro-gerilme ve makro-gerilme
arasındaki ilişki şu şekilde tanımlanabilir [14]:
𝑚

𝜎𝑘1 𝑖

(𝑀)

=∑
𝛼=1

𝑀
𝑜
𝜏𝛼𝑘
1

∑(−1) 𝜒+1 ×

𝑡1

𝜒=1

(𝜂𝛼 ) 𝜒−1 𝑜
𝜕 𝜒−1 𝑝𝛼𝑖
𝑜
[
𝜏𝛼𝑘2 … 𝜏𝛼𝑘
]
𝜒 𝜕𝜒
𝜒!
𝑘2 … 𝜕𝜒𝑘𝜒

∫ 𝛿(𝑈 − 𝑇 − 𝑊)𝑑𝑡 = 0
(8)

𝑡0

Burada, U,T ve W sırasıyla, deformasyon
sırasında çubukta depolanan toplam genleme
enerjisini, kinetik enerjiyi ve dış kuvvetler
tarafından yapılan toplam işi ifade etmektedir.
EM teorisi çerçevesinde bir çubuğa ait
genleme enerjisi ifadesi (Ug) aşağıdaki gibi
tanımlanabilir [18]:

Eşitlik (8), Taylor serisinde ilk üç terim
dikkate alınarak (M=3) açılırsa aşağıdaki hali
alır:
𝑛

(𝑀)
𝜎𝑖𝑗

(12)

1
0 0
= ∑ 𝜏𝛼𝑖
𝜏𝛼𝑗 {(𝑝𝛼 − 𝜂𝛼 𝜏⃑𝛼0 . (∇𝑝𝛼 )
2
𝛼=1
1 2 0
+ 𝜂𝛼 [(𝜏⃑𝛼 . ∇)(𝜏⃑𝛼0 . ∇𝑝𝛼 )])} (9)
6
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𝐿

𝑡1

2

1
𝜕𝑢 2 𝜂 2 𝜕 2 𝑢
𝑈𝑔 = ∫ 𝐴𝐸 [( ) − ( 2 ) ] 𝑑𝑥 (13)
2
𝜕𝑥
16 𝜕𝑥

+ ∫ [{𝑁 − 𝐴𝐸 (

0

𝑡0

2

Burada, A çubuk kesitinin alanını u ise
eksenel yer değiştirmeyi göstermektedir. Daha
sonra elastik ortamın (Ue) genleme enerjisi de
şu şekilde tanımlanabilir:

0

t1

L

η2 𝜕 2 𝑢
𝜕𝑢
+ ∫ [{R − AE(−
)} δ ] dt
2
16 𝜕𝑥
𝜕𝑥 0

(14)

t0

L

0

+ ∫ [ρA

Burada K elastik ortam parametresini
göstermektedir. Böylece elastik ortama
gömülü Love nano-çubuk modeli için toplam
genleme enerjisi aşağıdaki gibi ifade
edilebilir:
𝑈 = 𝑈𝑔 + 𝑈𝑒

0

Love nano-çubuk modeline ait kinetik enerji
ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir:

𝜕2𝑢
𝜂2 𝜕 4 𝑢
(𝑥,
(𝑥, 𝑡)] + 𝑓
𝐴𝐸 [( 2
𝑡) +
𝜕𝑥
16 𝜕𝑥 4

2

1
𝜕𝑢 2
𝜕2𝑢
𝑇 = ∫ [𝜌𝐴 ( ) + 𝜌𝜈 2 𝐼𝑝 (
) ] 𝑑𝑥 (16)
2
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝜕𝑡

−𝜌𝐴

0

Burada, L çubuk uzunluğunu, t zamanı, 𝜌
çubuk yoğunluğunu, 𝐼𝑝 dairesel kesitli çubuğa
ait polar atalet momentini ve 𝜈 ise Poisson
oranını göstermektedir. Denklem (16)’da
integralin birinci ve ikinci terimleri sırasıyla
eksenel ve radyal hareketten kaynaklanan
kinetik enerjiye karşılık gelir. Son olarak dış
kuvvetlerin yapmış oldukları işin birinci
varayasyonu da aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
𝑡1

∫ 𝛿𝑊𝑑𝑡 = ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑡) 𝛿𝑢𝑑𝑥𝑑𝑡
𝑡0 0
𝑡1

𝑡0

𝜕𝑢
] } 𝑑𝑡
𝜕𝑥 0

(17)

Bu bölümde, EM teorisi kullanılarak elastik
ortama gömülü bir Love nano-çubuk
modeline ait eksenel dalga yayınımı çözümü
gerçekleştirilmiştir. Nano-çubuğun hareket
denklemi bir önceki bölümde elde edilmişti.
Düzgün yayılı yük (f=0) olmaması durumu
için nano-çubuğa ait hareket denklemi
yeniden aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Yukarıdaki denklemde, f yayılı kuvveti, N
noktasal kuvveti ve R kuvvet çiftini
göstermektedir.
(15),
(16)
ve
(17)
denklemlerinin, Denklem (12)’de yerine
yazılmasıyla, nano-çubuk için varyasyonel
denklem aşağıdaki hali alır:
𝑡1 𝐿

∫∫
𝑡0 0

𝜕 2 𝑢 𝜂2 𝜕 4 𝑢
𝐴𝐸 ( 2 +
) + 𝐾𝑢 + 𝑓
𝜕𝑥
16 𝜕𝑥 4
2

𝜕2𝑢
𝜕4𝑢
−𝜌𝐴 2 + 𝜌𝜈 2 𝐼𝑝 ( 2 2 )
𝜕𝑡
𝜕𝑥 𝜕𝑡
[
]

(19)

4. LOVE NANO-ÇUBUK MODELİNİN
EŞİL MEKANİK TEORİSİ İLE DALGA
YAYINIM ANALİZİ

𝐿

+ ∫ {[𝑁𝛿𝑢]𝐿0 + [𝑅𝛿

𝜕2𝑢
𝜕4𝑢
2
(𝑥,
(𝑥, 𝑡)
𝑡)
+
𝜌𝜈
𝐼
𝑝
𝜕𝑡 2
𝜕𝑥 2 𝜕𝑡 2
− 𝐾𝑢(𝑥, 𝑡) = 0

Denklem (19), Love varsayımı altında EM
modeline ait bir nano-çubuğun hareket
denklemini
göstermektedir.
Denklemin
sondan bir önceki terimi nano-çubuğun yanal
ataleti ile ilgilidir. Eğer denklemde yanal
ataletle ilgili terim sıfıra eşitlenirse, EM
modeli için nano-çubuk teorisi elde edilir.
Ayrıca, yanal atalet terimi ile ölçek
parametresi (𝜂 2 ⁄16) de ihmal edilirse,
Denklem (19) klasik çubuk teorisine
indirgenir.

𝑡1 𝐿

𝑡0

t1
𝜕𝑢
δu] dx = 0(18)
𝜕𝑡
t0

Eşitlik (18)’deki her bir köşeli parantez sıfıra
eşit olmalıdır. Böylece, elastik ortama gömülü
bir Love nano-çubuk modelinin hareket
denklemi Denklem (18)’in ilk köşeli
parantezinden aşağıdaki gibi elde edilir:

(15)

𝐿

𝐿

𝜕3𝑢
− 𝜌𝜈 𝐼𝑝 (
) } 𝛿𝑢] 𝑑𝑡
𝜕𝑥𝜕𝑡 2
2

𝐿

1
𝑈𝑒 = ∫ 𝐾𝑢2 𝑑𝑥
2

𝜕𝑢 𝜂 2 𝜕 3 𝑢
+
)
𝜕𝑥 16 𝜕𝑥 3

𝛿𝑢𝑑𝑥𝑑𝑡

𝜕2𝑢
𝜂2 𝜕 4 𝑢
(𝑥, 𝑡)]
𝐴𝐸 [( 2 (𝑥, 𝑡) +
𝜕𝑥
16 𝜕𝑥 4
+𝜌𝜈 2 𝐼𝑝
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𝜕2𝑢
(𝑥, 𝑡) + 𝐾𝑢(𝑥, 𝑡)
(20)
𝜕𝑡 2
Eksenel dalga yayınımı için u(x,t) yer
değiştirmesi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Bu bölümde, EM teorisi kullanılarak elastik
ortama gömülü, yanal atalet hareketi dikkate
alınan bir nano-çubuğun eksenel dalga
yayınım analizine ait sayısal sonuçlar
sunulmaktadır. Şekil 2’de, bu çalışmada
kullanılan EM teorisinin doğrulanması
amacıyla EM teorisinden elde edilen faz hızı
sonuçları, klasik elastisite teorisi (KT) ve
yerel olmayan elastisite teorisi (YET)
tarafından elde edilen sonuçlarla [6]
karşılaştırılmıştır. Bu nano-çubuk modelinde
malzeme özellikleri E=1 TPa, ν=0.3 ve
ρ=2300 kg/m3 olarak alınmıştır. EM
teorisinde malzemenin iç karakteristik
uzunluğu 𝜂 = 0.1421 nm olarak alınmıştır.
EM sonuçlarının, YET çözümü [6] ile oldukça
uyumlu olduğu görülmektedir. k>2.5x1010
1/m için EM ve YET sonuçları neredeyse
aynıdır. Dalga sayısının artmasıyla birlikte,
klasik Love teorisi (KLT) ile YET arasındaki
fark artmaktadır. Yanal atalet etkilerinin ihmal
edildiği klasik teori (KT) sonuçları
incelendiğinde, dalga sayısının artması ile faz
hızının değişmediği gözlenmektedir.

= 𝜌𝐴

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝑒 𝑖(𝑘𝑥−𝜔𝑡)

(21)

Burada 𝜔 dalga frekansı, k eksenel dalga
sayısı ve U ise dalganın genliğidir. Denklem
(21) Denklem (20)’de yerine yazılırsa, elastik
ortama gömülü Love nano-çubuğuna ait dalga
yayınım ilişkisi bulunabilir ve dalga frekansı
da aşağıdaki gibi elde edilir:

𝜔=√

𝜂2
𝐴𝐸𝑘 2 − 𝐴𝐸 16 𝑘 4 + 𝐾
𝜌𝐴 + 𝜌𝜈 2 𝐼𝑝 𝑘 2

(22)

Denklem (22)’de k→0 alınarak, nanoçubuğun kesme frekansı √𝐾/𝜌𝐴’ya eşit
olacak şekilde elde edilebilir. Buna ek olarak,
faz hızı (𝑉𝑓 ) ve grup hızı (𝑉𝑔 ) ifadeleri de
sırasıyla aşağıdaki gibi elde edilmektedir:
𝜂2
𝐾
𝐴𝐸 − 𝐴𝐸 16 𝑘 2 + 2
𝑘
√
𝑉𝑓 = 𝑘
𝜌𝐴 + 𝜌𝜈 2 𝐼𝑝 𝑘 2

(23)

𝑑 2𝑔𝑏
𝑏 𝑘 [𝑐 + 𝑐2 ]
𝑉𝑔 = √ −
𝑐
𝑏
2√ 𝑐

(24)

Burada
𝑏 = 𝐴𝐸 −

𝐴𝐸𝜂 2 𝑘 4 𝐾
+ 2,
16
𝑘

𝑐 = 𝜌𝜈 2 𝐼𝑝 𝑘 2 + 𝜌𝐴 , 𝑑 = 𝐴𝐸𝜂 2 𝑘 3 +
𝑔 = 𝜌𝜈 2 𝐼𝑝 𝑘.

2𝐾
,
𝑘3

Şekil 2. Faz hızının farklı teoriler ile kıyaslanması (𝐾 =
0, 𝜂 = 0.1421 nm)

(25)

Şekil 3’te, elastik ortama gömülü bir nanoçubuğun dalga frekansının dalga sayısı ile
değişimi KT, KLT ve EM modelleri için
gösterilmektedir. EM teorisinden elde edilen
frekansların KLT frekanslarından daha düşük
değerler
verdiği
görülmektedir.
EM
teorisinden elde edilen dalga frekanslarının
dalga sayısı ile azaldığı görülürken, KT
kullanılarak elde edilen frekanslar dalga
sayısının artmasıyla birlikte doğrusal olarak
sonsuza kadar artmaktadır. Buna karşılık, EM
teorisinde nano-çubuğa ait uzunluk ölçeği
dikkate alındığında, bu artış sınırlı
kalmaktadır.

Denklem (22), (23) ve (24)’te görüldüğü gibi,
uzunluk ölçek parametresinin (eşil mesafe)
(𝜂) ihmal edilmesi durumunda elastik ortama
gömülü Love çubuğuna ait dalga frekansı ve
hızları elde edilebilir. Uzunluk ölçek
parametresine ek olarak yanal atalet teriminin
de ihmal edilmesi durumunda ise klasik çubuk
teorisine ait dalga yayınım sonuçları elde
edilebilir. Denklem (22), (23) ve (24)’e
bakılarak, EM teorisinin klasik teoriye göre
daha küçük dalga frekansları ve dalga hızları
verdiği söylenebilir.
5. SAYISAL SONUÇLAR
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a)
Şekil 3. Dalga frekansının dalga sayısı ile değişimi (𝐾 =
109 N⁄m2 , 𝜂 = 0.1421 nm)

Elastik ortama gömülü nano-çubuğun faz hızı
ve grup hızı ile dalga sayısı arasındaki ilişki
Şekil 4 ve 5’te gösterilmektedir. KT’de faz
hızı ve grup hızı dalga sayısı değişiminden
etkilenmeyerek sabit kalmaktadır. Oysa, nanoçubuktaki ölçek etkisini dikkate alan EM
teorisi sonuçları incelendiğinde, dalga
sayısının artmasıyla faz ve grup hızlarının
azaldığı ve birinci Brillouin bölgesinin
sonunda hızların sıfır olduğu görülmektedir.
Bu durum EM teorisinin van Hove tekilliğine
sahip olduğunu göstermektedir. Bu özellik,
ölçeğe bağlı sürekli ortam teorileri arasında,
ilk kez EM teorisinde gözlenmiştir. Dalga
frekansı değişimine benzer şekilde, EM
modelinden elde edilen faz hızı ve grup hızı
değerleri
KLT’den
elde
edilen
hız
değerlerinden daha düşük olmaktadır.

b)
Şekil 5. Grup hızının dalga sayısı ile değişimi (𝐾 =
109 N⁄m2 , 𝜂 = 0.1421 nm)

Dalga frekansının elastik ortam parametresi
ile değişimi Şekil 6’da gösterilmektedir.
Beklenildiği gibi, elastik ortam parametresi
her üç teori için de dalga frekansını
arttırmaktadır. En yüksek frekans sonuçlarının
KT kullanılarak elde edildiği de açık bir
şekilde gözlenmektedir.
Faz hızı ve grup hızı değerlerinin elastik
ortam parametresi ile değişimi Şekil 7 ve 8’de
gösterilmektedir. Grafiklerde, dalga sayısı
𝑘 = 109 1⁄m için sonuçlar paylaşılmıştır. Üç
teori için de, verilen elastik ortam parametresi
sınırları için, faz hızı değerlerinin elastik
ortam parametresi ile arttığı, grup hızı
değerlerinin ise elastik ortam parametresi ile
azaldığı görülmektedir.

Şekil 4. Faz hızının dalga sayısı ile değişimi (𝐾 =
109 N⁄m2 , 𝜂 = 0.1421 nm)
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yerleştirilmesi ve eşil mesafenin azalmasıyla
nano-çubuk olarak modellenen katı daha
homojen hale gelir.

Şekil 6. Dalga frekansının elastik ortam parametresi ile
değişimi (𝑘 = 109 1⁄m , 𝜂 = 0.1421 nm)

Şekil 9. Dalga frekansının eşil mesafe ile değişimi (𝑘 =
109 1⁄m , 𝜂 = 0.1421 nm)

Şekil 7. Faz hızının elastik ortam parametresi ile
değişimi (𝑘 = 109 1⁄m , 𝜂 = 0.1421 nm)

Şekil 10. Faz hızının eşil mesafe ile değişimi (𝑘 =
109 1⁄m , 𝜂 = 0.1421 nm)

Şekil 8. Grup hızının elastik ortam parametresi ile
değişimi (𝑘 = 109 1⁄m , 𝜂 = 0.1421 nm)

Son olarak, Şekil 9, 10 ve 11’de, farklı elastik
ortam parametreleri için Love nanoçubuğunun dalga frekansı, faz hızı ve grup
hızının eşil mesafe ile değişimi EM teorisi
temelinde incelenmiştir. Eşil mesafenin
artmasıyla,
tüm
bu
dalga
yayınım
parametreleri azalmaktadır. Bunun nedeni
malzemedeki heterojenliğin artmasıdır. Yani,
düğüm
noktalarının
birbirine
yakın

Şekil 11. Grup hızının eşil mesafe ile değişimi (𝑘 =
109 1⁄m , 𝜂 = 0.1421 nm)

6. GENEL SONUÇLAR
Bu çalışmada, ölçek etkisini dikkate alan EM
teorisi kullanılarak elastik ortama gömülü,
Love varsayımına dayalı yanal atalet etkileri
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göz önünde bulundurulan nano-çubuğun
eksenel
dalga
yayınım
problemi
araştırılmıştır. Çubuk modelinde Hamilton
ilkesi yanal atalet etkisini de içerecek şekilde
yazılarak, nano-çubuk modeline ait hareket
denklemi türetilmiştir. EM teorisine ait dalga
frekans denklemleri ile faz hızı ve grup hızı
denklemleri analitik olarak elde edilmiştir.
EM teorisi kullanılarak elde edilen faz hızı
değerlerinin, YET ile elde edilen faz hızı
değerleri ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Nano-çubuktaki yanal atalet hareketinin dalga
frekansını azalttığı gözlenmiştir. Nano-çubuk
modeline ait faz ve grup hızları, EM
teorisinde birinci Brillouin bölgesinin sonunda
sıfıra gitmektedir. Bu, EM teorisinin van
Hove
tekilliğine
sahip
olduğunu
kanıtlamaktadır. Bu özellik, ölçek etkisini
dikkate alan sürekli ortam teorileri arasında
ilk kez EM teorisinde gözlenmiştir. EM
modelindeki iç karakteristik uzunluğun (eşil
mesafe) artmasıyla nano-çubuktaki dalga
frekanslarının azaldığı görülmüştür. Ayrıca,
elastik ortam etkisinin de çubuktaki dalga
frekansını
arttırdığı
gözlenmiştir.
Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar, nano
motorlar, ultra hassas biyosensörler, nano
aktüatörler ve nano elektromekanik sistemler
gibi nano cihazların tasarımında ve üretiminde
kullanılabilir.

Mathematics and Mechanics, 97(5), 602–
616. DOI 10.1002/zamm.201500186.
[7] Ecsedi, I., Baksa, A. (2017). Free axial
vibration of nanorods with elastic medium
interaction based on nonlocal elasticity and
Rayleigh model, Mechanics Research
Communications,
86,
1-4.
DOI
10.1016/j.mechrescom.2017.10.003.
[8] Karličić, D.Z., Ayed, S., Flaieh, E. (2019).
Nonlocal axial vibration of the multiple
Bishop nanorod system, Mathematics and
Mechanics of Solids, 24(6), 1668-1691. DOI
10.1177/1081286518766577.
[9] Civalek, Ö., Numanoğlu, H.M. (2020).
Nonlocal finite element analysis for axial
vibration of embedded love–bishop nanorods,
International Journal of Mechanical Sciences,
188, 105939.
DOI 10.1016/j.ijmecsci.2020.105939.
[10] Arda, M. (2021). Axial dynamics of
functionally
graded
Rayleigh-Bishop
nanorods, Microsystem Technologies, 27,
269-282. DOI 10.1007/s00542-020-04950-2.
[11] Eringen, A.C. (1976). Nonlocal Polar
Field Models, Academic Press, New York.
[12] Mindlin, R.D. (1964). Micro-structure in
linear elasticity, Archive for Rational
Mechanics and Analysis, 16, 51–78. DOI
10.1007/BF00248490.

7. KAYNAKLAR
[1] Iijima, S. (1991). Helical microtubules of
graphitic carbon, Nature, 354, 56–58. DOI
10.1038/354056a0.

[13] Granik, V.T. (1978). Microstructural
mechanics of granular media, Technique
report IM/MGU. Moscow State University of
Mechanical Engineering, 78-241.

[2] Bernoulli, D. (1753). Réflexions et
éclaircissemens sur les nouvelles vibrations
des cordes, Les Mémoires de l’Académie
Royale des Sciences et des Belles-Lettres de
Berlin de 1747 et 1748 47–72.

[14] Ferrari, M., Granik, V.T., Imam, A.,
Nadeau, J.C. (1997). Advances in Doublet
Mechanics, Springer.

[3] Rayleigh, J.W.S. (1945). Theory of sound,
Dover Publications, New York.

[15] Kojic, M., Vlastelica, I., Decuzzi, P.,
Granik, V.T., Ferrari, M. (2011). A finite
element formulation for the doublet
mechanics modeling of microstructural
materials, Computer Methods in Applied
Mechanics and Engineering, 200, 1446–1454.
DOI 10.1016/j.cma.2011.01.001.

[4] Love, A.E.H. (2009). A Treatise on the
Mathematical Theory of Elasticity, BiblioLife.
[5] Güven, U. (2014). Love–Bishop rod
solution based on strain gradient elasticity
theory, Comptes Rendus Mecanique, 342, 816. DOI 10.1016/j.crme.2013.10.011.

[16] Vajari, A.F., Imam, A. (2016). Torsional
vibration of single-walled carbon nanotubes
using doublet mechanics, Journal of Applied
Mathematics and Physics/ZAMP, 67, 81. DOI
10.1007/s00033-016-0675-6.

[6] Li, X.F., Shen, Z.B., Lee, K.Y. (2017).
Axial wave propagation and vibration of
nonlocal nanorods with radial deformation
and inertia, ZAMM-Journal of Applied

128

Gül ve Aydoğdu

[17] Vajari, A.F., Imam, A. (2016). Axial
vibration of single-walled carbon nanotubes
using doublet mechanics, Indian Journal of
Physics, 90(4), 447–455.
DOI 10.1007/s12648-015-0775-8.
[18] Gul, U., Aydogdu, M., Gaygusuzoglu, G.
(2017). Axial dynamics of a nanorod
embedded in an elastic medium using doublet
mechanics, Composite Structures, 160, 12681278. DOI 10.1016/j.compstruct.2016.11.023.
[19] Gul, U., Aydogdu, M. (2018). Structural
modelling of nanorods and nanobeams using
doublet mechanics theory, International
Journal of Mechanics and Materials in
Design, 14(2), 195-212. DOI 10.1007/s10999017-9371-8.
[20] Gul, U., Aydogdu, M. (2018). Vibration
analysis of Love nanorods using doublet
mechanics theory, Journal of the Brazilian
Society of Mechanical Sciences and
Engineering, 41, 351. DOI 10.1007/s40430019-1849-x.
[21] Aydogdu, M., Gul, U. (2020).
Longitudinal vibration of double nanorod
systems using doublet mechanics theory,
Structural Engineering and Mechanics, 73(1),
37-52. DOI 10.12989/sem.2020.73.1.037.
[22] Gül, U. (2020). Nano yapıların eşil
mekanik teorisi kullanılarak statik ve dinamik
analizleri, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü.

129

20. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU
Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 15-17 Eylül, 2021

PERİYODİK SIRALANMIŞ ÇUBUKLARDA EKSENEL DALGA
YAYILIMI
Mustafa Arda1
1

Tallinn University of Technology, Department of Mechanical and Industrial Engineering, 19086,
Tallinn, ESTONIA
2
Trakya Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 22130, Edirne, TÜRKİYE
1
mustafa.arda@taltech.ee, 2mustafaarda@trakya.edu.tr
ÖZET

Farklı malzeme özelliklerine sahip periyodik olarak sıralanmış çubuklarda eksenel yöndeki dalga
yayılımı incelenmiştir. Rayleigh çubuk teorisi ve Bloch-Floquet dalga yayılımı teorisi problemin
formulasyonunda kullanılmıştır. Modellenen sistemin nümerik çözümü için Haar Wavelet metodu
ile gerçekleştirilmiştir. Dalga yayılımında periyodik yapıdan kaynaklanan bant boşlukları oluştuğu
gözlemlenmiştir. Bant boşluğunun malzeme özellikleri ve periyodik çubuk uzunlukları ile olan
değişimleri incelenmiştir. Bu çalışma sonuçlarının ileri fonksiyonel kompozit kabloların üretimi ve
işlevselliğinde faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Periyodik çubuk, Dalga yayılımı, Bloch–Floquet Teorisi, Haar Wavelet
Yöntemi.

LONGITUDINAL WAVE PROPAGATION IN PERIODICALLY ALIGNED RODS
ABSTRACT
Longitudinal wave propagation in periodically aligned rods which has different material properties
have been studied. Rayleigh rod model and Bloch-Floquet wave theory have been used in the
formulation of the problem. Numerical Haar wavelet method has been applied to problem to get the
solution. Due to the periodically aligned rod structure, band gaps have been observed in wave
propagation. Effects of the material properties and length of the rods to the width of bandgaps have
been investigated. Results of the study could be useful at design of advanced functional composite
cables.
Keywords: Periodic rod, Wave propagation, Bloch–Floquet Theory, Haar Wavelet Method
oluşturduğu bant boşlukları “fonon bant
boşlukları” olarak adlandırılır. Sahip oldukları
bu özellikten dolayı özellikle yalıtım
malzemesi
veya
belirli
frekansların
sönümlenmesi ve iletilmemesi amacıyla
kullanım
alanının
gelecek
vadettiği
düşünülmektedir.
Periyodik olarak sıralanmış bir boyutlu
yapılarda dalga yayılımı ilk olarak Brillouin [1]
tarafından araştırılmıştır. Brillouin bu yapıların
oluşturduğu iletim ve durdurma bantlarını öne
çıkararak elektromanyetizmada faydalı olacağı
düşüncesini ifade etmiştir. Mead [2] bu alanda
en kapsamlı çalışmaları yapmış bilim insanıdır.

1. GİRİŞ
Meta malzemeler doğada bulunmayan, istenen
özellikleri karşılaması için özel olarak üretilen
malzemelerdir. Elektromanyetik dalgaların
meta malzemeler içerisindeki yayılımı farklı
karakteristikler göstermesi sebebiyle bu tür
malzemelerin çeşitli alanlarda uygulamasının
olacağı düşünülmektedir. Periyodik olarak
sıralanmış farklı malzemelerden oluşan yapılar
meta malzeme olarak sınıflandırılabilir. Bu tür
yapılar dalga yayılımında bant boşlukları veya
durdurma bantları oluştururlar. Örnek olarak
periyodik yapıya sahip fononik kristallerin
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Tüm çalışmalarını tek bir makale altında
toplayarak konuyla ilgilenen araştırmacıların
literatür
araştırmasına
büyük
katkıda
bulunmuştur. Çalışmasında bu konuyla
ilgilenmesinin sebebini anlattığı bölüm ise
oldukça ilginçtir. 1960’ların başında uçaklarda
jet motor teknolojisine geçilmesiyle birlikte
oluşan yapısal titreşim problemini çözmek
amacıyla bu konuda araştırmalara başlamıştır.
Southampton
Üniversitesinde
yaptığı
çalışmaları topladığı makalesinde birçok
durum inceleme çalışması bulunabilir.
Konuyla ilgilenen okuyucuların bu makaleyi
[2] dikkatle incelemesi tavsiye edilmektedir.
Kushwaha ve diğ. [3] periyodik sıralanmış
elasitk kompozit yapıların akustik bant
özelliklerini incelemişlerdir. Liu ve diğ. [4] ise
tersine mühendislik olarak tanımlanabilecek
şekilde bölgesel rezonans özeliği gösteren
negatif
elastisiteye
sahip
malzemeyi
tasarlamışlar ve aslında bir anlamda “auxetic”
malzemeyi oluşturmuşlardır. Ruzzene ve Baz
[5] bir çubuk içine periyodik olarak
yerleştirdikleri şekil hafızalı malzeme alaşımı
ile çubuğun eksenel dalga yayılımı davranışını
kontrol etmeyi amaçlamışlardır. Modinos ve
diğ. [6] çeşitli homojen olmayan çok boyutlu
kompozit yapılardaki dalga yayılımını
incelemişlerdir. Wang ve diğ. [7] iki boyutlu
bölgesel rezonant fononik kristal yapıları kütle
ekleme yöntemi ile incelemişlerdir. Sigalas ve
diğ. [8] fononik kristal yapıların titreşim
davranışını teorik ve deneysel olarak
incelemişlerdir. Steurer ve Sutter-Widmer [9]
fotonik ve fononik kristallerin özelliklerini
karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Xiang ve
Shi periyodik sıralanmış kirişlerde oluşan bant

boşluklarını diferansiyel kuadratür yöntemini
kullanarak incelemişlerdir. Gaofeng ve Zhifei
[10] binaların zeminine yerleştirilecek
periyodik düzenlenmiş yapının deprem
titreşim frekansını hapsederek yapıya
iletilmesini engelleyeceğini göstermişlerdir.
Yu ve diğ. [11] akışkan taşıyan borulardaki
titreşimi azaltmak için fononik kristallerin
kullanımını araştırmışlardır. Xu ve diğ. [12]
sonlu sayıda periyodik hücreden oluşan
homojen olmayan kirişin titreşim analizini
transfer
matrisi
yöntemini
kullanarak
yapmışlardır. Liang ve diğ. [13] periyodik
elastik kütleler eklenmiş olan fononik kristal
kiriş yapısının titreşim analizini diferansiyel
kuadratür
yöntemini
kullanarak
gerçekleştirmişlerdir.
Bu çalışmada periyodik olarak sıralanmış
sonsuz sayıdaki çubuk yapısındaki eksenel
dalga yayılımı incelenecektir. Gerekli olan
periyodiklik şartı Bloch–Floquet teorisi
kullanılarak elde edilecektir. Oluşturulan
modelin çözümü, literatürde ilk olarak,
nümerik Haar Wavelet yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Çubukların sahip olduğu
malzeme özellikleri ve boylarının oluşan bant
boşluklarına olan etkisi araştırılacaktır.
2. ANALİZ
Periyodik olarak sıralanmış çubuklardan
oluşan yapı Şekil-1’de görülmektedir.
Çubukların malzeme özellikleri (Elastisite
modülü ve yoğunluk) farklı, kesit alanları aynı
kabul edilmiştir. Bu yapının içerisinden L
uzunluğunda tek bir hücreyi analiz için alıp
inceleyelim.

Şekil 1. Periyodik Sıralanmış Çubuk Yapısının Sürekli Ortam Mekaniği Modeli
Şekil-1’de görüldüğü gibi her iki çubuk için
ayrı koordinat eksenleri kabul edilmiştir.
Çubuklar için hareketin yönetici denklemleri
aşağıdaki gibi yazılır.
𝐸1 𝐴

𝜕2 𝑢1 (𝑥1 ,𝑡)
𝜕𝑥12

= 𝜌1 𝐴

𝜕2 𝑢1 (𝑥1 ,𝑡)
𝜕𝑡 2

𝐸2 𝐴

𝜕2 𝑢2 (𝑥2 ,𝑡)
𝜕𝑥22

= 𝜌2 𝐴

𝜕2 𝑢2 (𝑥2 ,𝑡)
𝜕𝑡 2

(2)

Burada E çubuğun elastisite modülünü, ρ
çubuğun yoğunluğunu ve u(x,t) eksenel yer
değiştirme fonksiyonunu ifade etmektedir. Alt
indiste yer alan 1 ve 2 rakamları ise fiziksel
büyüklüğün hangi çubuğa ait olduğunu

(1)
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belirtmektedir. Boyutsuz çubuk eksenel
𝑥
koordinatı (𝑥̅ = 𝐿 ) ve harmonik titreşim

Böylece problemin çözümünde kullanılacak
olan Haar Wavelet yöntemi için gerekli olan iki
adet süreklilik ve iki adet periyodiklik şartı
elde edilmiş olur.

(𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈(𝑥̅ )𝑒𝑖𝜔𝑡 ) varsayımı ile Denklem
(1) ve (2) sadeleştirildiğinde aşağıdaki
denklemler elde edilir.
𝑑 2 𝑈1 (𝑥̅ )
𝑑𝑥̅ 2

= −𝛺12 𝑈1 (𝑥̅ )

(3)

𝑑 2 𝑈2 (𝑥̅ )
𝑑𝑥̅ 2

= −𝛺22 𝑈2 (𝑥̅ )

(4)

2.2. Haar Wavelet Yöntemi
Güncel matematikte birçok wavelet ailesi ve
dönüşümü kullanılmaktadır. Bunlardan biri de
Haar wavelet ailesidir. Haar waveletleri içeren
fonksiyonlar ilk olarak Macar matematikçi
Alfred Haar tarafından 1910 yılında ifade
edilmiştir. Haar waveletleri parçalı sabit
fonksiyonlardan oluşur ve wavelet aileleri
içinde en basiti olarak bilinir. Haar
waveletlerin en önemli özelliği belirli sınır
aralığında integralinin alınabilir olmasıdır [15].

Burada 𝑈(𝑥̅ ) konuma bağlı dalga genlik
fonksiyonudur. Ω ise boyutsuz frekans
parametresidir ve aşağıdaki gibi ifade edilir.
𝛺12 =

𝜌1 𝜔2 𝐿21
𝐸1

𝐸 𝜌 𝐿2

𝛺22 = 𝛺12 𝐸1 𝜌2 𝐿22

ve

2

1

(5)

1

Şekil-1’de belirtilen x konum vektörünün,
bilinen A-B sınırları aralığında kabul edelim
(x∈[A,B]). J, maksimum çözünürlük olarak
tanımlanmaktadır ve iki katı M’ye eşittir
(M=2J). [A,B] aralığı eşit uzunlukta 2M adet
parçaya bölünür ise her bir parçanın uzunluğu
Δx=(B − A)/(2M) olur. Ayrıca bu noktada j(j =
0, 1, . . . , J) ve k(k = 0, 1, . . . ,m − 1)
parametrelerini
wavelet
numarasını
tanımlamak için ifade etmek gerekir (m = 2j).
i’nci Haar wavelet aşağıdaki gibi ifade edilir.

İki çubuk arasındaki bağıntıyı sağlayacak olan
süreklilik şartları ise aşağıda belirtildiği
şekildedir.
𝑈1 (1) = 𝑈2 (0)
𝐸1

𝑑𝑈1 (1)
𝑑𝑥̅

𝐿

= 𝐿1 𝐸2
2

(6)
𝑑𝑈2 (0)
𝑑𝑥̅

(7)

2.1. Bloch–Floquet Teorisi
Bloch–Floquet [14] teorisi, periyodik kafes
yapılarındaki enerji potansiyelinin kafes birim
uzunluğunda periyodik olduğunu ifade eder. φ
herhangi bir potansiyeli ifade eden x’e bağlı bir
fonksiyon olsun. Ele alınan kafes yapısındaki
birim uzunluk L ise Bloch–Floquet teorisi şu
şekilde ifade edilir.
𝜑(𝑥) = 𝜑(𝑥 + 𝐿)

1 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑥 ∈ [𝜉1 (𝑖), 𝜉2 (𝑖)]
ℎ𝑖 (𝑥) = {−1 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑥 ∈ [𝜉2 (𝑖), 𝜉3 (𝑖)]
0 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
Burada

𝜉1 (𝑖) = 𝐴 + 2𝑘𝜇∆𝑥
𝜉2 (𝑖) = 𝐴 + (2𝑘 + 1)𝜇∆𝑥 𝑣𝑒 𝜇 = 𝑀/𝑚
𝜉3 (𝑖) = 𝐴 + 2(𝑘 + 1)𝜇∆𝑥
(12)

(8)

Sınır şartları da Bloch dalga vektörü
kullanılarak hücre uzunluğu boyunca diğer
noktaya taşınabilir. Şekil-1’deki hücresel yapı
göz önüne alınırsa, başlangıç ve bitiş noktaları
arasında Bloch–Floquet periyodiklik şartı
aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
𝑈1 (0)𝑒 𝑖𝑛𝜋 = 𝑈2 (1)
𝑑𝑈1 (0) 𝑖𝑛𝜋
𝑒
𝑑𝑥̅

=

𝐿1 𝐸2 𝑑𝑈2 (1)
𝐿2 𝐸1 𝑑𝑥̅

(11)

Bu eşitlikler i’nin 2’den büyük olduğu değerler
için geçerlidir (i>2). i’nin 1 olduğu durumda
ise x’in [A,B] aralığında olduğu her değer için
ℎ1 (𝑥) = 1 olur ve bu aralığın dışında sıfır
değerini alır. i’nin 2 olduğu durumda ise:

(9)
𝜉1 (2) = 𝐴
𝜉2 (2) = 0.5(2𝐴 + 𝐵)
𝜉3 (2) = 𝐵

(10)

Burada 𝑖 = √−1 ve n ise Bloch dalga
vektörünü ifade etmektedir.

(13)

i’nci waveletin genliği ise aşağıdaki gibi
bulunur:
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doğrultusundaki başlangıç noktasını belirlediği
için kaydırma parametresi olarak adlandırılır.
Maksimum çözünürlük ele alındığında Haar
waveletlerin birbirlerine göre ortaganol olduğu
görülmektedir.
Haar waveletlerin integrali ise Denklem
(15)’de belirtilen bağıntılar yardımıyla
bulunur.

𝜉2 (𝑖) − 𝜉1 (𝑖) = 2𝜇∆𝑥 = (𝐵 − 𝐴)𝑚−1 =
(𝐵 − 𝐴)2−𝑗
(14)
Buradan görüleceği üzere j artırıldığında
wavelet genliği azalmakta ve waveletler
birbirine yaklaşmaktadır. Bu nedenle j
genleşme
parametresi
olarak
adlandırılmaktadır. k ise waveletin x

𝑒ğ𝑒𝑟 𝑥 < 𝜉1 (𝑖)

0
𝑃𝑣,𝑖 (𝑥) =

1
[𝑥 − 𝜉1 (𝑖)]𝛼
𝛼!
1
{[𝑥 − 𝜉1 (𝑖)]𝛼
𝛼!
1
𝛼
{𝛼! {[𝑥 − 𝜉1 (𝑖)]

𝑒ğ𝑒𝑟 𝑥 ∈ [𝜉1 (𝑖), 𝜉2 (𝑖)]
− 2[𝑥 − 𝜉2 (𝑖)]𝛼 }

𝑒ğ𝑒𝑟 𝑥 ∈ [𝜉2 (𝑖), 𝜉3 (𝑖)]

− 2[𝑥 − 𝜉2 (𝑖)]𝛼 + [𝑥 − 𝜉3 (𝑖)]𝛼 } 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑥 > 𝜉3 (𝑖)

Yukarıdaki integral denklemleri i’nin 1’den
büyük olduğu değerler için kullanılır. i’nin 1’e
eşit olduğu durumda ise; 𝜉1 (1) = 𝐴 ve
𝜉2 (1) = 𝜉3 (1) = 𝐵
olduğundan
dolayı
aşağıdaki denklem ile bulunur.
1

𝑃𝛼,1 (𝑥) = 𝛼! [𝑥 − 𝐴]𝛼

(15)

Denklem (18)’deki ifade matris formuna
dönüştürülürse aşağıdaki denklem elde edilir.
𝑑 2 𝑈1 (𝑥̅ )
𝑑𝑥̅ 2

= 𝑎𝑇 𝐻(𝑖, 𝑥)

(19)

Burada aT birinci çubuk için eksenel yer
değiştirme vektörünü ifade eder. H ise Haar
matrisi olarak adlandırılır. Bu ifadenin iki kere
integrali alınırsa eksenel yer değiştirme
fonksiyonu elde edilir.

(16)

2.2.a. Fonksiyonların Haar Wavelet Serisine
Açılması
[A,B] aralığında karesi integre edilebilir ve
sonlu bir φ(x) fonksiyonu ele alalım. φ(x)
fonksiyonu Haar wavelet serisine aşağıdaki
şekilde açılır.

𝑑𝑈1 (𝑥̅ )
𝑑𝑥̅

𝜑(𝑥) = ∑2𝑀
𝑖=1 𝑎𝑖 ℎ𝑖 (𝑥)

Burada P1 ve P2 matrisi birinci ve ikinci
mertebeden integral matrislerini ifade
etmektedir. C1 ve C2 ise integrasyon sabitleridir
ve sınır şartları kullanılarak belirlenir. Aynı
adımlar ikinci çubuk denklemi için
gerçekleştirilirse eksenel yer değiştirme
fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir.

(17)

burada ai Haar wavelet katsayısını ifade eder.
Fonksiyonların
türevleri
de
yukarıda
görüldüğü şekliyle Haar wavelet serisine
açılabilir. Haar wavelet yönteminin mevcut
probleme uygulanması da hareketin yönetici
denklemindeki yer değiştirme fonksiyonunda
yer alan en yüksek mertebeden türevin seriye
açılmasıyla gerçekleştirilir.
𝑑 2 𝑈1 (𝑥̅ )
𝑑𝑥̅ 2

= ∑2𝑀
𝑖=1 𝑎𝑖 ℎ𝑖 (𝑥)

= 𝑎𝑇 𝑃1 (𝑖, 𝑥̅ ) + 𝐶1

(20)

𝑈1 (𝑥̅ ) = 𝑎𝑇 𝑃2 (𝑖, 𝑥̅ ) + 𝐶1 𝑥̅ + 𝐶2

(21)

𝑈2 (𝑥̅ ) = 𝑏 𝑇 𝑃2 (𝑖, 𝑥̅ ) + 𝐶3 𝑥̅ + 𝐶4

(22)

bT birinci çubukta olduğu gibi ikinci çubuğun
eksenel yer değiştirme vektörüdür. İntegrasyon
sabitlerini belirlemek için süreklilik şartları
uygulandığı takdirde Denklem (23)-(26) elde
edilir.

(18)

𝑎𝑇 𝑃2 (𝑖, 1) + 𝐶1 1 + 𝐶2 = 𝑏 𝑇 𝑃2 (𝑖, 0) + 𝐶3 0 + 𝐶4 → 𝐶4 = 𝑎𝑇 𝑃2 (𝑖, 1) + 𝐶1 + 𝐶2
𝐿 𝐸

𝐸 𝐿

2

2

𝑎𝑇 𝑃1 (𝑖, 1) + 𝐶1 = 𝐿1 𝐸2 [𝑏 𝑇 𝑃1 (𝑖, 0) + 𝐶3 ] → 𝐶3 = 𝐸1 𝐿2 [𝑎𝑇 𝑃1 (𝑖, 1) + 𝐶1 ]
1
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[𝑎𝑇 𝑃2 (𝑖, 0) + 𝐶1 0 + 𝐶2 ]𝑒 𝑖𝑛𝜋 = [𝑏 𝑇 𝑃2 (𝑖, 1) + 𝐶3 1 + 𝐶4 ] → 𝐶2 𝑒 𝑖𝑛𝜋 = [𝑏 𝑇 𝑃2 (𝑖, 1) +
𝐸1 𝐿2
[𝑎𝑇 𝑃1 (𝑖, 1) +
𝐸2 𝐿1

𝐶1 ] + 𝑎𝑇 𝑃2 (𝑖, 1) + 𝐶1 + 𝐶2 ]

(25)

𝐿 𝐸

𝐿 𝐸

2

2

[𝑎𝑇 𝑃1 (𝑖, 0) + 𝐶1 ]𝑒 𝑖𝑛𝜋 = 1 2 [𝑏 𝑇 𝑃1 (𝑖, 1) + 𝐶3 ] → 𝐶1 𝑒 𝑖𝑛𝜋 = 1 2 [𝑏 𝑇 𝑃1 (𝑖, 1) +
𝐿 𝐸
𝐿 𝐸
𝐸1 𝐿2
[𝑎𝑇 𝑃1 (𝑖, 1) +
𝐸2 𝐿1

1

1

𝐶1 ]]

(26)

Denklem (23) ve (24), Denklem (25) ve (26)’da yerine yazıldıktan sonra doğrusal denklemler sistemi
olarak aşağıdaki gibi ifade edilir.
𝑒 𝑖𝑛𝜋 − 1
[ 𝐸1 𝐿2
− (𝐸 𝐿 + 1)
2

1

𝑃1 (𝑖, 1)
0
𝐶1
𝑎𝑇 ] [
=
]
[
]
[
𝑒 𝑖𝑛𝜋 − 1 𝐶2
𝑏 𝑇 𝐸1 𝐿2 𝑃1 (𝑖, 1) + 𝑃2 (𝑖, 1)
𝐸 𝐿
2

𝐿1 𝐸2
𝑃 (𝑖, 1)
𝐿2 𝐸1 1

𝑃2 (𝑖, 1)

1

]

(27)

Denklem (27)’da ifade edilen doğrusal denklemler sisteminden C1 ve C2 integrasyon sabitleri
bulunduktan sonra C3 ve C4 elde edilir. Hareket denklemlerinin birlikte çözümü ile dalga yayılımı
frekansı elde edilir.
𝑑 2 𝑈1 (𝑥̅ )
𝑑𝑥̅ 2

0

0

𝑑 2 𝑈2 (𝑥̅ )
𝑑𝑥̅ 2

[

𝐻
[
0

𝑈1 (𝑥̅ )

]=

−𝛺12 [

0

0
𝐸1 𝜌2 𝐿21
𝐸2 𝜌1 𝐿22

𝑃2 (𝑖, 𝑥̅ ) + 𝐶1 𝑥̅ + 𝐶2
0
] = −𝛺12 [
0
𝐻

𝐻
𝛺1 = √ö𝑧𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 {− [
0

0
][
𝐻

]
𝑈2 (𝑥̅ )

(28)

0
𝐸1 𝜌2 𝐿21
[𝑃 (𝑖, 𝑥̅ ) +
𝐸2 𝜌1 𝐿22 2

𝑃2 (𝑖, 𝑥̅ ) + 𝐶1 𝑥̅ + 𝐶2

]
𝐶3 𝑥̅ + 𝐶4 ]
−1

0
𝐸1 𝜌2 𝐿21
[𝑃 (𝑖, 𝑥̅ ) +
𝐸2 𝜌1 𝐿22 2

0

(29)

] }
𝐶3 𝑥̅ + 𝐶4 ]

(30)

bir özelliktir. Gerçek hata ve yakınsama oranı
aşağıdaki denklemlere göre hesaplanmıştır.

3. SAYISAL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde periyodik olarak sıralanmış çubuk
yapısının eksenel dalga yayılımı davranışı
incelenecektir. Çubuk yapısında belirtilen
malzeme özellikleri oran olarak kabul edilerek
boyutsuzlaştırılmışlardır. Çözümde kullanılan
Haar wavelet yönteminin geçerliliği ise tek
çubuktan oluşan yapıda (L1=1) dalga sayısının
Π olduğu durum (birinci Brillouin bölgesinin
sonu) göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir.
Tablo-1’de görüleceği üzere çözünürlük
artırıldığında
frekans
Π
değerine
yaklaşmaktadır. Ayrıca gerçek hata ve
yakınsama oranı değerlerinden Haar wavelet
yönteminin yüksek doğruluğa sahip olduğu
görülmektedir. Özellikle yakınsama oranının 2
olması sayısal çözüm yöntemleri için gerekli

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝐻𝑎𝑡𝑎 = 𝛺1 (𝐽) − 𝜋
𝑌𝑎𝑘𝚤𝑛𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =

(31)

𝛺 (𝐽−1)−𝜋
𝑙𝑜𝑔(| 1
|)
𝛺1 (𝐽)−𝜋

𝑙𝑜𝑔 2

(32)

Şekil-2’de tek çubuktan oluşan yapıdaki dalga
yayılımı davranışı görülmektedir. Boyutsuz
dalga sayısı [-1,1] aralığında alınarak geri ve
ileri yönde giden dalgalar birlikte dikkate
alınmıştır. Herhangi bir meta malzeme özelliği
göstermediği için dalga yayılımı cevabında
durdurma bantları görülmemektedir. Yapı tüm
dalga sayılarında gelen dalgayı iletir.
Şekil-3’de periyodik yapıdaki meta malzeme
çubuğun
dalga
yayılımı
davranışı
görülmektedir. Birinci çubuğun uzunluğu,
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toplam hücre yapısı uzunluğunun %20’si
kadardır. Frekans eğrileri arasında kalan
alanlar durdurma bantları olarak adlandırılır.
Görüldüğü üzere ikinci çubukta malzeme
özelliğinin azalmasıyla durdurma bant
genişliği artmaktadır. İkinci çubukta malzeme
özelliğinin artırılması bant genişliğini
daraltmaktadır.
Şekil-4 ve Şekil-5’de birinci çubuk
uzunluğunun
sırasıyla
toplam
hücre
uzunluğunun %50 ve %70 olduğu durumlar

gösterilmiştir. Şekil-2’deki duruma benzer
olarak malzeme özelliklerinin artması ve
azalmasına bağlı olarak durdurma bantları
genişleyip daralmaktadır. Birinci çubuğun
uzunluğunun artmasıyla bu davranışlar daha
belirgin olarak görülmektedir. Bunun sebebi,
elde edilen frekans değerlerinin birinci çubuğa
ait olmasıdır. Uzunluk 1’e yaklaştıkça toplam
hücre yapısı sadece birinci çubuğa
dönüşmektedir. Böylece tek çubuktan oluşan
homojen yapı davranışı ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1. Haar Wavelet Yönteminin Gerçek Değere Yakınsaması
J

2J+1

Frekans

Gerçek Hata

1
2
3
4
5
6
7
8

4
8
16
32
64
128
256
512

3.18010965464821
3.15157662798108
3.14410922846839
3.14222305936388
3.14175033353464
3.14163207847645
3.14160251011764
3.14159511774089

3.85e-02
9.98e-03
2.52e-03
6.30e-04
1.58e-04
3.94e-05
9.86e-06
2.46e-06

Yakınsama
Oranı
1.9478092
1.9881527
1.9971089
1.9992816
1.9998207
1.9998207
1.9999888

Şekil 2. Homojen Çubuk Yapısındaki Dalga Yayılımı (L1=1)
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Şekil 3. Meta Malzeme Periyodik Çubukta Dalga Yayılımı (L1 = 0.2L)

Şekil 4. Meta Malzeme Periyodik Çubukta Dalga Yayılımı (L1 = 0.5L)

Şekil 5. Meta Malzeme Periyodik Çubukta Dalga Yayılımı (L1 = 0.7L)
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4. SONUÇ

Condensed
Matter,
296,
167–73.
doi:10.1016/S0921-4526(00)00795-X.

Bu çalışmada meta malzeme olarak da
adlandırılabilen
periyodik
sıralanmış
çubuklarda eksenel dalga yayılımı davranışı
incelenmiştir. Ele alınan birim hücresel
yapıdaki dalga yayılımının periyodiklik
davranışı Bloch-Floquet dalga yayılımı
teorisinden faydalanılarak modellenmiştir.
Literatürde ilk defa olarak, problemin çözümü
nümerik Haar Wavelet yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Periyodik yapı nedeniyle
oluşan durdurma bantları gözlenmiş ve bant
genişliğini etkileyen parametreler olarak
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Elektrik motorları, endüstriyel fanlar, üfleyiciler, pompalar, kompresörler ve ev aletleri gibi çeşitli
uygulamaların yanında, elektrikli araçlarda da verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Anahtarlamalı
relüktans motorlar (ARM) diğer elektrik motorlarına kıyasla yapısal olarak basit ve düşük maliyetli
makinalar oldukları için endüstriyel uygulamalarda tercih edilmektedir. ARM’ler geniş hız
aralıklarında yüksek tork/atalet oranı ile çalıştırılabilir ve ayrıca daha iyi termal performans
gösterdikleri için güvenilirdir. ARM’lerin dezavantajları ise yüksek tork dalgalanmaları ve akustik
gürültü sorunlarıdır. Bu çalışmada, ARM’lerin titreşim ve akustik özellikleri ele alınmıştır. 8 statör
kutuplu/6 rotor kutuplu bir ARM’nin hesaplamalı modeli oluşturulmuştur. Motorun statörüne etki
eden operasyonel radyal kuvvetler Maxwell gerilim tensörü ile elde edilmiştir. Makinanın modal
parametrelerini hesaplamak için bir modal analiz çalışması yürütülmüştür. Akustik gürültü
yayılımını hesaplamak için zorlanmış titreşim tepki analizinin sonuçları kullanılmıştır. Yapısal
modifikasyon için statörün üzerinde, kutup sayısı kadar 2 mm yarıçaplı dairesel delikler
oluşturulmuştur. Burada amaç, orijinal ve değiştirilmiş modellerden yayılan akustik gürültüyü
kıyaslamaktır. Değiştirilmiş modelde akustik gürültü 18.9 dB azaltılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anahtarlamalı relüktans motor (ARM), akustik performans, harmonik tepki

IMPROVEMENT OF ACOUSTIC PERFORMANCE OF A SWITCHED RELUCTANCE
MOTOR THROUGH STRUCTURAL MODIFICATIONS
ABSTRACT
Besides various applications, like industrial fans, blowers, pumps, compressors, household
appliances; electric motors are also efficiently used in electrified vehicles. Compared to other
electric motors, switched reluctance motors (SRMs) are attractive for industrial applications since
they are structurally simple and low-cost machines. SRMs can be operated with high torque/inertia
ratio in wide speed ranges, and they are also reliable since they show better thermal performance.
The main drawbacks of SRMs are high torque ripples and acoustic noise problems. In this work,
the vibration, and acoustics characteristics of SRMs are addressed. The computational model of an
8 stator poles/6 rotor poles SRM is constructed. The operational radial forces acting on the stator of
the SRM are generated using Maxwell stress tensor. A modal analysis study is conducted to
compute the modal parameters of the machine. Based on the results of the forced vibration
response analysis, the acoustic noise radiation is then computed. To achieve a structural
modification, 2 mm-radii circular holes are created on the stator as many as the number of teeth.
The aim is to compare the acoustic noise radiated from the base and modified models. The acoustic
noise is reduced by 18.9 dB in the modified SRM model.
Keywords: Switched reluctance motor (SRM), acoustic performance, harmonic response
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[10-14]. Deneysel ve hesaplamalı yöntemlerin
kullanıldığı güncel çalışmalarda farklı statör
kutup geometrileri ve rotor laminasyonları
önerilmiştir [15-21]. Simetrik olmayan altıgen
statör ile trapez kutupları olan ve rotor kutbu
içinde delik bulunan bir ARM tasarımı ile
akustik
gürültünün
70 %
oranında
azaltılabildiği gösterilmiştir [15]. Bir diğer
çalışmada 100,000 dev/dak da çalışan 4/2 bir
makinanın akustik benzetimi yapılmış ve
ölçümlerle tutarlı sonuçlar elde edilmiştir
[18]. Güncel bir çalışmada, statör ve rotor
arasında kendinden kaynaklı titreşimin ve
mekanik bağlaşıklığın makinanın titreşim
davranışını etkilediği ve akustik gürültüyü
artırdığı gösterilmiştir [20].

1. GİRİŞ
Temiz çevre ve sürekli artan enerji ihtiyacı
arasındaki dengenin kurulabilmesinde ulaşım
elektrifikasyonunun yeri önemlidir. Elektrikli
çekiş
makinalarının
üzerinde
yapılan
çalışmalarda genellikle verimlilik, yüksek güç
yoğunluğu, yüksek özgül tork ve düşük
maliyet gibi konulara odaklanılmaktadır. Bu
alandaki önemli başlıklardan birisi de elektrik
makinalarının titreşim özellikleri ve akustik
performanslarıdır.
Uygulamalarda genellikle, fırçasız doğru
akım, yüzeye monte ve dahili kalıcı mıknatıslı
türlerinde senkron makinaların tercih edildiği
görülmektedir. Neodimyum Demir Bor
(NdFeB) ve Samaryum Kobalt (SmCo) gibi
nadir toprak elementleri (NTE) içeren
mıknatıslar yüksek tork yoğunluğu ve yüksek
verimlilik elde etmek için tercih edilmektedir.
Ancak, NTE rezervleri oldukça kısıtlıdır ve
stratejik önemleri nedeniyle arzları da
sınırlıdır. Elektrikli çekiş makinalarına
gittikçe artan talep, mıknatıs kaynaklarındaki
kısıt ve bağlantılı olarak artan maliyetler
nedeniyle, güncel uygulamalarda mıknatıs
içermeyen makinalara olan ilginin arttığı
görülmektedir. ARM’ler de bu gruptadır,
mıknatıs içermezler. Yapısal olarak basit ve
sağlam olan bu makinaların hata toleransları
da yüksektir. Örneğin, üç faz ile çalışan bir
ARM’de bir fazda sorun oluşsa bile diğer iki
faz ile motorun operasyonu devam eder.
ARM’ler geniş hız aralıklarında yüksek
tork/atalet oranı ile çalıştırılabilir ve daha iyi
termal performans gösterdiklerinden daha
güvenilirdirler.
Bahsedilen
üstünlükleri
nedeniyle, yüksek hızlı makinalarda ve
araçlarda yaygın kullanım için önemli bir
aday oldukları söylenebilir [1, 2]. Ancak, tork
dalgalanması, yüksek genlikli titreşimler ve
olumsuz akustik performansları nedeniyle
kullanımları
beklenildiği
kadar
yaygınlaşamamıştır [3, 4].

Yapısal
modifikasyon
uygulamaları
başlığında farklı bir öneri de statör ve/veya
rotor kutupları üzerinde delikler açmaktır [3,
10]. Ancak, bu yöntem motorun çalışmasını
olumsuz etkileyebileceği gibi, malzeme kaybı
ve teğetsel kuvvetlerde düşüş nedeniyle tork
değerinde azalmaya neden olabilmektedir.
Mevcut bildiride bu durumu araştırmak için
bir ARM üzerinde çalışma yapılmıştır. İkinci
bölümde, makinadaki akustik gürültünün nasıl
oluştuğundan
bahsedilmektedir.
Sonraki
bölümde, ARM’nin sonlu eleman (SE)
modelinin nasıl oluşturulduğu açıklanmıştır.
Kıyaslama için orijinal model üzerinde
değişiklik yapılarak ikinci bir sonlu eleman
modeli oluşturulmuştur. İkinci model, çalışma
boyunca
‘değiştirilmiş
model’
olarak
anılacaktır. Değiştirilmiş modelin orijinal
modelden farkı, statör üzerinde kutup sayısı
kadar açılmış 2 mm yarıçapında delikler
bulunmasından ibarettir. Dördüncü bölümde,
makinanın titreşim modlarını ve akustik
gürültüsünü analiz etmek için, orijinal ve
değiştirilmiş model üzerinde, elektromekanik,
modal ve harmonik tepki analizleri
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında orijinal ve
değiştirilmiş
modellerin
akustik
performansları kıyaslanmış ve sonuçlar
raporlanmıştır.

ARM’lerin operasyonu için geri beslemeli
kontrolcüye ihtiyaç vardır [5]. Literatür
incelendiğinde,
tork
dalgalanmasının
azaltılması, titreşim ve akustik performansın
iyileştirilmesi
için
kontrol
teknikleri
kullanılarak çok sayıda çalışma yapıldığı
görülmektedir [6-9]. Bir diğer çözüm ise
yapısal modifikasyon uygulamalarıdır. Güncel
literatürde bu konuda da çalışmalar mevcuttur

2. AKUSTİK GÜRÜLTÜNÜN OLUŞUMU
Silindirik koordinatlarda Maxwell gerilim
tensöründen elde edilen teğetsel (𝐹𝑡 ) ve radyal
(𝐹𝑟 ) kuvvet yoğunlukları (N/m2) sırasıyla
aşağıdaki gibidir [21]:
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𝐹𝑡 =

1
(𝐵 𝐵 )
𝜇0 𝑟 𝑡

𝐹𝑟 =

1
(𝐵2 − 𝐵𝑡2 )
2𝜇0 𝑟

aralığında hissedilebilir [5, 17]. ARM’lerde
oluşan akustik gürültünün hesap edilmesi için
Şekil 1’de verilen akış şeması kullanılabilir.
Takip eden bölümde, yukarıda verilen akış
şemasına uygun olarak önce ARM
geometrisinin nasıl hazırlandığı açıklanmıştır.
Daha sonra, sonlu eleman modelinin nasıl
oluşturulduğundan bahsedilmiştir.

(1)

(2)

Denklem (1) ve Denklem (2)’de 𝐵𝑡 ve 𝐵𝑟
manyetik akı yoğunluğunun teğetsel ve radyal
bileşenleridir; 𝜇0 ise boşluğun manyetik
geçirgenlik sabitidir. Maxwell gerilim
tensöründe teğetsel bileşen tork, radyal
bileşen ise akustik gürültü ve titreşimi
hesaplamak için kullanılır.

3. SONLU ELEMAN MODELİ (SEM)
Analizler için 400 W gücündeki bir ARM’nin
statör ve muhafaza olmak üzere 2 bileşeni ele
alınmıştır. Şekil 2a’da gösterildiği gibi,
muhafazanın ve statörün çapları sırası ile 160
mm ve 120 mm’dir. Muhafazanın derinliği 91
mm, statörün derinliği ise 65 mm’dir.
Derinlikler Şekil 2b’de gösterilmektedir.
Statör kutuplarının genişlikleri ise 15 mm’dir.

ARM’lerde
kutuplar
çıkıntılı
yapıda
olduğundan, bir fazın akımla uyarılması
neticesinde, akı radyal yönde rotorun içine
nüfuz eder ve radyal kuvvetler üretir. Radyal
kuvvetler statörü ve muhafazayı deforme
ederek titreşim ve akustik gürültüye neden
olur. Statör ve muhafazasında oluşan titreşim
ve akustik gürültünün ana kaynağı radyal
kuvvetlerin harmoniklerinden kaynaklanan
tahriklerdir. Bu tahriklerin frekansları statörmuhafaza yapısının doğal frekanslarına
yaklaştığında veya örtüştüğünde rezonans
oluşmakta, bu durum da titreşimin ve
bağlantılı olarak akustik gürültünün daha da
artmasına neden olmaktadır.

a) Yandan görünüş

Şekil 1. Anahtarlamalı relüktans makinalarda (ARM)
akustik gürültünün hesap edilmesi için kullanılan
yöntemin akış şeması

b) İzometrik görünüş
Şekil 2. Değiştirilmiş ARM modelinin bilgisayar
destekli çizimi

Oluşan akustik gürültünün geniş bir frekans
aralığında etkili olduğu söylenebilir. Örneğin,
elektrikli çekiş makinası kullanılan bir
otomobilde, bu gürültü 100 Hz-20,000 Hz

Statör ve muhafaza SolidWorks yazılımı
kullanılarak bağlı kontak şeklinde monte

140

Öcan, Oktav, Tekgün

edilmiştir. Muhafaza, birbirlerine 120⁰lik açı
mesafesinde bulunan 3 farklı noktadaki vida
delikleri üzerinden sabitlenmiştir. Bu nedenle,
ankastre sınır koşulu geçerlidir. Orijinal
model ve değiştirilmiş model kutupların
üzerinde açılan 2 mm yarıçaplı delikler
dışında tamamen aynıdır. Açılan delikler de
Şekil 2 üzerinde gösterilmiştir.

ARM çizimi daha sonra Ansys/Mechanical
ortamına alınmış ve sonlu eleman (SE) modeli
oluşturulmuştur. Yapı için atanan malzeme
elektrik çeliğidir. Malzemenin mekanik
özellikleri Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1. Elektrik çeliğinin malzeme özellikleri

Statör kutuplarının üzerinde delik açılması,
kutupların etrafındaki manyetik devrenin
relüktansını artırır. Statördeki relüktans (R)
Eşitlik 3’teki gibi ifade edilebilir [22].
𝑙
(3)
𝑅=
𝜇𝑠𝑡 𝐴

Özellik

Değer

Yoğunluk

7,850 kg/m3

Elastisite Modülü

210 GPa

Poisson Oranı

0.29

Tablo 2. Hesaplamalı modellerin eleman sayıları
SE model
Orijinal
Değiştirilmiş
değişkenleri
model
model

Burada, l akı yolu uzunluğunu, 𝜇𝑠𝑡 kullanılan
elektrik çeliğinin geçirgenliğini, A statör
kutuplarından geçen akının kesit alanı ifade
etmektedir. Statör kutuplarında delikler
oluşturulması, akı yolunun etkin uzunluğunu
ve kesit alanını etkiler. Delik açılması
durumunda relüktans Eşitlik 4’teki gibi
olacaktır.
𝑙 + 𝑙𝑑
𝑅𝑑 =
(4)
𝜇𝑠𝑡 (𝐴 − 𝐴𝑑 )

Eleman sayısı

5,400

7,440

Düğüm sayısı

33,003

43,425

HEXA20

HEXA20

Eleman tipi

Eşitlik 4’ten görüleceği üzere, statör
kutuplarında delik (veya farklı geometrilerde
açıklıklar) açmak relüktansı artıracaktır. Bu da
akı ve radyal kuvvetin azalmasına neden olur.
Bu durumda muhafazaya iletilen titreşim
genliğinde azalma olması beklenir. Kutuplar
üzerinde açılan deliklerin bu şekilde akustik
gürültünün azalmasına katkı sunacağı
söylenebilir. Oluşturulan deliklerin bir diğer
sonucu da teğetsel kuvvetlerin azalması ve
böylece motorun ürettiği tork değerinin
düşmesidir. Bu istenmeyen bir sonuçtur.

Şekil 3. ARM geometrisinin sonlu eleman modeli

Ağ yapısı oluşturulurken çoklu bölge yöntemi
ile farklı eleman boyutları kullanılmıştır.
Statörün yan yüzeylerinde 4 mm, derinlik için
6.5 mm ve diğer bölgelerde 8 mm boyutunda
elemanlar oluşturulmuştur. Eleman boyutları
seçilirken çözüme yakınsama kıstas alınmıştır.
SE modellerinde kullanılan eleman tipi ve
eleman sayısı Tablo 2’de verilmektedir.
Oluşturulan
SE
modeli
Şekil
3’te
gösterilmiştir.

Amaç radyal kuvvet değerinin azaltılması,
teğetsel kuvvetlerin ise muhafaza edilmesi
veya oluşacak düşüşlerin sınırlı tutulmasıdır.
Statör kutupları üzerinde açılacak deliklerin
çapları bu amaca uygun olarak seçilmelidir.
Açılan deliklerin çapı büyüdükçe ve
konumları kutupların uçlarına yakın oldukça
radyal kuvvetlerdeki düşüş artar. Dikdörtgen
yerine dairesel bir şekil tercih edilmesinin
sebebi daha fazla tork çıktısıdır. Çalışılan
motor modelinin üzerinde gerçekleştirilen
farklı denemelerin sonuçları dikkate alınarak
2 mm yarıçaplı delikler oluşturulması
kararlaştırılmıştır.

4. TİTREŞİM-AKUSTİK ANALİZİ
Maxwell gerilim tensörü kullanılarak rotorun
belirli bir pozisyonu için radyal kuvvet
yoğunluğu hesaplanabilir. Çalışılan 4 fazlı 8/6
ARM için bir mekanik döngüde her faz için 6

141

Anahtarlamalı Relüktans Motorun Akustik Performansının Yapısal Değişiklikler Yoluyla İyileştirilmesi

elektrik döngüsü mevcuttur. Motorun
statöründe oluşan operasyonel radyal ve
teğetsel kuvvetler Maxwell gerilim tensörü ile
Ansys/Maxwell yazılımı üzerinden hesap
edilmiştir (bkz. Şekil 4).

Şekil 7. 1,500 dev/dak 1,500 Hz için değiştirilmiş ARM
modelinin r-ekseninde oluşan deformasyon

Şekil 4. Statör üzerinde oluşan kuvvet ve momentler

Şekil 8. 1,500 dev/dak 1,500 Hz için değiştirilmiş ARM
modelinin 𝜽-ekseninde oluşan deformasyon

Statör üzerinde etkili olan radyal kuvvetler
deformasyona
neden
olmaktadır.
Deformasyonlar sonucu statör üzerinde
mekanik titreşimler oluşmaktadır. 1,500 Hz ve
1,500 dev/dak için oluşan deformasyonlar
Şekil 5-8’de gösterilmektedir. 1,500 dev/dak
modellenen motorun nominal devridir.
Sonuçlar geniş bir frekans aralığına yayılmış
olup, önerilen yöntem ile elde edilen
iyileştirmeler en net 1,500 Hz frekansında
elde edildiğinden bu frekanstaki sonuçlar
verilmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6 orijinal
modeldeki, Şekil 7 ve Şekil 8 ise değiştirilmiş
modeldeki deformasyonları göstermektedir.

Şekil 5. 1,500 dev/d 1,500 Hz için orijinal ARM
modelinin r-ekseninde oluşan deformasyon

SE modelin üzerinden gerçekleştirilen modal
analiz ile 0-25,000 Hz bant genişliğinde 75 Hz
çözünürlükte oluşan 40 doğal frekans ve
ilintili 40 mod şekli elde edilmiştir.
Operasyonel kuvvetler de bilindiğinden,
sonraki aşamada harmonik tepki analizi
gerçekleştirilmiştir. Harmonik tepki analizleri

Şekil 6. 1,500 dev/dak 1,500 Hz için orijinal ARM
modelinin 𝜽-ekseninde oluşan deformasyon

142

Öcan, Oktav, Tekgün

Tablo 3’te belirtilen 6 farklı hız değeri için
yürütülmüştür. Takip eden bölümde analiz
sonuçları ve sonuçlara dair çıkarımlar
verilmektedir.

Statör kutuplarına yerleştirilen deliklerin her
ne kadar akustik performansı iyileştirdiği
gözlemlense de bu deliklerin motor
kutuplarında oluşabilecek lokal manyetik
satürasyonlara ve teğetsel kuvvetlerdeki
azalmalara bağlı olarak çıkış tork değerlerinde
bir düşüşe neden olacağı öngörülebilir. Bu
durum motorun çalışma koşullarına ve hız
değerine göre değişim gösterebilir. Mevcut
çalışmada ise değiştirilmiş ARM’nin çıkış
tork değerinde gözle görülür bir düşüş tespit
edilmemiştir. Bu durum motorun satürasyon
bölgesinden uzakta çalıştığını göstermektedir.

Tablo 3. Harmonik tepki analizi için belirlenen hız
değerleri
Hız
Hız
Özellik
(dev/dak)
(rad/s)
1. adım

500

52.36

2. adım

1,000

104.72

3. adım

1,500

157.08

4. adım

2,000

209.44

5. adım

2,500

261.80

6. adım

3,000

314.16

5. SONUÇLAR
Harmonik tepki analizi ile statörün
muhafazasından yayılan eşdeğer akustik ses
gücü elde edilmiştir. Eşdeğer akustik ses gücü
sonuçları, titreşen yapısal yüzeyden yayılan
ses gücünü tahmin eder. Harmonik analiz ile
muhafazanın yüzeyinin SE modeli üzerindeki
her düğüm noktasında hızlanma (mobilite)
verisi elde edilmektedir. Bu veriden akustik
ses gücüne aşağıda verilen eşitlik ile
geçilmektedir.

𝜎=

Π
̅̅̅2 〉
𝜌0 𝑐0 𝐴𝑠 〈𝑣

Şekil 10. Orijinal ARM modelinin eşdeğer akustik ses
gücü yayılımı (dB)

(5)

Eşitlik 5’te 𝜌0 , 𝑐0 , ve 𝐴𝑠 sırasıyla havanın
yoğunluğunu, ses hızını ve ses yayılım
yüzeyinin alanını göstermektedir. Yayılan ses
gücü Π ile, yüzeyde uzamsal titreşim hızının
̅̅̅2 〉 ile ve ses yayılım
karesinin ortalaması 〈𝑣
oranı 𝜎 ile gösterilmiştir.
Yayılan akustik gürültü, eşdeğer ses gücü ile
ifade edilmiştir. Elde edilen üç boyutlu,
dev/dak – frekans – eşdeğer akustik ses gücü
yayılımı grafikleri (Campbell diyagramı),
orijinal ARM için Şekil 10’da, değiştirilmiş
ARM için ise Şekil 11’de gösterilmiştir.

Şekil 11. Değiştirilmiş ARM modelinin eşdeğer akustik
ses gücü yayılımı (dB)

Orijinal ve değiştirilmiş ARM’lerin anlık çıkış
tork eğrileri 500 – 3,000 dev/dak hız aralığı
için sırasıyla Şekil 12 ve Şekil 13’te
gösterilmiştir. Bu şekillerden de görüleceği
üzere ARM üzerinde yapılan yapısal
değişikliğin tork üretimi üzerinde olumsuz bir
etkisi olmamıştır. Buna karşılık akustik
performansta 18.9 dB’lik bir iyileştirme
sağlanmıştır. Bu sonuçtan hareketle yapısal
değişikliklerin her zaman akustik performans
üzerinde olumlu etkisi olacağına dair bir
genelleme yapılamaz. Mevcut çalışmada

Şekil 10 ve Şekil 11 kıyaslandığında eşdeğer
akustik ses gücünün pik değerlerde 18.9
dB’lik bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir.
Bu düşüşün nedeni, ses gücü yayılımdaki
piklerin yapısal değişikliğe bağlı olarak farklı
frekans ve mertebelerde ve daha düşük genlik
değerlerinde ortaya çıkmasıdır. Açılan
delikler ile statördeki relüktans değeri
artırılmıştır.
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Şekil 12. Orijinal ARM modelin ortalama tork değeri

Şekil 13. Değiştirilmiş ARM modelin ortalama tork değeri

önerilen yapısal değişikliğin tork değerleri
üzerinde negatif etki de gösterebileceği
dizindeki benzer çalışmalarda gösterilmiştir
[23, 24].
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Bu çalışmada, değişken kesitli kirişlerin eğilme titreşimleri problemi ele alınmakta ve çeşitli sınır
koşulları altındaki yalın ve üzerinde bir noktasal kütle taşıyan kirişlerin boyutsuz doğal frekansları
problemin kesin çözümüne dayalı olarak belirlenmektedir. Kesit değişim ölçüsü, noktasal kütle
büyüklüğü ve noktasal kütle konumunun doğal frekanslar üzerindeki etkileri parametrik olarak
incelenmekte ve sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Değişken kesitli kirişler, eğilme titreşimleri

TAPERED BEAMS
(EXACT SOLUTION AND PARAMETRIC STUDIES)
ABSTRACT
The exact solution of the flexural vibration problem of tapered beams is considered. Nondimensional natural frequencies of plain tapered beams under various boundary conditions and of
those carrying a point mass are obtained. Parametric studies are conducted that demonstrate the
effect of various system parameters on the natural frequencies. Results are presented in the form of
tables and graphs.
Keywords: Tapered beam, flexural vibrations
1. GİRİŞ

Gaines ve Volterra [3] ve Zhou ve Cheung [4]
Rayleigh-Ritz yöntemini kullanmışlardır.
Klein [5], aynı amaçla, sonlu elemanlar ve
Rayleigh-Ritz yöntemlerinin avantajlarını
birleştiren
yeni
bir
yöntem
önerip
kullanmıştır.

Mühendislik uygulamalarında yaygın olarak
karşılaşıldıkları için değişken kesitli kirişlerin
dinamik davranışlarının öngörülmesi önem
taşımakta, bu nedenle de bu tür kirişlerin
titreşim problemleri önemli bir araştırma
konusu oluşturmaktadır. Bu problemleri sabit
kesitli kiriş problemlerinden ayıran zorluk,
ilgili sınır-değer probleminin konuma bağlı
adi diferansiyel denkleminin sabit değil
değişken katsayılı olması ve kimi özel
durumlar dışında kesin analitik çözümünün
bulunamamasıdır. Bu nedenle çoğu çalışmada,
problem,
çeşitli
yaklaşık
yöntemler
yardımıyla ele alınmakta ve doğal frekanslar
belli bir yaklaşıklıkla hesaplanmaktadır. Bu
çalışmalarda kesit değişimi için de, genellikle,
kesit boyutlarının kiriş boyunca lineer olarak
değiştiği varsayılmaktadır. Bu çerçevede,
örneğin, Rao [1] Galerkin yöntemini, Thomas
ve Dokumacı [2] sonlu elemanlar yöntemini,

Öte yandan, çok eskilerden beri, değişken
kesitli kiriş probleminin kesin çözümüne
yönelik araştırmalar da sürdürülmektedir.
Bunların görünüşe göre ilki, problem için
bugün Bessel fonksiyonları olarak bilinen
tarzda çözümler öneren Kirchhoff’unkidir [6].
Daha sonra da, Cranch ve Adler [7], Ece ve
Ark. [8] gibi birçok araştırmacı, kesit
değişiminin özel kimi koşulları sağladığı
durumlara özgü kesin çözümler üzerinde
durmuşlardır.
Örneğin,
Trapezon
[9],
yüksekliği sabit, eni üstel olarak değişen bazı
kirişlerde, Wang ve Wang [10] kesiti
konumun n. kuvveti şeklinde değişirken kesit
eylemsizlik momenti (n+4). kuvveti şeklinde
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değişen kirişlerde sınır-değer problemine ait
diferansiyel denklemin kolay çözülebilen bir
şekil aldığını göstermiş ve ilgili problemlerin
kesin çözümlerini vermişlerdir.

x 
x

A  x   A0 1   b 1   h  ,





3

bh3
x 
x

I  x   I 0 1   b 1   h  , I0  0 0
 

12


Koloušek [11] ise, problemin, eni sabit,
yüksekliği konumla doğrusal olarak değişen
ve eni ve yüksekliği aynı eğimle doğrusal
olarak değişen kirişleri kapsayan nispeten
geniş bir problem sınıfında geçerli kesin
çözümünü vermiştir. Bessel fonksiyonlarına
dayalı bu çözümü kullanan Banerjee ve
Ananthapuvirajah [12], çeşitli sınır koşulları
altındaki kirişlerin kesin doğal frekanslarını
çeşitli kesit değişim parametreleri için
hesaplayıp tablolar halinde sunmuşlardır.

Şekil 1. Düzgün genişleyen kiriş

 A x

Çalışmada, kesin çözüm yalnız çeşitli sınır
koşulları altındaki yalın kiriş problemlerine
değil, üzerinde bir maddesel nokta taşıyan
kiriş problemlerine de uygulanmakta ve
maddesel noktanın kütle ve konumunun
frekanslar
üzerindeki
etkileri
de
incelenmektedir.

 2 y  x, t 
t 2



 2 y  x, t  
2 
EI
x



0
x 2 
x 2 

(4)

şeklindeki E-B kiriş denkleminde yerlerine
konulmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu, bizim bu
çalışmada ilgileneceğimiz iki halden eni sabit
kiriş (  b  0 ) halinde
 2 y  x, t 
t

2. MATEMATİKSEL FORMÜLASYON

2



EI 0
 A0

6

Bu bölümde, esas olarak, kesiti düzgün
değişen kirişlerin titreşim probleminin
Koloušek [11] tarafından verilen formülasyon
ve çözümü özetlenecektir. Bu amaçla, Şekil
1’deki, yükseklik ve eni

  h 2  2 y  x, t 
6 2
x 2
 

3
x   y  x, t 
1   h 
 
  x3

h 

(5)

2 4
x   y  x, t  

 1   h 
  0,

x 4 


eni ve yüksekliği aynı oranda değişen kiriş
(  b   h   ) halinde ise

(1)

 2 y  x, t 

olmak üzere
x
x


h  x   h0  1   h  , b  x   b0  1   b 





(3)

şeklinde değişen dikdörtgen kesitli,  yoğunluğuna, E elastiklik modülüne ve ℓ boyuna
sahip Euler-Bernoulli (E-B) kirişi göz önüne
alınsın. Bu kirişin eğilme titreşimlerinin
hareket denklemi, Denklem (3)’teki ifadelerin

Bu çalışmanın amacı, Koloušek’in verdiği
kesin çözümden elden geldiğince çok kesin
bilgi üretmektir. Bu amaçla, bu çalışmada,
farklı parametrelerin doğal frekanslar
üzerindeki
etkileri
parametrik
olarak
incelenmekte ve sonuçlar bir yandan çeşitli
yaklaşık yöntemlerle hesap yapacaklara bir
başvuru
kaynağı
oluşturacak,
Ref.
[12]’dekilere
benzer
tablolar
halinde
verilirken bir yandan da çeşitli parametrelerin
doğal frekanslar üzerindeki etkilerini görünür
hale getiren grafikler halinde sunulmaktadır.

h h
b b
 h  1 0 , b  1 0
h0
b0

A0  b0 h0

t 2

(2)



2
EI 0   2  y  x, t 
12 2
 A0  
x 2

8

şeklinde, dolayısıyla A(x) kesiti ve I(x) kesit
eylemsizlik momenti

3
x   y  x, t 
1   

  x3



2 4
x   y  x, t  

 1   
0

x 4 
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verir. İstenirse, Denklem (5) ve (6), n=1
halinde birinciyi, n=2 halinde ikinciyi veren
 2 y  x, t 
t

2



denklemlerin çözümleri ayrı ayrı Denklem
(14)’ü sağlar. Bu diferansiyel denklemler

2
EI 0 
 2  y  x, t 
 n  1 n  2  2
 A0 

x 2

 2  n  2

3
x   y  x, t 
1





  x3

d 2
d



d 2

4
x   y  x, t  

 1   
0

x 4 


d

EI 0

 A0  4

(8)

ile boyutsuzlaştırılmış hali olan
 2 v  u , 
 2

  n  1 n  2   2

 2 v  u , 
u 2

 2  n  2   1   u 
 1   u 

2

 3 v  u , 
 4 v  u , 
u 4

(15)



1 d  n2

 1 
 d    2

2


    0


(16)

     C1 J n    C2Yn    C3 I n    C4 K n  

(9)

u 3


    0


şeklindedir. Oysa bunların ilki n. mertebeden
Bessel diferansiyel denkleminden, ikincisi ise
n. mertebeden modifiye Bessel diferansiyel
denkleminden başka bir şey değildir. Böylece,
Denklem (14)’ün genel çözümü, bu iki denklemin çözümlerinin bir lineer kombinasyonu
olarak, yani Jn ve Yn n. mertebeden 1 ve 2.
türden Bessel Fonksiyonları, In ve Kn ise n.
mertebeden 1 ve 2. türden Modifiye Bessel
Fonksiyonları olmak üzere

denkleminde, ya da bu denklemin
x
y
, v  ,    * t , * 



1 d  n2

 1 
 d    2

ve
(7)

2

u

2



(17)
0

şeklinde yazılabilir [11]. Bundan sonra sınır
değer problemi sürdürülüp her sınırda yer
değiştirme, eğim, eğilme momenti ve kesme
kuvvetine ilişkin sınır koşullarından ikisi
kullanılarak özdeğer ve özfonksiyonlar hesaplanabilir. Bu, ele alınan değişken kesitli kiriş
titreşim probleminin kesin çözümüdür.

denkleminde bir araya getirilebilir. Burada
önce
  1 u

(10)

değişken dönüşümü ve   * frekanslı
v  ,       ei t

(11)

harmonik çözüm kabulü, sonra da  ,  ikilisi
yerine  ,  ikilisini geçirmek üzere
 2


 


(12)
Şekil 2. Ara noktaya eklenen noktasal kütlenin etkisi

ve
    n

Şekil 2’deki gibi kirişi iki bölgeye ayıran bir
noktasal kütle söz konusu olduğunda,
Denklem (17) biçiminde 2 çözüm söz konusu
olur. Bu durumda sınır koşullarına ek olarak
noktasal kütlenin bulunduğu noktada 4 geçiş
koşulu yazmak gerekir. Bunlar, 1 ek kütlenin
konumunu, m ek kütleyi göstermek üzere,
Denklem (7)’nin notasyonu çerçevesinde

(13)

değişken dönüşümleri yapılırsa
d 4
d

4



2 d 3

 d

3



2n 2  1 d 2 2n 2  1 d 
 2

d
2
d
3





 n2 n2  4

   =0


1


4



(14)

1
2
y    1 , t   y    1 , t 

elde edilir. Denklem (14)’teki 4. mertebeden
diferansiyel operatör, 2. mertebeden iki
operatörün çarpımı şeklinde yazılabilir ve bu
operatörlere karşılık gelen diferansiyel

1
y    x, t 

x
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(18)

2
y    x, t 

x

(19)
x  1
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EI  x 

1
 2 y    x, t 

x 2

2 1

m

 y

 EI  x 
x  1

x 2

x  1

EI  x 

(20)


x  1



 y  x, t  
 
 EI  x 

2
x 

x


x  1



2
 2 y    x, t  
 
 EI  x 

x 

x 2

 x  1

m
 A0 

x 0

 2 y  x, t  
 
 EI  x 

x 
x 2 

y  x, t 
x

0
x 0

0
x 

şeklinde olan sınır koşulları Denklem
(17)’deki çözüme dayatılarak (Koşulların
Denklem (17) notasyonu çerçevesindeki
karşılıkları kısalık bakımından verilmemektedir.) kesin frekans denklemi, oradan da
sayısal bir kök bulma algoritması ile frekans
denkleminin kökleri bulunarak değişken
kesitli konsol kirişin kesin boyutsuz doğal
frekansları elde edilir.

şeklindedir. Bu geçiş koşulları Denklem
(8)’dekilere ek olarak
1
,


x 2

 0,

(23)

(21)



 2 y  x, t 

y  x, t  x    0 ,

2 1

 x, t 

t 2

2
 2 y    x, t 

Şekil 3’te eni sabit, yüksekliği doğrusal olarak
azalan (n=1 hali) konsol kirişin ilk 7 boyutsuz
doğal frekansının Denklem (1)’de tanımlı
kesit
değişim
ölçüsüyle
değişimi
gösterilmiştir. Bu şekil incelendiğinde,
eğrilerin, olması gerektiği gibi, =0 iken sabit
kesitli konsol kiriş boyutsuz doğal frekansları
olan  1=3.5160, 2=22.0345, 3=61.6972,…
noktalarından çıktığı, kesit değişiminin düşük
frekanslar üzerinde belli belirsiz olan etkisinin
yüksek frekanslara doğru gittikçe arttığı ve, en
ilginci, temel frekansı yükseltme, diğer tüm
frekansları ise alçaltma şeklinde olduğu
görülmektedir.

(22)

boyutsuz büyüklükleri de kullanılarak
Denklem (9)’a eşlik edecek biçimde
boyutsuzlaştırılabilir, daha sonra da Denklem
(10-13) yardımıyla Denklem (14)’e eşlik
edecek biçime getirilebilir. Ancak kısalık
bakımından burada, koşulların bu biçimleri
verilmeyecektir.
Burada, somut bir örnek üzerinden gitmek
için Denklem (3), dikdörtgen kesitli kirişler
için yazılmış olmakla birlikte, A0 ve Io’ın
uygun biçimde yeniden tanımlanmasıyla,
formülasyonun, yarı yükseklik hattına göre
bakışımlı çeşitli kesit geometrisine sahip
kirişler için de geçerli kalacağını belirtelim.
3. FARKLI SINIR KOŞULLARINDA
PARAMETRİK İNCELEMELER
Bu bölümde, çeşitli sınır koşulları altındaki
yalın ve üzerinde bir noktasal kütle taşıyan
değişken kesitli kirişler ele alınarak boyutsuz
k; k=1,2,… doğal frekanslarının boyutsuz
kesit değişim ölçüsü , boyutsuz noktasal
kütle büyüklüğü  ve boyutsuz noktasal kütle
konumu  ile değişimleri, ilgili problemlerin
kesin çözümüne dayalı olarak incelenecektir.

Şekil 3. Konsol kiriş boyutsuz doğal frekanslarının kesit
değişim ölçüsüyle değişimi (n=1 hali)

3.1. Konsol Kiriş

Şekil 4’te ise eni ve yüksekliği aynı oranda
azalan (n=2 hali) konsol kirişin ilk 7 boyutsuz
doğal frekansının değişimi görülmektedir. Bir
önceki şekil için söylenilenlerin tamamı bu
şekil için de aynıyla geçerlidir.

Sağ (kalın) ucu gömülü sol (ince) ucu serbest
bir kiriş için, Denklem (7)’nin notasyonu
çerçevesinde
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 noktasından mafsallı mesnetlenmiş
kirişinkilerdir (2=13.786, 3=42.332, …).

Şekil 4. Konsol kiriş boyutsuz doğal frekanslarının kesit
değişim ölçüsüyle değişimi (n=2 hali)
Şekil 6. Noktasal kütle taşıyan konsol kiriş boyutsuz
doğal frekanslarının bu kütle ile değişimi
(n=2, α=0.5, =0)

İki durumun farkını görebilmek için Şekil
5’te, ilk 3 boyutsuz doğal frekansın iki
durumdaki gidişleri aynı grafik üzerine
çizdirilmiştir. Bu şeklin incelenmesinden, enin
daralarak gitmesinin ek etkisinin tüm
frekansları birer miktar yukarı çekmek
şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 7’de, bu kez de noktasal kütle
konumunun ilk 7 boyutsuz doğal frekans
üzerindeki etkisi görülmektedir. Şekle göre bu
etki, frekansların sabit bir en yüksek değer ile
değişen bir en düşük değer arasında
dalgalanmaları şeklindedir.

Şekil 5. n=1 ve n=2 hallerinin karşılaştırılması

Şekil 6, 7 ve 8’de ise, üzerinde taşıdığı
noktasal kütlenin değişken kesitli konsol
kirişin boyutsuz doğal frekansları üzerindeki
etkisi incelenmektedir. Şekil 6’da, eni ve
yüksekliği aynı =0.5 ölçüsüyle değişen
(n=2) ve =0 konumunda (serbest ucunda) bir
noktasal kütle taşıyan bir konsol kirişin ilk 7
boyutsuz doğal frekansının boyutsuz kütle 
ile değişimi gösterilmiştir. Olması gerektiği
gibi, =0 iken aynı değerine sahip yalın
kiriş frekanslarından başlayan eğrilerin  ile
önce hızla küçülüp sonra belli birer değere
yakınsadıkları görülmektedir. Temel frekansın
yakınsadığı değer kiriş kütlesini göz ardı eden
tek serbestlik dereceli sistemin boyutsuz doğal
frekansı, diğerlerinin yakınsadığı değerler ise

Şekil 7. Noktasal kütle taşıyan konsol kiriş boyutsuz
doğal frekanslarının kütle konumuyla değişimi
(n=2, α =0.5, μ=0.5)

İlk 3 boyutsuz doğal frekansın üç farklı 
boyutsuz kütlesi için elde edilen eğrilerinin bir
arada ve aynı kirişin yalın halinin boyutsuz
doğal frekanslarıyla (=0 ile gösterilen noktalı
çizgi) bir arada gösterildiği Şekil 8, bu
dalgalanmalar hakkında daha aydınlık bir fikir
vermektedir. Frekanslar, noktasal kütle kirişin
gömülü ucuna ya da ilgili kipin düğüm
noktalarından birine isabet ettiğinde yalın
kirişinkine eşit bir maksimumdan geçecek,
aralarda ise noktasal kütle ne kadar büyükse o
kadar düşük ve ilgili kipin tepe noktalarında
ortaya çıkan bir minimuma sahip olacak

151

Yetim ve Turhan

biçimde dalgalanmaktadır. Buradan, noktasal
kütle eklenmesinin genel etkisinin tüm
frekansları aşağı çekmek şeklinde olduğu,
kütlenin bir tepe noktasına konulduğu kip için
bu etkinin en büyük olduğu, kipin düğüm
noktasına yerleştirilen bir noktasal kütlenin
ise, o kipe ait doğal frekansı etkilemediği
sonucu çıkmaktadır.

3.2. Basit Mesnetli Kiriş
İki ucu mafsallı kiriş için
y  x, t  x 0  0 , EI  x 
y  x, t  x   0 , EI  x 

 2 y  x, t 
x 2

0
x 0

 2 y  x, t 
x 2

(24)
0

x 

sınır koşulları uygulanır. Yukarıdakine benzer
bir inceleme şu sonuçları verir: Kesit
değişiminin etkisi, (konsol kiriştekinden farklı
olarak bu kez temel frekans da dahil) tüm
frekansları sabit kesitli kirişinkilere göre aşağı
çekmektir (Şekil 9).

Şekil 8. Noktasal kütle taşıyan konsol kiriş boyutsuz
doğal frekanslarının farklı kütle değerleri için kütle
konumuyla değişimi (n=2, α =0.5)

Son olarak, çeşitli yaklaşık yöntemlerle hesap
yapacak olanlara bir başvuru kaynağı
oluşturmak üzere Tablo 1’de de, n, 
parametrelerinin farklı bileşimleri için ilk 3
boyutsuz doğal frekansın kesin hesap sonucu
elde edilen değerleri verilmiştir.

Şekil 9. Basit mesnetli kiriş boyutsuz doğal
frekanslarının kesit değişim ölçüsüyle değişimi (n=2)

Kiriş orta noktasına (=0.5) konulan bir
noktasal kütlenin etkisi, yine tüm frekansları
aşağı çekmektir. Orta nokta yakınında bir
düğüm noktası bulunan çift sıralı kiplerde bu
etki belli belirsizdir (Şekil 10).

Tablo 1. Konsol kiriş frekans hesabı sonuçları
n

1

2

βk

λ

μ

α

0

0

0,5

0

0

1

3,824

18,317

47,265

0

0

1,5

3,934

17,488

44,025

1

2

3

3,689

19,628

52,345

0

0

2

4,027

16,916

41,759

0,25

1

0,5

2,301

19,281

41,443

0,25

0,5

0,5

2,761

19,383

43,855

0,5

1

0,5

3,129

13,250

51,894

0,5

0,5

0,5

3,380

15,075

52,016

0,75

0,5

0,5

3,664

17,666

41,402

0,75

0,5

1

3,804

17,005

39,222

0,75

0,5

1,5

3,918

16,531

37,833

0,75

0,5

2

4,013

16,177

36,822

0

0

0,5

4,146

20,387

53,129

0

0

1

4,625

19,548

48,579

0

0

1,5

5,009

19,065

45,738

0

0

2

5,326

18,772

43,795

0,25

1

0,5

2,661

20,167

42,559

0,25

0,5

0,5

3,168

20,235

45,077

0,5

1

0,5

3,581

14,490

52,835

0,5

0,5

0,5

3,838

16,316

52,923

0,75

0,5

0,5

4,123

18,820

44,079

0,75

0,5

1

4,608

18,683

43,154

0,75

0,5

1,5

4,996

18,526

42,279

0,75

0,5

2

5,315

18,406

41,456

Şekil 10. Noktasal kütle taşıyan basit mesnetli kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının bu kütle ile değişimi
(n=2, α =0.5, =0.5)
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Noktasal kütlenin konumunun değişmesi tüm
frekansların belli bir üst değerle, değişken bir
alt değer arasında dalgalanmasına yol açar
(Şekil 11). Bir inceleme, söz konusu üst
değerin aynı  kesit değişimine sahip yalın
(=0) kirişin ilgili frekansı, ortaya çıktığı
kütle konumlarının da o kipin düğüm
noktaları olduğunu gösterir. Alt değer ise
kütle ilgili kipin bir tepe noktasına
konulduğunda ortaya çıkmakta, kirişin ince
tarafına gittikçe bu alt değer küçülmektedir
(Şekil 12). İlk 3 boyutsuz doğal frekansın bir
dizi parametre bileşimine karşılık gelen
sayısal değerleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Basit mesnetli kiriş frekans hesabı
sonuçları
n

1

2

βk

λ

μ

α

0

0

0,5

0

0

1

7,122

28,952

64,979

0

0

1,5

6,467

26,600

59,597

1

2

3

8,115

32,641

73,377

0

0

2

5,995

24,950

55,807

0,25

1

0,5

5,734

23,215

67,945

0,25

0,5

0,5

6,647

25,361

68,896

0,5

1

0,5

5,022

32,551

57,464

0,5

0,5

0,5

6,043

32,579

60,912

0,75

0,5

0,5

6,959

26,541

66,975

0,75

0,5

1

6,316

24,433

59,434

0,75

0,5

1,5

5,862

23,065

54,759

0,75

0,5

2

5,518

22,079

51,545

0

0

0,5

8,049

32,703

73,475

0

0

1

6,957

29,110

65,228

0

0

1,5

6,209

26,852

59,991

0

0

2

5,656

25,286

56,332

0,25

1

0,5

5,937

23,326

67,879

0,25

0,5

0,5

6,780

25,625

68,929

0,5

1

0,5

5,322

32,673

58,445

0,5

0,5

0,5

6,281

32,683

62,126

0,75

0,5

0,5

7,128

27,738

68,111

0,75

0,5

1

6,433

26,107

61,348

0,75

0,5

1,5

5,880

24,899

57,147

0,75

0,5

2

5,434

23,941

54,203

3.3. Gömülü-Gömülü Kiriş
İki ucu gömülü kiriş için sınır koşulları
Şekil 11. Noktasal kütle taşıyan basit mesnetli kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının kütle konumuyla değişimi
(n=2, α =0.5, μ=0.5)

y  x, t  x  0  0 ,
y  x, t  x    0 ,

y  x, t 
x

0
x 0

y  x, t 
x

(25)
0

x 

şeklindedir. Üsttekilere benzer bir inceleme
Şekil 13-16 ve Tablo 3’teki sonuçları verir.
Bölüm 3.2’dekilerin yinelenmesi niteliğinde
olacağından burada bu sonuçların yorumuna
girilmeyecektir.

Şekil 12. Noktasal kütle taşıyan basit mesnetli kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının farklı kütle değerleri için
kütle konumuyla değişimi (n=2, α =0.5)

Şekil 13 Gömülü-gömülü kiriş boyutsuz doğal
frekanslarının kesit değişim ölçüsüyle değişimi (n=2)
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Tablo 3. Gömülü-gömülü kiriş frekans hesabı
sonuçları
n

1

Şekil 14. Noktasal kütle taşıyan gömülü-gömülü kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının bu kütle ile değişimi
(n=2, α =0.5, =0.5)

2

βk

λ

μ

α

0

0

0,5

0

0

1

16,336

44,981

88,138

0

0

1,5

14,962

41,166

80,635

1

2

3

18,470

50,894

99,756

0

0

2

13,990

38,464

75,318

0,25

1

0,5

12,943

35,324

87,768

0,25

0,5

0,5

15,144

38,588

89,454

0,5

1

0,5

10,601

50,288

81,273

0,5

0,5

0,5

13,022

50,449

84,900

0,75

0,5

0,5

16,641

40,209

85,544

0,75

0,5

1

15,252

37,312

75,920

0,75

0,5

1,5

14,244

35,417

70,107

0,75

0,5

2

13,479

34,001

66,190

0

0

0,5

18,526

50,970

99,839

0

0

1

16,479

45,176

88,353

0

0

1,5

15,190

41,477

80,978

0

0

2

14,295

38,880

75,777

0,25

1

0,5

13,397

35,866

88,084

0,25

0,5

0,5

15,496

39,279

89,888

0,5

1

0,5

11,433

50,414

82,391

0,5

0,5

0,5

13,779

50,578

86,308

0,75

0,5

0,5

17,168

42,238

87,298

0,75

0,5

1

15,845

40,164

79,188

0,75

0,5

1,5

14,843

38,418

74,349

0,75

0,5

2

14,083

36,894

70,933

3.4. Mafsallı-Gömülü Kiriş
Sol (ince) ucu mafsallı sağ (kalın) ucu gömülü
kiriş için sınır koşulları
y  x, t  x 0  0 , EI  x 
Şekil 15. Noktasal kütle taşıyan gömülü-gömülü kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının kütle konumu ile değişimi
(n=2, α =0.5, μ=0.5)

y  x, t  x    0 ,

 2 y  x, t 
x 2

y  x, t 
x

0
x 0

(26)

0
x 

şeklindedir. Bu kirişin kesin frekans hesabı
sonuçları Şekil 17-20 ve Tablo 4’te verilmiş
olup, ilgili yorumlar yine Bölüm 3.2’dekinin
bir yinelemesi olacağından, burada bu konuda
ayrıntıya girmekten kaçınılmıştır.

Şekil 16. Noktasal kütle taşıyan gömülü-gömülü kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının farklı kütle değerleri için
kütle konumuyla değişimi (n=2, α =0.5)

Şekil 17. Mafsallı-gömülü kiriş boyutsuz doğal
frekanslarının kesit değişim ölçüsüyle değişimi (n=2)
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Tablo 4. Mafsallı-gömülü kiriş frekans hesabı
sonuçları
n

1

Şekil 18. Noktasal kütle taşıyan mafsallı-gömülü kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının bu kütle ile değişimi
(n=2, α =0.5, =0.5)

2

βk

λ

μ

α

0

0

0,5

0

0

1

12,300

37,527

77,122

0

0

1,5

11,556

34,689

70,930

1

2

3

13,427

41,931

86,727

0

0

2

11,021

32,681

66,552

0,25

1

0,5

8,331

32,660

83,699

0,25

0,5

0,5

10,059

34,499

84,249

0,5

1

0,5

8,234

38,511

74,520

0,5

0,5

0,5

9,947

39,389

77,039

0,75

0,5

0,5

12,611

33,515

72,329

0,75

0,5

1

11,788

31,683

65,232

0,75

0,5

1,5

11,201

30,388

60,972

0,75

0,5

2

10,757

29,375

50,099

0

0

0,5

13,786

42,332

87,151

0

0

1

12,850

38,199

77,851

0

0

1,5

12,233

35,559

71,894

0

0

2

11,790

33,706

67,703

0,25

1

0,5

8,910

33,087

84,012

0,25

0,5

0,5

10,633

35,058

84,620

0,5

1

0,5

9,011

39,311

75,497

0,5

0,5

0,5

10,686

40,173

78,238

0,75

0,5

0,5

13,154

35,570

74,611

0,75

0,5

1

12,528

34,440

69,143

0,75

0,5

1,5

12,044

33,287

65,805

0,75

0,5

2

11,668

32,229

63,350

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, Denklem (9)’un kesin
çözümüne dayalı olarak, çeşitli sınır koşulları
altındaki yalın ve üzerinde bir noktasal kütle
taşıyan değişken kesitli kirişlerin boyutsuz
doğal frekanslarının α, μ. λ ve n
parametreleriyle değişimi parametrik olarak
incelenmiş, parametrelerin etkileri grafikler
yardımıyla
görselleştirilmiş
ve
bu
parametrelerin farklı bileşimleri için ilk 3
boyutsuz doğal frekansın kesin değerleri
tablolar halinde verilmiştir. Bu tabloların,
çeşitli yaklaşık yöntemlere dayalı hesap
sonuçlarının sınanması için bir başvuru
kaynağı oluşturacağı düşünülmektedir.

Şekil 19. Noktasal kütle taşıyan mafsallı-gömülü kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının kütle konumu ile değişimi
(n=2, α =0.5, μ=0.5)

İstenirse, boyutsuz doğal frekanslara ek olarak
kesin kip biçimleri de elde edilebilir ya da
inceleme, daha fazla noktasal kütle taşıyan
veya noktasal kütle yerine/yanı sıra, lineer bir
yay desteği içeren kirişleri de içerecek
biçimde genişletilebilir idiyse de bu konular
bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Şekil 20. Noktasal kütle taşıyan mafsallı-gömülü kiriş
boyutsuz doğal frekanslarının farklı kütle değerleri için
kütle konumuyla değişimi (n=2, α =0.5)
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Bu çalışmada ters sarkaç sistemlerinden doğrusal çift çubuklu 3 serbestlik dereceli ters sarkaç
sisteminin Doğrusal Karesel Düzenleyici (LQR) yöntemine göre geri besleme yöntemiyle denetimi
ve benzetim sonuçlarının değerlendirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Çift çubuklu ters sarkaç
sistemlerinin denetimi tek çubuklu ters sarkaç sistemlere göre daha zordur. Sistemin denetim sistemi
tasarımı, modeli ve benzetimi için MATLAB/Simulink programı kullanılmıştır. LQR yöntemine
göre PID kazanç matrislerinin sistemdeki etkileşimleri analiz edilerek karşılaştırmalı sonuçları
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çift Çubuklu Ters Sarkaç, LQR, Benzetim

PERFORMANCE EVALUATION OF LQR AND PID CONTROLLERS FOR THE
INVERTED DOUBLE PENDULUM SYSTEM ON A CART
ABSTRACT
In this study, simulation results were studied on the control of linear double-bar 3 degree of freedom
reverse pendulum system from reverse pendulum systems by feedback method according to linear
square regulator (LQR) method. Inverted Double pendulum on a cart system is more difficult to
control than single pendulum systems. Control system design, modelling and parameter tuning of the
system is performed by using MATLAB/Simulink. Comparison of the system using LQR and PID
controller parameters are shown by analyzing the interactions of gain matrices.
Keywords: Inverted Double pendulum system, LQR, Simulation
verilerinin istenilen değerde olmasının
sağlanmasıdır. Kontrol, ters sarkaç sisteminin
istenilen hareketi yapması için uygun giriş
torkunun üretilip sisteme beslenmesini
sağlamaktır. Ters sarkaç sistemleri, lineer
olmayan, kararsız, eksik tahrikli olması
sebebiyle kontrol alanındaki çalışmalarda
oldukça fazladır. Bu çalışmada, çift kollu ters
sarkaç üzerinde sarkaç sisteminin dengede
durması için farklı yöntemler araştırılmış ve bu
yöntemlerin performanslarının kıyaslaması
yapılmıştır.
Literatürde
ters
sarkaç
sistemlerinin kontrolü üzerinde farklı kontrol
sistemleri ele alınarak çalışmalar yapılmıştır.
Bilgiç ve ark. kararsız ve doğrusal olmayan ters
sarkaç
sisteminde
denge
kontrolünü

1. GİRİŞ
Ters çift sarkaç sistemleri, tipik doğrusal
olmayan sistemlerden biri olarak bilinir.
Çünkü basit yapı ve kararsızlık özelliğine
sahiptir. Endüstriyel otomasyon sistemleri ve
robotik
uygulamalardaki
gelişmeler
günümüzde yükselen bir trende sahiptir. Bu
gelişmeler sebebiyle kontrol sistemleri
üzerinde çalışmalar doğrusal olarak artış
göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte
zorlu ve kararlı olmayan hareketlerin analizi
üzerinde çalışmalar yapılan robot uygulamalar,
lineer olmayan, kararlı bir yapıda olmayan
sistemlerde iradeli kontrol sistemlerine ihtiyaç
vardır. Çift ters sarkaç sistemlerinde kontrol
sistemlerinin ana hedefi, sistemin çıkış
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Kodanlı ve ark.

iyileştirmek için yapay sinir ağı tabanlı bulanık
mantık
(YBM)
kontrolcü
tasarımını
gerçekleştirmişlerdir.
Klasik
kontrol
yöntemlerinden LQR kontrolcüye göre
deneysel olarak performans karşılaştırması
yapmışlardır [1]. Jibril ve ark. ters çift sarkacın
geri besleme kontrolünü Euler-Lagrange
denklemlerini dikkate alarak tasarlamışlardır.
Tam durum geri beslemeli H2 ve H∞ kontrol
tasarımlarında
denetleyici
sisteminde
kararlılığının artırdığını görmüşlerdir [2]. Şen
ve ark. arı algoritması ve LQR tekniklerini
kullanarak üç serbestlik dereceli çift ters
sarkaçlı
sistemin
denetimini
gerçekleştirmişlerdir. LQR parametrelerini arı
algoritmasını kullanarak en iyileşmesini
gerçekleştirmişlerdir [3]. Yaren ve ark. çift
çubuklu ters sarkaç sisteminin LQR yöntemine
dayanan durum geri besleme yöntemi ile
kontrolünün
benzetim
sonuçlarını
bulmuşlardır. Bu sonuçlara göre LQR
kontrolcü parametrelerin sistem davranışına
etkilerini elek alarak kontrol algoritmasında
tasarım süreçlerini iyileştirmişlerdir [4]. Peker
ve ark. ters sarkaç sisteminde PID
denetleyiciler üzerinde çalışmışlardır. Yapılan
çalışmada bir arabaya bağlı sarkacın, araba
istenilen bir yörüngeyi takip ederken, yukarı
pozisyonda dengede kalmasını sağlamışlardır.
Araba-sarkaç sistemini kontrol etmek için
kullanılan
PID
denetleyicilerin
ayar
parametreleri, kutup yerleştirme metodu
kullanılarak çalışma yapmışlardır [5]. Çeven
ve ark. çift ters sarkaç sistemi üzerinde PID ve
LQR yöntemlerinin MATLAB ortamında
matematiksel olarak modellemesinin kontrolcü
performanslarını karşılaştırmışlardır [6]. Xin
ve ark. üç serbestlik dereceli ters sarkaçlı
modelin
denge
noktalarının
analizini
yapmışlardır. Arabanın tüm zaman durumları
için
denge
durumunun
analizini
gerçekleştirmişlerdir [7]. Gustafsson ters çift
sarkaç sisteminin kontrolü için takviye
öğrenme tekniklerini uygulamıştır. Başlangıçta
herhangi bir ön bilgi olmadan doğrusal bir
fonksiyon yaklaştırıcı ile Q-öğrenme kullanan
bir simülasyon ortamında dengeleme çalışması
yapmıştır [8]. Hesse ve ark. arabalı ters sarkacı
sallamak için öğrenme kontrolü olasılıksal
çıkarım “PILCO” yu kullanmışlardır. Bir araba
üzerinde çift sarkacın üst dengesiz denge
konumuna salınımını sağlamak için sınırlı
araba mesafesinin hesaba katılması için
PILCO’ya
ek
durum
kısıtlamaları
getirmişlerdir. Kısıtlamalarla, gerçek test

tezgahındaki dönüşü ilk kez ve sadece 27
öğrenme
yinelemesinde
öğrenmeyi
başarmışlardır [9]. Myers ve ark. çift sarkacın
konumunu izlemek için Python programında
izleme
algoritması
yazmışlardır.
Bu
algoritmada her bir çerçeveyi inceleyerek
bağlantıların açılarını ölçüp, ölçülen açılardaki
belirsizlikleri hesaplamışlardır [10]. Kılıç ve
ark. ters sarkaç sistemi için yeni uyarlamalı
kazançlı, bağımsız yüzeyli kayan kip denetim
tekniği (UKKKD) üzerinde çalışmışlardır.
Ters
sarkaç
ve
denetim
sisteminin
MATLAB/SIMULINK benzetim ile uygulama
grafikleri karşılaştırmalı olarak denetimin
olumlu etkisini doğrulamışlardır [11]. Soufiani
ve ark. içi dolu bir kabın iki düzlemsel robot
kolu iş birliğiyle çalkalanmadan ve
dökülmeden
çalışmasının
kontrolünü
araştırmışlardır.
Çalışmada,
sıvı
çalkalanmasının doğrusal olmayan dinamiği,
genişletilmiş Taylor Serisi fonksiyonları ile
doğrusal olmasını sağlamışlardır. Ardından,
sıvı dolu kabı çalkalanmadan, dökülmeden ve
yüksek hızla taşımak için kutup yerleştirme
(Pole Placement) ve doğrusal karesel
düzenleyici (LQR) kontrol yöntemleri
kullanılıp, bu iki yöntem sonuçları birbirleriyle
teknik olarak karşılaştırmışlardır [12]. Coşkun,
ters sarkaç sistemlerinin dinamik denklemleri
Lagrange denklemlerini kullanarak türetip
daha sonra kararsız dik pozisyon etrafında
lineer kararlılık noktalarını bulmuştur. Daha
sonra analizler için doğrusal kararlılık teorileri
ve
Lyapunov
metodunu
kullanmıştır.
Sonrasında doğrusal olmayan kayan kipli
kontrol ve geri beslemeli doğrusallaştırılmış
kontrol yasaları türetmiştir. Sonuç olarak
önerilen
doğrusal
olmayan
kontrol
stratejilerinin kontrol performansı MATLAB/
Simulink programı ile göstermiştir [13]. Yadav
ve ark. ters sarkaç sisteminde matematiksel
modelin nasıl oluşturulacağını ve sistem
performansının analizini ardından çok daha iyi
bir kontrol elde etmek için bir LQR
denetleyicisi tasarlamışlardır. Önerdikleri
yaklaşımın verimliliğini ve uygulanabilirliğini
göstermek için Matlab simülasyonları
kullanmışlardır [14]. Singh ve ark. ters sarkaç
sisteminde iki tip kontrolör arasındaki zaman
spesifikasyonlarının
performans
karşılaştırmasını yapmışlardır. Çalışmada,
kutup yerleştirme teorisi üzerine tasarlanmış
basit çoklu PD kontrolörü ve performansı
MATLAB ve Simulink kullanan Doğrusal
Karesel
Regülatör
kontrolörü
ile
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karşılaştırmışlardır
[15].
Elektrikli
arabalardaki yuvarlanma etkisinin fren
üzerindeki etkisi[16] ve sürücü davranışları
üzerine klasik PID denetim çalışmaları ve
denetim çalışmaları da literatürde yer
almaktadır [17].

Sistemin hareket denklemleri sırasıyla,

2. MATEMATİKSEL MODEL
Yapılan bu çalışmada üç serbestlik dereceli çift
kollu ters sarkaç sistemi ele alınmıştır. Bir
araba, arabaya bağlı ve serbest olarak dönen bir
alt sarkaç ve sarkaca bağlı ve bağlı olduğu
noktada dönebilen üç ayrı sarkaç sistemi Şekil
1’de gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amaç,
sistemin kararsız olması sebebiyle düşey
durumda denge halindeyken bozucu bir
durumda denge konumunun bozulmasıdır. Bu
nedenle, sistem dengede kalabilmesi için Fc
kontrol kuvveti sisteme sürekli bir şekilde
uygulanacak şekilde sarkaçtaki düşey θ1 ve θ2
açıları “0” derecede olduğu konumda dengede
tutulabilmesi istenmektedir. Modellenen çift
kollu ters sarkaç sisteminde kullanılan
parametreler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Çalışma MATLAB programında simülasyon
olarak gerçekleştirilmesi sebebiyle, modelde
kullanılan parametrelerin bazıları literatür
çalışmalarından alınmıştır.

𝑎𝑥̈+cosϴ1Ӫ1+𝑐cosϴ2Ӫ2−𝑏sinϴ1Ӫ12−𝑐sinϴ2Ӫ22=𝐹

(1)

𝑏cosϴ1𝑥̈ +𝑑𝛿Ӫ1+𝑒cos(ϴ2−ϴ1)Ӫ2+𝑒sin(ϴ1−ϴ2)Ӫ22
−𝑏𝑔sinϴ1=0

(2)

𝑐cosϴ2𝑥̈ +𝑒cos(ϴ2−ϴ1)Ӫ1+𝑓Ӫ2+𝑒Ӫ12sin(ϴ2−ϴ1)
−𝑐𝑔sinϴ2=0

(3)

Eşitlik 1-2-3’te verilen katsayılar sırasıyla;
𝑎=( 𝑚 1+ 𝑚 2+ 𝑚 3), b= ( 𝑚 𝐿 + 𝑚 𝐿 ) ,
c = ( 𝑚 𝐿 ), d= ( 𝑚 𝐿 + 𝑚 𝐿 )
e= ( 𝑚 𝐿 𝐿 ) f= (𝑚 𝐿 )
Sistemdeki dinamik eşitliklerden yararlanarak
sistemin uzay modeli oluşturulmaktadır.
Eşitlik-4’te sisteme ait durum uzay modeli
verilmiştir.
𝑥̇ =𝐴𝑥+𝐵𝑢
𝑦=𝐶𝑥+𝐷𝑢
(4)
Eşitlik 4’e göre çift kollu ters sarkacın
değişkenlerini uyguladığımızda sistem giriş ve
çıkış parametre değerleri Eşitlik 5’te
verilmiştir.
𝑥𝑇=[𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6] = [𝑥 𝛳 𝛳 𝑥̇ 𝜃 ̇ ϴ̇2]
𝑦𝑇=[𝑥1 𝑥2 𝑥3]= [𝑥 𝛳 𝛳 ]

(5)

Eşitlik 5’te verilen parametre değerleri çift
kollu ters sarkaç sistemine göre uyarlanıp
Eşitlik 4’e göre düzenlendiğinde sistemin
uzay-durum modeli Eşitlik 6 olarak
bulunmaktadır.
ẋ
⎡ϴ̇
⎢ ̇
⎢ϴ
⎢ẍ
⎢Ӫ
⎣Ӫ

Şekil 1. Çift kollu üç serbestlik dereceli ters sarkaç [18]

Tablo 1. Sistem parametre değerleri
Sistem Parametreleri
Araba kütlesi
m1
Alt sarkaç kütlesi
m2
Üst sarkaç kütlesi
m3
Yerçekimi ivmesi
g
Alt sarkaç açısı
θ1
Üst sarkaç açısı
θ2
Alt sarkaç uzunluğu
L1
Üst sarkaç uzunluğu
L2

kg
kg
kg
m/s2
rad
rad
m
m

0
⎤ ⎡
0
⎥ ⎢
⎥ = ⎢0
⎥ ⎢0
⎥ ⎢0
⎦ ⎣0

0
0
0
0
𝐾
𝐾

0
0
0
0
𝐾
𝐾

1
0
0
0
0
0

Burada u = ẍ

1,46
0,154
0,250
9,81
0,07
0,30
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𝑥
1 0
y= ϴ = 0 1
ϴ
0 0

0 0
0 0
1 0

0
1
0
0
0
0

0 x
0⎤ ⎡ϴ
1⎥ ⎢⎢ϴ
⎥
0⎥ ⎢ ẋ
0⎥ ⎢ϴ̇
0⎦ ⎣ϴ̇

0
⎤ ⎡ 0
⎥ ⎢ 0
⎥+⎢
⎥ ⎢ 1
⎥ ⎢𝐾
⎦ ⎣𝐾

x
⎡ϴ ⎤
0 0 ⎢ϴ ⎥ 0
0 0 ⎢ ẋ ⎥ + 0 u
0 0 ⎢ϴ̇ ⎥ 0
⎢ ⎥
⎣ϴ̇ ⎦

⎤
⎥
⎥u
⎥
⎥
⎦

(6)

Çift eklemli ters sarkacın denge sürecinde
genellikle cos(𝜃1−𝜃2)=1, sin(𝜃2−𝜃1)=̃𝜃2−𝜃1,
cos(𝜃2)=̃cos(𝜃1)=̃1, sin(𝜃2)=̃𝜃2, sin(𝜃1)=̃𝜃1
olduğundan tüm başlangıç değerleri “0”
seçilmiştir. Taylor serisi

Kodanlı ve ark.

𝐾

=

|𝑥=0, 𝜃1=0, 𝜃2=0, 𝑥̇ = 0, ϴ̇1=0, ϴ̇2=0, 𝑥̈ = 0

ϴ

(
(

=
𝐾

)
)

=

=

(

=

=

(

| 𝑥=0, 𝜃1=0, 𝜃2=0, 𝑥̇ = 0, ϴ̇1=0, ϴ̇2=0, 𝑥̈ = 0

ẍ

)
)

(

𝐾

=

=

(

))

(

𝐾

=

=

(

(

))

(

=

=

(

))

| 𝑥=0, 𝜃1=0, 𝜃2=0, 𝑥̇ = 0, ϴ̇1=0, ϴ̇2=0, 𝑥̈ = 0

ẍ
(

)
(

(
(

(

))
))

Sistemin uzay durum modeli Eşitlik 6 ve
Eşitlik 7’ye göre hesaplanırsa sistemin uzay
durum denklemi yani (ẋ=Ax+Bu) Eşitlik 8
bulunur.
ẋ
⎡ϴ̇
⎢ ̇
⎢ϴ
⎢ẍ
⎢Ӫ
⎣Ӫ

0
0
0
1
⎤ ⎡
0
0
0
⎥ ⎢0
0
0
0
⎥ = ⎢0
0
0
0
⎥ ⎢0
75,023
−20,1857 0
⎥ ⎢0
⎦ ⎣0 −37,4221 36,8276 0
0
⎡
⎤
0
⎢
⎥
0
⎥u
+⎢
1
⎢
⎥
⎢ 5,4312 ⎥
⎣−0,0658⎦

0
1
0
0
0
0

0 x
0⎤ ⎡ϴ
⎢
1⎥⎥ ⎢ϴ
0⎥ ⎢ ẋ
0⎥ ⎢ϴ̇
0⎦ ⎣ϴ̇

𝐶𝐴 … … … . . 𝐶𝐴

𝐴 𝐵

𝐴 𝐵

𝐴 𝐵], 𝑟𝑎𝑛𝑘 (𝑃 ) = 6

(9)

], 𝑟𝑎𝑛𝑘 (𝑄 ) = 6

Bu alanda kontrol süreçleri için farklı
özelliklerde
tasarımlar
geliştirilmiştir.
Endüstriyel olarak en fazla kullanılan sistem
PID denetleyicilerdir. Tasarım aşamasında PID
denetleyicilerde
ayarlanacak
birkaç
parametrenin olması, birden fazla farklı
sistemlerin kontrolünde etkili performans
sunmaları ve farklı birçok çalışma koşulunda
etkili bir şekilde çalışmaları sebebiyle süreç
sanayinde
kullanılmasını
cazip
hale
getirmektedir.

))

| 𝑥=0, 𝜃1=0, 𝜃2=0, 𝑥̇ = 0, ϴ̇1=0, ϴ̇2=0, 𝑥̈ = 0

ϴ
(

(

𝐾

(7)

| 𝑥=0, 𝜃1=0, 𝜃2=0, 𝑥̇ = 0, ϴ̇1=0, ϴ̇2=0, 𝑥̈ = 0

ϴ
(

𝑄 = [𝐶

𝐴 𝐵

Kontrol problemlerinde PID denetleyiciler
yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişen
teknoloji ile birlikte robotik sistemle ihtiyacın
artmasıyla bu sistemlerdeki talep edilen
özelliklerde
çalışmasına
imkan
veren
denetleyicilerin analiz ve kurulumu, kontrol
teorisinin öncelikli çalışma alanlarındadır.

)

𝐾

𝐴𝐵

3.PID ve LQR TASARIMLARI

| 𝑥=0, 𝜃1=0, 𝜃2=0, 𝑥̇ = 0, ϴ̇1=0, ϴ̇2=0, 𝑥̈ = 0

ϴ

𝑃 = [𝐵

Eşitlik 10’da PID denetleyiciye
matematiksel ifade verilmiştir.

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

𝐶𝑃𝐼𝐷(𝑠)=𝐾𝑝(𝑘+Ki/s+K𝑑𝑠)

ait
(10)

Tablo 2. PID Denetleyici formül tanımları

(8)

Kp:

Oransal kazanç sabiti

Ki:

İntegral kazanç sabiti

Kd:

Türev kazanç sabiti

MATLAB/Simulink’te tasarlanan çift kollu
ters sarkaç sisteminde PID kontrol yöntemi
sarkaç sisteminin (x), sarkaç alt açısı (ϴ1) ve
sarkaç üst açısını (ϴ2) referans değeri “0”a
ulaştırılmıştır. PID parametre hesaplarında
MATLAB/PID/Tuning
kütüphanesi
kullanılmıştır. 2 nolu şekilde çift kollu sarkaç
sisteminin
PID
denetleyicisiyle
olan
kontrolüne ait Simulink modeli gösterilmiştir.
3 nolu şekilde ise PID denetleyici için
modellenmiş çift kollu ters sarkaç sistemine ait
Simulink blokları eşitlik 1 referans alınarak
gösterilmiştir.

Eşitlik 8’de elde edilen matris değerleri
MATLAB üzerinden hesaplandığı zaman 0, 0,
0, 0, -5,8074i ve +5,8074i olarak
hesaplanmaktadır. Eşitlik 9’da verilen sistemin
kontrol matrisi Pc ve gözlemci matrisi Q0 ile
kararsız yapıdaki sistemin kontrol edilebilirliği
test edilmiştir. Bu sonuca istinaden sistemin
kontrol edilebilmesi için dışarıdan bir kontrol
sistemine ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 2. Çift kollu ters sarkaç sistemi PID ile kontrol modeli

Şekil 3. Çift kollu sarkaç sisteminin Simulink modeli

Durum
geri
beslemeli
denetleyici
tasarımlarında kritik olan yerlerden biri kazanç
(K) matrisinin bulunmasıdır. Bu amaçla
kullanılan
yöntemlerden
birisi
LQR
yöntemidir. Bu yaklaşımda bir optimizasyon
problemi
çözülerek K
matrisi elde
edilmektedir. Eşitlik 11’de verilen kontrol
sinyalini optimize edecek optimal geri besleme

katsayıları maliyet fonksiyonunun
minimize edilmesi ile bulunmaktadır.
u(t) = - Kx(t)

(J)
(11)

Maliyet fonksiyonu Q ve R olmak üzere 2
farklı parametreye göre değişmektedir. Eşitlik
12’de matematiksel formülü gösterilmiştir. Q
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Kodanlı ve ark.

ve R parametrelerinin seçimine bağlı olarak
uygun kazanç matrislerinin elde edilmesi
sağlanmaktadır. Q pozitif yarı – tanımlı bir
matristir, R ise pozitif sabit bir sayıdır.
Optimum kontrol sinyali, Eşitlik 13’de
verilmiştir.
(12)
𝐽𝐿𝑄𝑅= ∫[𝑥𝑇𝑄𝑥+𝑢𝑇𝑅𝑢] 𝑑𝑡
u*(𝑡)= - R-1BTPx(t) = - Kx(t)

Simülasyon sisteminin başlangıç değerleri
aşağıdaki gibidir.
𝑥=[𝑥=0.3, 𝜃1=0, 𝜃2=0, 𝑥̇=0, 𝜃̇1̇=0, 𝜃̇2̇=0]
İki kontrol sisteminin de başlangıç değeri x=0
noktasına ulaşması hedeflenmiştir. Her iki
kontrol sisteminde de çift kollu ters sarkaç
denge konumuna erişmiştir.

(13)

Simülasyon boyunca sistemi konum parametre
değerinin konum (x) zamana göre değişim
grafiği Şekil 5’te, alttaki sarkaç açısının (𝜃1)
zamana göre değişim grafiği Şekil 6’da, üstteki
sarkaç açısının (𝜃2) zamana göre değişim
grafiği Şekil 7’de gösterilmiştir.

Eşitlik 13’te verilen P matrisi Riccati eşitliği ile
sağlanmaktadır. Riccati eşitliği Eşitlik 14’te
gösterilmiştir.
ATP + PA – PBR-1BTP + Q = 0

(14)

Kontrol için seçilen Q ve R matrisleri Eşitlik
15’te gösterilmiştir.
𝑄=𝑑𝑖𝑎𝑔(7200,36,900,252,18,36), 𝑅=5.5 (15)
K kazanç matrisi Eşitlik 12 ile Matlab
programı
ile
hesaplanmaktadır.
LQR
denetimciye ait kazanç matrisi Eşitlik 15’te
gösterilmiştir. 4 nolu şekilde LQR denetimciye
ait kontrol yapısı gösterilmiştir.

Şekil 5. Çift kollu ters sarkacın konumu (x)

K=R-1BTP= = [34.123, 135.172, −276.806, 35.232, 0.754,
−46.021]
(16)

Şekil 6. Çift kollu ters sarkacın alt sarkaç açısı (𝜃1)

Şekil 4. Optimal kontrol yapısı

4.Benzetim Sonuçları
PID
ve
LQR
kontrol
denetimleri
performanslarının
karşılaştırılması
için
MATLAB/Simulink programında simülasyon
çalışmaları yapılmış ve aracın konumu (x),
alttaki sarkacın açısı (𝛳1) ve üstteki sarkacın
açısı (𝛳2) parametrelerinin değerleri çift kollu
ters sarkaç sistemi üzerinde incelenmiştir. İki
kontrol sistemi için de sistem referans
parametreleri konum olarak seçilmiş ve
sistemin başlangıçtaki denge konumuna
gelmesi hedeflenmiştir.

Şekil 7. Çift kollu ters sarkacın üst sarkaç açısı (𝜃2)

5.SONUÇLAR
21. yüzyıl sanayi endüstrisinde insan gücünün
yerini robotik sistemlere bırakmasıyla
otomatik kontrol yöntemleri kullanımı oldukça
artmıştır. Robotik sistemlerin kontrolü
üzerinde yapılan çalışmalar son zamanlarda
oldukça fazladır. Yapılan bu çalışmada PID ve
LQR kontrol yöntemleri ele alınmış, doğrusal
ve kararsız olmayan çift kollu ters sarkaç
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sistemi üzerinde uygulanmış ve grafik
sonuçları incelenmiştir. Her iki yöntemde de
çift kollu ters sarkaç dengeye başarılı şekilde
ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda PID
yöntemi ile yapılan kontrolde alt ve üst sarkaç
açılarındaki
salınım,
LQR
kontrol
yöntemindeki salınıma göre daha az olduğu
görülmüştür. Ancak PID kontrol yönteminin
referans değerlere gelme zamanının LQR
yöntemine göre daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Ek olarak dinamik bozucu etkilerde
sistemin tepki hızı ve referans değerine
ulaşması LQR kontrolüne göre daha düşük
olduğu ve bu yüzden PID yöntemi ile
kontrolün daha zor olacağı görülmüştür. Araç
konumu LQR yöntemi ile gerçekleştiren
kontrolde hedef konuma t=2,5 s’de ulaşırken,
PID yöntemi ile gerçekleştirilen simülasyonda
t=3 s olarak simüle edilmiştir. Alt sarkaç açısı
LQR yönteminde referans değere t= 3,5 s’de,
PID yönteminde referans değere t= 3,5 s’de
ulaşmış olup, üst sarkaç açısı LQR yönteminde
referans değere t= 2,5 s’de PID yönteminde t=4
s olarak simüle edilmiştir. Çift kollu ters sarkaç
sistemlerinde konum ve kol açılarının referans
konuma gelmesi için daha hızlı tepki
süreleriyle
LQR
kontrol
yönteminin
kullanılması daha uygundur.
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Bu çalışmada, çok modlu sistemlerde oluşan artık titreşimlerin azaltılması amacıyla bir komut
şekillendirici tasarımı sunulmaktadır. Çalışmada ele alınan şekillendirilmiş komut profili Sikloid,
Rampa ve Versin fonksiyonlarının birleşimi ile üretilmiştir. Hareket profilinin hesaplanmasında
sistem parametreleri olan doğal frekans ve sönüm oranı kullanılmıştır. Önerilen yaklaşımda tek
modlu bir sistem için uygulanan komut şekillendirici Yapay Arı Kolonisi arama algoritması ile
optimize edilerek çok modlu bir sisteme uyarlanmıştır. Açıklayıcı örnek olarak ikili sarkaç tipi tepe
vinci üzerinde benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Farklı titreşim frekanslarına göre
tanımlanan senaryolar için ayarlanan komut şekillendiricinin çok modlu sistemlerde oluşan artık
titreşimleri elimine edebileceği benzetim çalışmaları ile ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çok modlu sistem, girdi/komut şekillendirme, yapay arı kolonisi algoritması,
ikili sarkaç tipi vinç

CYCLOID, RAMP VERSINE BASED COMMAND SHAPER DESIGN AND
OPTIMIZATION FOR MULTI-MODE SYSTEMS
ABSTRACT
In this study, a command shaper design is presented to reduce residual vibrations in multimode
systems. The shaped command profile discussed in the study is produced by combining Cycloid,
Ramp and Versine functions. The natural frequency and damping ratio, which are the system
parameters, are used in the calculation of the motion profile. In the proposed approach, the
command shaper applied for a single-mode system is optimized with the Artificial Bee Colony
search algorithm and adapted to a multimode system. As an illustrative example, simulation studies
were carried out on a double pendulum-type overhead crane. It has been demonstrated by
simulation studies that the command shaper adjusted for scenarios defined according to different
vibration frequencies can eliminate residual vibrations in multimodal systems.
Keywords: Multimode system, input shaping, command shaping, artificial bee colony algorithm,
double pendulum crane
alınması gereken önemli bir konudur. Bu tür
sistemlerde
hareket
sonucu
oluşan
titreşimlerin bastırılması için kullanılan
kontrolcüler daha çok baskın mod dikkate
alınarak tasarlanmaktadır. Uygulamada ise
hareket kontrol sistemleri birden fazla moda
sahip çok modlu sistemler olmasına rağmen
baskın mod dikkate alınarak müsaade

1. GİRİŞ
Modern endüstriyel sistemlerde noktadan
noktaya hareket kontrolü önemli bir yer
tutmaktadır. Robotik sistemler, vinçler,
manipülatörler vb. sistemlerde hareket sonucu
oluşan titreşimlerin bastırılması kontrol
alanında çalışan araştırmacılar için ele
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edilebilir bir artık titreşim değeri ile kontrolcü
tasarımı
yapılmaktadır.
Endüstriyel
sistemlerin kontrolünde; açık çevrim, kapalı
çevrim ve bu iki yaklaşımı birlikte ihtiva eden
hibrit kontrolcüler kullanılmaktadır.
Basit yapıları ve fiziksel sistemlere
uygulamasının kolaylığı sebebi ile açık
çevrim kontrol sistemleri sıklıkla tercih edilen
kontrol yöntemleri arasındadır. Açık çevrim
uygulamaları arasında girdi şekillendirme
veya komut şekillendirme tekniği hareket
kontrolü sonucunda oluşan artık titreşimlerin
bastırılması için kullanılmaktadır. Literatürde
hareket kontrolü için girdi şekillendirme veya
komut şekillendirme tekniğine dayanan birçok
çalışma mevcuttur [1].
Masoud ve Alhazza çok modlu sistemler için
sinüs sinyallerinin katlanması esasına dayanan
bir
girdi
şekillendirici
yaklaşımı
önermişlerdir. Önerdikleri yaklaşımı iki, dört
ve altı titreşim moduna sahip bir sistemin
hareket kontrolü için teorik ve deneysel olarak
doğrulamışlardır [2]. Jaafar vd. çalışmalarında
çok modlu bir sistem için durum geri
beslemesi ile desteklenmiş model tabanlı bir
komut
girdi
şekillendirici
tekniği
önermişlerdir. Geri beslemeli denetleyici
kazancını parçacık sürü optimizsyonu ile
ayarladıkları
yaklaşımın
parametre
belirsizliklerine karşı; denetleyicilerin kendi
başlarına kullanıldıkları durumdan daha
başarılı olduğunu teorik ve deneysel olarak
ortaya koymuşlardır [3]. Jian ve Mohammed
bir arabaya kablo ile bağlı kanca ve kancaya
kablo ile bağlı bir tepe vincinin matematiksel
modelini teorik ve deneysel olarak elde
etmişler, modellenen sistemin her iki
modunda oluşan titreşimleri elimine edecek
sıfır titreşim, türevsel sıfır titreşim ve
türevsel-türevsel
sıfır
titreşim
girdi
şekillendirici
tasarımları
yapmışlardır.
Önerdikleri yaklaşımın hareket sonucu oluşan
titreşimleri her iki mod için kabul edilebilir
oranda
azalttıklarını
deneysel
olarak
doğrulamışlardır [4].
Girdi şekillendirme tasarımında kullanılan bir
diğer yaklaşım ise istenen komut sinyalinin
üretilmesi için özel fonksiyonların çözülmesi
ilkesidir. Bu yaklaşıma bağlı olarak Kapucu
ve ark. [5], referans yörüngenin sonundaki
nesnelerin titreşimlerini azaltmak için ön
şekillendirme komutlarını içeren bir çalışma
sunmuşlardır. Bu yöntemde kullanılan
fonksiyon, sikloid, rampa versine ve
rampaların eklenmesiyle oluşturulmaktadır.

Belirli
bir
süre
içinde
hareketin
başlangıcından sonuna kadar gidilecek toplam
mesafe, bu üç fonksiyonun her birinin aynı
seyahat süresi içinde kat ettiği mesafelerin
toplamıdır. Referans girdi komutunun her bir
bileşeni, artık titreşimin azalması veya ortadan
kaldırılmasıyla sonuçlanan birbirini iptal eden
salınımlarla sonuçlanmaktadır. Kapucu ve ark.
[6-7], Sikloid, Rampa Versine ve Rampa
girdilerinden oluşan komut şekillendirme
yaklaşımı (CPRVPR) ile sıfır titreşim girdi
şekillendirme yöntemini birleştiren yeni bir
hibrit
girdi
şekillendirme
tekniği
önermişlerdir. Önerilen yaklaşım ile hem girdi
şekillendiricinin gürbüzlüğü ciddi oranda
arttırılmış hem de sıfır titreşim yönteminde
kullanılan darbelerin oluşturulması için
gerekli olan ani ivmelenme gereksinimlerinin
önüne geçilmiştir. Hibrit girdi şekillendirme
yönteminin iki bağlantılı bir robot kol
sistemine uyarlanması Yavuz ve ark. [8],
esnek robot kol sistemine uyarlanması ise
Conker ve ark. [9] tarafından sunulmuştur
Bu çalışmada iki modlu bir sistem için her iki
modda oluşan titreşimleri bastıracak bir
komut şekillendirici tasarımı yapılmıştır.
Komut
şekillendirici
hareket
profili
oluşturulurken karakteristik parametreler
literatürde sıklıkla kullanılan ve başarısı
kanıtlanmış Yapay Arı Kolonisi (YAK)
algoritması ile optimize edilmiştir. Önerilen
yaklaşımın başarısı çok modlu örnek bir
sistem üzerinde dört farklı durum için
benzetim çalışmaları ile ortaya koyulmuştur.
2. ÖRNEK ÇOK MODLU BİR SİSTEMİN
MODELLENMESİ
Önerilen yöntemin daha iyi anlaşılması için
açıklayıcı örnek olarak ikili sarkaç tipi tepe
vinci
üzerinde
benzetim
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de çok modlu bir
sistem olarak ikili sarkaç tipi tepe vinci
şematik gösterimi sunulmaktadır.

Şekil 1. İkili sarkaç tipi tepe vinci şematik gösterimi
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Şekildeki tepe vinci arabaya uygulanan bir
u(t) kuvveti ile hareket etmektedir. m1 kütlesi
ile kanca m2 kütlesi ile taşıma yükü
modellenmiştir. l1 kanca ile araba arasındaki,
l2 ise kanca ile yük arasındaki kablo
uzunluğudur. Sıfır başlangıç şartları kabulü
ile sistemin doğrusallaştırılmış hareket
denklemleri Denklem 1 ve 2 ile sunulmaktadır
[10].
g
 gR 
u (t )
(1)
1 (t )    1    2 
L1
 L1 
 L1 

Şekilde görüldüğü üzere basamak giriş
zamanda ötelenmiş ikinci bir adım girdisine
dönüştürülmüştür. Şekil 3’de ilk darbenin
titreşimi nasıl başlattığı ve ikinci darbenin
oluşan
titreşimi
nasıl
sönümlediği
gösterilmektedir.

g
 g gR gR 
u (t )
(2)

1   
 2 
L1
 L1 
 L2 L2 L1 
Denklem 1 ve 2’de g yerçekimi ivmesini, R
ise taşıma yükünün kanca kütlesine oranıdır.
İkili sarkaç tipi tepe vincinin doğal frekansları
Denklem 3 ile sunulmuştur.

2 (t )  

1 1 
g
(1  R )     
2
 L1 L2 
Denklem 4 ile sunulan ;

1,2 

Şekil 3. Girdi şekillendirici için sistem cevabı

Girdi şekillendirici tasarlanırken sistemin
karakteristik parametreleri; doğal frekans (n)
ve sönüm oranı () bilinmelidir. Tasarlanan
girdi şekillendiricinin performansı sistemde
oluşan boyutsuz bir eşitlik olan artık titreşime
göre değerlendirilir. Artık titreşimin teorik
hesaplaması Denklem 5 ile sunulmaktadır.

(3)

2

1 1 
1 R 
  (1  R)     4 
(4)

 L1 L2 
 L1 L2 
Denklem 3 ve 4’den de görüleceği üzere
doğal frekans değerleri kablo uzunluklarına ve
taşıma yükünün kanca kütlesine oranına
bağlıdır.
2

V ( ,  )  e

n t n

 n

  Ai e
 i  0
 n
 A e 
i
 
i 0

1/ 2

2
 
cos(d ti )  
  (5)
2 

n ti
sin(d ti )  
 

n ti

Burada sönümlü frekans d Denklem 6 ile
sunulmuştur.

3. GİRDİ ŞEKİLLENDİRME

d  n 1   2 

Girdi
şekillendirme
veya
komut
şekillendirme; uygulanan referans sinyal
sonucunda sistemin titreşim modunun veya
modlarının sıfırlanmasını sağlayan komut
üretimine dayanmaktadır. Girdi şekillendirme
teknikleri incelendiğinde hareket profillerinin
oluşturulmasında
iki
farklı
yaklaşım
kullanıldığı görülmektedir. Bu yaklaşımlardan
ilki bir dizi darbenin katlanması esasına
dayanır. Diğer yaklaşım ise istenen komut
sinyali için özel fonksiyonların çözülmesi ile
üretilmektedir. Şekil 2’de en basit haliyle
girdi
şekillendiricinin
uygulaması
sunulmuştur.

(6)

Girdi şekillendiriciler tasarlanırken; artık
titreşim kısıtlaması,
minimum
zaman
kısıtlaması,
birim
genlik
kısıtlaması,
gürbüzlük kısıtlaması vb. kısıtlamalar ele
alınan sisteme göre belirlenir. Çalışma
kapsamında
optimize
edilen
komut
şekillendirici Kapucu vd. tarafından önerilen
Sikloid, Rampa ve Versin fonksiyonlarının
birleşiminden oluşan CPRVPR referans
fonksiyonudur [5-7].
3.1. CPRVPR Referans Fonksiyonu
Önerilen hareket profili Kapucu vd tarafından
sunulan CPRVPR referans fonksiyonu
kullanılarak oluşturulacaktır.
CPRVPR
referans fonksiyonu Sikloid, Rampa Versine
ve Rampa fonksiyonlarının birleşiminden
oluşmaktadır. Belirli bir süre içinde bir
hareketin başından sonuna kadar kat edilmesi
gereken toplam mesafe, aynı seyahat süresi
içinde her üç fonksiyonun kat edeceği

Şekil 2. Girdi şekillendiricinin uygulanışı
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mesafelerin toplamıdır. Her bir fonksiyonun
hareket mesafesi ayarlanarak, belirtilen
hareket süresi ve toplam mesafe değişmeden
kalmak
koşuluyla
titreşim
ortadan
kaldırılabilir. Referans girdinin her bir
bileşeni salınımlar yaratır, öyle ki bu
salınımlar birbirini iptal eder ve bu da artık
titreşimin
azalmasına
veya
ortadan
kaldırılmasına yardımcı olur. CPRVPR
fonksiyonunun hareket profili Denklem 7 ile
sunulmaktadır [5-7].
L Rt L
Y  1  2  Rt  sin( Rt )  
2
2
L3 Rt L3

(7)
1  cos( Rt ) 
2
2
L
LRt L2

sin( Rt )  3 1  cos( Rt ) 
2 2
2

Şekil 4’ün yatay eksenini oluşturan Td titreşim
periyodunu
ifade
etmektedir.
Girdi
şekillendiricilerin
performansları
sistem
parametrelerin hatalı tahminine karşı oluşan
yüzde artık titreşime göre değerlendirildiği
duyarlılık
eğrisi
ile
gösterilmektedir.
CPRVPR referans fonksiyonu için duyarlılık
eğrisi Şekil 5 ile sunulmaktadır.

Denklem 7’de L1, L2 ve L3 hareket profilinin
kat edeceği maksimum gezinim mesafelerini
göstermektedir. CPRVPR referans fonksiyonu
ile toplam kat edilen mesafe L=L1+L2+L3.
CPRVPR referans fonksiyonu ile üretilen hız
profili Denklem 8 ile sunulmaktadır.

Y t  

LR
LR L2 R

cos( Rt )  3 sin( Rt )
2 2
2

Şekil 5. CPRVPR referans fonksiyonu duyarlılık eğrisi

4. YAK ALGORİTMASI İLE CPRVPR
REFERANS
FONKSİYONUNUN
PARAMETRE OPTİMİZASYONU

(8)

Önerilen
yaklaşım CPRVPR referans
fonksiyonunun 2 adet darbe dizisi kullanılarak
iki parçalı CPRVPR referans fonksiyonunun
oluşturulması
esasına
dayanmaktadır.
Denklem 10 ile önerilen iki parçalı CPRVPR
referans fonksiyonunu sunulmuştur.

Denklem 8’de R=2/. Sıfır artık titreşim için
L1, L2 ve L3 Denklem 9 ile sunulmaktadır.
L1 

LR  R  2n 

n

2



L n  n  2 

2


  2
R2 
L2  L  1  2   L 1  n2 
  
 n 
2 L R 2 L n
L3 


n



 0  t  0.5Td


Y 


0.5Td  t  Td



(9)



CPRVPR referans fonksiyonunun tek modlu
bir sisteme uygulaması ve sistem cevabı Şekil
4 ile sunulmaktadır.

LRt L2 a


sin( Rt ) 
4
2


L

 3a 1  cos( Rt ) 

2

LRt L2b
Y

sin( Rt ) 

4
2


L3b

1  cos( Rt )  
2

Y

(10)
CPRVPR referans fonksiyonundan oluşan her
bir parçanın seyahat süresi ise yine geleneksel
sıfır titreşim metotlarına bağlı olarak yarım
titreşim periyodu olarak belirlenmiştir.
CPRVPR
referans
fonksiyonunun
parametreleri olan L2a, L3a, L2b ve L3b değerleri
Yapay Arı Kolonisi algoritması ile optimize
edilerek
istenilen
titreşim
frekansları
sıfırlanmıştır. Önerilen komut şekillendirme
yaklaşımının tasarım ve optimizasyonunda
izlenen süreçler Şekil 6 ile sunulmuştur.

Şekil 4. CPRVPR Girdi profili ve sistem cevabı
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profiline dönüştürülmüştür. Bu yaklaşımla
elde edilen girdi şekillendiriciye ait Sikloid,
Rampa Versine ve Rampa fonksiyonlarının
değerleri Yapay Arı Kolonisi algoritması ile
optimize edilerek istenilen titreşim frekansları
sıfırlanmıştır.
YAK algoritması için tasarım parametreleri
olan popülasyon sayısı ile, modifikasyon
oranı sırası ile 50 ve 0.8 olarak belirlenerek
sonuçlar 1000 iterasyon için hesaplanmıştır.
Her bir durum için yakınsama sonuçları Şekil
8’de sunulmuştur. Grafiğin anlaşılması için
yatay
eksen
100
iterasyon
ile
sınırlandırılmıştır.

Şekil 6. CPRVPR referans fonksiyonu optimizasyonu
akış diyagramı

Yapay Arı Kolonisi ile optimizasyon tekniği
tanımlanan bir amaç fonksiyonunun minimize
edilmesi
esasına
dayanmaktadır.
Optimizasyon işlemi için önerilen amaç
fonksiyonu Denklem 11 ile sunulmaktadır.
J  k1V1  k2V2

k1  k2  100

(11)

Denklem 11’de V1 ve V2 sıfırlanmak istenen
titreşim frekanslarını, k1 ve k2 ise minimizi
edilen J amaç fonksiyonun ağırlıkları ifade
etmektedir.
4.1. YAK ALGORİTMASI
Yapay Arı Kolonisi (YAK), karmaşık
optimizasyon sorunlarına çözümler bulmak
için Derviş Karaboğa tarafından önerilen
akıllı bir arama algoritmasıdır [11]. YAK
algoritması, arılar ile kaynaklar arasındaki
etkileşimden ilham alarak oluşturulmuştur.
YAK algoritması yapay arıları üç gruba
ayırmaktadır. Bunlar kâşif arılar, gözcü arılar
ve işçi arılardır. İşçi arılar, gıda kaynaklarını
araştırmakta ve gıdaların bulunduğu yer
hakkındaki
bilgiyi
koloni
arılarıyla
paylaşmaktadırlar [11]. YAK algoritmasına
ait akış diyagramı Şekil 7 ile sunulmuştur.
Seçim

Gözcü arılar için kaynağın
seçilmesi

Seçilen gıda kaynakları
komşularının görevli arılar
tarafından belirlenmesi

Hayır

Evet
Gözcü arılar için seçilen
komşu kaynakların
belirlenmesi

Nektar miktarının
hesaplanması

Bitir

Bulunan son
kaynaklar

Tüm gözcü arılar
dağıtıldı mı?

En iyi kaynağın hafızaya
alınması

Bırakılacak kaynakların
belirlenmesi

Evet

Bitirme kriteri
sağlandı mı

Bırakılan kaynaklar için
yeni kaynakların
belirlenmesi

Hayır

=12.283 rad/s

=11.56 rad/s

Durum 3

Şekil 7. YAK algoritması akış diyagramı

Durum 1

Başlangıç yiyecek
kaynağının ve nektar
miktarının hesaplanması

Sikloid, Rampa Versine ve Rampa
fonksiyonlarının sayısal değerleri için arama
uzayının alt ve üst limitleri ise -2 ile +2
aralığında belirlenmiştir. Bu algoritma
parametreleri, tasarlanan amaç fonksiyonu
için geniş bir aralık taranarak belirlenen en iyi
değerleridir.
Tablo 1. Önerilen girdi şekillendirici
parametrelerinin YAK algoritması tabanlı
optimizasyon sonuçları

Durum 2

Başla

Şekil 8. Yakınsama eğrileri

5. ARAŞTIRMA BULGULARI

Durum 4

Önerilen girdi şekillendiriciye ait hareket
profili Sikloid, Rampa Versine ve Rampa
(CPRVPR)
fonksiyonları
çözülerek
oluşturulmuştur. Bu fonksiyonun çözümü ile
elde edilen komut daha sonra iki parçalı girdi
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=16.618 rad/s

=17.341 rad/s
=14.45 rad/s
=18.786 rad/s
=10.115 rad/s
=18.786 rad/s

L2a
L3a
L2b
L3b
L2a
L3a
L2b
L3b
L2a
L3a
L2b
L3b
L2a
L3a
L2b
L3b

-1.546301141
0.073523607
-1.546067539
-0.073838794
-1.583663110
0.135429719
-1.583523822
-0.135412032
-0.683489320
-7.28899 e-06
-0.683422119
-6.23632 e-06
-1.698114194
0.3359557854
-1.697927901
-0.336059598
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Çalışmada belirtilen tasarım parametreleri
koşulları altında önerilen girdi şekillendirme
yaklaşımı için farklı senaryolar için elde
edilen optimizasyon sonuçları Tablo 1’de
sunulmaktadır. Tablo 1’de detayları verilen
titreşim frekansları için optimizasyon
çalışmaları sonucunda belirlenen l2a,l3a,l2b ve
l3b değerleri denklem 10’da kullanılarak
önerilen yaklaşım için farklı hareket profilleri
elde edilmiştir. Tablo 3’te görüleceği üzere
önerilen yöntemin etkinliğini kanıtlamak için
4 farklı senaryo belirlenmiştir. Çok modlu
sistem için titreşim frekansları 10 ile 19 rad/s
aralığında değişen farklı frekanslar için
optimizasyon işlemi yapılarak Sikloid, Rampa
Versine ve Rampa fonksiyonlarının değerleri
belirlenerek istenilen titreşim frekansları
sıfırlanmıştır.

Şekil 11.=14.45 rad/s ve =18.786 rad/s
frekans değerleri için hareket profili ve sistem
cevabı

Şekil 12.=10.115 rad/s ve =18.786 rad/s
frekans değerleri için hareket profili ve sistem
cevabı

Şekil 9. =12.283 rad/s ve =16.618 rad/s

frekans değerleri için hareket profili ve sistem
cevabı

Tablo 1’de sunulan dört farklı senaryo için
elde edilen hareket profilleri ile sistem
cevapları sırası ile Şekil 9-12 ile
sunulmaktadır. Şekil 9-12’den görüleceği
üzere önerilen yaklaşım ile farklı titreşim
modlarında
oluşan
artık
titreşimler
sıfırlanmıştır. Dört farklı senaryo için elde
edilen hareket profillerine ait duyarlılık
eğrileri Şekil 13 ile sunulmaktadır.

Şekil 10. =11.56 rad/s ve =17.341 rad/s
frekans değerleri için hareket profili ve sistem
cevabı
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Şekil 13. Önerilen hareket profillerine ait duyarlılık
eğrileri

6. SONUÇLAR
Bu çalışmada çok modlu sistemler için bir
girdi şekillendirici tasarımı yapılmıştır.
Tasarlanan girdi şekillendirici çok modlu
sistemlerin seçilen herhangi iki modunda
oluşan artık titreşimleri elimine edecek
şekilde Yapay Arı Kolonisi algoritması ile
optimize edilmiştir. Optimizasyonun başarısı
dört farklı senaryo için test edilerek
kanıtlanmıştır. Açıklayıcı örnek olarak ikili
sarkaç tipi tepe vinci üzerinde önerilen
yaklaşımlar simüle edilmiştir. Dört farklı
senaryo için sistemin titreşim modlarında
hareket sonucu oluşan artık titreşimlerin
elimine
edildiği
grafiklerle
ortaya
koyulmuştur. Elde edilen benzetim sonuçları
önerilen yaklaşımın seçilen herhangi iki
modunda oluşabilecek artık titreşimleri
ortadan kaldıracağını göstermiştir.
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Bu çalışmada, Lyapunov esaslı bir gürbüz kontrolcü tasarlanmış ve taşıt seyir konforu üzerindeki
etkisinin incelenmesi için çeyrek taşıt aktif süspansiyon sistemine uygulanmıştır. Önerilen
kontrolcünün kararlılığı Lyapunov Kararlılık Teorisi ile sağlanmıştır. Daha sonra, yapılan
benzetimler ile zaman ve frekans alanında elde edilen sonuçlar, pasif sistem ve literatürde yer alan,
benzer kontrol yapısına sahip bilinen adaptif kontrolcü ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak,
süspansiyon daralmasına sebep olmadan güç tüketimi açısından uygulanabilir ve model
parametreleri üzerindeki belirsizliklere karşı gürbüz özelliğe sahip bu kontrolcü ile taşıt seyir konforu
önemli ölçüde iyileştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gürbüz kontrol, adaptif kontrol, lyapunov, aktif süspansiyon, seyir konforu

LYAPUNOV BASED ROBUST CONTROL OF VEHICLE SUSPENSION SYSTEMS
ABSTRACT
In this study, Lyapunov Based Robust Controller is applied to quarter car active suspension system
to examine its effect on vehicle ride comfort. The stability of the proposed controller is proven by
Lyapunov Stability Theory. Then, the simulations and results obtained in time and frequency
domains are compared with the passive system and the adaptive controller with a similar control
structure that exists in the literature. In conclusion, the proposed controller significantly improves
vehicle ride comfort without causing suspension gap loss, which can be applied in terms of power
consumption and has a robust behaviour against uncertainties on model parameters.
Keywords: Robust control, adaptive control, lyapunov, active suspension, ride comfort
hedeflenen çalışmalarda yol tutuşunun da bir
miktar bozulabilmesi durumu, temel bir
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
problem için aktif süspansiyon sistemleri
dikkat çekici bir çözüm sunmaya başlamıştır.
Böylece, makul bir oranda yol tutuşu da
sağlanarak seyir konforu iyileştirilmektedir.
Taşıt süspansiyon sistemlerinin titreşim
kontrolü sırasında sürüş konforu ve yol tutuşu
performansı arasında her zaman bir çelişki
vardır. Doğrusal yöntemlerle tasarlanan aktif
süspansiyon sistemleri, birbiriyle çelişen bu
performans ölçütleri arasında bir ödünleşmeye
gereksinim duymaktadır. Her iki performans

1. GİRİŞ
Bozucu yol girişinin bir taşıt üzerinde meydana
getirmiş olduğu titreşimlerin insanı rahatsız
edici boyutlara ulaşması durumunda taşıt seyir
konforu olumsuz anlamda etkilenebilmektedir.
Taşıt süspansiyon sistemlerinden beklenen en
önemli özelliklerden birisi de bu titreşimlerin
mümkün olduğunca sönümlenmesini sağlamak
ve yolcuların konforlu bir şekilde seyahat
etmesine olanak tanımaktır. Bu amaçla, klasik
anlamda bir süspansiyon sistemi tasarlanırken
öncelikle uygun süspansiyon parametreleri
belirlenmeye çalışılmış ve bu parametreler ile
taşıt seyir konforu iyileştirilmeye çalışılmıştır.
Ancak, taşıt seyir konforunun iyileştirilmesi
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hedefi ancak doğrusal olmayan bir kontrolcü
kullanılarak aynı anda gerçekleştirilebilir [1].
Mekanik sistemlerde model parametrelerinin
esas alındığı aktif kontrol uygulamaları için, bu
parametrelerin bilinmediği adaptif durumlar
son zamanlarda araştırılan önemli konular
olarak karşımıza çıkmaktadır [2], [3]. Aynı
zamanda model parametreleri üzerindeki
belirsizliklerin de var olduğu gürbüz kontrolcü
çalışmaları da dikkate değerdir [4], [5], [6].
Adaptif kontrolcülerin, model parametrelerini
bilinmiyor kabul etmesi gibi önemli bir
üstünlüğü olmasına karşın, elde edilen geçici
rejim cevabında yeterince hızlı tepki
verememesi durumları da göz önünde
bulundurulmalıdır [7]. Bu sebeple, gürbüz
kontrolcüler veya bir kontrolcünün gürbüz
olma özelliği, son yıllarda araştırılan önemli
konular olarak ön plana çıkmaktadır. Böylece,
mekanik sistemlerin adaptif veya gürbüz
kontrolü gerçekleştirilerek hedeflenen başarıya
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Bu
amaçla,
model
parametrelerinin
bilinmediğini kabul eden model esaslı adaptif
kontrolcü ikinci bölümde verilmiştir. Üçüncü
bölümde, model parametreleri üzerindeki
belirsizlikleri gideren gürbüz özelliğe sahip bir
kontrolcü tasarlanarak, çeyrek taşıt aktif
süspansiyon sistemine bilinen adaptif
kontrolcü ile aynı koşullarda uygulanmıştır.
Dördüncü bölümde, gerçekleştirilen benzetim
ile elde edilen grafikler taşıt seyir konforu ve
enerji tüketimi açısından ele alınarak
yorumlanmıştır. Beşinci bölümde ise bu
çalışma
sonucu
elde edilen
veriler
değerlendirilmiş ve sonuçlar ortaya konmuştur.

y2
m2

k2

c2

u

y1
m1
k1

y0(t)

Şekil 1. Taşıt modeli.

Burada, m2 taşıt ana gövdesinin 4’te birini, k2
süspansiyon rijitlik katsayısını, c2 süspansiyon
sönümleme katsayısını, k1 lastik rijitlik
katsayısını, u: kontrolcü girişini, y2 ve y1
sırasıyla taşıt ana gövdesinin ve lastik-aks
kütlesinin düşey yer değiştirmesini, y0 bozucu
yol girişini tanımlamaktadır. Sistemin hareket
denklemleri EK 1’de, model parametreleri ise
EK 2’de verilmiştir.
Şekil 1’de verilen sistemin matematiksel
modeli matris gösterimi ile aşağıdaki gibi
yazılabilir:
𝑀𝑦̈ + 𝐶(𝑦̇ − 𝑦̇ ) + 𝐾(𝑦 − 𝑦 ) = 𝐵𝑢

(1)

Burada M, C ve K sistemin sırasıyla kütle,
sönümleme ve rijitlik matrisini ifade
etmektedir. B ise eyleyici için yerleşim
matrisini belirtmektedir.
Denklem (1) aşağıda gösterildiği gibi
yazılabilir:

2. BİLİNEN MODEL ESASLI ADAPTİF
KONTROLCÜ VE KARARLILIĞI

𝑀𝑦̈ + 𝐶(𝑦̇ − 𝑦̇ ) + 𝐾(𝑦 − 𝑦 ) = 𝑌𝜗

Önceki çalışmada [8], robotlar için önerilmiş
bilinen adaptif kontrolcü [9], taşıt aktif
süspansiyon sistemlerine uygulanmış ve seyir
konforu üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Çalışmanın bu kısmında, gürbüz kontrolcü ile
karşılaştırma yapmak amacıyla bilinen adaptif
kontrolcü kısaca anlatılmıştır. Bunun için bir
taşıt aktif süspansiyon sistemi Şekil 1’deki gibi
verilmiştir.

(2)

Burada, 𝜗 = [𝐾 𝐶 𝑀] model parametrelerini
içeren vektördür. Sistemin ölçülebilen
parametreleri ise 𝑌 = [𝑦 − 𝑦 , 𝑦̇ − 𝑦̇ , 𝑦̈ ]
matrisi ile verilmiştir. Daha sonra, şu şekilde
bir kontrol kanunu tanımlanır:
+ 𝐶 (𝑦̇ − 𝑦̇ )
+ 𝐾 (𝑦 − 𝑦 ) + 𝐾 𝜎

𝑢=𝐵

𝑀𝑦̈

𝑢=𝐵

[𝑌𝑟 𝜗 + 𝐾 𝜎]

(3)

Burada, 𝜗 = [𝐾 𝐶 𝑀] model parametrelerinin
çevrimiçi tahminidir. Sistemin ölçülebilen
parametreleri de 𝑌 = [𝑦 − 𝑦 , 𝑦̇ − 𝑦̇ , 𝑦̈ ]
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matrisi şeklinde verilmiştir. 𝐾 pozitif kesin
köşegen matrisini ve 𝜎 hatayı tanımlar. 𝐾 𝜎 ise
hata üzerinde PD kontrolcü etkisi gösteren ileri
besleme kontrolcü girişidir.
Referans girişlerine bağlı olarak hata
fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır
[9]:
𝑞=𝑦

− 𝑦 ; 𝑞̇ = 𝑦̇

𝜗̇ = 𝑃𝑌 𝜎

Böylece, Denklem (11) şu şekilde yazılır:
𝑉̇ = −𝜎 𝐾 𝜎 ≤ 0

= 𝑦̇

𝜎 = 𝑦̇

+ 𝜆𝑞 ; 𝑦̈

− 𝑦̇ ;
= 𝑦̈

+ 𝜆𝑞̇

− 𝑦̇ = 𝑞̇ + 𝜆𝑞

(5)

Burada, 𝑦 istenen referans girişini, 𝑞 hata
vektörünü, 𝝀 ise pozitif kesin köşegen matrisini
fade etmekted r. Denklem (1) ve Denklem
(3)’ten yararlanarak aşağıdak g b b r eş tl k
yazılır:

3. ÖNERİLEN MODEL ESASLI GÜRBÜZ
KONTROLCÜ VE KARARLILIĞI

(6)

𝑀𝜎̇ = −𝑌 𝜗 − 𝐾 𝜎

Burada, 𝜗 = [𝐾 𝐶 𝑀] şeklinde parametre
tahmin hatasını gösterir. Bu parametre tahmin
hataları aşağıda verildiği gibidir:
(7)

𝑀 = 𝑀 − 𝑀; 𝐶 = 𝐶 − 𝐶; 𝐾 = 𝐾 − 𝐾

𝜗

𝜗̇

𝑢 = 𝐵 (𝑀 𝑦̈ + 𝐶 (𝑦̇ − 𝑦̇ ) +
𝐾 (𝑦 − 𝑦 ) + 𝑢(𝑡) + 𝐾 𝜎)

(14)
[𝑌𝑟 (𝜗 + 𝑢(𝑡)) + 𝐾 𝜎]

Burada 𝑀 , 𝐶 ve 𝐾 , yan 𝜗 , nom nal model
parametreler n , 𝑢(𝑡) parametre bel rs zl kler
ç n kontrolcü kuvvet n tanımlamaktadır.
Gürbüz ve adapt f kontrol [9] aynı yapıya
sah pt r. Gürbüz kontrolcünün farkı, bu
kontrolcüdek model parametreler n n sab t
olması ve adapt f kontrolcüdek g b zamanla
güncellenmemes d r.
Denklem (1), (2) ve (14)’ü kullanarak
aşağıdak denklem elde ed l r:

(8)

Burada P matrisi, adaptasyon katsayılarından
oluşan sabit, simetrik ve pozitif kesin bir
matristir. Daha sonra, Lypunov fonksiyonunun
türevi şu şekilde yazılır:
𝑉̇ = 𝜎 𝑀𝜎̇ + 𝜗 𝑃

Çalışmanın bu bölümünde, önerilen gürbüz
kontrolcünün taşıt aktif süspansiyon sistemine
uygulanması ve Lyapunov Teorisi ile
kararlılığı verilmiştir. Bu amaçla, aşağıdaki
gibi bir gürbüz kontrol kanunu tanımlanır:

𝑢=𝐵

Daha sonra aşağıdaki gibi bir Lyapunov
aday fonksiyonu tanımlanır:
1
1
𝑉 = 𝜎 𝑀𝜎 + 𝜗 𝑃
2
2

(10)

𝑀𝜎̇ = 𝑌 (𝜗 − 𝑢(𝑡)) − 𝐾 𝜎

Bu denklem, Denklem (6)’dan faydalanılarak
aşağıdaki gibi yeniden düzenlenir:
𝑉̇ = −𝜎 𝑌 𝜗 − 𝜗 𝑃

(15)

Burada 𝜗 = 𝜗 − 𝜗 ≤ 𝜌 olup ρ maks mum
parametre bel rs zl k hatasıdır. Dolayısıyla,
model parametreler ne a t d ğer hata tanımları
şu şek lded r:

𝜗̇ − 𝜎 𝐾 𝜎

(11)
𝑉̇ = 𝜗 (𝜎 𝑌 −𝑃

(13)

𝐾 pozitif kesin olduğundan 𝑉̇ ≤ 0 olur ve
sistem kararlıdır. Denklem (13)’ten V
fonksiyonunun pozitif sürekli olduğu ve t  
için sabit olma eğiliminde olduğu açıkça
anlaşılmaktadır. Ayrıca, V fonksiyonu
sınırlıdır. Bu durum, 𝜎’nın sınırlı olduğu ve
sıfıra yakınsadığı anlamına gel r.

(4)
𝑦̇

(12)

𝜗̇ ) − 𝜎 𝐾 𝜎

𝑀 = 𝑀 − 𝑀 ;𝐶 = 𝐶 − 𝐶 ;𝐾 = 𝐾 − 𝐾

Denklem (11)’de 𝜎 𝑌 −𝑃 𝜗̇ = 0 şekl nde
parametre tahm n hatası seç l r. 𝜗 sab t
olduğundan, 𝜗̇ = 𝜗̇ eş tl ğ d kkate alınır. Bu
durumda, parametre tahm n yasası (adaptasyon
kanunu) şu şek lde elde ed l r:

(16)

Yeni bir kontrol kanunu tanımlamak için
aşağıdaki gibi bir teorem verilir:
Teorem:
ε > 0 olsun. Denklem (14)’teki 𝑢(𝑡) aşağıdak
g b tanımlanır:
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𝜌 𝐸ğ𝑒𝑟

‖𝑌 𝜎‖ > 𝜀

𝐸ğ𝑒𝑟

‖𝑌 𝜎‖ ≤ 𝜀

𝑢(𝑡) =
𝜌

(17)

𝑤=

kanıtı

için

iki

m2+Δm2, k2+Δk2, c2+Δc2

söz

0≤Δm2≤100kg,Δk2=±%10k2,Δc2=±%10c2 (26)

𝜌

(21)

𝑉̇ ≤ −𝜎 𝐾 𝜎 ≤ 0

Denklem (21), Denklem (13) ile aynıdır.
Dolayısıyla, 𝑉̇ ≤ 0 olduğundan sistem
kararlıdır.

Robot manipülatörlerin gürbüz kontrolü için
nominal kontrol parametreleri, robot taşıyıcı
kolunun yüksüz ve yüklü durumları için elde
edilen parametrelerin ortalaması şeklinde
alındığı görülmüştür [11]. Dolayısıyla bu
çalışmada, nominal kontrol parametreleri
taşıtın boş ve izin verilen dolu ağırlığının
ortalaması alınarak hesaplanmıştır [13]. Bu
parametreler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Nominal kontrol parametreleri.

Parametre
m0
c0
k0

2. Durum: ‖𝑌 𝜎‖ ≤ 𝜀 için kontrolcü girişi
𝑢(𝑡) =
𝜌 şeklinde tanımlanır. Daha sonra
Denklem (20) aşağıdaki gibi elde edilir:
𝑉̇ ≤ −𝜎 𝐾 𝜎 + ‖𝑌 𝜎‖(𝜌 −

𝜌)

(25)

Parametre belirsizliklerine sahip süspansiyon
sisteminin gürbüzlüğünü sağlamak için Δm2,
Δk2 ve Δc2’nin aşağıda verilen aralıklarda
olduğu kabul edilmiştir [12]:

Denklem (20) aşağıdaki gibi yazılır:

≤ −𝜎 𝐾 𝜎 + ‖𝑌 𝜎‖ 𝜗 − 𝜌 ≤ 0

öz

(19)

𝜌 şeklinde tanımlanır. Daha sonra

𝑉̇ = −𝜎 𝐾 𝜎 + 𝜎 𝑌 𝜗 −

minimum

Bu çalışmada, taşıt model parametreleri
üzerinde belirsizlik olduğu ve bilinmeyen bir
yük taşıdığı düşünülmüştür. Dolayısıyla,
[11]’daki çalışma göz önünde bulundurularak
m2, k2 ve c2 parametreleri aşağıdaki gibi
değişecektir:

1. Durum: ‖𝑌 𝜎‖ > 𝜀 için kontrolcü girişi
𝑢(𝑡) =

(24)

)

4. BULGULAR

(20)

durum

(

(18)

Denklem (15), Denklem (19)’da yerine
yazılırsa aşağıdaki ifade elde edilir:

Kararlılığın
konusudur.

(23)

Burada δmin(KD), KD’nin
değerlerini belirtmektedir.

Lyapunov fonksiyonunun türevi:

𝑉̇ = 𝜎 𝑌𝑟 𝜗 − 𝜎 𝑌𝑟 𝑢(𝑡) − 𝜎 𝐾 𝜎

sonra

[10] ve [11] çalışmalarına dayanarak, ‖𝜎‖ >w
için 𝑉̇ ≤ 0 olduğu görülür. w ise şu şekildedir:

Kanıt:
Yukarıda verilen teoremi kanıtlamak için
aşağıdaki gibi bir Lyapunov aday fonksiyonu
tanımlanır:

𝑉̇ = 𝜎 𝑀𝜎̇

Daha

𝑉̇ ≤ −𝜎 𝐾 𝜎 + 𝜀

Böylece, kontrolcü kuvveti süreklidir ve kapalı
çevrimli sistem için izleme hatası sınırlı olup
sıfıra yaklaşmaktadır.

1
𝑉 = 𝜎 𝑀𝜎
2

‖𝜎‖=ε/2 olduğunda ulaşır.
aşağıdaki denklem elde edilir:

(22)

Burada Denklem (22) deki sağ taraftaki terimin
maksimum değeri ε𝜌 /4 olup bu değere

Tablo 1’den de faydalanarak m2, k2 ve c2 için
parametre belirsizlik üst sınırı aşağıdaki gibi
hesaplanır:
𝜗
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Değeri
303 kg
1345 N/m/s
16434 N/m

=

(𝜗 − 𝜗 ) ≤ 𝜌

(27)
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Burada, ρ=1649,65 olarak bulunur. Ancak, tüm
parametreler için hesaplanan bu tek üst sınır
değerinin aynı olması sistem için gereğinden
büyük katsayı kullanımına neden olacağından
belirsizlik üst sınırının her bir parametre için
ayrı ayrı verilmesi daha uygun olacaktır [11].
Dolayısıyla, hesaplanan bu değerler Tablo 2’de
verilmiştir.

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

Tablo 2. Parametre belirsizlik üst sınırları [13].

Parametre
ρm
ρc
ρk

Pasif Sistem
Adaptif Kontrolcü
Gürbüz Kontrolcü

0.01

Değeri
50
134,5
1643,4

0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

t (s)

Şekil 3. Ana gövdenin düşey yer değiştirme hareketi.

Bozucu yol girişinin etkisiyle taşıt üzerinde
meydana gelen ivmeler insanı rahatsız edici
boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle, bu ivmelerin
genliklerinin azaltılması taşıt seyir konforu
açısından büyük önem taşımaktadır. Şekil 4’te
verilen ana gövdenin düşey ivmesinin zamana
göre değişim grafiği incelendiğinde, gürbüz
kontrolcünün ivme genliklerini çok daha
başarılı bir şekilde sönümlediği açıkça
görülmektedir. Ayrıca, adaptif kontrolcünün
istenmeyen genlik artışlarına neden olduğu da
gözlemlenmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında çalışmanın bu
bölümünde, MATLAB/Simulink programı
yardımıyla pasif süspansiyon sistemi, bilinen
adaptif kontrolcülü ve önerilen gürbüz
kontrolcülü sistemlerin aynı koşullarda sayısal
çözümü yapılmış, hem zaman hem de frekans
cevapları
ile
elde
edilen
sonuçlar
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Her iki
kontrolcüye ait kontrolcü parametreleri EK
3’de verilmiştir.
Bu kontrolcülerin, süspansiyon çalışma
boşluğu kaybına neden olup olmadığını
görmek için, aşağıdaki gibi bir yol girişi
verilmiştir:

6
4
2
0

y0 (m)

-2
-4
Pasif Sistem
Adaptif Kontrolcü
Gürbüz Kontrolcü

-6
-8

0

0.5

1

1.5

t (s)

x (m)

Şekil 4. Ana gövdenin düşey ivmesi.

Şekil 2. Yol girişi.

Taşıt aktif süspansiyon sistemlerine uygulanan
kontrolcülerin başarısından tam olarak söz
edebilmek için literatürde ‘Süspansiyon
Çalışma Boşluğu Kaybı’ olarak da bilinen
süspansiyon daralması problemine neden olup
olmadığı da ayrıca gözlemlenmelidir. Bu
amaçla, süspansiyon açıklığının zamana göre
değişimi Şekil 5’te verilmiştir. Titreşim
sonunda her iki kontrolcü ile süspansiyon
aralığının başlangıçtaki ‘0 (m)’ yani, ilk
konumuna geldiği, dolayısıyla daralmadığı
görülmüştür.

Ana gövdenin düşey yer değiştirme hareketinin
zamana göre değişimi Şekil 3’te verilmiştir.
Her iki kontrolcünün de benzer sonuç verdiği
ve titreşim genliği ile oturma süresini pasif
süspansiyon sistemine göre önemli ölçüde
azalttığı şekilden görülmektedir.
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dönüşlerin gözlemlenmemesi de bir diğer
önemli sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

0.02
0.01
0

0

-0.01
-0.02

-500

-0.03

Pasif Sistem
Adaptif Kontrolcü
Gürbüz Kontrolcü

-0.04
0

0.5

1

1.5

2

-1000
2.5

-1500

t (s)

Şekil 5. Süspansiyon açıklığı.

Adaptif Kontrolcü
Gürbüz Kontrolcü

0

0.5

1

1.5

t (s)

Şekil 6’da dinamik tekerlek yükünün zamana
göre değişim grafiği verilmiştir. Bu çalışmada,
taşıt seyir konforunun iyileştirilmesi

Şekil 7. Kontrolcü kuvveti.

İstenen hareketi, yani referans modeli izleme
hatasının zamana göre değişimi grafiği Şekil 8’
de verilmiştir. Önerilen gürbüz kontrolcünün
referans modeli dikkate değer bir şekilde daha
az izleme hatası ile takip ettiği açıkça
görülmektedir.

hedeflendiğinden şekilde görüldüğü gibi
her iki kontrolcü ile tekerlek deformasyonu
titreşimlerinin genlikleri artmış ancak
titreşim süresi azalmıştır.

10-4

4
2
0
-2
-4
-6
-8

Adaptif Kontrolcü
Gürbüz Kontrolcü

0

0.5

1

1.5

2

t (s)

Şekil 6. Dinamik tekerlek yükü.

Şekil 8. Referansı izleme hatası.

Bu çalışmada, kontrol kuvveti üreteci olarak
lineer elektrik motoru düşünülmüştür. Her iki
kontrolcü için bu motorun gereksinim duyduğu
kontrolcü kuvvetlerinin zamana göre değişimi
Şekil 7’de gösterilmiştir. Taşıt titreşimlerinin
azaltılması çalışmalarında, bir kontrolcünün
ihtiyaç duyduğu kontrolcü kuvvetinin düşük
olması, o kontrolcünün başarılı bir şekilde
çalıştığının bir diğer göstergesi olarak kabul
edilebilir. Şekilden de görüldüğü gibi önerilen
gürbüz kontrolcünün daha az kuvvete ihtiyaç
duyduğu açıktır. Böylece, önceki şekillerde
verilen zaman cevapları da göz önünde
bulundurulduğunda, gürbüz kontrolcünün daha
az kuvvetle daha iyi bir kontrol sergilediği
açıktır. Her iki kontrolcü kuvveti üzerinde taşıt
bileşenlerine zarar verebilecek ani ve keskin

Bir kontrolcünün, taşıt seyir konforu
üzerindeki etkisini incelemek için zaman
cevaplarının yanı sıra frekans cevaplarının da
incelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle,
ana gövdenin düşey yer değiştirme ve düşey
ivmesinin frekans cevapları sırasıyla Şekil 9 ve
Şekil 10’da verilmiştir. Taşıt süspansiyon
sistemleri için elde edilen frekans cevaplarında
birinci rezonans genliği taşıt ana gövdesinin,
ikinci rezonans genliği ise lastik-aks kütlesinin
titreşiminden kaynaklanmaktadır. Taşıt seyir
konforu açısından, 1 Hz civarında olan taşıt ana
gövdesine ait birinci rezonans genliğinin,
ikinci rezonans genliğinde dikkate değer bir
olumsuzluğa sebebiyet vermeden, bastırılması
gerekmektedir. Ayrıca, insanı rahatsız
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kontrolcülerin gerek duyduğu güç tüketimi
minimum düzeyde tutulmalıdır. Bu çalışmada,
kontrol üreteci olarak lineer elektrik motoru
düşünüldüğü yukarıda belirtilmişti. Bu
nedenle, bu kuvvet üretecinin sistemden
çektiği güç tüketiminin zamana göre değişimi
Şekil 11’de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü
gibi önerilen gürbüz kontrolcünün bilinen
adaptif kontrolcüye göre daha az güç tükettiği
gözlemlenmiştir.

edebilecek ve literatürde ‘araç tutması’ olarak
da yer alan bir rahatsızlığa neden olabilen 5 Hz
civarında ortaya çıkabilecek yeni bir rezonans
genliğinden
de
dikkatle
kaçınılması
gerekmektedir.

0
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Adaptif Kontrolcü
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101
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Şekil 9. Ana gövdenin düşey yer değiştirme frekans
cevabı.

0.2

Her iki şekilden de görüldüğü gibi, bilinen
adaptif kontrolcü ile 1 Hz civarındaki birinci
rezonans genliği azaltılmış, ancak 7 Hz
civarında yeni bir rezonans genliği ortaya
çıkmıştır. Diğer taraftan, önerilen gürbüz
kontrolcü ile 1 Hz civarındaki taşıt ana
gövdesine ait rezonans genliği dikkate değer
bir şekilde bastırılmış ve daha yüksek
frekanslarda yeni bir rezonans genliği ortaya
çıkmamıştır. Ayrıca, geniş frekans aralığında
genlikler bilinen adaptif kontrolcüye göre daha
da iyileştirilerek bastırılmıştır. Buradan,
gürbüz kontrolcünün taşıt seyir konforu
üzerindeki etkisi ve başarısı açıkça
görülmektedir.
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5. SONUÇ
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Şekil 11. Güç tüketimi.
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60

0

0.6

102

Şekil 10. Ana gövdenin düşey ivmesi frekans cevabı.

Taşıt süspansiyon sistemlerinin aktif olarak
kontrol edildiği çalışmalarda, kullanılan
kuvvet üreteçlerinin sistemden fazla güç
çekmemesi istenir. Dolayısıyla, uygulanan
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Bu çalışmada, yeni bir gürbüz kontrolcü
tasarlanmış ve çeyrek taşıt aktif süspansiyon
sistemine uygulanarak taşıt seyir konforu
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar; pasif, bilinen adaptif kontrolcülü ve
önerilen gürbüz kontrolcülü sistemler için
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Süspansiyon
çalışma boşluğu kaybı her iki kontrolcü için de
gözlemlenmemiştir. Ayrıca, güç tüketimi bir
taşıtın güç kaynağı için makul değerlerde olan
ve gereksinim duyulan kontrolcü kuvvetlerini
üretebilecek kapasitede ticari bir kuvvet üreteci
bulmak mümkün olacağından tasarlanan
kontrolcünün uygulanabilir olduğu sonucuna
varılmıştır.
Böylece,
önerilen
gürbüz
kontrolcünün, daha az izleme hatası, daha az
kontrolcü kuvveti gereksinimi ve daha az güç
tüketimi ile taşıt titreşim genliklerini önemli
ölçüde azaltarak taşıt seyir konforunu daha da
iyileştirdiği açıkça görülmüştür.
Buna ek olarak, bulunan sonuçların karekök
ortalaması ve tepe değerleri Tablo 3’de
verilmiş ve sayısal olarak karşılaştırılarak
yorumlanmıştır.

Özbek, Burkan ve Yağız
Tablo 4. Ana gövdenin düşey yer değiştirme frekansına
ait sayısal değerler.

Tablo 3. İvme, kontrolcü kuvveti, dinamik tekerlek yükü
ve güç tüketimi için ‘Karekök Ortalama (RMS)’ ve
‘Tepe’ değerleri.

ÿs (m/s2)

Pasif
Sistem
RMS
0.4272
Tepe
Değeri
6.2912
-

u (N)
-

𝒌𝟏 (𝒚𝟏 − 𝒚𝟎 )

(N)

RMS
162.8813
Tepe
Değeri
886.3007
-

P (kW)
-

Adaptif
Kontrolcü
RMS
0.4029
Tepe
Değeri
7.8139
RMS
80.8992
Tepe
Değeri
1756.6
RMS
169.2403
Tepe
Değeri
1511.3
RMS
0.0516
Tepe
Değeri
1.0656

Ana gövdenin düşey yer değiştirmesi rezonans
genlikleri
Pasif
Adaptif
Gürbüz
Sistem
Kontrolcü
Kontrolcü
Birinci
Rezonans
7.27 dB
-4.22 dB
-11 dB
Genliği
İkinci
Rezonans
-15.6 dB
-11.5 dB
-15.5 dB
Genliği
Ana gövdenin düşey ivmesi rezonans genlikleri
Pasif
Adaptif
Gürbüz
Sistem
Kontrolcü
Kontrolcü
Birinci
Rezonans
42.9 dB
31.5 dB
23.6 dB
Genliği
İkinci
Rezonans
51.8 dB
52.7 dB
51.8 dB
Genliği

Gürbüz
Kontrolcü
RMS
0.2195
Tepe
Değeri
3.3418
RMS
72.5091
Tepe
Değeri
972.898
RMS
171.4111
Tepe
Değeri
1467.4
RMS
0.0499
Tepe
Değeri
0.9532

Bu çalışmada taşıt seyir konforunun
iyileştirilmesi hedeflendiğinden elde edilen bu
sayısal değerler, önerilen gürbüz kontrolcünün
seyir konforunu oldukça başarılı bir şekilde
iyileştirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Hem
zaman hem de frekans cevaplarından elde
edilen bulgular ile önerilen gürbüz
kontrolcünün, bilinen adaptif kontrolcüye göre
çok daha başarılı olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre; örneğin, gürbüz kontrolcülü
sistemde ana gövdenin düşey ivmesinin
karekök ortalama değeri, pasif sisteme göre %
48.62, adaptif kontrolcülü sisteme göre %
45.52 oranında azalmıştır. Daha sonra, gürbüz
kontrolcülü sistem için ana gövdenin düşey
ivmesinin tepe değerinde, pasif sisteme göre %
46.88 ve adaptif kontrolcülü sisteme göre %
57.23 azalma gözlemlenmiştir.
Tablodaki değerlerden yola çıkarak, gürbüz
kontrolcünün gereksinim duyduğu kontrolcü
kuvveti ve güç tüketimi açısından da başarısı
kolaylıkla görülebilir.
Bununla birlikte, dinamik tekerlek yükü
değerlerine bakılırsa, hem adaptif hem de
gürbüz kontrolcünün pasif sisteme göre bu
değerleri arttırdığı ve dolayısıyla yol tutuş
performansını
bir
miktar
etkilediği
görülmektedir.
Daha sonra, ana gövdenin düşey yer değiştirme
ve düşey ivmesine ait frekans cevapları göz
önünde bulundurularak rezonans genlik
değerleri sayısal olarak Tablo 4’te verilmiştir.
Tablodan açıkça görüldüğü gibi gürbüz
kontrolcü birinci rezonans genliği değerlerini
hem pasif sisteme hem de adaptif kontrolcülü
sisteme göre oldukça azaltmayı başarmıştır.
İkinci rezonans genliklerinin, her iki kontrolcü
ile pasif sisteme göre bir miktar daha düşük
rezonans frekans değerlerinde ortaya çıktığı
gözlemlenmiştir.
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AKTİF VE PASİF SÜSPANSİYONLU ÇEYREK ARABA MODELİNİN
BENZETİMİ VE ZIEGLER NICHOLS & TYREUS LUYBEN METOTLARI
İLE PID PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
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Bu çalışma, yolculuk sırasında oluşan titreşimleri incelemek için pasif süspansiyona ve PID
kontrolcülü aktif süspansiyona sahip çeyrek araba modellerini sunar. Aracın dinamik davranışı,
aracın süspansiyon sistemine ve süspansiyon sistemindeki elemanlara bağlıdır. Çeyrek araba modeli,
özellikle en etkili titreşim kaynağı olan yollarda bulunan çukur ve kasisler neticesinde oluşan
istenmeyen dikey titreşimleri incelemek için ideal bir modeldir. Bu çalışmada, PID kontrolcülü aktif
süspansiyona sahip bir çeyrek arabanın matematiksel modellenmesi yapılmıştır. PID kontrolcünün
Kp, Ki ve Kd değerleri Ziegler Nichols & Tyreus Luyben metotlarıyla belirlenmiş olup bu metotlarla
elde edilen değerlerle meydana gelen sistem cevapları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Modelleme ve benzetim, çeyrek araba, Ziegler Nichols metodu, Tyreus Luyben
metodu

SIMULATION OF ACTIVE AND PASSIVE SUSPENSION QUARTER CAR MODEL AND
COMPARISON OF PID PARAMETERS BY USING ZIEGLER NICHOLS & TYREUS
LUYBEN METHODS
ABSTRACT
This study presents quarter car models with passive suspension and active suspension with PID
controller to study vibrations during travel. The dynamic behavior of the vehicle depends on the
vehicle's suspension system and the elements in the suspension system. The quarter car model is an
ideal model for examining the unwanted vertical vibrations that occur as a result of potholes and
bumps, especially on roads that are the most effective vibration source. In this study, mathematical
modeling of a quarter car with active suspension with PID controller has been made. The Kp, Ki and
Kd values of the PID controller were determined by the Ziegler Nichols & Tyreus Luyben methods,
and the resulting system responses were compared with the values obtained by these methods.
Keywords: Modeling and simulation, quarter car, Ziegler Nichols method, Tyreus Luyben method
etkileyen titreşimleri ortadan kaldırma görevi,
araçtaki süspansiyon sistemine aittir [1-20].
Süspansiyon sistemleri, aktif, pasif ve yarıaktif olarak üç grupta gösterilmektedir. Pasif
süspansiyon,
herhangi
bir
iyileştirme
sunmadığından, titreşimlere karşı istenilen
sonuçlar vermemekte, yol düzensizliğinden
kaynaklanan rahatsız edici titreşim yolcu
konforunu etkilemektedir. Yarı-aktif ve aktif
süspansiyonlar,
kontrol
edilebilir
süspansiyonlardır ve yol bozukluğuna göre

1. GİRİŞ
Otomotiv sektörü, sürekli değişim içindedir.
Günümüz otomobillerinde gelişmeler, konfor
ve
güvenlik
noktalarına
odaklanmış
durumdadır. Otomobillerdeki süspansiyon
sistemleri, araca konfor ve denge sağlama
hedeflerine sahiptir. Araç, yolda tümsek, kasis
ve
çukurların
üzerinden
geçerken,
otomobildeki motor ve aktarma organlarından
kaynaklanan istenmeyen ve yolcu konforunu

180

Erdoğan ve ark.

sönümleme katsayısı ve sertliği bilgisayar
tabanlı
kontrol
cihazları
kullanılarak
değiştirilmekte olup, bu değişim süspansiyon
performansını önemli derecede arttırmaktadır
[1].
Sharkawy, ve ark. çalışmalarında, aktif
süspansiyon sistemine, süspansiyon sisteminin
pasif bileşenlerine hidrolik eyleticiler
eklemişlerdir. Bu sistemin avantajı, aktif
hidrolik aktüatör veya kontrol sistemi
arızalansa bile pasif bileşenlerin devreye
girmesi olarak belirtilmiştir. Çalışmada pasif
ve
PID(Proportional-Integral-Derivative)
kontrolcülü aktif süspansiyona sahip çeyrek
araba modellerinin araç gövdesi ivmesi,
süspansiyon hareketi, tekerlek hareketi Zr=0,1
değerinde step input, tümsekli yol (bumpy
road) ve random yol profilleri için
karşılaştırmalar yapılmıştır. PID kontrolcülü
sistemin, pasif sisteme göre daha iyi sonuçlar
verdiği, araç gövdesi ivmesi, süspansiyon
hareketi ve tekerlek hareketinde azalma
sağladığı görülmüştür [9]. Karaman ve Kayışlı,
çalışmalarında, bir çeyrek araba modeli için
pasif süspansiyon ve PID ve SMC (Sliding
Mode Controller) kontrolörleri ile ayrı ayrı
incelenmiş olan aktif süspansiyon sisteminin
farklı yol profilleri için titreşim davranışı
incelenmiştir. Sistemin hareket denklemleri
elde edilirken Newton yasaları kullanılmıştır.
Kontrollü süspansiyon sistemlerine göre daha
uzun sürede sönümlediğini ve araç gövdesinin
daha büyük genliklerde salındığını sonucuna
ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda,
SMC kontrolörünün süspansiyon sistemini
kontrol etmede PID kontrolörüne kıyasla daha
iyi performansa sahip olduğu görülmektedir
[5]. Changizi ve Rouhani, çalışmalarında bir
step input girişi ile PID ve FLC (Fuzzy Logic
Controller)
kontrolcülü
çeyrek
araba
modellerinin araç gövdesi ivmesi, araç gövdesi
hareketi, tekerlek hareketi, araç gövdesinin hızı
ve tekerlek hızı değerleri grafikler ile
karşılaştırmışlar. FLC kontrolcülü sistemin,
PID kontrolcülü sisteme göre genellikle daha
iyi performans gösterdiği görülmüştür [14].

Agharkakli ve ark., ise çalışmalarında, farklı
yol profilleri için pasif ve aktif süspansiyona
sahip çeyrek araba modellerinin araç
gövdesinin ve tekerleklerin titreşim, hız, ivme
grafikleri Simulink modellemesi ile çıkarılmış
olup karşılaştırma yapmışlardır. Sistemin
hareket
denklemleri
Newton
yasaları
kullanılarak
oluşturulmuştur.
Aktif
süspansiyonun kontrolü LQR (Linear
Quadratic Control) kontrolör ile sağlanmış ve
beklendiği gibi LQR kontrolcülü aktif
süspansiyon sistemine sahip modelin, pasif
süspansiyona sahip modele göre daha iyi
sonuçlar verdiği görülmüştür [19]. Karaçay ve
ark., engebeli bir yolda değişken hızla hareket
eden bir taşıtın sürüş performansını
geliştirdikleri
zaman/frekans
bölgesinde
çalışan metotla iki serbestlik dereceli bir
çeyrek taşıt modeli üzerinde göstermişlerdir
[20].

3. ÇEYREK ARABA MODELİ VE PID
DENETİM

süspansiyonlu çeyrek araba modeli, bir çift
kütle ve yaylı bir amortisör sistemi olarak
modellenmektedir.
Bu
model,
araba
gövdesinin ¼ kütlesi, tekerlek ve ona bağlı
olan elemanların toplam kütlesi, süspansiyon
sisteminin yayı, tekerlek yayı, süspansiyon
sistemi
damperinden
oluşmaktadır.

Çeyrek taşıt modeli, çalışmalarda iki farklı
model olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk
modelde, tekerlek lastik yayı ile birlikte
tekerlek lastik damperi bulunurken, ikinci
modelde tekerlek damperi bulunmamaktadır.
Geçmiş çalışmalarda, tekerlek lastik damperi
bulunmayan modeller seçilirken [8], [14] ve
[19], tekerlek lastik damperi bulunan model,
[5] ile çalışmalarını yapmışlardır. Tekerlek
lastik damperi kullanılan modelde, maksimum
aşma değerinin diğer çalışmalara göre daha az
olduğu ve sistemin cevap süresinin kısaldığı
gözlenmektedir. Bunun yanında yapılan
karşılaştırmalar sonucunda SMC ve FLC
kontrolcünün PID kontrolcüye göre daha iyi bir
performansa
sahip
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır. Bu çalışmada PID kontrolcülü
aktif süspansiyonlu çeyrek araba modeli
MATLAB/SİMULİNK
ortamında
modellenerek Kp, Ki, Kd parametreleri
Ziegler-Nichols ve Tyreus Luyben metotları ile
belirlenmiş, bu iki ayrı metotla ele edilen
optimum Kp, Ki, Kd değerlerine göre sistemin
cevabı karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Çeyrek araba modeli genellikle, aktif
süspansiyon sisteminin teorik analizi ve
tasarımı için kullanılır. Bu model, yolun
ürettiği titreşimler karşısında kütlelerin dikey
hareketini analiz etmeyi sağlar [4]. Aktif
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Aktif ve pasif süspansiyonlu çeyrek araba modelinin benzetimi
verir. Yarı-aktif süspansiyon sistemleri, pasif
süspansiyon sistemine oldukça benzerdir. Pasif
süspansiyon sisteminden farklı olarak,
değişken sönümleme katsayısına sahip pasif
bir damper içerir. Yarı-aktif süspansiyon
sistemlerinde, pasif süspansiyon sistemindeki
gibi, yay sabiti değişmeyen bir yay
kullanılırken, kullanılan değişken sönümleme
katsayılı damper sayesinde pasif bir sisteme
göre süspansiyon performansı çok daha iyidir
[13]. Aktif süspansiyon sisteminde ise,
karakterini değişen yol koşullarına göre
değiştirerek diğer süspansiyon sistemlerine
kıyasla titreşimleri daha üstün sönümleyerek
daha iyi sürüş konforu ve güvenlik sağlar.
Ayrıca, süspansiyon aşınma problemini de
azaltmaktadır. Aktif süspansiyon sisteminin
dezavantajları ise, pahalı ve oldukça karmaşık
bir yapıya sahip olmasıdır. Motordan güç
çekmesi ve aracın ağırlığını artırması
nedeniyle motor performansını etkiler. Aktif
süspansiyon sistemleri, pasif süspansiyon
sisteminden farklı olarak tekerlek ve araç
gövdesi arasına eyleyiciler içerir. [7-16].
PID
kontrolcü,
orantısal-integral-türev
denetleyici olarak bilinen ve en çok kullanılan
kontrol elemanıdır. Oransal kontrolcü, integral
kontrolcü ve türev kontrolcülerin her biri
sistemin çalışması üzerinde farklı etkilere
sahiptir. Oransal kontrolcü sistemde kararlılığı
sağlar. Oransal etki katsayısı arttıkça, cevap
hızı artar, hayali kararlılık düşer ve sistemin
duyarlılığı azalır. İntegral kontrolcü sürekli
rejim hatasını ortadan kaldırmaktadır. Türev
kontrolcü ise sistemin kararlılığını artırarak
geçici rejim cevabını iyileştirmekte, bununla
birlikte cevap hızını da artırdığı önceki
çalışmalardan bilinmektedir.[8]
Bir PID kontrolcüde, Kp oransal etki katsayısı
Ki integral etki katsayısı, Kd türev etki
katsayısını ifade eder. Şekil.2.’deki, PID
kontrolcü kullanılarak kontrol edilen çeyrek
araba modelinin kapalı çevrim blok diyagramı
verilmiştir.

Süspansiyon sistemi, bir aracın şasisindeki en
önemli parçalardan biridir ve aracın konforu,
kullanımı ve dayanıklılığı gibi ölçülebilir
parametreler üzerinde çok fazla etkiye sahip
olan yaylar ve amortisörlerden oluşan mekanik
bir sistemdir.

Şekil. 1. Süspansiyon Sistemi [4]
Süspansiyon sistemleri, genel olarak pasif, yarı
aktif ve aktif süspansiyon sistemleri olmak
üzere üç gruba ayrılır. Pasif süspansiyon
sistemi, amortisör ve yaydan oluşur. Pasif
süspansiyonda, yol tutuşu, yük taşıma ve sürüş
konforu için seçilen parametreleri genellikle
sabittir [7]. Yaylar, yoldaki tümsekler
karşısında
sarsılmayı
azaltmak
adına
tekerleklerin yukarı hareket etmesine izin verir.
Tekerlekler, düzensiz yol şartlarında dikey
kuvvetlere, gerilmeye ve sıkıştırmaya maruz
kalır. Bu kuvvetler, yayın sıkışması, burulması
tarafından emilir [11]. Yaprak, helisel, burulma
çubuklu, hava yastıklı olmak üzere,
süspansiyon sisteminde dört çeşit yay
kullanımı mevcuttur. Yay seçimi, aracın
büyüklüğü, yol tutuşu ve taşıma kapasitesine
göre seçilmektedir. Süspansiyon sistemine
uygun yay seçilmemesi, tekerleklerin erken
aşınmasına
neden
olmaktadır.
Ayrıca
süspansiyon sisteminde bulunan yayların bir
diğer görevi ise yol ile tekerlek arasındaki
teması sürekli olarak korumasıdır [9,10].
Titreşimleri
sönümleyebilmek
adına
süspansiyon sistemlerinde amortisör ihtiyacı
doğmaktadır. Amortisörler, aracın aşağı yukarı
titreşimlerini önleyerek ederek, düzensiz
yollardan etkilenen tekerleklerin yaylarda
meydana getirdiği titreşme hareketine son

Şekil.2. PID Kontrolcülü Çeyrek Araba Modelinin Kapalı Çevrimi

Ziegler Nichols metodu, PID parametrelerinin
belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan

metotlar arasında yer almaktadır. Kapalı çevrim
Ziegler-Nichols metodunun kullanımında
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sistem cevabının salınıma girdiği kazanç değeri
bulunarak, sistemin nihai kazancı (Ku) ve
salınım periyodu (Pu) kullanılarak PID
kontrolcünün Kp, Ki ve Kd parametreleri
belirlenebilir. Metodun PID denetimde
kullanılmasında, ilk olarak Ki ve Kd değerleri
sıfır olarak alınıp, kontrolcünün sadece oransal
kontrolcü (Kp) ile çalışması sağlanmaktadır.
Kp değeri sıfırdan başlayarak sistemin salınıma
girdiği değere kadar arttırılmasıyla devam
edilir. Salınım kazancı (Kcu) ve saniye cinsinden
salınım periyodu (Pu) kullanılarak PID
kontrolcününü Kp, Ki, Kd parametreleri
Tablo.1’deki gibi belirlenir [16,17]. TyreusLuyben metodu ise Ziegler-Nichols metoduna
oldukça benzer olup PID parametrelerinin
hesaplanmasında kullanılan çarpan tablosu
farklılık
göstermektedir.
Çalışmada
kullanılacak PID parametrelerinin belirlenmesi
için kullanılacak tablolar, Tablo.1. ve Tablo
2.’de verilmiştir.

m2
Fk2 =k2(y-y1) Fb = b (ẏ - ẏ1)

m1
Fk1 = k1 (y1-z)
Şekil.3. Sistemin serbest cisim diyagramı

Sistemin hareket denklemleri elde edilirken,
Newton-Euler hareket denklemi kullanılmıştır.
Fma

Buradan pasif sistemin hareket denklemleri;
m1 ÿ1+b( ẏ1-ẏ2)+k2(y1-y2)+k1 (y1-z)= 0
m2 ÿ2 +b(ẏ2 - ẏ1)+k2(y2-y1) = 0

Tablo.1. Ziegler-Nichols Metodu
Ziegler Nichols Metodu
Kp

Ti

Td

Klasik PID

0.6Kcu

0.5 Pu

Pu/8

Pessen
İntegral

0.7Kcu

0.4 Pu

0.15 Pu

0
ẋ1 ⎡
ẋ2 ⎢
=
ẋ3 ⎢ 0
⎢
ẋ4 ⎣

Tyreus-Luyben Metodu
Kp
Kcu/2.2

Ti
2.2 Pu

(2)
(3)

Denklemlerde gerekli düzenlemeler sonrası
Laplace dönüşümü yapıldığında;
Y1(s)[m1s2 +bs+(k1+k2)] =Y2(s)[bs+k2]+k1Z(s)
(4)
2
Y2(s) [m2s +bs+k2] = Y1(s) [bs+k2]
(5)
Pasif sistemin durum-uzay denklemi;

Tablo.2. Tyreus-Luyben Metodu

PID

(1)

Td
Pu /6.3

1

0

0

0

⎤
⎥
1⎥
⎥
⎦

0

0
x1
⎡
x2
+⎢
x3
⎢ 0
x4
⎣ 0

⎤
⎥Z
⎥
⎦

x1
1 0 0 0 x2
+ [0] Z
y=
0 0 1 0 x3
x4
Aktif sistemin durum uzay denklemi;

4. MATEMATİKSEL MODEL
Tekerlek ve aksların toplam kütlesini, m1,
Arabanın ¼ kütlesini, m2, k1, Tekerlek lastik yay
katsayısını, k2, Süspansiyon sistemi yay
katsayısını, b, Süspansiyon sistemi sönüm
katsayısı, y, y1, Sistemin titreşim hareketlerini,
z, Yol pürüzlülüğünü ifade etmek için
kullanılmıştır.
Sistemin serbest cisim diyagramları, m1 ve m2
kütleleri için Şekil.3.’de gösterilmiştir.

0
ẋ1 ⎡
ẋ2 ⎢
=
ẋ3 ⎢ 0
⎢
ẋ4 ⎣
0 0

1
0

0

0

0

⎤
⎥ 𝑍
⎥ 𝐹
⎥
⎦
x1
00
1 0 0 0 x2
y=
+
0 0 1 0 x3
00
x4

⎤
⎥
1⎥
⎥
⎦

⎡
⎢
⎢ 0 0
⎢
⎣ 0
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(6)

(7)

x1
x2
+
x3
x4

(8)

𝑍
𝐹

(9)

Aktif ve pasif süspansiyonlu çeyrek araba modelinin benzetimi
Tablo 3.Sistem parametreleri ve değerleri

Sistem
Parametreleri
m1

Değer

Birim

59

kg

m2

290

kg

k1

19000

N/m

k2

16182

N/m

b

1000

Ns/m

Sistemin durum-uzay modelinden transfer
fonksiyona geçebilmek için matlab kodu ile
transfer
fonksiyonlar
aşağıdaki
gibi
bulunmuştur.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

=
=
=
=

,
,

,

.

,
,

,

,

.

,
,

.
,

,

.

.

,

.

,

.

,

.

.

.

.
,

,

.
,

.

.
,

.
.

, .

,

Şekil.6. Sisteme etki eden yol profillerine araba
kütlesinin verdiği yanıt

,
,

.

5. BENZETİM
Simulink modellenmesine pasif süspansiyona
sahip çeyrek araba ile başlanmıştır. Üç adet yol
profili belirlenerek, pasif sistemin cevapları,
Şekil.6. ve Şekil.7.’de verilmiştir.
Şekil.7. Sisteme etki eden yol profillerine tekerlek-aks
kütlesinin verdiği yanıt

Şekil.4. Yol profilleri

Şekil.8. Sistemin sıfır kutup grafiği

Pasif süspansiyonlu çeyrek araba sistemi hem
yol profillerine verdiği cevaplar hem de sıfır
kutup grafiğinde görüldüğü üzere kararlıdır.
Ancak yolcu konforunu iyileştirmek açısından
sisteme kontrolcü eklemek sistemin çok daha
iyi cevaplar vermesini sağlayacaktır. Yol
profillerine araba ve tekerlek-aks verdiği
cevaplar karşılaştırmasında, oturma zamanı en
yüksek olan grafik üçüncü yol profiline aitken,

Şekil.5. Pasif süspansiyonlu sistem için oluşturulan
SIMULINK modeli
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yolcuları rahatsız edecek en az titreşim
davranışı da üçüncü yol profili grafiğinde
görülmektedir. Birinci yol profilinde, oturma
zamanı ve maksimum aşma değerinin ikinci yol
profiline göre daha fazla olduğu görülmektedir.
Ziegler-Nichols ve Tyreus-Luyben metotlarıyla
PID kontrolcü tasarımı yapılırken, Kp, Ki ve Kd
parametrelerinden Ki ve Kd sıfır yapılarak
sistemi salınıma girmesini sağlayan Kp
parametresi kritik kazanç olarak alınmaktadır.
Bu Kp = Kcu ve periyot (Pu) değerleriyle PID
kontrolcünün
optimum
parametreleri
bulunabilmektedir. Şekil.9.’da verilen bode
diyagramında, sistemin kazanç marjı (gain
margin) gösterilmiştir.

Tablo.4. Ziegler Nichols metodu PID parametreleriaşağı
Ziegler Nichols Metodu
Klasik PID
Pessen İntegral

Kp
174.094
203.110

Ki
7635.739
11135.453

Kd
0.99234
1.38927

Tablo.5. Tyreus-Luyben metodu PID parametreleri

Tyreus-Luyben Metodu

PID

Kp

Ki

Kd

131.8900455

1314.6934

0.954632

Şekil.10. Ziegler-Nichols ve Tyreus-Luyben PID
parametreleriyle birinci yol profili için oluşturulan
SIMULINK modeli

Şekil.9. Sistemin bode diyagramı

Bode diyagramında da görüldüğü gibi, kazanç
marjı (gain margin) 49.3 dB’dir. Bu değer ile
|
|
bağıntısıyla
sistemin kritik kazancı 10
bulunabilir. Bu sistemin kazancı, 291.7427014
olarak bulunmuştur. Ziegler-Nichols ve Tyreus
Luyben
metotlarıyla
PID
kontrolcü
tasarlanırken, sistem salınım(osilasyon) ‘a
girmesi
sağlanır.
Çalışmanın
sonraki
aşamalarında, kazanç marjı yardımıyla bulunan
kazanç değeri, kritik kazanç olarak anılacaktır.
Sistemin kazanç marjı kullanılarak elde edilen
kritik kazanç değeri, Kcu= 291.7427014, yazılan
Matlab koduyla elde edilen kritik kazanç değeri
ise Kcu=290.1581 olarak bulunmuştur. Bu iki
değer için de sistemin salınımı gözlenmiş olup,
Matlab koduyla elde edilen Kcu=290.1581, Pu=
0.0456 değerlerinin kullanılması uygun
görülmüştür. Şekil 10’ da örnek bir yol profili
için oluşturulmuş olan Simulink modeli
gösterilmiştir.

6. BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Şekil 11’de Üç farklı yol profili için araba
kütlesinin cevapları Ziegler Nichols ve Tysen
Luyben kullanılarak gösterilmektedir. Şekil
12’de aynı yol profilleri için araba kütlesinin
titreşiminin 0-1 saniye arası geçici cevabı
gösterilmiştir. Şekil 13’te tekerlek-aks
kütlesinin girdi cevabı Farklı yol profilleri için
verilmiştir. Tablo.4. ve Tablo.5 ’de görüldüğü
gibi, Tyreus-Luyben metoduyla elde edilen PID
parametrelerinde, Kp Ki ve Kd değerleri Klasik
Ziegler Nichols metoduyla elde edilen değerden
düşüktür. Klasik Ziegler-Nichols, Ziegler
Nichols- Pessen Integral Kuralı ve TyreusLuyben metotlarıyla elde edilen PID
parametrelerinin sisteme olan etkisi hem araba
hem de tekerlek-aks kütlesi için titreşim
davranışı, grafiklerle verilmiştir. Sonuçlara
göre, her bir yol profili Ziegler Nichols- Pessen
Integral Kuralı PID parametreleriyle elde edilen
grafiklerde, araba kütlesi kalıcı durum
cevabında rahatsız edici titreşim hareketine
devam etmektedir. Klasik Ziegler-Nichols PID
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Tyreus-Luyben metotları ile Kp, Ki ve Kd
parametreleri belirlenmiştir. Ayrıca, pasif
süspansiyona sahip olan çeyrek araba modeli ile
PID kontrolcülü aktif süspansiyona sahip olan
çeyrek araba modelinin titreşim davranışları
(dikey titreşimler) karşılaştırılmıştır. Ayrıca
belirlenen tümsek yol profillerinde, hem aktif
hem de pasif süspansiyonlu sistemlerde
maksimum aşma değerinin step input girişine
göre daha az olduğu görülmüştür. Orantısal,
integral ve türev kontrolcülerin bir arada olması
sistemin hem düzenli rejim hem de geçici rejim
davranışını iyileştirir. Beklendiği gibi, PID
kontrolcülü aktif süspansiyonlu sistem, pasif
süspansiyonlu sisteme göre yol tutuşu ve yolcu
konforu açısından daha iyi bir performans
sergilemektedir. Ayrıca Tyreus-Luyben, Klasik
Ziegler-Nichols ve Ziegler Nichols- Pessen
Integral kuralı metotlarıyla belirlenen PID
parametreleriyle elde edilen cevaplara göre,
Tyreus-Luyben metoduyla elde edilen PID
parametreleri
ile
oluşturulan
aktif
süspansiyonlu sistemin cevabının çok daha iyi
ve istenilen cevaba yakın olduğu görülmektedir.

parametreleriyle elde edilen cevaplar, Ziegler
Nichols Pessen Integral Kuralı PID
parametreleriyle elde edilen cevaplardan çok
daha iyi olsa da, Tyreus-Luyben metoduyla elde
edilen PID parametreleri ile sistemin cevabı çok
daha iyidir. Tablo.6.‘da hem araba kütlesinin
hem de tekerlek-aks kütlesinin Tyreus-Luyben
metoduyle elde edilen PID parametreleriyle
oluşturulan cevaplarındaki kalıcı durum hataları
yüzde cinsinden verilmiştir ve tümü kabul
edilebilir sınırlardadır. Sonuç olarak bu sistem
için PID parametrelerini belirlerken, TyreusLuyben metodunu kullanmak istenilen cevaba
yakın bir cevap elde etmek açısından çok daha
iyi olacaktır.
7. SONUÇLAR
İyi bir süspansiyon sistemi performansı genel
olarak yolcu konforu ve iyi bir yol tutuşu olmak
üzere iki kriter üzerine değerlendirilmektedir.
Pasif süspansiyonlarda yolculuk sırasında
meydana gelen titreşimleri engellemek için yay
ve damper elemanları bulunmaktadır. Ancak bu
elemanlar her zaman titreşimleri iyi bir şekilde
ve
kısa
bir
süre
içerisinde
sönümleyememektedir. Bu yüzden, daha iyi bir
yol tutuşu ve yolcu konforu için yarı-aktif ve
aktif süspansiyonlar kullanılmaktadır. Aktif
süspansiyon sistemleri, otomobil gövdesi
hareketini
tekerleklerdeki
yol
düzensizliklerinden meydana gelen titreşimleri
izole ederek bu istenmeyen etkileri azaltır ve
pasif süspansiyona göre daha iyi bir sürüş
konforu sağlar. Daha önce de bahsedildiği gibi,
bu çalışmada, PID kontrolcülü aktif
süspansiyon sistemine sahip bir çeyrek araba
modeli
için
yapılan
matematiksel
modellemenin ardından Ziegler-Nichols ve

Tablo.6. Tyreus-Luyben Metodu PID parametreleriyle
elde edilen cevabın kalıcı durum hataları

Kalıcı durum hataları (%)

Araba kütlesi
cevabı
Tekerlek-aks
kütlesi cevabı
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1.Yol
Profili
0,0402

2.Yol
Profili
0,000329

3.Yol
Profili
0,476

0,0000033

0,0001

0,0196
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Şekil.11. Farklı yol profilleri için araba kütlesinin cevabı

Şekil.12. Farklı yol profilleri için araba kütlesinin titreşiminin 0-1 saniye arası geçici cevabı

Şekil.13. Farklı yol profilleri için tekerlek-aks kütlesinin cevabı

187

Erdoğan ve ark.

methods, Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 14,
2017, p. 233-237.

8. SEMBOLLER VE KISALTMALAR
b = Süspansiyon sistemi sönüm katsayısı
GM= Gain margin (kazanç marjı)
k1 = Tekerlek lastik yay katsayısı
k2 = Süspansiyon sistemi yay katsayısı
Kcu=Kritik kazanç
Kd = Türev etki katsayısı
Ki = İntegral etki katsayısı
Kp = Oransal etki katsayısı
m1 = Tekerlek ve aksların toplam kütlesi
m2 = Arabanın ¼ kütlesi
Pu= Salınım periyodu
Td = Türev zamanı
Ti = İntegral zamanı
y, y1 = Sistemin titreşim hareketleri
z = Yol pürüzlülüğü
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DOLANIM HAREKETİNE MARUZ KALAN DÖNEN BİR ÇUBUĞUN
DİNAMİK KARARLILIĞI
Gökhan BULUT
Haliç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 34445, İSTANBUL
gokhanbulut@halic.edu.tr
Dolanım hareketine maruz kalan dönen bir çubuğun dönme düzlemi içindeki eğilme titreşimlerinin
dinamik kararlılığı incelenmiştir. Bu amaçla, dairesel bir yörünge üzerinde dolanım hareketi yapan
dönen bir göbek ve sabit kesitli bir Euler-Bernoulli çubuğundan ibaret bir rotor-pala sistemi ele
alınmıştır. Çubuğun kısmi türevli integro-diferansiyel denklemi Galerkin yöntemi ile ayrıklaştırılmış
ve periyodik katsayılı bir adi diferansiyel denklem takımı elde edilmiştir. Bu parametre tahrikli
sistemin kararlılığı bir monodromi matris yöntemi ile incelenmiş ve dolanım hareketinin ve sistem
parametrelerinin sistemin kararlılığı üzerindeki etkisi kararlılık kartları ile gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dolanım hareketi, Euler-Bernoulli çubuğu, Dinamik kararlılık

DYNAMIC STABILITY OF A ROTATING BLADE SUBJECTED TO A WHIRLING
MOTION
ABSTRACT
Dynamic stability of in-rotation-plane, lateral vibrations of a rotating beam subjected to a whirling
motion is studied. For this purpose, a rotor-blade system consisting of a rotating hub which is
whirling on a cicular orbit and a uniform, Euler-Bernoulli beam is considered. The integro-partial
differential equation of the beam is discretized via Galerkin’s method and a set of ordinary
differential equations with periodic coefficients is obtained. Stability of this parametrically excited
system is examined via a monodromy matrix method and the effects of whirling motion and the
system parameters on the stability of the system are visualized by stability charts.
Keywords: Whirling motion, Euler-Bernoulli beam, Dynamic stability
rotora bağlı bir göbek ve bu göbeğin üzerinde
yer alan ve onunla birlikte dönen palalardan
oluşan sistemleri ele alan bazılarına değinmek
yerinde olur. Ancak, bu çalışmaları, göbeğin,
dolanım hareketi esnasında, herhangi bir
jiroskopik etkiye maruz kalmadan, hep aynı
düzlem içerisinde kalarak hareket ettiği (ör.
Jeffcott
rotoru)
sistemleri
inceleyen
çalışmalarla sınırlandıralım.

1. GİRİŞ
Dönen makinaların birçok önemli ve kritik
uygulama alanlarına sahip olmaları nedeniyle,
bu makinaların titreşim karakteristiklerinin
belirlenmesi problemi araştırmacıların yakın
ilgisini çekmektedir. Bu makinalardan,
özellikle, bir rotora bağlı olarak dönen
çubuklar taşıyan rotor-pala sistemleri, üzerinde
yoğun olarak çalışılan sistemlerdir. Rotor-pala
sistemlerinde
karşılaşılan
en
önemli
problemler, palalarda bir sebeple açığa çıkan
titreşimlerin yarattığı problemleridir ve bu
titreşimler, genellikle, palanın bağlı olduğu ve
onunla birlikte hareket ettiği rotor kaynaklıdır.
Bu durum, incelemelerin, palaların hareketini
rotorun hareketi ile birlikte ele alan bağlaşık
modeller üzerinden yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Literatürde, bağlaşık modeller
üzerinden yapılan birçok çalışma mevcuttur.
Bu çalışmalardan, dolanım hareketi yapan

Genta [1] ve Ghazavi ve ark. [2], bir Jeffcott
rotoruna burulma yayları ile bağlı rijid
çubuklardan (sarkaçlardan) oluşan bir sistem
ele almışlar, bu sistemde, rotorun hareketi ile
çubukların açısal yer değişimleri arasındaki
bağlaşıklığı
incelemişler,
Campbell
diyagramlarını elde ederek sistemin kararlılığı
hakkında değerlendirmeler yapmışlardır.
Najafi [3] ve ark., bir Jeffcott rotor ve ona bağlı
olarak dönen bir Euler-Bernoulli çubuğu ele
almışlar ve lineer olmayan bir model üzerinden
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kararlılık
ve
çatallanma
analizi
gerçekleştirmişlerdir. Najafi [4], Jeffcott rotor
ve Euler-Bernoulli çubuğundan oluşan bir
sistemin lineer olmayan titreşimlerini ele alıp
sistemin kritik hızlardaki davranışını bir
pertürbasyon yöntemi yardımı ile incelemiştir.
Kim [5] ve ark., Jeffcott rotora bağlı olarak
dönen elastik çubuklardan oluşan bir rotor-pala
sistemi için lineer olmayan bir model
önerisinde bulunmuşlar, sistemin lineer
olmayan
dinamik
cevabına
sistem
parametrelerinin etkisini incelemişlerdir. Yine,
Kim [6] ve ark., [5] nolu çalışmada verilen
lineer olmayan modeli lineerleştirerek dönme
hızının ve yatak elastikliğinin sistem doğal
frekansları üzerindeki etkisini ve sistemin
kararlılığına yatak elastikliğinin etkisini
incelemişlerdir. Bütün bu çalışmalarda, rotor,
iki serbestlik dereceli bir sistem olarak ele
alınmış,
rotor
ve
palaların
hareket
denklemlerini bir arada ele alan lineer ve lineer
olmayan bağlaşık modeller üzerinden çeşitli
incelemeler gerçekleştirilmiştir.

X
x
t
B
XG
t

R

G r

P

𝜌, 𝐴, ℓ, 𝐸𝐼

y

O

YG

Y

Dairesel dolanımın
yörüngesi
Şekil 1. Dairesel dolanım hareketine maruz kalan dönen
çubuk

Ele alınan sistemde, bir sebeple ortaya çıkmış
olan dolanım hareketi esnasında, rotora bağlı
olarak dönen r yarıçaplı göbeğin, herhangi bir
jiroskopik etkiye maruz kalmadan, dolanım
hareketi esnasında hep aynı düzlem içerisinde
kaldığı kabul edilmiştir. Böylece, olası en basit
dolanım hareketinin, rotora bağlı olarak dönen
bir çubuğun dinamik kararlılığı üzerindeki
etkisinin incelenmesi için basit bir model
ortaya konmuş olmaktadır.

Bu çalışmada ise, inceleme konusu olan rotorpala sisteminde, rotorun, dairesel dolanım
hareketi yaptığı, bu hareket esnasında, rotora
bağlı göbeğin herhangi bir jiroskopik etkiye
maruz kalmadan, hep aynı düzlem içerisinde
kalarak hareket ettiği kabulü yapılmıştır.
Böylece, rotorun, bir Jeffcott rotoru olarak
hesaba katıldığı sistemde, göbeğin hareketi
veri alınarak, göbeğe bağlı olarak dönen
çubuğun dönme düzlemi içerisindeki eğilme
titreşimleri incelenmiştir. Hareket denklemleri
Mathieu-Hill denklemleri formunda olan bu
titreşimler, parametre tahrikli titreşimler olarak
adlandırılırlar ve kendine özgü rezonans
koşullarına
sahiptirler.
Bu
koşulların
belirlenmesi problemi de dinamik kararlılık
analizi olarak adlandırılır. İncelenen sistemde,
dinamik kararlılık analizi, kararlılık kartının
eksiksiz olarak elde edilmesine olanak
sağlayan bir monodromi matris yöntemi
yardımıyla gerçekleştirilmiş ve sonuçlar
Strutt–Ince diyagramları formunda verilmiştir.

Göbeğe bağlı olarak dönen çubuk, KelvinVoigt malzeme sönümüne sahip, düzgün
kesitli, homojen bir Euler-Bernoulli çubuğu
olarak ele alınmıştır. Bu çubuğun Bxy eksen
takımında tanımlı, dönme düzlemi içindeki
eğilme titreşimlerine ilişkin kısmi türevli
integro-diferansiyel denkleminin
𝐸𝐼
ℓ

𝑦(𝑥, 𝑡) + 𝜂

∫ 𝑓 (𝜉, 𝑡)𝑑𝜉
𝑓 (𝑥, 𝑡) = 0,

( , )

( , )

+ 𝜌𝐴

+ 𝑓 (𝑥, 𝑡)

( , )
( , )

−
−
(1)

şeklinde olduğu gösterilebilir. Burada, fx(x,t)
ve fy(x,t), kirişin üzerinde yer alan bir P
noktasındaki
birim
uzunluğa
etkiyen
eylemsizlik kuvvetlerinden kaynaklanan,
sırasıyla, eksenel ve enine yayılı kuvvetler; 𝜂,
viskoz sönüm katsayısı; 𝜉, kukla değişken; EI,
eğilme rijitliği; A, kesit alanı; ℓ, çubuğun boyu
ve 𝜌, yoğunluktur.

2. MATEMATİK MODEL
İncelemeye esas olarak Şekil 1’de gösterilen
sistem ele alınacaktır. Bu sistemde, yarıçapı r
olan ve sabit  açısal hızı ile dönen, aynı
zamanda OZ ekseni etrafında R yarıçaplı bir
daire üzerinde  sabit frekansıyla dolanım
hareketi yapan bir göbek ve bu göbeğe bağlı
olarak dönen bir çubuk görülmektedir.

Şimdi, göbeğin kendi ekseni etrafında
dönmesinin yanında, yaptığı R yarıçaplı
dolanım hareketi de göz önüne alınarak,
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çubuğun dönme düzlemi içerisindeki eğilme
titreşimlerinin hareket denklemi elde edilsin.

(1 − 𝑢 ) 𝑣 +
(
𝛽 (𝛼 + 𝑢)}𝑣 − (

Bxy eksen takımında tanımlı eksenel ve enine
yayılı kuvvetler

(
( )

𝑓 (𝑥, 𝑡) = −𝜌𝐴
( )

2Ω

,

(2)
( )

𝑓 (𝑥, 𝑡) = −𝜌𝐴 −
( )

𝑐𝑜𝑠Ωt +

𝜔=

(3)

(4)

𝑌 (𝑡) = 𝑅𝑠𝑖𝑛 𝜈𝑡

(5)

( , )

( , )

+ 𝜌𝐴

( , )

𝑣 (𝑢, 𝜏) = ∑

−

(

)

𝑣̇

+(

)

𝜔 𝛾 (1 − 𝑢)𝑐𝑜𝑠 𝜏 + 𝛽

𝑣

,

(9)

𝑔 (𝜏) ∙ 𝜑 (𝑢)

(10)

şeklinde ifade edilebilir. Burada, 𝜑 (𝑢), Denk.
(9)’da verilmiş sınır şartlarını sağlayan ve
hareketsiz, sabit kesitli bir konsol kirişin
özfonksiyonları olan ağırlık fonksiyonlarıdır.
Bu ağırlık fonksiyonları,

ifadesine ulaşılır. Denk. (6), dairesel bir
yörünge üzerinde dolanım hareketine maruz
kalarak dönen bir çubuğun dönme düzlemi
içindeki küçük genlikli eğilme titreşimlerinin
hareket denklemidir ve bu denklemin
|

ℓ

Denk. (7) ve (9) ile tanımlı sınır değer
problemi, Galerkin Yöntemi yardımıyla, sonlu
sayıda adi diferansiyel denklemden oluşan bir
denklem takımı ile yaklaşık olarak temsil
edilebilir. Bu amaçla, n. mertebeden bir
yaklaşık çözüm için Galerkin açınımı

(6)

𝐿(𝑣) = 𝑣̈ + |

, 𝜔∗ =

şeklindeki konsol kiriş sınır şartlarıdır.

+
( , )

∗

𝑣 (1) = 0, 𝑣 (1) = 0.

−

𝜌𝐴{𝑅𝜈 cos[(𝜈 − Ω)t] + Ω (𝑟 + 𝑥)}
𝜌𝐴{𝑅𝜈 sin[(𝜈 − Ω)t] + Ω 𝑦(𝑥, 𝑡)} = 0

, 𝜁 = 𝜂𝜔∗ , 𝛽 =

𝑣(0) = 0, 𝑣 (0) = 0,

𝜌𝐴 𝑅𝜈 cos[(𝜈 − Ω)t] (ℓ − 𝑥) + Ω 𝑟(ℓ −
𝑥) + (ℓ − 𝑥 )

, 𝛼 = ℓ , 𝜏 = |𝜈 − Ω|𝑡, 𝛾 = ℓ ,

Denk. (7), ele alınan sistemdeki çubuğun
dönme düzlemi içindeki eğilme titreşimlerine
ilişkin
boyutsuzlaştırılmış
hareket
denklemidir. Bu denkleme eşlik eden sınır
şartları ise

Sistemin hareket denklemini elde etmek üzere,
(4) ve (5) nolu denklemlerdeki XG ve YG, (2)
ve (3)’te yerlerine yazılır, ardından (2) ve (3),
(1)’de yerlerine konulur, göbeğin kendi ekseni
etrafında sabit  açısal hızıyla dönmesi özel
= 0 olduğu dikkate alınır ve lineer
halinde
hareket denklemlerini elde etmek üzere
sistemin küçük genlikli titreşimler yaptığı
kabul edilirse
𝑦(𝑥, 𝑡) + 𝜂

∗

ℓ

seklinde tanımlanmıştır ve sgn, işaret
fonksiyonunu, noktalar ve üsler, sırasıyla,
boyutsuz zaman  ve u’ya göre türevleri
göstermektedir. , boyutsuz göbek yarıçapı, ,
boyutsuz dolanım yarıçapı, , boyutsuz
dolanım frekansı ve , göbeğin boyutsuz
dönme hızıdır.

şeklinde ifade edilebilir.

𝐸𝐼

(7)

(8)

şeklinde yazılabilir. Burada, XG(t) ve YG(t)
göbeğin merkezinin OXY eksen takımında
tanımlanmış mutlak koordinatlarıdır ve
göbeğin R yarıçaplı dairesel bir yörüngede 𝜈
sabit açısal hızı ile dönmesi kabulü altında
𝑋 (𝑡) = 𝑅𝑐𝑜𝑠 𝜈𝑡,

𝑣=

𝛾 𝑠𝑔𝑛(𝜔 − 𝛽)𝑠𝑖𝑛 𝜏

𝑢=ℓ,𝑣=

𝑠𝑖𝑛Ωt +

(𝑟 + 𝑥) − Ω 𝑦(𝑥, 𝑡)

)

{𝜔 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜏 +

şeklinde boyutsuz hale getirilebileceği
gösterilebilir.
Burada,
ilgili
boyutsuz
parametreler

𝑦(𝑥, 𝑡) − Ω (𝑟 + 𝑥) −

𝑠𝑖𝑛Ωt −

( , )

𝑐𝑜𝑠Ωt +

)

)

𝜑 (𝑢) = 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜆 𝑢 − 𝑐𝑜𝑠 𝜆 𝑢 −
(𝑠𝑖𝑛ℎ 𝜆 𝑢 − 𝑠𝑖𝑛 𝜆 𝑢)

−

(11)

şeklinde tanımlı olupi’ler, hareketsiz, sabit
kesitli bir konsol kirişin özfrekanslarıdır ve bu

𝛼(1 − 𝑢) +
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rezonans koşullarının belirlenmesi problemi,
dinamik kararlılık analizi olarak adlandırılır ve
ilgili denklem sisteminin homojen kısmının
hesaba katılmasını gerekli kılar.

özfrekanslar, 1 + cosh 𝜆 cos 𝜆 = 0 frekans
denkleminden hesaplanabilir.
Denk. (10), Denk. (7)’de yerine konulup,
ardından

Denk. (17)’nin
∫ 𝐿(𝑣 ) 𝜑 𝑑𝑢 = 0;

𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(12)
𝐠̈ (𝜏) + |

şeklindeki ortogonalizasyon şartı yazılıp
Galerkin yönteminin bilinen işlemleri ile
devam edilirse,
𝑔̈ + |
(

)

|

𝜆 𝑔̇ + (

∑

)

Burada,

𝐴 = ∫ [(1 − 𝑢)𝜑 − 𝜑 ]𝜑 𝑑𝑢,
𝐵 =∫

(18) ifadesi durum uzayında, 𝐡 = 𝐠
ve

(13)

denklem takımına ulaşılır.
Kronecker deltasıdır ve

(1 − 𝑢 )𝜑 − 𝑢𝜑 𝜑 𝑑𝑢,

𝑐 = ∫ 𝜑 𝑑𝑢.

𝐇(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜔, 𝜁; 𝜏) =
𝟎
𝚲 − (𝛼𝛽 + 𝛾𝜔 cos 𝜏)𝐀
−
(
)
−𝛽 (𝐁 + 𝐈)

𝛿 ,

(14)
(15)
(16)

)

[𝚲 − (𝛼𝛽 +

)

𝛾𝐜 𝑠𝑔𝑛(𝜔 − 𝛽)sin 𝜏,

|

𝚲

(20)

Floquet teorisi [7]’ne göre, (19)’un temel
çözümler matrisi

𝛾𝜔 cos 𝜏)𝐀 − 𝛽 (𝐁 + 𝐈)]𝐠(τ) =
(

−|

olarak gösterilebilir. (19) ifadesinde, 0 ve I
matrisleri, sırasıyla, nxn boyutlu sıfır ve birim
matrisleridir.

Denk. (13),
𝚲 𝐠̇ (𝜏) + (

𝐈

şeklinde tanımlı 2nx2n boyutlu 2−periyodik
matris olmak üzere,

tanımları mevcuttur.

|

𝐠

(19)

𝐡 = 𝐇(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜔, 𝜁; 𝜏) ∙ 𝐡

𝐠̈ (𝜏) + |

[𝚲 − (𝛼𝛽 +

şeklindeki homojen kısmı göz önüne alınsın ve
monodromi matris yöntemi yardımı ile Denk.
(18)’in çözümlerinin kararlılığı incelensin. Bu
yöntem aşağıdaki gibi özetlenebilir.

𝛾𝑐 𝑠𝑔𝑛(𝜔 −

𝛽)𝑠𝑖𝑛𝜏; 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

)

(18)

𝜆 𝑔 −

)

𝚲 𝐠̇ (𝜏) + (

𝛾𝜔 cos 𝜏)𝐀 − 𝛽 (𝐁 + 𝐈)]𝐠(τ) = 0

(𝛼𝛽 + 𝛾𝜔 𝑐𝑜𝑠𝜏)𝐴 +

𝛽 (𝐵 + 𝛿 ) 𝑔 = (

|

(17)

𝚽(𝜏) = 𝐐(𝜏)𝑒 𝐑

şeklinde matris-vektör formunda yazılabilir.
Burada, g, n-boyutlu Galerkin koordinatları
vektörü, A, B ve c, tanımları Denk. (14-16)’da
verilmiş olan, sırasıyla, nxn boyutlu simetrik
matrisler ve n-boyutlu bir vektördür, 𝚲,
elemanları 𝜆 𝛿 olan nxn boyutlu köşegen bir
matristir. Denk. (17) dairesel dolanım
hareketine maruz kalarak dönen bir çubuğun
dönme düzlemi içindeki eğilme titreşimlerine
ait ayrıklaştırılmış hareket denklemidir.

(21)

şeklinde ifade edilebilir. Burada, Q(τ),
2−periyodik bir matris ve R, momodromi
matrisi olarak isimlendirilen bir S matrisi ile
𝐑 = (1/2𝜋)log𝐒 şeklinde ilişkili sabit bir
matristir. Çözümün, bir 0 anı için 𝚽( ) = 𝐈
şeklinde normalize edilmesi ile monodromi
matris 𝐒 = 𝚽( + 2π) olarak elde edilebilir.
Monodromi matrisinin k; k=1,2,...,2n
özdeğerleri
Floquet
çarpanları
olarak
adlandırılır ve sistemin kararlılığını tayin
etmekte kullanılır. Sistem, ancak ve ancak,
belirli
bir
sistem
parametreleri
kombinasyonunda hesaplanan bütün Floquet
çarpanları için mod(k)1; k=1,2,...,2n ifadesi
sağlanıyorsa kararlıdır, aksi halde (en az bir
Floquet çarpanının modülü birden büyükse)
kararsızdır.

3. DİNAMİK KARARLILIK ANALİZİ
2-periyodik katsayılı, homojen olmayan, adi,
lineer bir diferansiyel denklem takımı olan (17)
ifadesi, bir Mathieu-Hill denklem sistemine
karşılık gelmektedir ve bu sistemlerin
çözümlerinin kararlılığının yitimi, kendine
özgü rezonans koşullarında açığa çıkar. Bu
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Kararlılık
kartlarının
değerlendirmesine
geçmeden önce, ele alınan sistemin sönümsüz
serbest titreşimlerinin doğal frekanslarının
belirlenmesi yararlı olacaktır. Bilindiği gibi,
kararsızlık bölgelerinin  ekseninden çıkış
noktaları ve kararlılık kartı üzerindeki
yerleşimleri, ele alınan sistemin doğal
frekanslarına bağlı olarak belirlenebilmektedir.
Buna göre, Denk. (18)’de 𝜁 = 0 alınır, 𝜏 =
|𝜈 − Ω|𝑡 zaman boyutsuzlaştırması yerine 𝜏 =
𝜔∗ 𝑡 boyutsuzlaştırmasına geçilir ve =
alınırsa,

Sistem
parametrelerinin
belirli
bir
kombinasyonu için kararsız olan bir sistemde,
hangi tip rezonansın ortaya çıktığı Floquet
çarpanlarının argümanları yardımıyla kolayca
belirlenebilir. Buna göre, modülü birden büyük
olan bir k. Floquet çarpanına (mod(k)>1)
sahip kararsız bir sistem için şu saptamalar
yapılabilir:
i) Eğer 𝑎𝑟𝑔(𝜎 ) = 0 ∓ 2𝑖𝜋; i=0,1,2…, ise,
harmonik parametrik rezonans;
ii) Eğer 𝑎𝑟𝑔(𝜎 ) = 𝜋 ∓ 2𝑖𝜋; i=0,1,2…, ise,
harmonik-altı parametrik rezonans;

𝐠̈ (𝜏) + {𝚲 − 𝛽 [(𝛼 + 𝛾)𝐀 + 𝐁 + 𝐈]}𝐠(τ) = 𝟎
(23)

iii) Eğer 0 < |𝑎𝑟𝑔(𝜎 )| < 𝜋 ise, bileşik
(kombinasyon) rezonans meydana gelir.
(22)

ifadesine ulaşılır. Bu ifade, göbeğin, eş yönlü
(>0) ve eş zamanlı (senkron, =) dolanım
hareketi yapması esnasında çubuğun eğilme
titreşimlerine ilişkin hareket denklemine
karşılık gelir. Bu durumda, parametre tahrik
ortadan kalkmıştır ve çubuk, dolanım yarıçapı
ve göbek yarıçapının toplamı olan (𝛼 + 𝛾)
yarıçapına sahip dairesel bir yörüngede 𝛽
açısal hızı ile dönmektedir. Bu çubuğun doğal
frekanslarını elde etmek üzere, 𝐠 = 𝐆𝑒
şeklinde harmonik çözüm kabulü yapılır ve
Denk. (23) yeniden ele alınırsa,

Bu çalışmada, monodromi matrisi S, Denk.
(20)’nin adım kontrollü Runge-Kutta yöntemi
kullanılarak sayısal integrasyonla çözümüyle
elde edilmiş ve sistemin kararlılığı, hesaplanan
özdeğerler yardımıyla değerlendirilerek çeşitli
parametre düzlemlerinde kararlılık kartları
elde edilmiştir.
Monodromi matris yöntemi, parametre tahrikli
sistemlerin kararlılık analizlerinin yapılması
için oldukça güvenilir bir yöntemdir ve
parametrik rezonans bölgeleri yanında, bileşik
rezonans bölgelerinin de hesaplanmasına
olanak sağlaması nedeniyle tam bir kararlılık
analizinin
elde
edilmesini
mümkün
kılmaktadır. Yöntem, kararlılık kartı elde
edilecek parametre düzleminin taranarak her
noktasının teker teker kontrol edilmesi esasına
dayanır. Dolayısıyla, tarama sıklığı arttıkça
(tarama periyodu küçüldükçe), ince kararsızlık
bölgelerinin saptanması kolaylaşır. Ancak,
tarama periyodunun küçülmesi, kararlılık
kartının elde edilmesi için gereken hesaplama
süresinin artması dezavantajına sebep
olmaktadır. Bu çalışmada, tarama periyodu
10-2 alınmıştır.

det[Λ − 𝛽 [(𝛼 + 𝛾)A + B + I] − 𝜇 I] = 0

(24)
özdeğer analizi problemine ulaşılır. Burada,
𝜇 ’ler çubuğun boyutsuz doğal frekanslarıdır.
Ele alınan parametre tahrikli sistemde, sistemin
doğal frekanslarının, bu doğal frekansların
harmoniklerinin ve bileşkelerinin tahrik
frekansı olan |-| ile tahrik edileceği göz
önüne alındığında, kararsızlık bölgeleri için şu
belirlemeler yapılabilir. Eğer,  ekseni
üzerinde parametre tahrik ortadan kalkıyorsa
ve sönüm hesaba katılmazsa, i. titreşim
moduna ilişkin k. mertebeden harmonik ve
harmonik-altı parametrik rezonans bölgeleri 
ekseninden, sırasıyla,

4. UYGULAMALAR
Bu bölümde, ele alınan sistemin dinamik
kararlılık analizine ilişkin sayısal örneklere yer
verilecektir. Sonuçlar  − ve |𝜔| − ile
−,
−
parametre
düzlemlerinde
oluşturulmuş kararlılık kartları formunda
verilecektir. Bütün sayısal örneklerde, Denk.
(10)’da verilen Galerkin serisi açınımındaki
terim sayısı n=3 alınmıştır.

𝜔

,ü

=∓

+ 𝛽, 𝜔

,ü

=∓

+ 𝛽 , k=1,2...;
(25)

noktalarından, k. mertebeden toplam ve fark
tipi bileşik rezonans bölgeleri ise  ekseninden
𝜔

∓ ,ü

=∓

∓

+ 𝛽; 𝑗 > 𝑖, k = 1,2, …. (26)

noktalarından çıkarlar.
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Fig. 2. Kararlılık kartları; a, b) Zıt ve eş yönlü dolanımda dönme hızı ’nın dinamik kararlılığa etkisi (=0.1, =0.1,
=0.0001), c) Eş zamanlı dolanım hareketi için serbest titreşim analizi sonuçları.

çubuk sertleşmekte ve doğal frekansları da
artmaktadır ve bu durum, bu frekanslar esas
alınarak
çizilen
ve
(c)’de
verilen
fonksiyonlardan da görülebilmektedir. Buna
paralel olarak, (a)’daki kararsızlık bölgeleri de,
hem eş yönlü dolanım (>0), hem de zıt yönlü
dolanıma (<0) ilişkin parametre bölgelerinde,
sırasıyla, pozitif ve negatif yönlerde
dikleşmektedir. ii) =0 veya = için
parametre tahrik ortadan kalkmaktadır. Bu
doğrulardan uzaklaştıkça, kararsızlık bölgeleri
de açığa çıkmaya başlamaktadır ve 
ekseninden çıktıkları yerler ve yerleşimleri,
(c)’de verilen fonksiyonlarla tutarlıdır. iii) Eş
yönlü (>0) ve eş zaman-altı (<β) dolanımın
görüldüğü parametre bölgesinde, 1. moda
ilişkin, 1. mertebeden harmonik kararsızlık
bölgesinin var olduğu, bu bölgenin üstünde
daha yüksek mertebeden harmonik ve
harmonik-altı
kararsızlık
bölgelerinin
genişlikleri
gittikçe
azalacak
şekilde
yerleştikleri görülmektedir. Benzer durum, eş
yönlü (>0) ve eş zaman-üstü (<β)
dolanımın olduğu parametre bölgesinde de
gözlenmekte, ancak, bölgeler birbirine çok
yakın olduklarından ayırt edilememektedir. iv)
Ele alınan sistemde, parametre tahrik, işaret
bağımsız, harmonik kosinüs fonksiyonu ile
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Şekil 2. (a)’da,

Denk. (25) ve (26)’da, üst indis a, eş zaman-altı
(senkron-altı) dolanımı (<β), ü, eş zamanüstü
(senkron-üstü)
dolanımı
(>β)
göstermektedir. Böyle bir belirlemeye
gidilmesinin nedeni, eş zaman-altı ve eş
zaman-üstü dolanımda aynı mahiyette
bölgelerin açığa çıkmasıdır.
İlk olarak, boyutsuz göbek yarıçapı =0.1,
boyutsuz dolanım yarıçapı =0.1 ve sönüm
oranı =0.0001 olan bir sistem ele alınmış ve
Şekil 2. (a)’da, eş ve zıt yönlü dolanım için
− parametre düzleminde kararlılık kartı
verilmiş, (b)’de, aynı kararlılık kartı |𝜔| −
parametre düzlemi için düzenlenerek yeniden
verilmiştir. (c)’de ise, eş zamanlı dolanıma
maruz kalan çubuğun eğilme titreşimlerinin
doğal frekanslarına ilişkin bazı fonksiyonlar,
(a)’daki kararsızlık bölgelerinin yerleşimleri
hakkında fikir vermeleri açısından, Denk. (25)
ve (26) yardımıyla çizilmiştir. Buna göre, (a)
ile kıyas yapılabilmesi için, (c)’deki düşey
eksen, ilgili eşitliklerin sağ tarafı dikkate
alınarak +β olarak hesaba katılmıştır. Ayrıca,
(a)’da verilen kararlılık kartında bazı bölgeler,
(25) ve (26) ifadeleri göz önüne alınarak
etiketlenmiştir. Şekil 2’de verilen grafikler
üzerine şu değerlendirmeler yapılabilir: i)
’nın artması ile birlikte, beklendiği üzere,
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(a)



(b)

ω

Fig. 3. Kararlılık kartları; Zıt ve eş yönlü dolanımda a) Dolanım yarıçapı ’nın (=0.5, =4, =0.0001),
b) Göbek yarıçapı ’nın dinamik kararlılığa etkisi (=0.1, =4, =0.0001)

eş zamanlı dolanıma karşılık gelen =
doğrusunun altında ve üstünde yer alan
kararsızlık gölgelerinin  ekseninden çıktıkları
yerlerin, =0 noktasına göre simetrik olmaları
beklenir ve bu durum, yatay ekseni |ω| olarak
alınan Şekil 2. (b)’de açıkça görülmektedir. Bu
grafikte, = 0 doğrusu dikkate alındığında, bu
doğrunun altında ve üstünde yer alan bölgeler
birbirlerinin
devamı
olacak
şekilde
yerleşmektedirler.

daha yüksek mertebeden harmonik ve
harmonik-altı kararsızlık bölgelerinin açığa
çıktığı ve bu bölgelerin genişlikleri gittikçe
azalacak şekilde sıralandıkları görülmektedir.
Benzer durum, Şekil 2. (a)’da da
gözlemlenmiştir. iv) Şekil 3. (b)’de α’nın
artmasıyla birlikte, kararsızlık bölgelerinin
>0 olduğu parametre bölgesinde sağa, <0
olduğu parametre bölgesinde ise sola doğru
kaydığı gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise,
α’nın artmasıyla birlikte merkezkaç kuvvet
etkisinin artması ve çubuğun sertleşerek doğal
frekanslarının büyümesidir. α’nın artmasının,
bazı kararsızlık bölgeleri hariç bölge
genişlikleri üzerinde kayda değer bir etkisinin
olmadığı görülmektedir.

Diğer iki uygulama örneği için, boyutsuz
dönme hızı =4 ve sönüm oranı =0.0001
alınmıştır. İlkinde, boyutsuz göbek yarıçapı
=0.5 olan bir sistem için boyutsuz dolanım
yarıçapı ’nın; ikincisinde ise, boyutsuz
dolanım yarıçapı =0.1 olan bir sistem için
boyutsuz göbek yarıçapı α’nın kararlılık
üzerindeki etkisi incelenmiş ve sonuçlar, Şekil
3’te verilmiştir. Şekil 3’te verilen kararlılık
kartlarının incelenmesi ile şu sonuçlara
ulaşılabilir: i) Şekil 3. (a)’da, =0 iken dolanım
hareketi ortadan kalktığı için, kararsızlık
bölgeleri  ekseninden (25) ve (26) ifadeleri ile
tanımlı noktalardan çıkmaktadır. ’nın
artmasıyla birlikte, kararsızlık bölgeleri hızla
genişlemekte ve ele alınan parametre
düzleminin büyük kısmı kararsız hale
gelmektedir. ii) Her iki örnekte de, eş zamanlı
dolanım hareketine karşılık gelen =4 doğrusu
altında kalan ve eş yönlü dolanımın (>0)
açığa çıktığı parametre bölgesinde, herhangi
bir kararsızlık bölgesine rastlanmamıştır. iii)
=10 değerinin altında, 1. moda karşılık gelen,
1. mertebeden harmonik kararsızlık bölgesi ve

5. SONUÇ
Bu çalışmada, dairesel dolanım hareketi yapan
bir rotora bağlı olarak dönen bir EulerBernoulli çubuğunun dönme düzlemi içindeki
eğilme titreşimlerinin kararlılığı incelenmiştir.
İncelemede, dolanım yarıçapı, göbek dönme
hızı ve göbek yarıçapının çubuğun kararlılığı
üzerindeki etkilerini ortaya koyan kararlılık
kartları verilmiştir.
Yapılan inceleme sonucu, dolanım hareketinin,
çubuğun kararlılığı üzerinde çok ciddi etkisinin
olduğu, dolanım hareketinin başlamasıyla
birlikte, hem zıt (<0) hem de eş yönlü (>0)
dolanım hareketinin ortaya çıktığı parametre
bölgelerinde, çubuğun eğilme titreşimlerinin
çok hızlı kararlılık yitimine uğradığı
saptanmıştır.
Dolanım
yarıçapı
’nın
artmasıyla birlikte, kararsızlık bölgeleri
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gittikçe genişlemekte ve dolanım frekansı
’nın geniş parametre aralığında sistemin
kararsız hale geldiği, eş yönlü ve eş zaman-altı
(<β) parametre bölgesinde çok ince
kararsızlık bölgelerinin açığa çıktığı ve α’nın
artmasıyla birlikte bu bölgelerin ortadan
kalktığı görülmüştür. α ve β’nın artmasıyla
birlikte, çubuk sertleşmiş ve buna paralel
olarak, kararsızlık bölgeleri yüksek frekans
bölgelerine doğru ötelenmişlerdir.
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Doğal frekanslar ve ters rezonans frekansları mekanik yapıların önemli dinamik özelliklerindendir.
Herhangi bir mekanik sistem doğal frekanslarından herhangi birinde bir harmonik kuvvet etkisi
altında kalırsa rezonans durumu ortaya çıkmaktadır. Birçok yapısal dinamik çalışmasında doğal
frekanslar daha güvenli bölgelere kaydırılarak bu durum önlenmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra
herhangi bir mekanik yapı üzerinde titreşimden etkilenmesi istenmeyen bir noktada ve frekansta ters
rezonans frekansı oluşturularak bazı titreşim problemlerine çözüm sağlanabilir. Çünkü mekanik
yapılarda ters rezonans frekanslarına denk gelen frekanslarda, sistem üzerindeki ilgili noktalarda
titreşim hareketi görülmez. Bu çalışmada, Sherman-Morrison formülüne dayalı yapısal değişiklik
yönteminin sürekli sistemlere uygulanarak farklı sınır koşullarındaki çubukların mevcut ters
rezonans frekansları istenen değerlere kaydırılmaya veya mevcut değil ise oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu şekilde, çubuk yapı üzerinde belirli frekanslardaki tahriklere karşı duyarsız
noktaların oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntemin geçerliliği sayısal uygulamalar ile gösterilmeye
çalışılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapısal değişiklik, doğal frekans, ters rezonans, frekans tepki fonksiyonu,
frekans kaydırma

Creating Vibration-Insensitive Points by Mass Modifications in Beams with Different
Boundary Conditions
Natural frequencies and anti-resonance frequencies are important dynamic properties of the
mechanical structures. Resonance occurs when any mechanical system is under the influence of a
harmonic force at any of its natural frequencies. In many structural dynamics studies, this situation
is tried to be prevented by shifting the natural frequencies to safer regions. In addition, some vibration
problems can be solved by creating an anti-resonance frequency at a point and frequency where it is
not desired to be affected by vibration on any mechanical structure. Because at the frequencies
corresponding to anti-resonance frequencies in mechanical structures, the vibration is not observed
at the associate points on the system. In this study, by applying the structural modification method
based on the Sherman-Morrison formula to continuous systems, the anti-resonance frequencies of
the beams with different boundary conditions are created or shifted to the desired values. In this way,
it is aimed to create points that are insensitive to excitations at certain frequencies on the beam. The
validity of the method was demonstrated with numerical applications and the successful results were
obtained.
Keywords: Structural modification, natural frequency, anti-resonance, frequency response function,
frequency shifting
sistemin maruz kaldığı harmonik dış kuvvetler,
sistemin doğal frekansları ile çakışırsa
rezonans ortaya çıkar. Bu durum, sistem
üzerindeki yataklarda, bağlantılarda ve

1. GİRİŞ
Dinamik
sistemlerde
titreşim,
sürekli
karşılaşılan ve üstesinden gelinmesi gereken
bir sorundur. Dinamik etkiler sonucunda
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sistemde bulunan elemanlarda kırılma,
yorulma, çarpma, gürültü gibi etkilere neden
olarak sistemde ciddi hasarlara yol açabilir. Bir
fiziksel sistemin doğal frekansı, titreşim biçimi
ve sönümleme gibi titreşim özellikleri, o
yapının kütle, geometrik boyutlar gibi fiziksel
özellikleri ve elastisite modülü gibi mekanik
özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu
özelliklerdeki bir değişiklik kuşkusuz yapının
dinamik özelliklerini de etkiler. Bu kapsamda
bazı titreşim problemlerinin çözümünde,
mekanik sistemlerin tasarım aşamalarında,
ürün
iyileştirmesinde
ve
model
güncellemesinde sıklıkla kullanılan yapısal
değişiklik olarak adlandırılan uygulamalardan
faydalanılabilir.
Yapısal
değişiklik
uygulamaları, mekanik bir sistem üzerinde
yapılan fiziksel ve mekanik değişiklikler
sonucu sistemin dinamik özelliklerindeki
değişimin incelenmesi (düz yapısal değişiklik)
veya istenilen dinamik özellikleri elde etmek
için mekanik sistem üzerinde yapılması
gereken değişikliklerin hesaplanması (ters
yapısal değişiklik) olarak iki şekilde
yapılmaktadır. Bu uygulamalarda genellikle,
rezonans durumundan kaçınmak için yapıların
fiziksel özellikleri değiştirilerek doğal
frekansları güvenli bölgelere kaydırılmaya
çalışılır. Bazı durumlarda, mekanik bir sistem
üzerindeki bir noktadan uygulanan harmonik
kuvvete karşı sistemin bir başka noktasında
titreşim hareketi oluşmayabilir. Bu duruma
karşılık gelen frekanslar ters rezonans
frekansları olarak tanımlanır. Ters rezonans
frekansı yapının yerel bir özelliği olup yapı
üzerindeki farklı noktalarda farklılık gösterir.
Ters rezonans frekansları frekans tepki
fonksiyonlarının
(FTF)
frekans-genlik
grafiklerinde derin yarıklar olarak gözükürler
ve incelenen yapıya ait her FTF’ de farklıdırlar.
Tahrik ve cevap ölçüm noktalarının aynı
olduğu noktasal FTF’ lerde genel olarak her
doğal frekans tepesinden sonra bir ters
rezonans yarığı ortaya çıkar. Tahrik ve cevap
ölçüm noktalarının farklı olduğu transfer FTF’
lerde böyle değildir ve hatta hiç ters rezonans
frekansına sahip olmayan FTF’ ler de olabilir.
Bir yapı üzerinde titreşimden etkilenmesi
istenmeyen bir noktada ve frekansta ters
rezonans
oluşturularak
bazı
titreşim
problemlerinden kaçınılabilir. Bu çalışmada da
özel olarak ters rezonans frekansının bu
özelliği göz önüne alınmıştır.
Yapısal değişiklik konusu mühendislik
çalışmalarında büyük öneme sahiptir ve bu

alanda yapılan çalışmalar son zamanlarda
giderek artmaktadır [1-10]. Bu çalışmalarda
mekanik sistemlerin fiziksel özelliklerinin,
modal özelliklerinin, duyarlılık özelliklerinin
ya da sisteme ait FTF’ lerin kullanıldığı
yöntemlerden faydalanılmaktadır [11-16].
Doğrudan FTF’ lerin kullanılmasına dayalı
yöntemler, incelenen sistemin fiziksel ya da
modal özelliklerine ihtiyaç duyulmamasından
dolayı pratik uygulamalar için oldukça
elverişlidir. Ayrıca gerekli FTF’ ler incelenen
yapı üzerinden deneysel olarak ölçülebilir.
Çakar [17], bir yapının noktasal veya çapraz
FTF’ lerinde bir ters rezonansın kütle
değişikliği ile istenilen bir değere kaydırılması
problemini incelemiş ve bunu gerçekleştirecek
kütlenin hesabı için Sherman-Morrison (SM)
[18] formülüne dayalı bir yöntem sunmuştur.
Sunduğu yöntem ilk sistemin kısıtlı sayıdaki
FTF’ lerini kullanmaktadır. Daha sonra Şen ve
Çakar [19], sunulan bu yöntemi yine kütle
değişiklikleri ile birden fazla ters rezonans
frekansının kaydırılması için kullanmışlardır.
Bunu başarmak için elde ettikleri lineer
olmayan denklem takımının sayısal olarak
çözümünü yaparak gerekli kütle değerlerini
hesaplamışlardır. Kütle ve yaylardan oluşan
altı serbestlik dereceli ayrık bir sistem üzerinde
benzetim çalışmaları yaparak yöntemin
başarısını göstermişlerdir.
Bu çalışmada, SM formülüne dayalı yapısal
değişiklik yönteminin sürekli sistemlere
uygulanarak farklı sınır koşullarındaki
çubukların ters rezonans frekanslarının istenen
değerlere kaydırılarak titreşime karşı duyarsız
düğüm
noktalarının
oluşturulması
amaçlanmıştır. Ayrıca önceki çalışmadan
farklı olarak ters rezonansa sahip olmayan
FTF’ lerde de bir ters rezonans frekansının
oluşturulup oluşturulamayacağı incelenmiştir.
Sunulan
yöntemin
geçerliliği
sayısal
uygulamalar ile gösterilmeye çalışılmıştır.
Bundan
sonraki
bölümlerde
sırasıyla
çalışmanın kısaca teorisi, sayısal uygulamalar
ve sonuçlar verilecektir.
2. YÖNTEM
FTF' lere dayalı yapısal değişiklik yöntemi,
yapısal dinamik çalışmalarında kullanılan çok
etkili ve pratik bir yöntemdir. Bu yöntemde,
sistemin FTF' leri doğrudan yapısal değişiklik
için kullanılır. Bu nedenle, sistemin
matematiksel bir modeline, sonlu eleman
modeline (SE) veya modal modeline ihtiyaç
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duyulmamaktadır. FTF' ler sayısal yöntemler
veya deneysel modal analiz yöntemi ile elde
edilebilir. Deneysel yöntemlerin avantajları
bazı karmaşık yapıların analizinde ön plana
çıkabilir. FTF matrisleri, söz konusu sistemin
tahrik ve cevap koordinatlarına bağlı olarak
elde edilir. Modal çekiç ile yapılan ölçümlerde
olduğu gibi sistem üzerinde belirlenen tüm
noktaların sırasıyla tahrik edilmesi ve
belirlenen bir noktadan sistemin cevaplarının
ölçülmesi sonucu FTF matrisinin satır vektörü
elde edilir. Sarsıcı kullanılarak yapılan
testlerde olduğu gibi, sistemin belirlenen bir
noktadan tahrik edilmesine karşılık cevapların
tüm noktalardan ölçülmesi ile FTF matrisinin
sütun vektörü elde edilir. FTF matrislerinin
elde edilme süreci kısaca Şekil 1 (a, b) 'de
gösterilmektedir.

koordinatında bir kütle değişikliği için şu
şekilde verilebilir;

u  ...1...

T

v  ...   2 mr ...

T

,

(2)

Denklem (1) 'deki reseptans matrisi [α], yapıya
ait tüm FTF' leri içerir. Bununla birlikte,
pratikte, yapının tüm FTF' lerinin ölçülmesi
çok zahmetli ve zaman alıcı bir süreçtir.
Gerçek uygulamalarda, yapı üzerinde sınırlı
sayıda FTF ölçümü yapılır. Pratikteki çoğu
uygulamada, reseptans matrisin bir satırından
veya bir sütunundan oluşan FTF' ler ölçülür.
Bu nedenle Denklem (1), sadece aktif
koordinatlar için, yani tahrik, cevap ve
değişiklik koordinatlarını içerecek şekilde de
yazılabilir. Ayrıca, birden fazla değişiklik
olması durumunda, aynı denklem sıralı olarak
uygulanabilir. Yapılacak değişiklikler δd ile
gösterilirse, n tane ardışık değişiklik için
Denklem (1) sadece aktif koordinatlar için
aşağıdaki gibi yazılabilir [21-25]:
 
i
a

i 1
a



 di  ia1ui   uT ia1 



i

1   di v i  u

i 1
a
i

T



, i  1, 2,..,n

(3)

Burada, matris ve vektörler kalın harflerle
yazılmıştır ve a alt simgesi aktif koordinatları
belirtir. Ayrıca Denklem (3) aşağıdaki şekilde
yeniden yazılabilir [21-25],
ia 

Yapısal değişiklik yapılmış bir sistemin
reseptans tipindeki FTF’ leri, değişiklikten
önceki FTF’ ler ve değişiklik matrisleri
kullanılarak SM Formülü ile aşağıdaki eşitlik
ile hesaplanabilmektedir [20-25].

 u v  
    
1  v  u
T



T



 



1   di v i  a ui
T

i 1



  v  
T
i

i 1
a

(4)

Denklem (4) incelendiğinde yapının istenilen
frekansta doğal frekansa sahip olabilmesi için
denklemin payda kısmının sönüm dikkate
alınmadığında sıfır olması gerektiği rahatlıkla
görülebilmektedir. Çünkü doğal frekanslar
yapının kutuplarını ifade eder. Bu çalışmanın
konusu olarak herhangi bir r koordinatında bir
mr kütle değişikliği yapılarak belirlenen bir s
frekansında bir ters rezonans frekansı elde
etmek istenirse Denklem (2) kullanılarak ve
Denklem (4) 'ün payını sıfıra eşitleyerek
aşağıdaki ifade yazılabilir.

Şekil 1 (a,b). Deneysel modal analizde FTF matrisinin
(a) satır ve (b) sütun vektörü elde edilmesi





i 1
i 1
T i 1
i 1
 a   d i   a v i  a ui   a ui

(1)

 pq  s2 mr  rr pq   pr rq   0

Burada α ve α* sırasıyla değişiklikten önceki ve
sonraki FTF’ leri ifade etmektedir. Ayrıca {u}
ve {v}, değişiklik koordinatına karşılık gelen
eleman dışında tüm elemanları sıfır olan
vektörlerdir. Bu vektörler herhangi bir r

(5)

Denklem (5)’ te reseptanslar orijinal sisteme ait
olup s deki değerlerine karşılık gelmektedir.
Orijinal sistemin FTF’ leri bilindiğinden
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gerekli kütle değeri kolayca hesaplanabilir.
Yöntem ile birden fazla ters rezonans
frekansını kaydırmak mümkün olabilmektedir.
Şayet n tane ters rezonans frekansı ardışık

olarak n tane kütle ile istenilen değere
kaydırılmak istenirse Denklem (4) ‘ten
aşağıdaki doğrusal olmayan denklem takımı
elde edilir [19].

F1  m(1) , m(2) ,

n 1
, m( n )    pq
s1   s12 m( n)  rrn 1 s1  pqn 1 s1    prn 1 s1  rqn 1 s1    0

F2  m(1) , m(2) ,

n 1
, m( n )    pq
s 2   s 22 m( n)  rrn 1 s 2  pqn 1 s 2    prn 1 s 2  rqn 1 s 2    0

(6)

.............................................................................................................
Fn  m(1) , m(2) ,

n 1
, m( n )    pq
sn   sn 2 m( n)  rrn 1 sn  pqn 1 sn    prn 1 sn  rqn 1 sn    0

Bu denklemlerdeki her bir FTF ardışık olarak
bilinmeyen kütleleri ihtiva ettiğinden her bir
denklem iç içe bilinmeyen kütlelerden oluşur.
Bu denklem takımının sayısal olarak
çözümünden bilinmeyen kütle değişiklikleri
tahmin edilebilir.

1

2

3

4

5

1

10

7

8

9

10

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6
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Kalınlık (mm)

12

2

3

4

5

6

11

c)
Şekil 2. Farklı sınır koşullarındaki a) A-S, b) A-A, c) A-B
çubuk modelleri

Çubuk SE modeli tüm uygulamalar için 10 eşit
parçadan oluşmaktadır ve eğilme titreşimleri ile
ilgilenilmiştir. Standart özdeğer problemi
çözülerek sisteme ait FTF’ ler sayısal olarak
elde edilmiştir. Sisteme ait yalnızca öteleme
tipindeki FTF’ ler kullanılmış ve bunlar yapının
ilgili sınır koşulundaki ilk 4 eğilme titreşimine
ait frekans değerlerini kapsayacak şekilde A-S
çubuk için 0-600 Hz, A-A ve A-B çubuklar için
0-1000 Hz frekans bandında ve 0.1 Hz
aralıklarla oluşturulmuştur. Bu üç farklı çubuk
için elde edilen bazı FTF’ ler Şekil 3-5 ile
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

800

Genişlik (mm)

Poisson oranı

9

b)

Tablo 1 İncelenen çubuk yapısının bazı fiziksel ve
mekanik özellikleri

Yoğunluk (kg/m3)

8

11
1

Bu bölümde, ankastre-serbest (A-S), ankastreankastre (A-A) ve ankastre-basit (A-B) şeklinde
farklı sınır koşulları altındaki dikdörtgen kesitli,
düzgün çubuklar dikkate alınarak yapısal
değişiklik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca
seçilen bazı FTF lerde ters rezonansların sınır
şartlarına bağlı olarak nasıl değiştiği basitçe
incelenmiştir. Çalışma kapsamındaki sayısal
uygulamalarda kullanılan çubuk yapısına ait
fiziksel ve mekanik özellikler Tablo 1 ile
verilmiştir.

Elastisite Modülü (GPa)

7

a)

3. SAYISAL UYGULAMALAR

Çubuk boyu (mm)

6

210
7800
0.3

Çalışmada Euler-Bernoulli çubuk teorisi
dikkate alınarak SE yöntemi ile modal analiz
yapılmıştır. Bunun için Matlab® kullanılmıştır.
Aşağıda, üç farklı sınır koşullarındaki
çubukların şematik olarak gösterimi verilmiştir.

Şekil 3. Farklı sınır koşullarındaki çubuklara ait noktasal
FTF grafikleri (α66)
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çözümü yapılmıştır. Bunun için Matlab®
“lsqnonlin” fonksiyonu kullanılmıştır.
3.1. Ankastre-Serbest Çubuğun Ters
Rezonans Frekanslarının Kaydırılması
Bu uygulamada, Şekil 2-a ile verilen bir ucu
ankastre diğer ucu serbest olacak şekilde
modellenmiş bir çubuk üzerinde rastgele
belirlenmiş noktasal ve çapraz FTF’ lerde
istenilen
frekanslarda
ters
rezonans
oluşturulmaya çalışılmıştır.
Modellenen çubuk üzerinde belirlenen FTF’ ler
(αpq), bu FTF’ ler için istenilen ters rezonans
değerleri ve kütle değişikliği yapılan
koordinatlar (r), belirlenen ters rezonans
değerlerinin elde edilebilmesi için hesaplanan
kütle değerleri (mr), değişiklikten önceki ve
sonraki ters rezonans frekansları aşağıda Tablo
2 ile verilmiştir.

Şekil 4. Farklı sınır koşullarındaki çubuklara ait transfer
FTF grafikleri (α56)

Tablo 2 Değişiklikten önceki ve sonraki ters rezonans
frekansı değerleri (Ankastre-Serbest)
Hedef r
FTF Frekans
(Hz)

mr (g)

Ters Rezonans Frekansları
(Hz)
Önceki

α49

150

3

2143.2

Şekil 5. Farklı sınır koşullarındaki çubuklara ait transfer
FTF grafikleri (α49)

Sonraki
Önceki
α66

50

8

595.1
Sonraki

Şekil 3’ te noktasal tip FTF’ lerde (α66)
beklendiği gibi her rezonans tepesinden sonra
bir ters rezonansın oluştuğu görülmektedir.
Transfer tip FTF’ lerde durum farklı olup
örneğin α56 için A-B ve A-S sınır şartlarında üç
tane ters rezonans varken, A-A durumunda bir
tanedir. α49 için ise A-A ve A-B sınır şartlarında
bir ters rezonans frekansı varken A-S
durumunda ters rezonans frekansı yoktur.

Önceki
α56

40

9

335.1
Sonraki

α66

40
200

4
9

249.3
589.6

Önceki
Sonraki

-

-

-

146.5

-

-

Fark
(%)

2.33

60.9 235.8 511.1
0.20
49.9 234.9 389.7
52.8 278.2 457.6
0.00
40.0 276.7 457.2
60.9 235.8 511.1 0.00
40.0 198.0 510.6 1.00

Rastgele belirlenmiş 3 farklı FTF’ de, yine
rastgele belirlenmiş ters rezonans frekansları
için
değişiklik
çalışması
yapılmıştır.
Değişiklikten önceki ve sonraki durumlar için
elde edilen FTF’ ler Şekil 6-9 ile karşılaştırmalı
olarak verilmiştir. Grafiklerde kırmızı kesik
çizgi ile verilen FTF’ ler değişiklikten önceki
sisteme, mavi düz çizgi ile verilen FTF’ ler ise
değişiklikten sonra elde edilen sisteme aittir.
FTF’ lerin üzerinde bulunan “0” üst indisi
değişiklikten önceki çubuğa ait iken, diğer üst
indisler değişiklik (r) koordinatlarını ifade
etmektedir. Grafik ve tabloda görüldüğü gibi
hedef frekanslara ulaşılmıştır. Burada belirtmek
gerekir ki, orijinal sistemin α49’ unda ters
rezonans olmamasına rağmen hedef frekansa

Sayısal uygulama olarak bu üç tip çubuk için
seçilen FTF’ lerde mevcut olan bir ve iki tane
ters rezonans frekansı kütle değişiklikleri ile
istenilen değerlere kaydırılmaya çalışılmıştır.
Ayrıca ters rezonansa sahip olmayan FTF’ lerde
de ters rezonanslar oluşturulmaya çalışılmıştır.
Uygulamalarda tek bir ters rezonans frekansı
oluşturulması için gerekli kütle değerleri
Denklem
(5)
kullanılarak
doğrudan
hesaplanmıştır. Birden fazla ters rezonans
frekansının oluşturulması için gerekli kütle
değerlerinin hesaplanması için ise Denklem (6)
ile verilen lineer olmayan denklem takımlarının
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yakın
bir
yerde
ters
rezonans
oluşturulabilmiştir. Ancak bunu başarmak için
gerekli olan kütlenin (2 kg) yapının kütlesinden
de büyük olduğunu belirtmek gerekir.

Şekil 9. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α66)

3.2. Ankastre-Ankastre Çubuğun Ters
Rezonans Frekanslarının Kaydırılması
Bu uygulamada, Şekil 2-b ile verilen iki ucu
ankastre olarak modellenmiş bir çubuk üzerinde
rastgele belirlenmiş noktasal ve çapraz FTF’
lerde istenilen bazı ters rezonans frekanslarının
oluşturulması amaçlanmıştır.

Şekil 6. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait
transfer FTF grafikleri (α49)

Bu örnek uygulama için belirlenen parametreler
ve elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 3 ile
verilmiştir.
Tablo 3 Değişiklikten önceki ve sonraki ters rezonans
frekansı değerleri (Ankastre-Ankastre)
Hedef r
FTF Frekans
(Hz)

Şekil 7. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α66)

mr (g)

Ters Rezonans Frekansları
(Hz)
Önceki

α37

250

8

1687.4
Sonraki
Önceki

α66

200

5

659.2
Sonraki
Önceki

α68

180

4

140.7
Sonraki

α66

200
480

4
9

189.5
47.7

Önceki
Sonraki

-

-

242.4 754.2

Fark
(%)

-

3.04

229.2 506.4 740.9
0.15
199.7 458.5 666.2
202.0 616.0

-

179.9 587.4

-

0.05

229.2 506.4 740.9 0.10
199.8 479.6 665.4 0.08

Değişiklikten önceki ve sonraki durumlar için
elde edilen FTF’ ler Şekil 10-13’ te
görülmektedir.

Şekil 8. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α56)
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3.3. Ankastre-Basit Çubuğun Ters Rezonans
Frekanslarının Kaydırılması
Bu uygulamada, Şekil 2-c ile verilen bir ucu
ankastre, diğer ucu basit mesnet olarak
modellenmiş bir çubuk üzerinde rastgele
belirlenmiş noktasal ve çapraz FTF’ lerde
istenilen bazı ters rezonans frekanslarının
oluşturulması sağlanmıştır.
Bu örnek uygulama için belirlenen parametreler
ve elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 4 ile
verilmiştir.

Şekil 10. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α37)

Tablo 4 Değişiklikten önceki ve sonraki ters rezonans
frekansı değerleri (Ankastre-Basit mesnet)
Hedef r
FTF Frekans
(Hz)

mr (g)

Ters Rezonans Frekansları
(Hz)
Önceki

α38

200

2

2833.3
Sonraki
Önceki

α55

175

7

252.5
Sonraki

Şekil 11. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α66)

Önceki
α46

220

7

140.7
Sonraki

α66

150
350

4
8

673.0
40.3

Önceki
Sonraki

-

-

-

190.0

-

-

Fark
(%)

5.00

206.5 363.1 776.5
0.40
174.3 358.0 718.6
262.1 438.7

-

219.1 435.4

-

0.41

214.3 371.2 707.2 0.47
149.3 348.2 588.9 0.51

Değişiklikten önceki ve sonraki durumlar için
elde edilen FTF’ ler Şekil 14-17 ile
karşılaştırmalı olarak görülmektedir.

Şekil 12. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α68)

Şekil 14. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α38)

Şekil 13. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α66)
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Yapılan
uygulamalarda
elde
edilenler
incelendiğinde, yapının belirlenen noktalarına
kütle eklenmesi sonucu istenilen ters rezonans
frekansına yakın olan frekansın kaydığı
görülmektedir.
Buna
karşılık,
kütle
değişikliklerinin yapıldığı koordinatlara bağlı
olarak, ters rezonans frekanslarının bazıları
değişmemektedir. Ayrıca, bu çalışmanın bir
katkısı olarak değişiklikten önceki sistemin
FTF’ sinde herhangi bir ters rezonans olmaması
durumunda, rastgele belirlenerek oluşturulmak
istenen ters rezonans değerlerinin elde
edilmesinin de mümkün olduğu ancak böyle bir
durumda yakınsamanın biraz daha zorlaştığı ve
gerekli değişiklik kütlesi miktarının nispeten
büyük elde edildiği görülmüştür. Bu
incelemeye değer ayrı bir problemdir.
Uygulamalar sonucunda, harmonik bir kuvvet
etkisindeki sürekli bir sistemin istenilen
konumlarının istenilen frekanslarda hareketsiz
kalmasının sağlanabileceği gösterilmiştir.
Bununla
birlikte,
yapısal
değişiklik
çalışmalarının doğası gereği bazı durumlarda,
seçilen frekans değerlerine ve değişiklik
koordinatlarına
bağlı
olarak
çözüme
ulaşılamayabileceğini veya elde edilen
çözümün pratikte uygulanamayacak şekilde
olabileceğini belirtmek gerekir. Bu bakımdan
bu konu ile ilgili ayrıca bir eniyileme çalışması
yapılabilir.

Şekil 15. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α55)

Şekil 16. Değişiklikten önceki ve sonraki sisteme ait FTF
grafikleri (α46)
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MOBİL ROBOT KONTROLÖR TASARIMI VE KAZANÇ
DEĞERLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI TAHMİNCİSİ İLE BELİRLENMESİ
Şahin YILDIRIM, Sertaç SAVAŞ, Ahmet KIRNAP, Mehmet Safa BİNGÖL
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü 38039, KAYSERİ
sahiny@erciyes.edu.tr, sertacsavas@erciyes.edu.tr, ahmetkirnap@erciyes.edu.tr,
msbingol@erciyes.edu.tr
Son yıllarda görme kaybı yaşayan insanların artması sebebiyle, bu bireylerin sosyal hayat ile
entegrasyonlarını artıracak teknolojik sistemler büyük önem kazanmıştır. Bu doğrultuda bu
çalışmada görme engeli olan insanların bir yerden başka bir yere rehberliğinde gidebileceği bir
robotik sistem ve kontrol yaklaşımı tasarlanması amaçlanmıştır. Çalışma ile bir mobil robotun
engelleri ile bilinen bir çalışma ortamında belirli bir yörünge üzerinde en az hata ile hedef noktaya
gidebilmesi arzu edilmektedir. Bu amaca uygun olarak bir analitik kinematik kontrolör tasarlanmış
ve kontrolörün kazanç parametrelerinin yapay sinir ağı ile belirlenmesi önerilmiştir. Kontrol kazanç
değerleri ile mobil robot yörünge takip hataları arasındaki ilişki iki farklı yapay sinir ağına
(Multilayer Perceptron ve Radial Basis Neural Network) öğretilmiş, ardından en düşük hataya sahip
kazanç değerlerini belirlemek için çok sayıda test yapılmıştır. Belirlenen kazanç değerlerinin gerçek
zamanlı takip performansları deneysel olarak farklı platform koşulları ve farklı hedef noktalar için
araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar, Radial Basis sinir ağı ile belirlenen kazanç değerlerinin daha iyi
takip performansı sağladığını, özellikle de keskin dönüşlere daha hızlı cevap verdiğini ortaya
koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, kontrolör tasarımı, mobil robot
MOBILE ROBOT CONTROLLER DESIGN AND DETERMINATION OF GAIN VALUES
WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK PREDICTER
ABSTRACT
Due to the increase of people with vision loss in recent years, technological systems that will increase
the integration of these people with social life have gained great importance. In this direction, it is
aimed to design a robotic system and control approach in which blind people can go from one place
to another with guidance of these systems. With the study, it is desired that a mobile robot can go to
the target point with the least error on a certain trajectory in a known working environment with its
obstacles. For this purpose, an analytical kinematic controller has been designed and it has been
proposed to determine the gain parameters of the controller by artificial neural network. The
relationship between control gain values and mobile robot trajectory tracking errors are taught to two
different artificial neural networks (Multilayer Perceptron and Radial Basis Neural Network), then
many tests are performed to determine the gain values with the lowest error. Real-time tracking
performances of the determined gain values are experimentally investigated for different platform
conditions and different target points. Experimental studies revealed that the gain values determined
by the Radial Basis Neural Network provide better tracking performance, especially in sharp turns.
Keyword: Artificial neural networks, controller design, mobile robot
1. GİRİŞ

makinelerdir. Sahip oldukları mobilite
yetenekleri, mobil robotlara hem iç hem de dış
mekan uygulamalarında geniş bir potansiyel
kazandırmıştır. Bu sebeple 1960'lı yıllarda

Mobil robotlar, serbest hareket imkanına sahip
olan, beklenilen görevleri etkileşimli ve
otomatik olarak gerçekleştirebilen teknolojik
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tasarlanmış ve kontrol kazanç değerleri yapay
sinir ağı tahmincisi ile ayarlanmıştır. Ayrıca
çalışmada kullanılan yazılımlar LabVIEW ile
geliştirilmiştir. Yapay sinir ağı çalışmaları ise
Matlab’da gerçekleştirilmiştir.

başlayan
mobil
robot
çalışmaları
araştırmacıların ilgi odağı olmuş, elektronik ve
yazılım
teknolojilerindeki
gelişmeler
sayesinde de ivme kazanmaya devam etmiştir.
Hedef takibi, yörünge takibi, haritalama,
engellerden kaçınma gibi birçok alan mobil
robotlar için araştırma konusu olmuştur.
Ayrıca mobil robot kontrolü, araştırmacıların
uzun yıllardır odaklandığı ve çok çeşitli kontrol
yapılarının tasarlandığı bir alan olmuştur. Pek
çok farklı mobil robot platformu geliştirilmiş
ve bu platformlar için en optimum kontrolörü
tasarlamaya odaklanılmıştır. Bu platformların
en temel örneği, bu çalışmada kullandığımız
diferansiyel sürüş sistemli mobil robotlardır.
Ayrıca takip performansını iyileştirmek için
farklı kontrol algoritmaları üzerinde birçok
çalışma yapılmıştır. Malu ve Majumdar [1]
diferansiyel sürüş sistemli bir mobil robotun
kinematiğini, lokalizasyonunu ve kontrolünü
çalışmışlardır. Shukla ve arkadaşları [2], mobil
robotun kontrolü için Cuckoo optimizasyon
yöntemi ile doğrusal ve açısal hız değerlerinin
güncellendiği
bir
PID
kontrolör
tasarlamışlardır. Shah ve Agashe [3]
çalışmalarında fraksiyonel bir PID kontrolcü
geliştirmişlerdir. Motta ve arkadaşları ise [4],
bir mobil robot üzerinde farklı yörünge izleme
kontrol yaklaşımları için deneyler yapmışlar ve
mobil robotun lokalizasyonunu, tavana
yerleştirilmiş bir kamera ve mobil robot
üzerindeki
işaretçilerle
sağlamışlardır.
Önerdikleri geri bildirim denetleyicisinin
karşılaştırdıkları
bulanık
mantık
denetleyicisinden daha iyi takip performansı
sağladığını göstermişlerdir. Kolker ve Pershina
da [5] mobil robotun navigasyonu ve
kontrolünü
incelemiştir.
Shakouri
ve
arkadaşları [6] bir model öngörücü denetleyici
tasarımı gerçekleştirmiş ve denetleyici
performansını incelemişlerdir. Yacine ve
arkadaşları
[7]
önceden
tanımlanmış
yörüngeleri izlemek için uyarlanabilir doğrusal
yapay sinir ağı denetleyicisi geliştirmişlerdir.

Bu makale şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm
2'de mobil robot ve deneysel çalışma platformu
tanıtılmaktadır. Bölüm 3'te, kontrolör tasarım
sürecine odaklanılmıştır. Bölüm 4'te, kontrol
parametrelerini belirlemek için tasarlanmış
yapay sinir ağı tahmincisinden bahsedilmiş,
eğitim ve test süreçleri vurgulanmıştır. Daha
sonra önceki bölümde iki sinir ağı tarafından
belirlenen kontrol kazanç değerleri ile deneysel
çalışmalar
yapılmıştır.
Kontrol
parametrelerinin yörünge takip performansları
bölüm 5'te incelenmiştir. Son olarak,
sonuçlarla ilgili tartışmalar ve ilerideki
çalışmalar için öneriler bölüm 6'da yapılmıştır.
2. DENEYSEL MOBİL ROBOT VE
PLATFORM TASARIMI
2.1. Deneysel Mobil Robot
Deneysel çalışmalarda kullanılan mobil robot,
National Instruments tarafından gerçek
zamanlı robotik uygulamalar için tasarlanan
“Robotics Starter Kit” veya “DaNI (Data
acquisition National Instruments)” mobil
robotunun 2. versiyonu [9] olarak seçilmiştir.
Şekil 1, mobil robotun genel görünümünü ve
temel unsurlarını göstermektedir.

Şekil 1. Deneysel olarak kullanılan mobil robotun yapısı
ve temel elemanları: (a) Üstten görünüm; (b) Önden
görünüm.

Bu çalışmada görme engelli bir kişinin
hareketli bir robot rehberliğinde sabit
engellerden kaçınarak, bilinen bir ortamda
istediği yere gidebilmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda daha önceki çalışmalarda [8] mobil
robotun çalışma platformu haritalanmış ve
istenilen hedef noktaya ulaşmak için mobil
robotun lokalizasyonu ve izlenecek yörünge
planlamaları yapılmıştır. Bu makalede,
yörünge takibi için bir kinematik kontrolör

National Instruments tarafından geliştirilen
sbRIO-9632 (single board Reconfigurable I/O)
kartı, robot üzerinde kontrol kartı olarak
kullanılmaktadır. Kart üzerinde 400 MHz bir
işlemci ve aynı zamanda paralel işlem
yapabilme özelliği ile gerçek zamanlı
uygulamalarda yüksek donanım iletişim hızları
(okuma-yazma hızı) sağlayan Xilinx Spartan
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HD, 30fps kayıt ve 1200 ultra geniş açılı lense
sahip bir kamera seçilmiştir. Mobil robot
platformu ve "Simüle edilmiş GPS" görünümü
Şekil 3 (a)'da, platform-kamera düzenleşimi ise
Şekil 3 (b)'de gösterilmektedir.

FPGA
işlemci
bulunmaktadır.
Robot
üzerindeki tüm veri okuma ve yazma işlemleri,
deterministik
kapalı
döngü
kontrol
uygulamalarında yüksek hızlı kontrol
döngüleri
sağlayan
FPGA
üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Robot üzerindeki
kontrol kartının yanı sıra, bir motor sürücüsü,
güç regülatörü, ara bağlantı kartı ve iki artımlı
optik enkoder bulunmaktadır. Mobil robotun
enerji beslemesi, 3000 mAh'lik 12 voltluk
NiMH pil ile sağlanmaktadır.
Bu donanımların yanında, mobil robot ile
bilgisayar arasında kablosuz bir bağlantı
kurmak için sisteme bir WiFi erişim noktası
(access point) eklenmiştir. Modemin güç
kaynağı 13000 mAh'lik taşınabilir bir şarj aleti
(powerbank) tarafından sağlanmaktadır. Mobil
robot üzerine yerleştirileren plaka üzerindeki
iki işaretçi, tavana monte edilmiş kamera ile
taranarak robotun pozisyon ve yönelim açısı
görüntü işleme ile tespit edilmektedir. Ayrıca
plaka üzerine düşen ışık yoğunluğunu daha
stabil hale getirmek için mobil robotun üzerine
bir LED ışık kaynağı yerleştirilmiştir. Bu ışık
kaynağının güç ihtiyacı da yine taşınabilir şarj
aleti tarafından sağlanmaktadır. Mobil robotun
son hali, üzerine yapılan donanım ilaveleri ile
Şekil 2' de görülmektedir.

(a)

(b)
Şekil 3. (a) Mobil robot platformu ve " Simule edilmiş
GPS " görünümü, (b) deneyler için platform kamera
düzenleşimi.

3. MOBİL ROBOT KONTROLÖR
TASARIMI

Şekil 2. Mobil robotun son versiyonu ve donanım
ilaveleri.

Mobil robot kinematiği incelenirken iki
koordinat sisteminden bahsedilebilir. Birincisi,
referans eksen sistemimizi ifade eden ve
çalışma alanının belirli bir köşesine
yerleştirilen global koordinat sistemidir. Diğeri
ise mobil robota yerleştirilen lokal koordinat
sistemidir. Bahsedilen koordinat sistemleri
Şekil 4'te gösterilmektedir. Mobil robot, aynı
eksene monte edilmiş iki tahrik tekerleğinden
ve bir çok yönlü tekerlekten oluşmaktadır.
Robot gövdesi şekil olarak simetriktir ve kütle

2.2. Mobil Robot Platform Tasarımı
Deneysel çalışmalar için bölümümüzün “ElCezeri Mobil Robotik Sistemler Laboratuvarı”
nda çalışma platformu oluşturulmuştur. Mobil
robotun görüntü işleme ile pozisyon ve
yönelim
bilgisinin
belirlenmesinde
kullanılacak kamera, laboratuvar tavanına
yerleştirilmiştir. Bu sistem, kuş bakışı görüş
alanına sahip bir "Simüle edilmiş GPS" görevi
yapacaktır. Görüntü işleme için 1080P Full
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XC-YC koordinat sisteminde hesaplanan
yörünge takip hatası qe aşağıdaki gibi ifade
edilebilir,

merkezi olan C noktası aynı zamanda robotun
geometrik merkezidir [10]. Çok yönlü tekerlek,
mobil robotun hareketi esnasında devrilmesini
önlerken, mobil robot kinematiğine etkisi
ihmal edilebilir.

𝑒𝑒1
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃
𝑞𝑞𝑒𝑒 = �𝑒𝑒2 � = 𝑇𝑇𝑒𝑒 ⋅ 𝑞𝑞� = �− 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃
𝑒𝑒3
0

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃
0

0 𝑥𝑥𝑟𝑟 − 𝑥𝑥
0� �𝑦𝑦𝑟𝑟 − 𝑦𝑦 � (4)
1 𝜃𝜃𝑟𝑟 − 𝜃𝜃

𝑇𝑇𝑒𝑒 matrisi X-Y koordinat düzlemindeki
yörünge hatasının dönüşüm matrisidir, 𝑞𝑞� =
𝑞𝑞𝑟𝑟 − 𝑞𝑞 ise referans konum ve gerçek konumun
fark matrisidir. 𝑞𝑞𝑒𝑒 hatası şematik olarak Şekil
5'te gösterilmiştir.

Şekil 4. Mobil robotun şematik modeli ve global-lokal
koordinat sistemleri.

Yatay düzlemdeki hareket göz önüne
alındığında, mobil robotun konumu q(t) ∈
R3x1 aşağıdaki eşitlikte gösterildiği gibi
tanımlanır:
𝑞𝑞 = [𝑥𝑥

𝑦𝑦

𝜃𝜃]𝑇𝑇

Şekil 5. Mobil robot yörünge takip hatasının şematik
gösterimi.

(1)

Bu denklemde, (𝑥𝑥(𝑡𝑡), 𝑦𝑦(𝑡𝑡)) X-Y koordinat
sistemindeki (global) mobil robotun hareket
merkezinin gerçek konumudur ve 𝜃𝜃(𝑡𝑡) ∈ 𝑅𝑅
mobil robot oryantasyonunu (yönelim açısı)
tanımlayan ve X-XC eksenleri arasındaki açı
değeridir.

Yörünge takip hatasını ifade ettikten sonra,
mobil robot için kinematik kontrol
denklemlerini
tanımlayabiliriz.
Takibi
sağlayacak kontrol hız eşitliklerini şu şekilde
ifade edebiliriz:

Mobil robot kontrol sisteminin [11] tasarımı
için, önce robotun izleyeceği referans
yörüngeyi tanımlamalıyız. Eşitlik 2’de mobil
robotun istenilen yani referans konum ve
yönelimi, Eşitlik 3’te ise referans lineer ve
açısal hızlar verilmiştir.

(5)

𝑇𝑇

𝑞𝑞𝑟𝑟 = �𝑥𝑥𝑟𝑟 (𝑡𝑡) 𝑦𝑦𝑟𝑟 (𝑡𝑡) 𝜃𝜃 𝑟𝑟 (𝑡𝑡)� ∈ 𝑅𝑅 3𝑥𝑥1

𝑣𝑣𝑟𝑟 (𝑡𝑡) = [𝜐𝜐𝑟𝑟 (𝑡𝑡) 𝑤𝑤𝑟𝑟 (𝑡𝑡)]𝑇𝑇 ∈ 𝑅𝑅 2𝑥𝑥1

𝜐𝜐𝑐𝑐
𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒3 + 𝐾𝐾1 𝑒𝑒1
�𝑤𝑤 � = �
�
𝑤𝑤𝑟𝑟 + 𝐾𝐾2 𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑒𝑒2 + 𝐾𝐾3 𝑣𝑣𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒3
𝑐𝑐

Bu eşitlikte K1, K2 ve K3 kontrol kazanç
değerleridir. Tasarlanan kinematik kontrolör
ile mobil robot yörünge takibinin kapalı döngü
kontrol
blok
diyagramı
Şekil
6'da
gösterilmektedir.

(2)
(3)

Hız kontrolünün amacı, referans ve gerçek
konum arasındaki farkın sıfıra gittiği
[𝜐𝜐𝑐𝑐 𝑤𝑤𝑐𝑐 ]𝑇𝑇
kontrol
hız
değerlerini
oluşturmaktır (lim (qr -q) = 0).

Şekil 6. Mobil robot yörünge takibi kapalı çevrim
kontrol blok diyagramı.

t→∞
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4.1. MLP Eğitimi ve Ağ Parametre Seçimi

Tasarlanan analitik kinematik kontrol yapısı,
literatürde üst düzey kontrol olarak
tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, gerçek
zamanlı kontrol gerçekleştirilirken, birçok alt
düzey kontrol yapısının da tasarlanması
gerekir. Bu doğrultuda kapalı devre dc motor
hız kontrolü gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda,
mobil robota lineer hızı gönderirken, kalkış ve
duruş hızlarını kademeli olarak artırıp
azaltmak için bir yazılım hazırlanmıştır [19].
Böylelikle mobil robot için daha düzgün bir
başlama ve durma sağlanabilmektedir.

MLP için yapılacak analizde, gizli katmandaki
nöron sayısı (H) 1-81 arasında değiştirilerek,
Tablo 1'deki parametrelerle eğitim işlemleri,
farklı eğitim algoritmaları ve aktivasyon
fonksiyonları için gerçekleştirilmiştir. MLP
için yaygın olarak tercih edilen 3 farklı eğitim
algoritması
kullanılmıştır;
LevenbergMarquardt (trainlm), Bayesian Regularization
(trainbr),
Scaled
Conjugate
Gradient
(trainscg). Ayrıca 3 farklı aktivasyon
fonksiyonu olan “logsig, purelin ve tansig” için
eğitimler tekrarlanmıştır. Eğitim sonuçları
açısından en düşük MSE (mean squared error)
(ortalama hatanın karesi) değerine sahip olan
eğitim algoritması, aktivasyon fonksiyonu ve
gizli katman nöron sayısı (H), kontrolör kazanç
değerlerini belirlemek için seçilmiştir. MLP
için bu ağ ve eğitim parametreleri Tablo 1'de
verilmiştir.

4. YAPAY SİNİR AĞI TAHMİNCİ
TASARIMI
Kontrolör yapısında interaktif “K1, K2 ve K3”
kontrol kazançları vardır. Sistem çıktısı, "x, y
ve θ" mobil robotun konum ve yönlenmesi
veya kontrol hatası "e1, e2 ve e3" ile ifade
edilebilir. Çalışmada, en düşük hataları elde
edebilecek kontrol kazançlarını tahmin etmek
için yapay sinir ağları kullanılmıştır. Engelsiz
platform haritasındaki A hedef noktası için 90
gerçek zamanlı deney yapılmış ve farklı kazanç
değerleri için hata değerleri elde edilmiştir. Bu
girdi-çıktı ilişkisi (kontrol kazanç değerlerikontrol hatası) iki farklı yapay sinir ağına
öğretilmiş ve kara kutu ağ modelleri elde
edilmiştir. Elde edilen ağ modellerine geniş
ölçekte farklı kontrol kazanç değerleri
uygulanarak, ağın verdiği çıktı olarak yörünge
hata değerleri incelenmiştir. Böylelikle
normalde
gerçek
zamanlı
olarak
yapılamayacak kadar çok sayıda deneme
yapma şansı elde edilmiş ve her iki ağ için
toplamda 9600 farklı kazanç değerinin
üreteceği yörünge hata değerleri belirlenmiştir.

Tablo 1. MLP eğitim parametreleri.
Performans Fonksiyonu

MSE

Maksimum İterasyon Sayısı (Epochs)

1000

Hedef Hata Değeri

1x10-10

Öğrenme oranı (η)

0.1

4.2. RBNN Eğitimi ve Ağ Parametre Seçimi
RBNN yapay sinir ağının spread (yayılma)
değerini belirlemek için öncelikle inceleme
aralığı belirlenmiştir. Bu amaçla spread
değerleri (0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100)
şeklinde seçilerek ayrı ayrı eğitim ve test
işlemleri yapılmıştır. 0.1 değeri en düşük
eğitim hatasını verdiği için alt ve üst değerleri
olan 0.01 ile 1 aralığında 100 farklı eğitim ve
test işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak,
0.14 spread değeri en düşük eğitim ve test
hatasını vermiştir. Bu parametre ve hata değeri
yine Tablo 2'de verilmiştir.

Belirtilen prosedürler, optimum kazanç
değerlerini
saptamak
için
Multilayer
Perceptron (MLP) ve Radial Basis Neural
Network (RBNN) ağ türleri için karşılaştırmalı
olarak yapılmıştır. Her iki ağ da tek bir gizli
katmana sahip ileri beslemeli yapay sinir ağı
modelidir ve sistem modelleme, veri uydurma
gibi işlemlerde en sık kullanılan ağ türleridir.
Her iki ağ modelinde de 3 giriş (I) ve 3 çıkış
(O) bulunmaktadır. 90 deneysel verinin % 90'ı
(81) eğitime ve % 10'u (9) harici teste
ayrılmıştır. Bu nedenle eğitim verilerimiz 81
örnekten oluşmaktadır. RBNN ağ yapısı örnek
sayısı kadar gizli katman nöronuna sahip
olduğu için 81 nöronu bulunmaktadır.

Tablo 2. En düşük MSE değerlerini veren MLP ve RBNN
ağ parametreleri.
YSA Türü

MLP

RBNN
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YSA Parametreleri

H

Eğitim Algoritması:
trainscg
11
Aktivasyon Fonksiyonu:
logsig
Spread: 0.14

81

MSE

1,76 x 10-4

3.19 x 10-33
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4.3. Kontrolör Kazanç Değerlerinin Yapay
Sinir Ağı ile Belirlenmesi

ile planlanmakta ve robota gönderilmektedir.
Ayrıca bu yazılım ile mobil robotun anlık
lokalizasyonu
yapılmakta
ve
robota
gönderilmektedir (33ms-40ms). Hazırlanan
ikinci yazılım "Yörünge Takip Kontrol
Programı" olup bu yazılım mobil robot
üzerindeki sbRIO-9632 kartı üzerinde
koşturulmaktadır. Kontrol döngüsü yaklaşık 35
ms'dir.

En iyi eğitim ve test sonuçlarını veren MLP ve
RBNN ağ yapıları ve parametrelerine sahip ağ
girişlerine kararsızlık limitlerine kadar farklı
kazanç değerleri uygulanarak her ağ için 4800
farklı deneme yapılarak hata çıktıları elde
edilmiştir. Denemeler sonucunda her ağ
tarafından çıktı olarak üretilen en düşük hata
değerine göre K1, K2 ve K3 parametreleri
seçilmiştir. Bu parametrelerin performansı
sonraki bölümde karşılaştırılacaktır. Tablo 3,
yapay sinir ağları tarafından üretilen en düşük
MSE değerlerini veren kontrol kazanç
değerlerini göstermektedir.

Deneysel çalışmalar, iki farklı platform
durumu (engelli ve engelsiz) ve iki farklı hedef
nokta (A ve B) için gerçekleştirilmiştir. İlk
deneysel çalışmalar yapay sinir ağı
çalışmalarında kullanılan deneysel verilerin
toplandığı ve kontrol kazanç değerlerinin
belirlendiği referans lineer hız değeri (Vr = 0.1
m/sn) için gerçekleştirilmiştir. Daha sonra,
parametrelerin takip performansını incelemek
için 0,07 ve 0,13 m/sn'lik referans lineer hız
değerleri için deneyler tekrar edilmiştir.

Tablo 3. Yapay sinir ağlarının çıkışında en düşük MSE
değerlerini üreten kontrol kazanç değerleri.
Başlangıç Hedef
Noktası Nokta

YSA
Türü

MSE
1,76 x 10-4

SP

A

MLP

SP

A

RBNN

K1 K2 K3
2

35 11

Deneysel çalışmaların sonuçları Şekil 7 - Şekil
10'da verilmiştir. Çalışma sonuçlarını verirken
kullanılan MLP ve RBNN ifadeleri ile yapay
sinir ağları tarafından belirlenen Tablo 3'teki
kontrol kazanç değerlerini kullanan denetleyici
yapıları
kastedilmektedir.
Şekiller
incelendiğinde, RBNN ile belirlenen kazanç
değerlerinin MLP'ye göre daha iyi takip
performansı sağladığı, özellikle dönüşlerde
mobil robot yöneliminde oluşan salınımın
genliğinin daha düşük olduğu görülmektedir.

3.19 x 10-33 1.8 50 15

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Gerçek zamanlı deneysel çalışmalar için iki
yazılım
geliştirilmiştir.
İlk
yazılım
"Konumlandırma ve Yörünge Planlama
Yazılımı"dır ve bilgisayarda koşturulmaktadır.
Bu programla hedef noktalara gidilecek
yörüngeler, geliştirilmiş bir A* algoritması [8]

Şekil 7. Engelsiz haritada A hedef noktası için farklı referans lineer hız değerleri ile takip edilen yörüngeler.
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Şekil 8. Engelsiz haritada B hedef noktası için farklı referans lineer hız değerleri ile takip edilen yörüngeler.

Şekil 9. Engelli haritada A hedef noktası için farklı referans lineer hız değerleri ile takip edilen yörüngeler.

Şekil 10. Engelli haritada B hedef noktası için farklı referans lineer hız değerleri ile takip edilen yörüngeler.
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6. SONUÇLAR VE İRDELEME
Bu çalışmada, mobil robot yörünge takibi için
analitik kinematik kontrolör tasarlanmış ve
yapay sinir ağı tahmincisi kullanarak kontrol
kazanç
değerlerinin
belirlenmesi
gerçekleştirilmiştir. RBNN tarafından belirlenen
kazanç değerlerinin MLP'ye göre daha iyi takip
performansı sağladığı, keskin dönüşlere de daha
hızlı cevap verdiği görülmüştür.
0.07 m/sn referans lineer hız ile yapılan deneysel
çalışmalarda, hız değeri oldukça düşük olduğu
için her iki kontrol kazanç değerleri ile yüksek
ve yakın performanslar elde edilmiştir. 0.13
m/sn referans lineer hız ile yapılan deneysel
çalışmalarda,
mobil
robot
yöneliminin
salınmaya başladığı görülmüştür. Ayrıca,
salınım genliğinin takip performansı açısından
RBNN'de önemli ölçüde daha düşük olduğu
gözlenmiştir. Ancak artan referans hız
değerlerinde
parametrelerin
yeniden
belirlenmesi gerekebilir.
İleride yapılacak çalışmalarda esnek bir
konumlandırma yaklaşımı kullanılarak daha
geniş çalışma alanlarında mobil robot için
deneyler yapılabilir. Ayrıca kontrolör tasarımı
geliştirilebilir, I ve D kontrol etkileri kontrolöre
eklenebilir. Ayrıca neuro-fuzzy gibi farklı
kontrol yapıları da test edilebilir.
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HASTANELERDE ÇALIŞACAK MOBİL ROBOT TASARIMI VE
ÖNERİLEN YAPAY SİNİR AĞI TAHMİNCİSİ İLE YÖRÜNGE
PLANLAMASI
Şahin YILDIRIM, Sertaç SAVAŞ, Mehmet Safa BİNGÖL, Ahmet KIRNAP
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü 38039, KAYSERİ
sahiny@erciyes.edu.tr, sertacsavas@erciyes.edu.tr, msbingol@erciyes.edu.tr,
ahmetkirnap@erciyes.edu.tr
Hastanelerdeki yoğun ve yorucu çalışma koşulları altında sağlık personelinin performansı düşmekte,
bu performans düşüşünden hastalar doğrudan etkilenmektedir. Bu çalışmada, sağlık sektörü
koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olabilecek bir mobil robotun tasarlanması ve uygulanması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda mobil robot iki ana görevi yerine getirmektedir. İlk görev, sekiz hazneli
mekanik bir besleme ünitesi ile hastalara ilaç dağıtmaktır. Böylelikle hastalar dokunmatik ekran
üzerinden isimlerini veya fotoğraflarını seçerek ilaçlarını alabileceklerdir. İkinci görev ise,
"günaydın", "bugün harika görünüyorsun" gibi ifadelerle moral destek vermek için hastalarla
etkileşim kurmaktır. Ayrıca ilaç verme faaliyeti bir veri tabanına kaydedilip, bir kamera ile hastaların
sağlık durumu gözetim altında tutulabilecektir. Tasarlanan mobil robot, manyetik şerit takibi ile hasta
odalarına gidebilecektir. Yörünge takibi için Matlab programında çok yönlü sürüş için kontrolör
tasarlanmış ve performansı simüle edilmiştir. Ayrıca, yörüngelerin izlenmesini sağlayan kontrol
hızları, yapay sinir ağına öğretilmiş ve yörünge izleme için manyetik şeritlere olan ihtiyaç ortadan
kaldırılmıştır. Bu doğrultuda iki yapay sinir ağı, öğrenme performansları açısından da
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mobil hastane robotu, çok-yönlü sürüş, kontrolör tasarımı, yörünge izleme,
yapay sinir ağları

DESIGN OF A MOBILE ROBOT TO WORK IN HOSPITALS AND TRAJECTORY
PLANNING WITH PROPOSED ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS PREDICTOR
ABSTRACT
Under the intense and tiring working conditions in hospitals, the performance of healthcare personnel
decreases, and patients are directly affected by this performance decrease. This study has aimed to
design and implement a mobile robot that can help improve healthcare conditions. In this context,
the mobile robot will perform two main tasks. The first task is to dispense medication to patients
with an eight-chamber mechanical feeding unit. Thus, patients will be able to take their medication
by selecting their names or photos on the touch screen. The second task is to interact with patients to
give moral support, such as "good morning", "you look great today". In addition, drug delivery
activity can be recorded in a database and the health status of the patients can be kept under
surveillance with a camera. The designed mobile robot will be able to go to patient rooms with
magnetic stripe tracking. For trajectory tracking, a controller is designed for omni-drive in Matlab
and its performance is simulated. In addition, the control velocities that enable trajectory tracking
have been taught to the artificial neural network and the need for magnetic strips for trajectory
tracking has been eliminated. Accordingly, the two artificial neural networks are compared in terms
of their learning performance.
Keywords: Mobile hospital robot, omni-drive, controller design, trajectory tracking, artificial neural
networks
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(MPC) stratejisiyle yörünge takip kontrolü
gerçekleştirmişlerdir. Cooney ve arkadaşları da
[8] dört mekanum tekerlekli çok yönlü bir
mobil robot tasarlamış ve yörünge takibini
gerçekleştirmişlerdir. Mobil robotu “dead
reckoning” yaklaşımı ile yönlendirmek için
optik bir fare kullanmışlardır. Hashemi ve
arkadaşları [9] yine dört tekerlekli çok yönlü
bir mobil robot için kontrolör tasarlamışlardır.
Çalışmalarında model tabanlı bir PI-fuzzy
denetleyici tasarlamışlar, optimum girdileri
belirlemek için mobil robotun doğrusal ayrık
dinamik modelini kullanmışlardır. Mishra ve
arkadaşları [10], dört mekanum tekerlekli çok
yönlü mobil robot için davranışsal hataya
dayanıklı kontrol yaklaşımını kullanmışlardır.

1. GİRİŞ
Gelişen
teknoloji
robotik
sistemleri
fabrikalardan günlük hayatımıza taşımıştır.
Özellikle mobilite özellikleri ile birçok
uygulama alanı bulan mobil robotlar, son
yılların en önemli araştırma konuları arasında
yer almaktadır. Bugüne kadar, farklı sorunları
çözmek için birçok mobil robot platformu
geliştirilmiştir. Ayrıca pratik uygulamalarda
kullanılan robotların çok farklı hareket
sistemleri vardır [1] ve
bu sistemler
hayvanların
hareket
şekillerinden
esinlenilmiştir. Hayvanlar aleminde bir
tekerlek veya benzeri bir sistemin varlığı tam
olmamasına rağmen, tekerlek tasarımı bazı
böceklerin
yuvarlanma
hareketine
benzemektedir [2].
Çok yönlü tekerlekler, sürüş esneklikleri
nedeniyle mobil robotlar üzerinde yapılan
birçok çalışmada kullanılmaktadır. Kosuge ve
arkadaşları [3] Ms Dancer adında bir mobil
robot geliştirmiştir. Bu mobil robot, hareket
sisteminde çok yönlü tekerlekler kullanılarak
dans partneri olmak üzere tasarlanmıştır.
Geliştirilen robot ile insan-robot fiziksel
etkileşimi ve koordinasyonu farklı dans
çeşitlerine göre araştırılmıştır. Bu çalışma,
mobil robot uygulamalarının genişliği ve çok
yönlü sürüş esnekliğinin mükemmel bir
örneğidir.
Çok yönlü sürüşe sahip mobil robotların
kontrolü ve yörünge takibi konusunda da
birçok çalışma yapılmıştır. Wang ve
arkadaşları [4], çok yönlü bir mobil robotun
yörünge takibini gerçekleştirmek için bir
model
öngörücü
kontrol
stratejisi
kullanmışlardır. Liu ve arkadaşları [5] doğrusal
olmayan bir denetleyici geliştirmişlerdir.
Kinematik kontrol yaklaşımı kontrolörün dış
döngüsünde
uygulanırken,
Yörünge
Doğrusallaştırma Kontrolü yöntemi iç döngüde
kullanılmıştır. Karras ve Fourlas [6], çok yönlü
bir mobil robotu kontrol etmek için hataya
dayanıklı bir kontrol şeması tasarlamışlar ve
buna göre doğrusal olmayan bir model
öngörücü kontrolör geliştirmişlerdir.
Çok
yönlü
mobil
robotların
farklı
konfigürasyonları
için
de
çalışmalar
yapılmıştır. Wang ve arkadaşları [7], dört
mekanum tekerlekli çok yönlü mobil robot
(FM-OMR) için model öngörücü kontrol
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Sağlık sektöründe de sıklıkla mobil robotlar
kullanılmaktadır. Tan ve arkadaşları [11]
hastanelerde cerrahi aletlerin taşınması için
robotik bir sistem geliştirmiştir. Wang ve
arkadaşları ise [12], kritik hastaları kalabalık
hastane koridorlarında güvenli bir şekilde
taşımak için akıllı bir robotik hastane yatağı
tasarlamışlardır. Sürüş kabiliyetleri nedeniyle
hastane ortamında kullanılacak mobil robot
tasarımlarında da çok yönlü tekerlekler sıklıkla
tercih edilmektedir. Takahashi ve arkadaşları
[13] hastane ortamında ulaşım için kullanılmak
üzere dört tekerlekli konfigürasyona sahip çok
yönlü bir mobil robot tasarlamışlardır. Saekow
ve arkadaşları ise [14] otonom bir
rehabilitasyon robotu tasarlamışlar ve harici
kuvvet/hız kontrolü uygulamışlardır.
Bu çalışmada, hastane ortamında sağlık
personeline yardımcı olacak bir mobil robot
tasarlanmış, gerçekleştirilmiş ve yörünge takip
süreci için Matlab programında bir kontrolör
ve kontrolör karakteristiğini öğretmek üzere
yapay sinir ağı tasarlanmıştır. Tasarlanan ve
üretilen mobil robot hastalara ilaçlarını
dağıtmakta ve etkileşimli arayüzü ile iletişime
geçmektedir. Makale altı bölüm halinde
düzenlenmiştir. 2. bölümde mobil robotun
mekanik, elektronik ve yazılım tasarımları
anlatılmaktadır. 3. bölümde mobil robotun
kinematiği verilmektedir. 4. bölümde yörünge
takibi için kontrolör tasarımı ve 5. bölümde,
belirlenen yörüngeleri takip edecek kontrol
hızlarının YSA eğitiminden bahsedilmekte,
çalışma sonuçları ve bulgular verilmektedir.
Son bölüm olan 6. bölümde ise sonuçlar ve
öneriler vurgulanmaktadır.
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(bilgisayar destekli tasarım) modeli Şekil 2'de
verilmiştir. Şekil 3’te prototip mobil robot ve
CAD modeli üzerinde hoparlör, kamera,
dokunmatik ekran, ilaç dağıtım mekanizması
gibi bileşinler görülmektedir. Mobil robotun
dış kabuğu fiberglastan yapılmıştır.

2. MOBİL ROBOT TASARIMI
Tasarlanan mobil robot, dokunmatik bir
ekranın arayüzü aracılığıyla kontrol edilen
sekiz hazneli bir mekanik besleme ünitesi ile
hastalara ilaç dağıtacaktır. Böylelikle hastalar
ekran üzerinden isim veya fotoğraflarını
seçerek ilaçlarını kendilerine tanımlanan
hazneden almaları sağlanacaktır. Ayrıca mobil
robot, hastalara psikolojik destek vermek
amacıyla
"günaydın",
"bugün
harika
görünüyorsun" gibi ifadelerle etkileşime
girecektir. Bu temel görevlere ek olarak, ilaç
verme işlemleri bir veri tabanına kaydedilecek
ve sağlık personelinin hastaları gözetim altında
tutması için mobil robota yerleştirilen bir
kamera ile hastaların genel sağlık durumları
kaydedilecektir. Bu doğrultuda çalışmanın
tasarım süreci mekanik, elektronik ve yazılım
olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Şekil 2. Mobil robot ilaç dağıtım mekanizması CAD
modeli.

Mobil robotun mekanik kısımları;
• Navigasyonu sağlayan sürüş sistemi
• İlaç dağıtım mekanizması
• Robotun genel yapısı
Mobil robot, 1200 açıyla yerleştirilen üç çok
yönlü tekerlek ve her tekerlek için üç farklı
servo motorla tahrik edilmektedir. Bu
tekerlekler, robota çok yönlü sürüş yeteneği
sağlamaktadır. Ayrıca bu tekerlekler, mobil
robotun yer tutuşunu ve taşıma kapasitesini
artırmak için özel olarak tasarlanmış ve
üretilmiştir. Mobil robotun sürüş sisteminde
kullanılmak üzere üretilen çok yönlü
tekerlekler ve servo motorlar Şekil 1'de
gösterilmektedir.

Şekil 3. Mobil robotun CAD modeli ve üretilen prototip.

Mobil robot elektronik ekipmanı; bir kontrol
kartı, iletişim donanımı, manyetik şeritleri
algılamak için mobil robotun altına
yerleştirilmiş sensörler, motor sürücüleri, iki
akü, bir LCD dokunmatik ekran, sesli
bildirimler için iki hoparlör, hoparlörler arasına
yerleştirilmiş bir kamera ve bir şarj
istasyonundan oluşmaktadır.
Tasarımın
üçüncü
aşaması
yazılım
geliştirmesidir. Hasta odalarına gitmek için
navigasyon
yazılımı,
ilaç
dağıtımını
sağlayacak yazılım, işlemler için kayıt tutacak
veritabanı yazılımı ve gerektiğinde bilgisayarla
iletişim
kuracak
iletişim
yazılımı
geliştirilmiştir.

Şekil 1. Mobil robot sürüş sisteminde kullanılan çok
yönlü tekerlekler ve servo motorlar.

Ayrıca sekiz farklı hastaya ilaç verebilen sekiz
hazneli döner mekanizma tasarlanmıştır. Robot
ekranında hasta seçimi yapıldıktan sonra ilgili
hazne ön tarafa konumlandırılarak kapağı
açılmaktadır. İlaç verme mekanizmasının CAD

3. ÜÇ ÇOK YÖNLÜ TEKERLEK İLE
SÜRÜŞ KİNEMATİĞİ
Mobil robot sürücü sisteminde kullanılan üç
çok yönlü tekerlek konfigürasyonu Şekil 4'te
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verilmiştir. Global koordinatlarda ters
kinematik hesaplamaların [1] yapılabilmesi
için mobil robotun lineer (𝑣 = √𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2 ) ve
açısal hızı (𝜑̇ ) tanımlanmalıdır. Her bir
tekerleğin hızı teğetsel ve radyal bileşenlerden
oluşur. Birinci tekerleğin hız bileşenleri ve
toplam hız Eşitlik 1-4'te verilmiştir. 𝑥̇ ve 𝑦̇ ,
doğrusal hızın x ve y eksenlerindeki
bileşenleridir ve R mobil robotun merkezi ile
tekerlekler arasındaki mesafedir.

Eşitlik
5-6'da
verilmiştir.
Global
koordinatlarda ters kinematik hız matrisi (𝑣 =
𝐽𝑞̇ ) Eşitlik 7'deki gibi ifade edilir.

𝑣1 = 𝑣1𝑡 + 𝑣1𝑟

(1)

𝑣1𝑡 = −𝑥̇ sin(𝜑) + 𝑦̇ cos(𝜑)

(2)

𝑣1𝑟 = 𝑅𝜑̇

(3)

𝑣1 = −𝑥̇ sin(𝜑) + 𝑦̇ cos(𝜑) + 𝑅𝜑̇

(4)

Mobil
robot
kontrolü
için,
lokal
koordinatlardaki
hız
bileşenleri
(𝑞̇ 𝑚 )
tanımlanmalıdır. Bu doğrultuda ileri kinematik
denklemler, Jakobiyen matrisinin tersi alınarak
bulunur (𝑞̇ = 𝑆𝑣). Son olarak, mobil robot çok
yönlü sürüş ileri kinematik denklemi [1] Eşitlik
8'de verilmiştir.

𝑣2 = −𝑥̇ sin(𝜑 + 𝜃2 ) + 𝑦̇ cos(𝜑 + 𝜃2 ) + 𝑅𝜑̇

(5)

𝑣3 = −𝑥̇ sin(𝜑 + 𝜃3 ) + 𝑦̇ cos(𝜑 + 𝜃3 ) + 𝑅𝜑̇

(6)

𝑣1
− sin(𝜑)
cos(𝜑)
𝑅 𝑥̇
[𝑣2 ] = [− sin(𝜑 + 𝜃2 ) cos(𝜑 + 𝜃2 ) 𝑅] [ 𝑦̇ ]
𝑣3
− sin(𝜑 + 𝜃3 ) cos(𝜑 + 𝜃3 ) 𝑅 𝜑̇

(7)

− sin(𝜃1)
𝑥̇
2
[ 𝑦̇ ] = [ cos(𝜃1)
3
1
𝜑̇
2𝑅

− sin(𝜃1 + 𝜃2 ) − sin(𝜃1 + 𝜃3) 𝑣1
cos(𝜃1 + 𝜃2)
cos(𝜃1 + 𝜃3 ) ] [𝑣2 ]
1
1
𝑣3
2𝑅

(8)

2𝑅

4. KONTROLÖR TASARIMI
Mobil robot, Matlab Simulink ile modellenmiş
ve şerit izleme uygulaması için bir kontrolör
tasarlanmıştır. Simülasyon çalışmalarında
MathWorks Mobile Robotics Simulation
Toolbox ve Mobile Robotics Training Toolbox
kullanılmaktadır. Kullanılan PD kontrolörün
matematiksel ifadesi Eşitlik 9'da verilmiştir.
Mobil robot kontrol döngüsünün Simulink
blok diyagramı da Şekil 5'te gösterilmektedir.

Şekil 4. Üç tekerlekli çok yönlü sürüşün şematik modeli.

Tekerlekler 120 derece açı ile yerleştirildiği
için 𝜃2 120 derece ve 𝜃3 240 derecedir. Benzer
şekilde, ikinci ve üçüncü tekerlek hızları

𝑃𝐷(𝑠) = 𝑃 + 𝐷

𝑁
1+𝑁∙𝑇𝑠

Şekil 5. Mobil robot kontrolü Simulink blok diyagramı.
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𝑧−1

(9)
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Uygulanacak hastane senaryosu için Şekil
6'daki harita tasarlanmış ve manyetik şerit için
belirlenen yörünge koordinatları manuel olarak
simülasyon ortamına taşınmıştır. "Başlangıç
Noktası (SP) - Hasta Odası 1 (R1)" ve "Hasta

Odası 1 (R1) - Hasta Odası 2 (R2)" arasında iki
yörünge
için
izleme
performansları
incelenmiştir. Çalışmada kullanılan mobil
robot ve kontrolör parametreleri Tablo 1'de
verilmiştir.

Şekil 6. Hastane senaryosu için tasarlanmış harita.
Tablo 1. Mobil robot ve kontrol parametreleri.
Tekerlek Yarıçapı [m]

0.125

Robot Yarıçapı [m]

0.4

Tekerlek Yerleşim Açıları [rad]

𝜃1 = 0

Örnek Süresi = Ts [sn]

0.01

PD Kontrolör Parametreleri

𝑃 = 0.01

Filtre Katsayısı (N)

100

Başlangıç Noktası (SP) (şarj istasyonu)

X Konumu [m] = 1

Y Konumu [m] = 5

Hasta Odası 1 (R1)

X Konumu [m] = 7

Y Konumu [m] = 1

Hasta Odası 2 (R2)

X Konumu [m] = 11

Y Konumu [m] = 1

PD kontrolör ile SP-R1 arasında izlenen
yörünge Şekil 7'de, bu yörünge üzerindeki
referans yönelim açısı ve mobil robotun
yönelim açısı Şekil 8'de ve mobil robot konum
hata değerleri Şekil 9'da verilmiştir. Şekil 10'da
R1-R2 arasında izlenen yörünge, bu yörünge
üzerindeki referans yönelim açısı ve mobil
robotun yönelim açısı Şekil 11'de, mobil robot
konum hata değerleri ise Şekil 12'de
verilmiştir. Şekillerden görüleceği üzere takip
performansları oldukça iyi olup, mobil robot
yönelim açısının salınımı klasik çizgi izleme

𝜃2 = 2.094

𝜃3 = −2.094

𝐷 = 10−8

yaklaşımı olan aç-kapa kontrol yaklaşımı
düşünüldüğünde oldukça düşük elde edilmiştir.
Salınım sıklığı ile genliği arasındaki optimal
dengeyi
koruyacak
şekilde
kontrol
parametreleri seçilmiştir.
Ayrıca Erciyes Üniversitesi Mekatronik
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarına kurulan
robot için, zemine yerleştirilen manyetik
şeritler ve bu manyetik şeritleri algılayan
sensörler ile klasik çizgi izleme yaklaşımı
kullanılarak çalışma testleri de yapılmıştır.
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Şekil 7. SP-R1 arasında referans ve PD kontrollü yörünge.

Şekil 8. SP-R1 arasında referans ve PD kontrollü yönelim açısı.

Şekil 9. SP-R1 arasındaki yörünge için PD kontrollü mobil robot konum hataları.
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Şekil 10. R1-R2 arasında referans ve PD kontrollü yörünge.

Şekil 11. R1-R2 arasında referans ve PD kontrollü yönelim açısı.

Şekil 12. R1-R2 arasındaki yörünge için PD kontrollü mobil robot konum hataları.

konumlara gitmek için gereken kontrol hız
değerleri yapay sinir ağlarına öğretilmiştir. Bu
sayede mobil robotun yörüngeleri manyetik
şerit izleme ile bir kez öğretilecek ve ardından
robot manyetik şeritlere ihtiyaç duymadan
çalışabilecektir. Yapay sinir ağı eğitiminde
sistem modelleme ve uydurma işlemlerinde

5. YAPAY SİNİR AĞI EĞİTİMİ
Sistem girdisi lineer ve açısal kontrol hız
değerleri "vc ile wc" ve kontrol döngüsünün
çıktısı mobil robot konumu ve yönlenmesi "x,
y ve θ" dir. Mobil robot tarafından takip edilen
iki farklı yörüngenin konum değerleri ve bu
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sıklıkla kullanılan Multilayer Perceptron
(MLP) ve Radial Basis Neural Network
(RBNN) tipleri kullanılmıştır. Her iki ağ
modeli de 3 giriş ve 2 çıkışa sahip ileri
beslemeli sinir ağlarıdır ve tek bir gizli
katmandan oluşmaktadır. Yapay sinir ağı,
sistem girdileri ve çıktıları ile eğitim süreci
şematik olarak Şekil 13'te verilmiştir.

MLP için eğitim süreçleri 3 farklı eğitim
algoritması (Levenberg-Marquardt, Bayesian
Regularization, Scaled Conjugate Gradient) ve
3 farklı aktivasyon fonksiyonu (logsig, purelin
ve tansig) için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gizli
katmandaki nöron sayısı (H) 1-100 arasında
değişmektedir. MLP için eğitim parametreleri
Tablo 2'de verilmiştir. Her bir kombinasyonun
en düşük hata değeri Tablo 3'te verilmiştir. En
düşük MSE değerine sahip olan 6. satırdaki ağ
ve
eğitim
parametreleri
kullanılacak
parametreler olarak seçilmiştir.
Tablo 2. MLP eğitim parametreleri.
Performans Fonksiyonu

MSE

Maksimum İterasyon Sayısı (Epochs)

1000

Hedef Hata Değeri

1x10-10

Öğrenme Oranı (η)

0.1

Şekil 13. Yapay sinir ağı, sistem giriş ve çıkışları ile
eğitim süreci blok diyagramı.
Tablo 3. Farklı MLP parametreleri için MSE değerleri.
Aktivasyon
Fonksiyonu
logsig
purelin
tansig
logsig
purelin
tansig
logsig
purelin
tansig

Eğitim Algoritması
Levenberg-Marquardt
Levenberg-Marquardt
Levenberg-Marquardt
Bayesian Regularization
Bayesian Regularization
Bayesian Regularization
Scaled Conjugate Gradient
Scaled Conjugate Gradient
Scaled Conjugate Gradient

I
3
3
3
3
3
3
3
3
3

RBNN için eğitim işlemleri, farklı spread
değerleri uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Eğitimler için elde edilen MSE değerleri Tablo
4'te verilmiştir. Karşılaştırma için tablodaki en
düşük eğitim hatasını veren 3. satırdaki spread
değeri (0.01) seçilmiştir.

MSE

0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100

1.9408 x 10-31
1.8743 x 10-31
0.4235 x 10-31
1.3658 x 10-8
1.2552 x 10-4
5.3398 x 10-4
2.1745 x 10-3

O
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MSE
3,0671 x 10-3
5,7089 x 10-3
0,1105 x 10-3
3,0698x 10-3
5,71x 10-3
0.0809 x 10-3
3,1519 x 10-3
5,7091 x 10-3
0,2358 x 10-3

En düşük MSE değerlerini veren ağ
parametreleri ile eğitilmiş MLP ve RBNN
ağlarının kontrol hızı çıkışları, gerçek hız
çıkışları
ile
karşılaştırılmıştır.
SP-R1
arasındaki yörünge takibi için MLP ve RBNN
ile oluşturulan lineer kontrol hız grafikleri ve
gerçek lineer kontrol hız grafiği Şekil 14'te ve
açısal kontrol hız grafikleri Şekil 15'te
verilmiştir. Aynı şekilde R1-R2 arasındaki
yörünge takibi için MLP ve RBNN ile
oluşturulan lineer kontrol hız grafikleri ve
gerçek lineer kontrol hız grafiği Şekil 16'da ve
açısal kontrol hız grafikleri Şekil 17'de
verilmiştir. Şekillerden görüleceği gibi, RBNN
ağı gerçek kontrol hız değerlerini çok daha
başarılı öğrenmiştir.

Tablo 4. RBNN ağın farklı Spread değerleri için MSE
değerleri.
Spread

Nöron Sayısı
H
59
75
36
80
30
62
73
46
75

221

Hastanelerde Çalışacak Mobil Robot Tasarımı ve Önerilen Yapay Sinir Ağı Tahmincisi ile Yörünge
Planlaması

Şekil 14. SP-R1 arasındaki yörünge takibi için MLP ve RBNN ile üretilen lineer kontrol hızları.

Şekil 15. SP-R1 arasındaki yörünge takibi için MLP ve RBNN ile üretilen açısal kontrol hızları.

Şekil 16. R1-R2 arasındaki yörünge takibi için MLP ve RBNN ile üretilen lineer kontrol hızları.

Şekil 17. R1-R2 arasındaki yörünge takibi için MLP ve RBNN ile üretilen açısal kontrol hızları.

hale getirmek ve robotun ses etkileşimi ile
hastaların moralini en üst düzeyde tutmaktır.
Ayrıca geliştirilen senaryo haritası üzerinde
hasta odalarına navigasyonu sağlayacak
yörüngeleri takip etmek için bir kontrolör
tasarlanmış ve Matlab ile simülasyonlar
gerçekleştirilmiştir. Ardından mobil robot
tarafından izlenen yörüngelerin konum
değerleri ve bu konumlara gitmek için gereken

6. SONUÇLAR VE İRDELEME
Bu çalışmada hasta odalarına giderek hemşire
veya bakıcılar tarafından gerçekleştirilen bazı
basit görevleri otomatik olarak yapabilen bir
mobil robot tasarlanmış ve bir prototip
üretilmiştir. Bu görevleri mobil robot ile
gerçekleştirmenin temel amacı, hastalara ilaç
teslimi sırasında oluşabilecek karışıklıkları
gidermek, bu süreci otomatik ve kaydedilebilir
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kontrol hızı değerleri iki farklı yapay sinir
ağına öğretilmiştir. Böylece yörüngeler,
manyetik şerit izleme ile bir kez öğretilebilecek
ve ardından robot çizgiye ihtiyaç duymadan
navigasyonu sağlanacaktır. Yapay sinir ağı
çalışmaları da RBNN tipi ağın daha başarılı
olduğunu
ortaya
koymuştur.
Gelecek
çalışmalarda, kontrolör tasarımı geliştirilebilir,
elde edilen yapay sinir ağı, mobil robotun
hareket karakteristiği açısından model
tahminci olarak kullanılarak, gerçek zamanlı
uygulamalar için kapalı çevrim kontrol yapısı
elde edilebilir. Ayrıca mobil robot için seri
üretime geçilebilir.
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TEL EROZYON TEZGÂH YATAĞINDA MEYDANA GELEN
KUVVETLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZİ
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Teknolojik gelişmelerin yanında, özellikle tel çekme ve tel erozyon tezgâhında da dijitalleşme
sayesinde kullanım kolaylığı ve hassas tel çekme, erozyonlama gerçekleştirilebilmektedir. Son
yıllarda, çok yaygın olarak kullanılan yapay zekâ teknikleri bu tür sistemlerde analiz ve modelleme
için yaygınlaştırılabilir. Bu deneysel ve simülasyon çalışmasında, gerçek zamanlı veriler
kullanılarak yapay sinir ağları ile sistemin farklı parametrelerinin analizi ve modellenmesi
gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışmada, 4 farklı eğitim algoritması kullanılmıştır. En iyi sonucu
1.0345e-11 ortalama karasel hata değeri ile levenberg-marquardt geri yayılım algoritmasıyla
beraber kullanılan tanjant sigmoid aktivasyon fonksiyonu vermiştir. Sonuçların doğruluğundan da
çok net bir şekilde anlaşıldığı gibi, yapay sinir ağları tel erozyon sistemlerinde gerçek zamanlı
olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Tel erozyon tezgâhı, yapay sinir ağları, kesme kuvvetleri.

ANALYSIS OF FORCES IN THE WIRE EROSION MACHINE BEARING BY USING
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
ABSTRACT
In addition to technological developments, especially in wire drawing and wire erosion machine,
digitalization can be used for ease of use and precise wire drawing and erosion. In recent years,
widely used artificial intelligence techniques can be expanded for analysis and modeling in such
systems. In this experimental and simulation study, analysis and modeling of different parameters
of the system with artificial neural networks using real-time data. The tangent sigmoid activation
function used together with the Levenberg-Marquardt back propagation algorithm gave the best
result with the mean square error value of 1.0345e-11. As is clear from the accuracy of the results,
artificial neural networks can be used in real time in wire erosion systems.
Keywords: Wire erosion machine, artificial neural networks, cutting forces.
bir imalat yöntemidir. Bu yöntem ile hem
talaş atığı azaltılabilmekte hem de karmaşık
geometrili iş parçalarını kolay bir şekilde
işlenebilmektedir. Bu yöntem geleneksel
olmayan önemli bir imalat yöntemidir [2].

1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi ile imalat sanayisinin
de gereksinimleri artmaktadır. Özel imalat
yöntemleri, geleneksel imalat yöntemlerine
göre farklılıklar içermektedir. Özel imalat
yöntemlerinde mekanik kuvvet veya fiziksel
temas yerine ısı enerjisi, kimyasal enerji veya
elektrokimyasal enerji kullanarak malzeme
aşındıran,
işleyen
veya
şekillendiren
yöntemlerdir [1].
Tel elektro erozyon ile işleme, iş parçası
malzemelerinin iletkenliklerinden yararlanan

Yapay Sinir Ağları (YSA’lar), sinapslar ile
birbirine bağlanan nöronlardan oluşan insan
beyninin öğrenme yeteneğine ilham alarak
oluşturulmuştur. YSA’lar çok farklı görevleri
belirli ve yüksek doğruluk oranlarıyla
gerçekleştirebilmektedir.
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Akkuş çalışmasında, AISI 1040 çeliğinin
tornalanması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük
değerlerinin YSA ile analizini yapmıştır [3].
Yıldırım ve Durmuşoğlu yaptıkları deneysel
çalışmalar ile pnömatik devrelerde YSA ile
titreşim analizi gerçekleştirmişlerdir [4]. Eski
ve Yıldırım, yeni bir YSA tasarlayacak aktif
süspansiyon sistemine sahip araçlarda titreşim
kontrolü gerçekleştirmişlerdir [5]. Eski ve
Yıldırım, ağır vasıtalarda hız kontrolü için
elektronik gaz kelebeğini kontrol etmek
amacıyla YSA tabanlı bir bulanık mantık
kontrol sistemi tasarlamıştır [6]. Junguo ve
arkadaşları, YSA kullanarak Çin’in Weinan
kentinde gelecekteki su talebini tahmin
etmişlerdir [7]. Jiang ve arkadaşları, YSA
kullanarak gelecekte Çin’in Shanghai
kentindeki hava kirliliğini tahmin etmeye
çalışmışlardır [8]. Fast ve arkadaşları, gaz
türbinleri için performans kriterlerini göz
önünde bulundurarak kullanıcı dostu bir ara
yüz tasarlamışlardır [9].

Şekil 1. Örnek bir tel erozyon tezgâhı [14].

Tel erozyon tezgâhları ile imalat özellikle
kalıp tasarımında maliyet, zaman, gibi
faktörler
yönünden
büyük
kazanç
sağlanmaktadır.
Ayrıca
geleneksel
yöntemlerle karşılaştırıldığında daha yüksek
hassasiyet ve verime sahiptir [15].
3. YAPAY SİNİR AĞLARI
Yüz yıllar öncesine dayanan insan beyni ile
ilgili çalışmalar teknolojinin gelişmesi ile
daha çok anlam kazanmıştır. 1943 yılında tıp
doktoru Warren McCulloch ve matematikçi
Walter Pitts tarafından ilk yapay sinir ağı
modeli gerçekleştirilmiştir [16].

Bu çalışmada, eğitim algoritmaları ve
aktivasyon fonksiyonlarının, yapay sinir
ağlarının başarımı ğzerine etkisi araştırılmak
istenilmiştir. Bu amaçla, farklı eğitim
algoritmaları ve aktivasyon fonksiyonları
karşılaştırılarak YSA modelleri oluşturulmuş
ve
bu
modellerin
performansları
karşılaştırılmıştır.

YSA’lar temel olarak, sınıflandırma, tahmin
ve modelleme olmak üzere 3 sınıfa ayrılabilir.
Müşteri profilleri, ses tanıma, sağlık
alanındaki teşhisler veya hücre tipleri gibi
konular sınıflandırma problemi olarak
değerlendirilmektedir. Ekonomik veriler,
gelecek satışlar, hava raporları veya enerji
ihtiyacı gibi konular tahmin problemi olarak
sınıflandırılmaktadır. Robot kontrolü, sistem
kontrolü veya dinamik sistemler ise
modellemenin konularıdır [17].

2. TEL EROZYON TEZGÂHI
Günümüzde tel erozyon teknolojisi, imalat
mühendisliği alanında önemli bir rol
oynamaya başlamıştır. Tel erozyon tezgâhları
endüstride yapımı zor veya karmaşık olan
birçok iş parçasının oldukça düşük yüzey
pürüzlülüğünde
üretilmesinde
kolaylık
sağlamaktadır [10].

YSA’lar, giriş katmanı, bir veya daha fazla
gizli katman ve çıkış katmanından oluşurlar.
YSA modelinde bulunan nöronlar çıkışlarını
hesaplarken her bir girişi ona denk gelen
ağırlık ile çarparak sonuçları toplarlar. Bu
işlem Denklem 1’deki eşitlik kullanılarak
hesaplanır. Denklem 1’de xi’ler giriş
değerlerini, wi’ler bu girişlere karşılık gelen
ağırlıkları, N nörona giriş sayısını, b ise bias
değerini temsil etmektedir.

Bu yöntemde, tel elektrot ile iş parçası
arasında
elektrik
kıvılcımı
oluşumu
sağlanarak talaş kaldırılmaktadır. İşlenmesi
zor malzemeler ve karmaşık şekilli
parçaların
üretiminde
yaygın
şekilde
kullanılabilmektedir [11]. Ekstrüzyon, plastik
enjeksiyon veya farklı özel formlardaki
kalıpların üretiminde karmaşık geometrilerin
oluşturulması için tel erozyon ile işleme
uygun bir yöntem olarak görülmektedir. [1213]. Örnek bir tel erozyon tezgâhı Şekil 1’de
verilmiştir.

𝑓(𝑛𝑒𝑡) = ∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖 ∗ 𝑤𝑖 + 𝑏

(1)

Daha sonra elde edilen bu toplam f(net) gibi
bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek
nöronun çıkış değeri elde edilmiş olur. Bu
çıkış değeri sonraki katmandaki nöronlara
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iletilir. Örnek bir YSA ağ yapısı Şekil 2’de
verilmiştir.

verilebilir.
Tel
erozyon
tezgâhının
modellenmesi Şekil 3’te verilmiştir [17].

Şekil 2. Örnek bir YSA ağ yapısı.

ÇALIŞMA
4.
DENEYSEL
SİMÜLASYON SONUÇLARI

Şekil 3. YSA ile tel erozyon tezgâh modellenin blok
diyagramı.

VE

Bahsedilen tüm eğitim algoritmaları, her bir
aktivasyon fonksiyonu ile ayrı ayrı
çalıştırılarak 12 farklı YSA modelinin hata
değerleri kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar
Tablo 2’de verilmiştir.

Bu çalışmada, 4 giriş, 3 çıkışlı ileri beslemeli
bir YSA modeli kullanılmıştır. YSA modeli 3
gizli katmandan oluşmaktadır. Birinci gizli
katmanda 5, ikinci gizli katmanda 10 ve
üçüncü gizli katmanda 10 tane nöron
bulunmaktadır. YSA modelini eğitmek için
deneysel veriler kullanılmıştır. Bu deneysel
veriler tel erozyon tezgâhından elde edilmiştir.
Veri setini oluşturmak için 41 tane ölçüm
alınmıştır. YSA giriş parametresi için kesme
derinliği, ilerleme hızı, kesme hızı ve güç
sabiti verileri, çıkış için ise eksenel kuvvet
(Ff), kesme kuvveti (Ft) ve radyal kuvvet (Fr)
değerleri kullanılmıştır. Kullanılan YSA
modelinin
parametreleri
Tablo
1’de
verilmiştir.

modelleme
sürecinin
başarısı
Bir
(performansı), belirli bir girdi işaretine gerçek
sistem ve model tarafından yanıt olarak
üretilen çıktılar arasındaki farka (hata) dayalı
çeşitli tanımlarla belirlenir.
Model parametrelerinin optimizasyonu için
farklı hata tanımlamaları kullanılabilir. Model
parametrelerinin ayarlanması, hata boyutunu
en aza indirmeye dayalı algoritmalarla
belirlenir.

Tablo 1. Kullanılan YSA modelinin ağ parametreleri.
Öğrenme

Oranı
0.01

Tablo 2. YSA modelleri için OKH ve R2 hata değerleri.

Hücre Sayısı
1.
2.
3.
Giriş
Çıkış
Gizli
Gizli
Gizli
Katmanı
Katmanı
Katman Katman Katman
4

5

10

10

Algoritma Aktivasyon
Tipi
Fonksiyonu

3

Trainlm

Bu çalışmada 4 farklı eğitim algoritması
kullanılmıştır. Bu eğitim algoritmaları,
levenberg-marquardt geri yayılım algoritması
(trainlm), BFGS quasi-newton (trainbfg) geri
yayılım algoritması, Powell-Beale yeniden
başlatılan eşlenik gradyan geri yayılım
algoritması (traincgb), ölçekli eşlenik gradyan
geri yayılım algoritması (trainscg) şeklindedir.
Bunlara ek olarak 3 farklı aktivasyon
fonksiyonu kullanılmıştır. Bu aktivasyon
fonksiyonları, hiperbolik tanjant sigmoid
aktivasyon fonksiyonu (tansig), log-sigmoid
aktivasyon fonksiyonu (logsig) ve lineer
aktivasyon fonksiyonu (purelin) şeklinde

Trainbfg

Traincgb

Trainscg
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OKH

R2

Tansig

1.0345e-11

1

Logsig

1.1670e-10

1

Purelin

8.1946e-04

0.99216

Tansig

1.0850e-05

0.99990

Logsig

1.1153e-05

0.99989

Purelin

8.1946e-04

0.99216

Tansig

9.0713e-05

0.99914

Logsig

1.2788e-04

0.99878

Purelin

1.0502e-03

0.98997

Tansig

1.1104e-05

0.99989

Logsig

1.1564e-05

0.99989

Purelin

8.1946e-04

0.99216
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Bu çalışmada iki farklı performans kriteri
kullanılmıştır. Bunlardan birincisi olan
ortalama karesel hata (OKH), gerçek sistem
ile YSA tahmini arasındaki farkın yani
hatanın karelerinin toplamıdır. OKH sıfıra ne
kadar yakınsa, modelin o kadar başarılı
olduğu söylenir. OKH denklem 2 ile
verilmiştir. Denklemde, yi YSA çıkışını, xi ise
gerçek çıkış değerini ifade etmektedir. OKH,
0 ile ∞ arasında değer alabilir.
𝑂𝐾𝐻 =

𝑁
1
∑𝑖=1(𝑦𝑖
𝑁

− 𝑥𝑖

)2

İkinci performans kriteri ise R2’dir. R2,
bağımsız bir değişken tarafından açıklanan
bağımlı değişken için varyans oranını temsil
eden istatistiksel bir ölçüdür. R2 performans
kriteri denklem 3 ile verilmiştir. Denklemde,
yi YSA çıkışını, xi ise gerçek çıkış değerini
ifade etmektedir. R2 değeri, 1’e ne kadar
yakınsa o kadar başarılı olduğu söylenir.
2
1 − ∑𝑁
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )
𝑅 =
2
∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖
2

(2)

Şekil 4. Traincgb ve purelin aktivasyon a) Ff’nin deneysel ve YSA sonuçları b) YSA hata grafiği.

Şekil 5. Traincgb ve purelin aktivasyon a) Ft’nin deneysel ve YSA sonuçları b) YSA hata grafiği.
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Şekil 6. Traincgb ve purelin aktivasyon a) Fr’nin deneysel ve YSA sonuçları b) YSA hata grafiği.

Şekil 7. Trainlm ve tansig aktivasyon fonk. a) Ff’nin deneysel ve YSA sonuçları b) YSA hata grafiği.

Şekil 8. Trainlm ve tansig aktivasyon fonk. a) Ft’nin deneysel ve YSA sonuçları b) YSA hata grafiği.

228

Yıldırım, Bingöl, Savaş, Kırnap ve Ayne

Şekil 9. Trainlm ve tansig aktivasyon fonk. a) Fr’nin deneysel ve YSA sonuçları b) YSA hata grafiği.

Tablo 2’den görüldüğü gibi en yüksek OKH
hatasına sahip olan YSA ağ yapısı PowellBeale yeniden başlatılan eşlenik gradyan geri
yayılım algoritması (traincgb) ile kullanılan
lineer aktivasyon fonksiyonuna (purelin)
aittir. Sonuç grafikleri Şekil 4, Şekil 5 ve
Şekil 6’da verilmiştir. Grafikler sırasıyla Ff, Ft
ve Fr’yi temsil etmektedir. Grafiklerden de
görüleceği gibi deneysel veriler ile YSA çıkış
verileri arasında farklar bulunmaktadır. Bu
farklar bizim hata grafiğimizi oluşturmaktadır.
En düşük OKH hatasına sahip olan YSA ağ
yapısı ise levenberg-marquardt geri yayılım
algoritması (trainlm) ile kullanılan hiperbolik
tanjant sigmoid aktivasyon fonksiyonuna
(tansig) aittir. Sonuç grafikleri Şekil 7, Şekil 8
ve Şekil 9’da verilmiştir. Grafiklerden de
anlaşılacağı gibi levenberg-marquardt geri
yayılım algoritmasında, deneysel veriler ile
YSA çıkış verileri arasındaki fark oldukça
düşüktür. Her iki algoritma için hata grafikleri
karşılaştırıldığında levenberg-marquardt geri
yayılım algoritmasına ait hata grafik
değerlerinin çok daha küçük olduğu
görülmektedir.

çalışmakta olan ve kesme işlemi yapan tel
erozyon tezgâhında meydana gelen kuvvet
değişimleri irdelenmiştir. Deneysel sonuçlar
ile dört farklı algoritma ve üç farklı transfer
fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilen 12
YSA simülasyonundan elde edilen sonuçlar
değerlendirildiğinde,
levenberg-marquardt
geri yayılım algoritması ve hiperbolik tanjant
sigmoid aktivasyon fonksiyonu için elde
edilen simülasyon sonuçlarının, deneysel
sonuçlarla aynı davranışı gösterme kabiliyeti
çok yüksektir. Bu nedenle hiperbolik tanjant
sigmoid
aktivasyon
fonksiyonu
ile
birlikte
kullanılan
levenberg-marquardt
algoritmasının, böyle sistemlerin kuvvet
değerlerinin gerçek zamanlı tahmininde
kullanılabileceği gösterilmiştir.
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Uçaklarda kullanılan iniş takımları, uçak sistemlerinin ağırlıklarını yerde taşıma ve hareket ettirme
özelliklerine sahip temel sistemlerdir. Uçakların iniş esnasında piste teker temas ettiği anda, shimmy
olarak adlandırılan, sert ve ani titreşimler meydana gelir. Bu da insan emniyetini, konforunu ve yan
zamanda iniş takımlarının ömrünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak amacıyla, uçaklarda süspansiyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, arka iniş
takımının matematik modeli oluşturulmuş, elde edilen Simulink® modeli sayesinde iniş esnasında
iniş takımının sergilediği dinamik davranış hakkında bilgi edinilmiştir. Benzetim sonucunda, iniş
takımına etkiyen toplam kuvvetin en büyük değerinin, iniş takımı piste teker indirdiği anda
gerçekleştiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İniş takımı sistemi, matematiksel model, shimmy titreşimi.

MODELING AND ANALYSIS OF THE MAIN LANDING SYSTEM IN PASSENGER
AIRCRAFT
ABSTRACT
Landing gear is one of the elements that carry the weight of aircraft and providing move on the
ground. When the aircraft lands on the runway, a phenomenon called “shimmy vibration” occurs.
This affects human conditions and comfort as well as the life of landing gear negatively. Suspension
systems are used in aircraft to eliminate these negative effects. In this study, the mathematical model
of the landing gear was created. Due to the obtained Simulink® model, information was obtained
about the dynamic behaviour of the landing gear during landing. As a result of the simulation, it has
been observed that the biggest value of the total force acting on the landing gear occurs when the
landing gear hits the runway.
Keywords: Landing gear, mathematical model, shimmy vibration.
bağlamda, hem güvenlik hem de konfor
beklentisi nedeniyle özellikle son yıllarda
yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.
Shimmy damperler, uçak iniş takımlarında
istenmeyen yalpalama titreşimleri için pasif
çözümlerdir. Büyük oranda titreşimleri
sönümlemelerine rağmen, özellikle mevcut
iniş takımı sistemlerine eklendiğinde ağırlık,
maliyet ve güvenlik gibi sorunları beraberinde
getirebilirler.
Gelişmiş
kararlılık
performansına sahip daha etkili ve kompakt
sönümleyiciler, düşük ağırlık ve bakım
maliyelerinin en aza indirilmesi açısından

1. GİRİŞ
Uçak iniş takımları işlevsel misyonu nedeniyle
uçağın güvenliği açısından karadaki en önemli
parçasıdır. İniş takımlarının ilk görevi pist
üzerindeki kararlılığı ve güvenliği sağlayarak
yatay ve düşey kinetik enerjiyi sönümlemektir.
Bu sebeple modern uçakların ortaya
çıkmasıyla beraber araştırmacılar daha verimli
iniş takımları geliştirme ihtiyacı duymuşlardır.
Uçakların artan ağırlık ve iniş hızları
nedeniyle, uçak gövdesini pistte yerden gelen
yüklerden
korumak
amacıyla
enerji
sönümlemek gerekli hale gelmiştir. Bu
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tercih edilebilir. Li ve arkadaşları [1], arka iniş
takımlarında
meydana
gelen
shimmy
titreşimlerinin sönümlemek için bir cihaz
tasarlamışlardır. İniş takımı dinamiklerini
temsil etmek için doğrusal olmayan bir
matematik model geliştirmişlerdir. Daha sonra
shimmy sönümleme cihazının iniş takımı
üzerindeki
etkilerini
incelemek
için,
çatallanma analizi yapmışlardır. Önerilen
cihazın geleneksel sönümleyiciler göre daha
verimli olduğu görülmüştür. Rahmani ve
Behdinan [2] ise yaptıkları çalışmada, yeni bir
sönümleyici konsepti geliştirerek, performans
analizlerini
yapmışlardır.
Tasarlanan
sönümleyicinin, mevcut iniş takımına
kurulumu uygundur ve bünyesinde sönümleme
üniteleri barındıran çok işlevli bir tork bağlantı
elemanına sahiptir. Rahmani ve Behdinan [3]
diğer bir çalışmada ise, burun iniş takımında
meydana gelen Coloumb sürtünmelerine, tork
uzantısının etkisini araştırmışlardır. Farklı
shimmy senaryoları altında, tork bağlantısı
boşluğu büyüklüğünün, amortisörde meydana
gelen sürtünmelere olan katkısı tartışılmıştır.
Shimmy iniş takımı sisteminde taksi, iniş ve
kalkış sırasında gözlenen ciddi bir titreşim
problemidir. 10 ila 30 Hz frekansları arasından
görülen bu davranış tekerlek ve yol
etkileşimden
kaynaklanan
kendinden
uyarlamalı bir titreşimdir [4]. Burun iniş
takımlarında sıkça görülse de ana iniş
takımında
da
rastlanmaktadır.
Kütle,
sönümleme katsayısı, geometrik özellikler, hız
ve uyarma kuvveti gibi yapı, tekerlek ve süreç
değişkenleri ile sürtünme, tekerlek elastikliği
ve freeplay gibi nonlineer etkiler shimmy
titreşimi tetikleyebilmektedir. Bu titreşim,
yolcu konforunu azaltabildiği gibi pilotun
uçağı doğru şekilde yönlendirmesine engel
olacak kadar kuvvetli olabilmektedir. Bunun
sonucu olarak tekerlekte aşırı aşınma, iniş
takımında
arıza
ve
hatta
kazalar
görülebilmektedir. Hafif uçaklarda shimmy
davranışı daha çok gözlenmekle birlikte, ağır
uçaklarda da bazı kazalara sebebiyet verdiği
görülmüştür. Boeing 737 uçağına ait arka iniş
takımında shimmy davranışı gözlemlenmiştir
[5]. İnişten itibaren hissedilmeye başlayan
shimmy sebebiyle, Şekil 1’de görülebileceği
üzere uçak iki pistin kesiştiği bir bölgede ancak
durdurulabilmiştir. Arka iniş takımı sağ alt
torsiyon linkinde ciddi hasar oluşmuştur.
Üretici firma yumuşak iniş yapıp yüksek
hızlarla
seyretmenin
shimmy
etkisini
arttıracağını belirtmiştir.

Şekil 1. Shimmy etkisi altındaki Boeing 737 uçağının
pistte durduğu nokta ve pist üzerindeki tekerlek izleri
[5].

Burun iniş takımındaki shimmy’ den kaynaklı
bir diğer kaza da Airbus A319’da yaşanmıştır.
Normal bir iniş sonrası gerçekleşen kazada üst
ve alt tork linkler arasındaki bağlantı kopmuş
ve uçak verilen yönlendirme komutlarına
cevap vermemiştir. Şekil 2’de görülebileceği
gibi burun iniş takımı 95° kadar sola dönmüş
ve uçak yönlendirilemez hale gelmiştir. Apeks
pim ve bu pime ait somun uçağın bıraktığı
enkaz arasında tespit edilebilen parçalardan
olmuştur. Kaza sonrası tasarım değiştirilerek
parçalar
yenilenmiştir
[5].
Belirtilen
sebeplerden dolayı iniş takımında shimmy
davranışının mümkün olduğu kadar gerçekçi
modellenmesi ve analiz edilmesi tasarım
parametreleriyle alakalı sorunların önüne
geçilmesi konusunda oldukça önemlidir.
Sarhoş bir tekerleğin kararlılığı ve mekanik
davranışı ile çalışmalar oldukça eskiye
dayanmaktadır. NACA tarafından yayınlanan
bir çalışmada burun iniş takımı sistemine ait
model ortaya konulmuştur [6]. Bunun
ardından, yine bir başka çalışmada sunulan bu
teori deneysel çalışmalar ile doğrulanmıştır [7].

Şekil 2. Airbus A319’a ait burun iniş takımının son
pozisyonu [5].

Bu çalışmada, arka iniş takımına ait
matematiksel
model
oluşturulmuş
ve
Simulink®
kullanılarak
modellemiştir.
Modelleme
sonucunda,
referans
uçak
gövdesinin yer değiştirme, hız ve ivme
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değerleri elde edilmiş aynı zamanda sönüm ve
yay kuvvetleri tanımlanmıştır.
2.
ARKA
İNİŞ
MATEMATİK MODELİ

girdisini simgelemektedir. Sönümleyici, yaylar
ve lastik davranışının lineer olmadığı kabul
edilir. L, uçağın aerodinamik kaldırma kuvveti,
f ise modele etki eden sürtünme kuvvetidir.

SİSTEMİNİN

Fiziksel sistemleri belirli yaklaşımlarla
modellemek, sistem dinamiğini etkileyen
faktörleri belirlemeyi ve en uygun tasarıma
ulaşmak için çözümler bulmayı amaçlar.
Modellenmek istenen sistemler genel olarak
dinamik modeller olduğundan bu sistemlerin
modellenmesinde diferansiyel denklemler
kullanılır. Sistemlerin modellenmesinde belirli
yaklaşımlar kullanılır ve bu da modellemede
oldukça büyük bir avantaj sağlar. Bu
matematiksel
modellemelerde
fizik
yasalarından
yararlanılır.
Sistemin
karakteristiğinin
belirlenmesi
açısından
fiziksel olayların da idealleştirilmesi gerekir.
Bu sayede karmaşık yapıdaki sistemler uygun
kabuller altında basit olarak modellenebilir.
Sistemlerin fiziksel olarak modellenmesi
yapılarak belirli durumlara önceden vereceği
cevaplar tahmin edilebilir. Sistem fiziksel
olarak modellendikten sonra sıra matematik
modellemeye gelir. Sistemlerin matematik
modelinden
elde
edilen
diferansiyel
denklemler lineer ve lineer olmayan sistemler
olarak mekanik sistemler için iki gruba ayrılır.
Fakat gerçek hayatta bütün sistemler lineer
olmayan sistemlerdir. Bazı kabuller yaparak
doğrusal olmayan sistemler doğrusallaştırılır.
Bu da sistemin çözüm hassasiyetinin
düşmesine neden olan bir faktördür.
Doğrusallaştırma yapılmasının sebebi doğrusal
diferansiyel denklemlerin çoğunun çözümü
gerçekleştirilebilirken
lineer
olmayan
denklemler için aynı durumun geçerli
olmamasıdır. Bu sebeple sistemin çözümünün
kolaylaşması amacıyla doğrusallaştırma yapılır
[8].

Şekil 2. Oleo pnömatik iniş takımı modeli [9] ve fiziki
modeli

Newton’ un ikinci kanuna göre iniş takımına
ait dinamik eşitlikler;
𝒎𝟏 𝒚̈ 𝟏 = −𝒌𝟏 (𝒚𝟏 + 𝒚𝟐 ) − 𝒄𝟏 (𝒚̇ 𝟏 − 𝒚̇ 𝟐 )
−𝑳 − 𝒇

(1)

𝒎𝟏 𝒚̈ 𝟏 = −𝑭𝒂 − 𝑭𝒅 − 𝑳 − 𝒇

(2)
𝒎𝟐 𝒚̈ 𝟐 = −𝒌𝟏 (𝒚𝟏 − 𝒚𝟐 ) − 𝒄𝟏 (𝒚̇ 𝟏 − 𝒚̇ 𝟐 )

2.1. Arka İniş Takımı Non- Lineer Modeli
İniş takımının matematiksel modeli önemli
parametreler içermektedir. Uçak gövdesi,
dikme ve dış silindir kütleleri m1, tekerlek, fren
ve lastik kütleleri m2 olarak verilmiştir. Yay
rijitlik katsayısı k1 ve sönüm katsayısı c1 iniş
takımı amortisörüne ait parametrelerdir.
Tekerlek rijitlik katsayısı ve sönüm katsayısı
sırasıyla k2 ve c2 olarak ifade edilmiştir.
Modelde y1 ve y2, m1 ve m2 kütlelerin yer
değiştirmeleri olarak belirtilmiştir. yg ise zemin

−𝒌𝟐 (𝒚𝟐 + 𝒚𝒈 ) − 𝒄𝟐 (𝒚̇ 𝟐 + 𝒚̇ 𝒈 ) + 𝒇

(3)

𝒎𝟐 𝒚̈ 𝟐 = 𝑭𝒂 + 𝑭𝒅 + 𝑭𝒈 + 𝒇

(4)

şeklinde ifade edilir.
Denklem 2 ve 3’ ün matris gösterimi aşağıdaki
Eşitlik 5’ de verilmiştir.
𝟎
𝒚̈
−𝑭
−𝑭
𝒎
𝟎
[ 𝟏
] [ 𝟏 ] = [ 𝒂 ] + [ 𝒅 ] − [𝑭 ] +
𝑭𝒂
𝑭𝒅
𝟎 𝒎𝟐 𝒚̈ 𝟐
𝒈
−𝒇
𝑳
[ ]+[ ]
(5)
𝒇
𝟎

Denklem 2.1 ve 2.3’ ün durum uzayı
denklemleri şu şekildedir;
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hidrolik yağ, piston ve silindir arasında
yağlayıcı görevi görür. Bu durum göz önüne
alındığında, çelik malzemeden üretilen piston
ve silindir arasında kinetik sürtünme katsayısı
(μk) 0.19 olarak belirlenir. Sürtünme kuvveti
(f) Eşitlik 12’ de verilmiştir.

𝑥1 = 𝑦1 , 𝑥2 = 𝑦̇1 , 𝑥3 = 𝑦2 , 𝑥4 = 𝑦̇ 2
𝑥̇ 1 = 𝑥2 = 𝑦̇1 , 𝑥̇ 2 = 𝑦̈1 , 𝑥̇ 3 = 𝑥4 = 𝑦̇ 2 , 𝑥̇ 4 = 𝑦̈ 2 .
𝑥̇ 2 =
−

𝐿

𝑘1
𝑘1
𝑐1
𝑐1
𝑥 −
𝑥 −
𝑥 +
𝑥
𝑚1 1 𝑚1 3 𝑚1 2 𝑚1 4
−

𝑚1

𝒙̇ 𝟒 =
(

𝒌𝟐
𝒎𝟐

𝑓

𝒌𝟏
𝒎𝟐

𝒙𝟏 − (

𝒚𝒈 −

𝒄𝟐
𝒎𝟐

𝒌𝟏 +𝒌𝟐
𝒎𝟐

𝒚̇ 𝒈 +

𝒚𝒈 = 𝒅, 𝒚̇ 𝒈 = 𝒗,

𝒙̇ 𝟏
𝒙̇
{ 𝟐} =
𝒙̇ 𝟑
𝒙̇ 𝟒
𝟎 𝟏
𝒌𝟏

𝒄𝟏

𝒎𝟏

𝒎𝟏

𝟎

𝟎

𝒌𝟏

𝒄𝟏

[𝒎𝟐
𝟎
𝟎

𝒎𝟐

𝟎
[𝟎

𝟎
𝒌
− 𝟐

𝟎
𝟎

𝒎𝟐

𝒇 = 𝝁𝒌 𝑵𝑹

(6)

𝑚1

) 𝒙𝟑 +

𝒇

𝒎𝟐

𝒄𝟏
𝒎𝟐

𝒙𝟐 − (

𝒄𝟏 +𝒄𝟐
𝒎𝟐

)

𝟎

𝒄𝟏

𝒙̇ 𝟏
𝒙̇
𝒎𝟏
𝒎𝟏
{ 𝟐} +
𝟎
𝟏
𝒙̇ 𝟑
𝒌 +𝒌
𝒄 +𝒄
− ( 𝟏 𝟐) − ( 𝟏 𝟐 )] 𝒙̇ 𝟒
𝒎𝟐
𝒎𝟐
𝟎
𝟎
𝟎
−𝑳−𝒇
𝟎
𝒎𝟏
𝒅
{ }
𝟎
𝟎
𝒗
𝒄𝟐
𝒇
𝟏
−
]

𝒚 = [𝟏 𝟎

) 𝒙𝟒 +

𝒚 = 𝒙,

𝟎

𝒎𝟐

Burada, µk kinetik sürtünme katsayısı, NR yerin
tepki kuvvetidir. Nonlineer analiz için, hafif
ticari uçak modeli referans alınmıştır. Uçak
ağırlığı 22000 kg, arka iniş takımı ağırlığı 650
kg ve tekerlek ağırlığı 260 kg’ dır. Toplam
uçak ağırlığının %80’ i arka iniş takımlarına,
%20’si ise burun iniş takımına yüklenir.
Böylece tek arka iniş takımının karşıladığı
uçak ağırlığı 8800 kg olarak belirlenir.
Analizde kullanılan diğer parametreler Tablo
1’ de verilmiştir. Bu analizde yalnızca dikey
yükler dikkate alınmıştır. Yan rüzgar ve diğer
faktörlerden kaynaklanan yan yükler analize
dahil edilmemiştir.

(7)

𝒌𝟏

Tablo 1.
İniş takımı Simulink®
modellemesinde kullanılan parametreler [10]
(8)

𝒎𝟐

𝒙𝟏 𝟎
𝒙𝟐 𝟎
𝟎 𝟎] {𝒙 } [ ] {𝒖}
𝟎
𝟑
𝒙𝟒 𝟎

(9)

Lastik rijitlik katsayısı nonlineer olarak kabul
edilir [9] ve lastik sönüm katsayısı Eşitlik 10’
da ki gibi hesaplanır.
𝑪𝟐 = 𝟐𝜺√𝒌𝟐 𝒎𝟐

2.2. Arka İniş Takımının
Kullanılarak Modellenmesi

(10)

𝟏
𝟐

Simulink®

Arka iniş takımına ait Simulink® modeli,
dinamik eşitlikler kullanılarak geliştirilmiştir.
Nonlineer rijitlik ve sönüm katsayılarını elde
edebilmek için “Look up tables” kullanılmıştır.
Arama tabloları olarak ifade edebileceğimiz bu
tablo, çıktı değerlerinin girdi değerleriyle
eşlemek için,
matematiksel fonksiyonlar
yardımıyla bir veri dizisi kullanır. rijitlik ve
sönüm katsayılarının tayini için, deneysel
veriler kullanılarak [10], tek boyutlu arama
tablosu oluşturulmuştur. Bu, nonlineer
analizde girdi elde etmeye yardımcı olur.
Simulink®, çeşitli koşullar için ilgili verileri
arama tablosundan alır. Burada sönümleme
modeli, piston hızının bir fonksiyonudur.
Nonlineer iniş takımına ait Simulink® modeli
Şekil 3’ de verilmiştir. Modelleme sonucunda,

İniş takımının nonlineer analizi, uçağın piste
indiği noktadan itibaren yapılır. Uçağın inişi
esnasında etkiyen kaldırma kuvveti, analize
dahil edilmelidir. Temas noktasındaki
kaldırma kuvvetini tahmin edebilmek için FAR
standartları dikkate alınmıştır. Bu standartlar
göre, nominal iniş hızı stall hızının 1.15
katıdır. İniş hızı elde edildiğinde, uçaktaki
kaldırma (L) kuvveti Eşitlik 11’ e göre
hesaplanabilir.
𝑳 = 𝝆𝑽𝟐 𝑺𝑪𝑳

(12)

(11)

Burada; ρ havanın yoğunluğu, S kanat alanı, V
iniş hızı ve CL kaldırma katsayısıdır. Sürtünme
kuvveti, oleo pnömatik iniş takımının silindiri
ve pistonu arasında gerçekleşir. Buradaki
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referans uçak gövdesinin yer değiştirme, hız ve
ivme değerleri elde edilmiş aynı zamanda
sönüm ve yay kuvvetleri tanımlanmıştır.

Şekil 3. Lineer olmayan iniş takımının Simulink®
kullanılarak modellenmesi

3. BENZETİM SONUÇLARI
Benzetim, uçağın 2,5 m/sn alçalma hızı için
gerçekleştirilmiştir ve uçak 1. saniyede piste
teker indirmektedir. Şekil 4, 5 ve 6’ da uçak
gövdesinin yer değiştirme, ivme ve hız
değişimleri verilmiştir.

Şekil 6. Uçak gövde ivme değişimi

Şekil 4’ de görüldüğü üzere uçak gövdesinin
maksimum yer değiştirmesi 1,8. saniyede
meydana gelmiştir. Şekil 5’ de uçak hızı en
yüksek değerine 1,6. saniyede ulaşmaktadır ve
5.
Saniyede
sıfır
değerine
ulaştığı
görülmektedir.
Şekil 4. Uçak gövde yer değişimi

İvme değişimi, gövdeye etki eden kuvvet ve
moment ile doğrudan orantılı ve ilişkilidir. Yer
değiştirme cevabı aynı zamanda pist yüzeyi ve
pürüzlülüğü ile de ilgilidir. Şekil 6’ da ivmenin
pik değeri olan 1.85 m/s2 değerine, 2. saniyede
ulaştığı görülmektedir. Uçak piste 1. saniyede
piste teker koyduğu anda ivme, hız ve yer
değiştirme değerlerindeki artışın sonuçlarda
görülmesinin
yanı
sıra,
sönümleme
özelliklerine bağlı olarak bu değerler 4.
saniyede sabitlenmektedir.
2,5 m / s' lik alçalma hızı için, piste teker
indirme sırasında iniş takımında oluşan

Şekil 5. Uçak gövde hız değişimi
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sönümleme kuvveti, yay kuvveti ve toplam
kuvvet, Şekil 7, 8 ve 9’ da gösterilmektedir.

4. DEĞERLENDİRMELER
Uçakların yerdeki ağırlığını taşıyan ve piste
sağlıklı iniş yapmasını sağlayan iniş takımları,
uçuş güvenliği açısından büyük önem arz
etmektedir. Konfor algısının artması ve bunun
yanı sıra uçuş güvenliğinin en önemli
unsurlardan biri olması nedeniyle, iniş
esnasında iniş takımının maruz kaldığı
titreşimlerin
sönümlenmesi
önem
arz
etmektedir. Çalışma kapsamında, uçakların en
önemli yapısal bileşenlerinden olan arka iniş
takımı mekanizmasının fiziksel modelinden
yola çıkarak oluşturulan matematik modeli,
referans alınan parametreler kullanılarak
Simulink® ortamında modellenerek, gövdenin
ve iniş takımının konum, hız ve ivme cevapları
elde edilmiştir. Böylece sönüm etkisinde iniş
takımının
dinamik
davranışları
modellenmiştir.

Şekil 7. İniş takımı sönüm kuvveti değişimi
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Şekil 8. İniş takımı yay kuvveti değişimi

Şekil 9. İniş takımı toplam kuvvet değişimi
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kuvvetindeki değişim görülmektedir. Yay
kuvvetine karşılık etkiyen sönümleme
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verilen yay kuvveti en yüksek değerine 2,2.
saniyede 3000 N olarak ulaşmıştır. Şekil 9’ da
görüldüğü üzere, iniş takımına etkiyen toplam
kuvvetin en büyük değeri, iniş takımı piste
teker indirdiği anda gerçekleşmiştir. İniş
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takımının sergilediği dinamik davranış
hakkında bilgi edinilmiştir.
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İNSAN ROBOT ETKİLEŞİMİNİN ANLAŞILMASI İÇİN EĞİTİCİ VE
DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
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Robotların belirli, tekrarlanan hareketleri, hassas bir şekilde yerine getirmesi konusunda çok sayıda
programlama arayüzü geliştirilmiştir. Bu arayüzler kullanılarak robotlar belirli bir işi yapabilmek
üzere programlanabilmektedirler. Ancak günümüzün robotları, insanların günlük yaşamlarına daha
çok dahil olmakta ve insanın yaşam çevresine hızlı uyum sağlamaları ve daha hızlı reaksiyon
vermeleri beklenmektedir. Bu noktada insanı anlayan robot ve/veya insanı taklit eden robot bakış
açıları devreye girmekte ve çalışmalar bu alana yönelmektedir. Bu çalışma, insan-robot etkileşiminin
temellerinin anlaşılması için insan elinin hareketlerine uyarlı bir robot kol tasarımı ve kontrolünü
içeren deneysel ve eğitici bir araç sunmaktadır. Bu amaçla kullanıcının eldivenine bağlanan bir eğim
sensörü ve bir eğilme (flex) sensörden yararlanılmıştır. Elin hareketleri doğrultusunda robot kolun
bir cismi bir yerden alıp başka bir yere başarılı bir şekilde koyabilmesi hedeflenmiştir. Bu hareketler
üç adet servo motor ile sağlanmıştır. Yük tutma işlemi için ise ek olarak bir servo daha kullanılmıştır.
Yük tutma için kullanılacak kuvvetin büyüklüğü, eğilme sensörünün eğilme miktarına göre
oranlanmıştır. Robot kol planlanan görevi başarıyla yerine getirebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsan-Robot Etkileşim, Ters Kinematik, Eğim Sensörü, Eğilme Sensörü

AN EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY FOR
UNDERSTANDING HUMAN ROBOT INTERACTION
ABSTRACT
Many different interfaces have been developed for programming robots to perform specific,
repetitive and precise movements. Using these interfaces, robots can be programmed to perform
defined tasks. Today, however, robots are expected to be more involved in human’s daily lives and
to adapt and react more quickly to human’s living environment. At this point it comes into new
perspectives that robots able to understand and/or imitate human. Therefore majority of recent
researches about robotics are directed towards human robot interaction. This study provides an
experimental and educational tool for understanding the fundamentals of human-robot interaction.
This tool includes a robotic arm adapted to the movements of the human hand. The robot is driven
by wearing a glove that include an IMU (Inertial Measurement Unit) and a flex sensor. With the
movements of the hand, it is aimed that the robot arm can take an object from one place and put it in
another place successfully. These movements are provided by three servo motors. An additional
servo is used for the load holding. The magnitude of the force to be used for load holding is
proportional to the bending amount of the flex sensor. The robot arm has satisfactorily completed the
planned task.
Keywords: Human-Robot Interaction, Inverse kinematic, IMU, flex sensor.
alanlara oranla daha atak ve hevesli olmuştur.
Geçmişte yaparak öğrenmeye atfedilen aşırı
önem her ne kadar eleştiri altında [1] olsa da
günümüz eğitim kuramları, bir öğrenme

1. GİRİŞ
Mühendislik eğitimi, eğitim teknolojilerini
takip etme ve kullanma konusunda diğer
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biçimini bir diğerinin önüne koymaksızın,
öğrenme
deneyimini
çeşitlendirmenin
yararından söz etmektedir [2]. Adı geçen
çalışma, en iyi öğrenme sonuçlarının elde
edilmesinin, ders anlatım tekniğinin aşağıdaki
beş ders tasarım ilkesine dayandırılması ile
sağlanabileceğini iddia etmektedir:
Rehberli
Etkinlik
(Guided
Activity):
öğrenciler, bilişsel (cognitive) süreçlerine
rehberlik eden bir eğitici eşliğinde daha iyi
öğrenirler.
Yansıtma (Reflection): bir konunun yaşamsal
önemini anlamlandırmak (meaning making)
üzere öğrencilerden doğru cevaplar üzerinde
düşünmelerini istemek öğrenme sürecini
iyileştirir.
Geri bildirim (Feedback): öğrencilere hem
açıklayıcı hem de düzeltici geri bildirim
sağlamak (olumlu ve/veya olumsuz)
Hız Ayarı (Pacing): öğrencilere ders
materyallerinin
sunum
hızını
kontrol
etmelerine izin vermek (Ders materyallerini
açık kaynaklı paylaşmak) öğrenme sürecini
iyileştirir.
Ön eğitim (Pretraining): öğrencilerin ilgili
konu hakkındaki ön bilgilerinin yeni öğrenme
konusuna yönlendirilmesi, konuyu daha iyi
anlamalarını sağlar.
Bu beş ilkeyi, mühendislik eğitimi müfredatı
üzerinde ele aldığımızda, proje ve bitirme tezi
derslerinin işleyişiyle çok uyumlu olduğu
farkedilmektedir.
Konuların
çeşitliliği
açısından farklılık gösterse de özellikle makine
mühendisliği bölümlerinde bitirme projesi
derslerinin işleyişi bu yaklaşımla sürmektedir.
Bitirme projesi derslerinde öğrencilerden,
öğretim üyesi ile beraber bir mühendislik
problemi belirlemesi, bu problemi belirli
sınırlılıklar uyarınca tanımlayıp modellemesi
ve problemi uygun yöntemler (hesaplama,
analiz, sentez, benzetim, tasarım, üretim vs)
kullanarak çözmesi istenmektedir.
Bu çalışmada, [3,4 ve 5]’de farklı mühendislik
problemlerinin çözümünde kullanılan insan
elinin hareketleriyle robotun sürülmesi
problemi ele alınmıştır. Maliyet ve zaman
faktörleri gözetilerek sadece iki ancak iki farklı
sensör kullanılarak robot kol sürülmüştür. Bu
kısıtlayıcı faktörlerin aşılması durumunda,
yukarıda örnekleri verilen [3,4 ve 5]
çalışmaları benzeri bir çalışmayı yapabilecek
bilgi birikim ve deneyimine erişilmiştir.
Benzer öğrenci çalışmalarına örnek olması ve
genç araştırmacıların bilimsel etkinlik

deneyimi kazanmasının yararı gözetilerek bu
bildiri hazırlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında iki farklı sensör
kullanılarak
üretilen
sürücü
eldiven,
kullanıcının parmak hareketlerini algılamak
için kullanılan bir eğilme (flex) sensörüne ve
kullanıcının bilek hareketlerini algılamak için
kullanılan atalet ölçüm birimine (IMU)
sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı, insan ve
robotlar arasındaki etkileşimi daha sezgisel ve
güvenilir hale getirecek araç ve teknoloji
kullanımının anlaşılmasıdır. Çalışma, ne
kullanılan teknoloji ne de çalışma fikri
açısından özgün bir yön barındırmamaktadır
ancak lisans bitirme projesi olarak görece
yabancı olunan elektronik ve yazılım ağırlıklı
bir çalışma yapılmasının ve bu alanın bilgisini
edinmenin
örnek
olması
açısından
paylaşılmasının yararlı olduğu düşünülmüştür.
Sürücü eldiven ile 3 serbestlik dereceli robot
kol ve kolun ucundaki yük tutucu (ekstra 1
serbestlik derecesi) güvenilir şekilde kontrol
edilebilmiştir.
2. DONANIM
Projenin genel görünümü Şekil. 1’de
gösterildiği gibi, Beş serbestlik dereceli robot
kol ve uç tutucu tırnak mekanizması ile sürücü
eldivenden oluşmaktadır. Robot kol sistemi,
3B yazıcıda basmaktan daha ucuza mal olduğu
hesaplandığı için hazır olarak satın alınmıştır.
Sürücü eldiven, kullanıcının robot sistemi
sürmek için bir insan-robot etkileşim cihazı
olarak kullanılmaktadır.

Şekil 1.Projenin Genel Görünümü

Şekil l'de gösterilen eldivenin işaret
parmağının üzerine bir eğilme sensörü ve elin
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bilekle parmaklar arasındaki alanın üzerine bir
ataletsel ölçüm birimi (IMU) yerleştirilmiştir.
Bu sayede kullanıcının kolunun 3 boyutlu
hareketi algılanabilmekte ve robotun sürülmesi
için komutlara dönüştürülebilmektedir.
Şekil 1’de gösterilen genel görünümde, Robot
Kol, Sürücü Eldiven ve Arduino Mikro
Denetleyici görülmektedir. Robotun sürülmesi
için eldivene bağlı sensörlerden gelen voltaj
verileri
mikrodenetçiye
ulaşır,
mikrodenetleyici gelen sinyal uyarınca robot
üzerindeki servo motorlara hareket sinyali
gönderir, böylece robotun elin hareketine bağlı
oluşan hareketi gerçekleştirilmiş olmaktadır.

3’ün yatay eksen ile yaptığı açıyı değiştirmesi
yoluyla sürülmektedir. Uç tutucu üzerinde
bulunan Servo 4 motorunun hareketi tutacağın
dişli çarklarını çevirir ve tutacağın faydalı yükü
tutmasını sağlar.
2.2. Sürücü Eldiven
Sürücü eldiven, insan elinin hareketini
algılayıp, sinyalleri mikrodenetçiye iletmek
üzere tasarlanmıştır. Şekil. 3’de görüleceği gibi
üzerinde bir eğilme sensörü bir de ataletsel
ölçüm birimi (MPU 6050) bulunmaktadır.

2.1. Robot Kol
Şekil 2’de gösterilen Robot kolun iskeleti hazır
olarak alınmıştır. Robot kolun en altında yer
alan bağlantı elemanı sayesinde robot kolun
yeryüzüne bağlanması ve bu parçaya monte
edilmiş bir servo motor (Servo 1) aracılığıyla
robot kolun kendi ekseni etrafında 180 derece
dönmesi sağlanmaktadır.

Şekil 3. Sürücü Eldiven

Eğilme (Flex) Sensör: Sensör eğildikçe direnç
değişimi meydana gelir ve bu değişim anolog
pin üzerinden kontrol kartına aktarılır. Projede
faydalı yük tutacağının kontrolü için mpu 6050
den bağımsız işaret parmağının hareketi ile
sinyal ya da değer üreten bir sensöre ihtiyaç
duyulmuştur. sensör seçimi yapılırken maliyet,
hassasiyet, montaj kolaylığı gibi unsurlar
değerlendirilmiştir. Eğilme sensörlerinin
maliyeti görece düşük, sinyal aralığı geniş ve
kullanımı kolaydır. Bu çalışmada tercih edilen
Flex sensör 400 kΩ ile 500 kΩ arasında değer
vermektedir. Ardiuno kartına yüklenen
yazılımda “map” komutu kullanılarak;
sensörden alınan 400 kΩ ile 500 kΩ arasındaki
değer,
0
ile
180
derece
arasına
haritalanmaktadır. Elde edilen açı değerine
göre faydalı yük tutacağı servo kıskacın açılıp
kapanması sağlamaktadır.

Şekil 2 Robot Kol Mekanik Aksam

Yere bağlı elemanın hemen üzerinde yer alan
ana gövde Robot kol üzerine düşen tüm yükü
taşıyan parçadır. Üzerinde iki adet servo yuvası
bulunmaktadır. Her bir servoya bir adet uzuv
bağlanmaktadır. Servo 2, birinci uzvun
yeryüzü ile yaptığı açıyı belirlemektedir, açının
artması ve azaltması sonucunda ise yükseklik
değişimine bağlı olarak geri ve ileri hareket
ortaya çıkmaktadır. İkinci uzuv yine ana
gövdeye bir mekanizma ile bağlıdır ve Servo

Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU/MPU6050):
Kullanıcının el hareketlerini algılamak için
eldivenin üzerine bağlanmıştır, 3 eksenli
jiroskop, 3 eksenli ivmeölçerden oluşmaktadır.
Açısal hız ve doğrusal ivme verileri,
mikodenetçiye iletmekte ve robot kolun yer ve
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yatay eksenle yaptığı açı değişimlerine
dönüştürülmekte böylece robotun sürülmesi
sağlanmaktadır

3.1. Ters Kinematik
Şekil 4’de robot kolun şematik gösterimi
verilmiştir. Robot kolun uzuv uzunlukları ve
gitmesinin istendiği uç noktanın koordinatları
bilinmektedir. Bilinen ilişkilere göre eklem
açıları belirlenmelidir. Bu çalışma kapsamında
önce (x-y) düzlemi için ters kinematik
denklemler hesaplanmış ardından üçüncü
boyut ilave edilmiştir.

2.3. Arduino Mikro Denetleyici
Ardiuno,
bilgisayar
aracılığıyla
programlanarak çeşitli elektronik projeler
yapılan
mikrokontrolcü
platformudur.
Ardiunonun geçmişi wiring ve processing
projelerine
dayanmaktadır.
Procesing,
programlama deneyimi olmayanlar için
geliştirilmiş bir yazılım dilidir. Ardiuno wring
tabanlı programlama dili ile programlanır ve
procesing tabanlı Ardiuno yazılım geliştirme
ortamı olan Ardiuno IDE ile karta aktarılır.
Piyasada
birçok
Ardiuno
modeli
bulunmaktadır. Bu projede hem ekonomik
olması, hemde gerekli pin sayısına sahip
olması nedeniyle Ardiuno Uno modeli
kullanılmıştır. Ardiuno Uno Ardiuno ailesinin
en fazla kullanılan modelidir. Ardiuno Uno
üzerinde Atmega 328 mikrodenetleyici, USB
bağlantı portu, güç regülatörü ve 16 mhz kristal
bileşenler bulunur. Seri dönüştürücü sayesinde
USB portu üzerinden hem programlanıp
bilgisayar ile port üzerinden iletişim
kurulabilir. Kart USB üzerinden veya harici
besleme ile beslenebilmektedir.

Şekil 4. Düzlemde (x-y) robotun uç elemanının
konumunun belirlenmesi

Şekil 4’de 𝒍𝟏 ve 𝒍𝟐 uzunluğunda iki uzuv, bu
uzuvlara ait 𝜽𝟏 ve 𝜽𝟐 açıları gösterilmektedir.
Bu açılar servo motorlar ile belirlenmektedir.
Uç noktanın konumu ise 𝒑𝒙 ve 𝒑𝒚 noktalarıdır.
Bu proje için 𝒑𝒙 , 𝒑𝒚 noktaları ve uzuv
uzunlukları 𝒍𝟏 ve 𝒍𝟐 bilinmektedir. Bulunması
gereken değerler açı değerleridir.

3. TERS KİNEMATİK VE ROBOTUN
SÜRÜLMESİ
𝑝𝑥 =𝑙1 .cos(𝜃1 ) + 𝑙2 .cos(𝜃1 + 𝜃2 ) = 𝑙1 .cos(𝜃1 ) + 𝑙2 .[cos(𝜃1 ). cos(𝜃2 ) – sin(𝜃1 ). sin(𝜃2 )

(1)

𝑝𝑦 =𝑙1 .sin(𝜃1 ) + 𝑙2 .sin(𝜃1 + 𝜃2 ) = 𝑙1 .cos(𝜃1 ) + 𝑙2 .[sin(𝜃1 ). cos(𝜃2 ) + cos(𝜃1 ). sin(𝜃2 )]

(2)

(1) ve (2) denklemlerinin her ikisinin de
kareleri
alınıp
toplanır
ve
gerekli
sadeleştirmeler yapılırsa:
𝑝𝑥2 + 𝑝𝑦2 − (𝑙12 + 𝑙22 ) = 2𝑙1 𝑙2 cos(𝜃2 )

sin(𝜃2 ) = ±√1 − cos 2 𝜃2

denklem (5) de görüldüğü negatif ve pozitif
olmak üzere iki değer çıkar. 𝜽𝟐 açısının
değerini bulmak için atan2 fonksiyonu
kullanılır. Böylece sinüs ve kosinüs değerleri
bilinen bir açının ölçüsü bulunabilir.

(3)

(3) denkleminde 𝑝𝑥 ve 𝑝𝑦 noktaları kullanıcı
tarafından verildiği için bilinmektedir. Ayrıca
𝑙1 ve 𝑙2 uzunluklarıda bilinmektedir. Bu
denklemde bilinmeyen değer cos(𝜃2 ) dir. (𝜃2 )
açı değeri arccos() fonksiyonu ile bulunabilir.
cos(𝜃2 ) =

𝑝𝑥2 + 𝑝𝑦2 − (𝑙12 + 𝑙22 )
2𝑙1 𝑙2

(5)

𝜽𝟐 =atan2[sin𝜽𝟐 , cos𝜽𝟐 ]

(6)

Denklem (6) dan projede kullanılan robot
kolun belirlenen hedefe ulaşması için yapması
gereken açı değeri bulunmuş olur.

(4)

𝜽𝟏 açısını bulma için ise şekil 5 üzerinde açı
hesaplamalar yapılmalıdır. Şekil 5 üzerindeki α
ve β açılarından yararlanarak 𝜽𝟏 açısı;

denklem (4) kullanılarak (𝜃2 ) açısının sinüs
değeri ise;

θ1 = 𝛼 − 𝛽

241

(7)

İnsan robot etkileşiminin anlaşılması için eğitici ve deneysel bir çalışma

olarak bulunur. 𝜽𝟏 açısını bulmak için α ve β
açıları bilinmelidir. α açısı doğrudan 𝒑𝒙 ve 𝒑𝒚
noktaları ile hesaplanabilir.

Şekil 5. Açı hesaplamaları için kullanılan açı değerleri

𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛(𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 )

(8)

𝜽𝟐 açısı önceden hesaplandığı için β açısı;
𝛽 = 𝑎𝑡𝑎𝑛(𝑙2 sin(𝜃2 ) , 𝑙1 + 𝑙2 cos(𝜃2 )

Şekil 6. Üç Boyutlu Koordinat Düzlemi

(9)

Böylece
(7)’de
verilen
𝜽𝟏 ifadeside
belirlenerek robot kolun iki boyut üzerinde
istenen noktaya ulaşması için servoların alması
gereken açı değerleri hesaplanmış olur.

Üç boyutlu durum için ters kinematik çözümler
iki boyutluya benzer şekilde yapılabilir. Robot
kolun uzuv uzunlukları ve 𝒑𝒙 , 𝒑𝒚 ve 𝒑𝒛
değerleri bilinmektedir. Belirlenen (𝒑𝒙 , 𝒑𝒚 ve
𝒑𝒛 ) noktasına ulaşmak için robotun
uzuvlarının kaç derece dönmesi gerektiğinin
hesaplanması hedeflenmiştir.

Üç boyutlu uzay için ise yukarıdaki
denklemlere
eklemeler
yapılması
gerekmektedir. Bu proje için RRRR
formundaki robot kolun küresel koordinat
sisteminden silindirik koordinat sistemine ve
en son olarak silindirik koordinat sisteminden
Kartezyen koordinat sistemine geçilerek üç
boyut için çözümler, iki boyuta benzer şekilde
yapılmıştır.

𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 )

(10)

θ açısı robot kolun göbek kısmında yer alan
sağa sola dönmesini sağlayan servo motorun
açısını vermektedir.
Hesaplamalar da robot kolun uç kısmı için iki
tane konum belirlenmiştir. Bu konumlardan
ilki (𝒑𝟏𝒙 , 𝒑𝟏𝒚 ) ‘dir. Bu konumda 𝒑𝒚 minimum
değerdedir. İkinci konum (𝒑𝟐𝒙 , 𝒑𝟐𝒚 ) ‘dir. Bu
noktada ise 𝒑𝒚 maksimum değer almaktadır.
𝒑𝒙 değeri iki konum içinde sabittir (𝒑𝟏𝒙 = 𝒑𝟐𝒚
).

Şekil 6’da görülen koordinat sistemi kartezyen
silindirik ve küresel koordinat sistemleri
arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı
olmaktadır. Bu şekil projede kullanılan robot
kola, yani döner uzuvlara sahip bir robot kola
ait koordinat sistemidir.

Birinci Nokta için açı değerleri 𝜽𝟏𝟏 ve 𝜽𝟐𝟏
olarak hesaplanmıştır.
İkinci nokta için ise açı değerleri 𝜽𝟏𝟐 ve 𝜽𝟐𝟐
olarak hesaplanmıştır.
3.2 Robotun Sürülmesi
Ters kinematik ilişkilerle bulunan açı değerleri
ardiuno kartına map() komutu kullanılarak
gönderilir;
k1=map(ax,-10000,10000, 𝜽𝟏𝟏 , 𝜽𝟏𝟐 );
k2=map(ax,-10000,10000, 𝜽𝟐𝟏 , 𝜽𝟐𝟐 );
k1 ve k2 değerleri servo motorlara atanan açı
değerleridir.
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kol sola yaw (kırmızı ok yönü) hareketi
yapmaktadır.

Map komutunda yer alan -10000 ve 10000
değerleri Mpu 6050 sensörünün ax
değerleridir. Sensörün eğimindeki değişim ile
ivme (ax) değeri değişmektedir. Bu değişimi
map komutu ile haritalayarak servo motorların
açı değerleri belirlenmektedir. Mpu 6050
sensörünün ax değerinin 10000 olduğu
durumda birinci servo motorun açı değeri k1 =
𝜽𝟏𝟐 olur; ikinci servo motorun açı değeri ise
k2=𝜽𝟐𝟐 olmaktadır. Mpu 6050 sensörünün ax
değerinin -10000 olduğu durumda birinci servo
motorun açı değeri (k1) k1 = 𝜽𝟏𝟏 olur; ikinci
servo motorun açı değeri ise k2=𝜽𝟐𝟏
olmaktadır.
Yazılan kod sayesinde belirlenen maksimum
yükseklikteki ve minimum yükseklikteki iki
nokta arasında Mpu 6050 sensöründen alınan
ivme değerleri (ax) ile robot kolun uç kısmının
yukarı ve aşağı hareket etmesi sağlanmış olur.
Bu bölümde üzerinde iki adet sensör bulunan
eldiven ile projede kullanılan robot kolun nasıl
kullanılacağı görseller ile açıklamalı olarak
anlatılmıştır.

Şekil 8. Sağa Yaw Hareketi

Şekil 8’de görüldüğü üzere eldiven, beyaz ok
yönünde sağa roll hareketi yapmaktadır. Bu
durumda eldiven üzerindeki Mpu 6050
sensöründen alınan (ay) değerinin, sağa doğru
eğim arttıkça yükseldiği bilinmektedir. Bu
bilgi ışığında yazılan ardiuno kodunda Mpu
6050 sensöründen alınan (ay) değerleri arttıkça
ana göbekte yer alan servo motorun açısının
artırılması komutu verilmiştir. Verilen komut
ile şekilde görüldüğü gibi robot kol sağa yaw
(kırmızı ok yönü) hareketi yapmaktadır.

Şekil 7. Sola Yaw Hareketi

Şekil 7’de görüldüğü üzere eldiven, beyaz ok
yönünde sola roll hareketi yapmaktadır. Bu
durumda eldiven üzerindeki Mpu 6050
sensöründen alınan (ay) değerinin, sola doğru
eğim arttıkça azaldığı bilinmektedir. Bu bilgi
ışığında yazılan ardiuno kodunda Mpu 6050
sensöründen
alınan
(ay)
değerlerinin
küçülmesi ile ana göbekte yer alan servo
motorun açısını küçültmesi komutu verilmiştir.
Verilen komut ile şekilde görüldüğü gibi robot

Şekil 9. Yukarı Yönlü Hareket

Şekil 9’da görüldüğü üzere eldiven, beyaz ok
yönünde yukarı pitch hareketi yapmaktadır. Bu
durumda eldiven üzerindeki Mpu 6050
sensöründen alınan (ax) değerinin, yukarı
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doğru eğim arttıkça yükseldiği bilinmektedir.
Bu bilgiden faydalanarak ardiuno kodunda (ax)
değeri arttıkça servo 1’in açısını artırması
servo 2’nin ise açısını azaltması komutu
verilmiştir. Servo motorlardaki bu açı
değişimleri kinematik analiz başlığı altında da
değinildiği üzere robot kolun 𝒑𝒚 değerini
artırmaktadır. Yani robot kolun uç kısmı yukarı
hareket etmektedir. (Servo 1 ve servo 2’deki
açı değişimlerinin kinematik analizleri yapılıp
robot kolun çalışacağı açı aralıkları bulunup
ardiuno koduna yazılmıştır.)

Şekil 11. Tutma Kolunun Kapanması

Eldivenin işaret parmağının bükülmesi ile Flex
Sensörün ölçtüğü direnç değeri değişmektedir.
Bu değer 400 kΩ ile 500 kΩ arasında değer
ölçmektedir. Sensör 400 kΩ değerine
geldiğinde tutma mekanizması şekilde
görüldüğü gibi kısaçlarını kapatmaktadır.

Şekil 10. Aşağı Yönlü Hareket

Şekilde görüldüğü üzere eldiven, beyaz ok
yönünde aşağı pitch hareketi yapmaktadır. Bu
durumda eldiven üzerindeki Mpu 6050
sensöründen alınan (ax) değerinin, aşağı doğru
eğim arttıkça azaldığı bilinmektedir. Bu
bilgiden faydalanarak ardiuno kodunda (ax)
değeri azaldıkça servo 1’in açısını azaltması
servo 2’nin ise açısını artırması komutu
verilmiştir. Servo motorlardaki bu açı
değişimleri kinematik analiz başlığı altında da
değinildiği üzere robot kolun 𝒑𝒚 değerini
azaltmaktadır. Yani robot kolun uç kısmı aşağı
hareket etmektedir.

Şekil 12. Tutma Kolunun Açılması

Eldivenin işaret parmağının şekildeki gibi düz
tutulması ile Flex Sensörün ölçtüğü direnç
değeri 500 kΩ olmaktadır. Sensör 500 kΩ
değerine geldiğinde tutma mekanizması
şekilde görüldüğü gibi kısaçlarını açmaktadır.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma, ondokuz mayıs üniversitesi,
makine mühendisliği bölümünde yapılan
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bitirme projesinin özetini içermektedir.
Çalışma hedefini gerçekleştirerek, robot kolu,
insan elinin hareketlerine uyarlı olarak sürmeyi
başarmıştır. Kullanıcı eline sensörlü eldiveni
takarak robot kolu sağa/sola ve yukarı/aşağı
hareket ettirebilmiş ve parmağının hareketine
bağlı olarak yükü tutabilmiştir. Bu amaçla, 4
servo motor eyletici olarak yerleştirilmiş, bir
eğilme (flex) sensörü ve bir ataletsel ölçüm
birimi (IMU) olmak üzere iki tip sensör
kullanılmıştır. Sistemin robotik iskeleti satın
alınmıştır. Kullanılan hobi elektroniği
nedeniyle hassasiyet (bükülme açısındaki
küçük değişikliklere karşı duyarsızlık gibi)
sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Benzer sorun
IMU içinde görülmüştür. Bu durumun servo
motorların
düşük
çözünürlüğü
ile
açıklanabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın
gelecek revizyonlarında, sensör ve eyletici
yeteneklerini geliştirmek, fazladan ve farklı
çeşitli sensörlerle sistemi, insan hareketine
daha duyarlı kılmanın mümkün olacağı
öngörülmektedir.

Engineering (ISSE), Vienna, Austria,
2020,
pp.
1-6.
[5] J. von Tiesenhausen, U. Artan, J. A.
Marshall and Q. Li, "Hand Gesture-Based
Control of a Front-End Loader," 2020
IEEE Canadian Conference on Electrical
and Computer Engineering (CCECE),
London, ON, Canada, 2020, pp. 1-4.

Son olarak, eğitim öğretime katkısı
çerçevesinden ele alınırsa, Hem yapılan
çalışma, hem çalışmanın sonuçlarının
raporlanması ve akademik bir yayına
dönüştürülmesi süreci, özellikle bu çalışmanın
öğrenci yazarının, robot kontrolü ve eldiven
tabanlı sistemler ile ilgili birikimine önemli bir
katkı yapmıştır. İnsan-robot etkileşimi ile
yapılabilecek uygulamaların zenginliği yeni
ufuklar açılmasına sebep olmuştur.
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BİR PENTAPOD ROBOT İÇİN YÜRÜME ÖRÜNTÜSÜNÜN
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Günümüzde robotik alanında eklem bacaklı robotlara yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. En öne
çıkan çalışmalar arasında 2 bacaklı, 4 bacaklı ve 6 bacaklı olan robotlar büyük oranda yer
almaktadır. Ancak 5 bacaklı (pentapod) robotlara yönelik yapılmış çalışmalara az rastlanılmaktadır.
Bu çalışmada 5 bacaklı bir robotun, Matlab Simscape Multibody ortamında modeli oluşturularak
yürüyüş simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Robotun her bir bacağı 3 eksenli ve döner eklemlere
sahiptir. Bu eklemlerin kontrolü için PID kontrol yöntemi kullanılmıştır. Yürümenin
gerçekleştirilebilmesi için 5 bacak yapısına uygun yürüyüş dizisi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu
yürüyüş dizisinin robot gövdesi üzerindeki etkileri grafiksel olarak sunulmuş ve elde edilen
sonuçlarla literatüre katkılar sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pentapod Robot, Simscape Multibody Model, Yürüme dizisi, PID Kontrol.

GAIT GENERATION AND CONTROL OF A PENTAPOD ROBOT
ABSTRACT
Nowadays, many studies have been carried out in the field of robotics for multilegged robots.
Among the most prominent works, 4 legged and 6 legged robots have a large proportion. However,
studies on 5-legged (pentapod) robots are rarely encountered. In this study, a 5-legged robot was
modeled in Matlab Simscape Multibody toolbox and walking simulations were performed. Each
leg of the pentapod robot has 3-axis and complete joints are revolute. At all joints, PID control
method was used. In order to be able to perform walking, a suitable walking sequence for 5 leg
structure is created. The effect of generated this walking sequence on the robot body is presented
graphically and the obtained results have contributed to the literature.
Keywords: Pentapod robot, Simscape Multibody model, Walking sequence, PID control
Autotomik ve sekiz bacaklı bir canlı olan
Otbiçen (Arachnida:Opiliones) düşmanla karşı
karşıya geldiğinde gönüllü olarak bazı
bacaklarını bırakmaktadır [3]. Asimetrik
yapıdaki 5 bacakla kalmasına rağmen kısa süre
içinde normal hızına ve mobilitesine geri
dönebilmektedir. Dahası kaotik yürüyüş
modelleri ile potansiyel düşmanlardan daha
kolay bir şekilde kurtulabilmektedir [2].
Doğadaki 4 bacaklı çoğu canlı ise hareket
kabiliyetlerini artırmak için bacak çiftlerini
simetrik olarak ortalayan bir tamamlayıcı uzuv
bulunmaktadır. Örneğin primat ve bazı

1. GİRİŞ
Çok bacaklı robotlar son yıllarda oldukça
dikkat çekmiştir. Özellikle 4 ve 6 bacaklı
robotlarla ilgili birçok çalışmaya rastlamak
mümkündür. Hexapot robotlar 3 veya daha çok
bacak üzerinde yürüyerek kararlı duruş
sergilerler. Ayrıca esnek hareketlere sahiptirler
[1]. Tabiattaki birçok böceğin yürüyüşü bu
şekildedir. Bilinenin tersine, son yıllarda
yapılan araştırmalar gösteriyor ki, doğadaki
bazı autotomik canlıların dolaylı yoldan tek
sayıdaki bacak yapılarına gönüllü olarak uyum
halinde yaşadıkları gözlemlenmiştir [2].
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kullanılarak hesap edilmiştir. Simülasyonlarda
kullanılmak üzere robotun düz ve ters
kinematik ifadeleri de bulunmuştur.

sürüngen tipleri dengelerini kuyruklarıyla
sağlamaktadır. Cong liu ve diğerleri modüler
bir pentapod robot için stabilite tabanlı 120
adet yürüyüş dizisi oluşturmuş ve analizlerin
sonunda omni-directional (çok yönlü) hareket
için en uygun yürüyüş dizisini elde etmişlerdir
[5]. Sajad M. ve Karim M. ise pentapod robot
için hata toleranslı bir gait (yürüyüş dizisi)
oluşturmuş ve sonuçlarını hexapod robot ile
karşılaştırmıştır.
Bacak
sayısındaki
optimizasyon ile enerji daha verimli bir şekilde
kullanılmaktadır. Pentapod robotun manevra
kabiliyetinin hexapod robota göre %23 daha
fazla olduğu ortaya konulmuştur [6]. Eklem
bacaklı robotlar zorlu arazide manevra
kabiliyeti yönüyle tekerlekli araçlara göre
önemli avantajlara sahiptir. Bacaklar zemine
tekerleklilerden daha az zarar verirler [7].
Bacaklı
robotların
yürüme
hareketini
gerçekleştirirken, gövdesini bir noktadan bir
başka noktaya taşıyarak, bacakların belli bir
yörüngede
sürekli
hareket
ettirilerek
oluşturulan hareket dizisine robotların yürüyüş
dizisi(gait) denir [8].

2. PETAPOD
MODELİ

ROBOTUN

MEKANİK

Bu çalışmada ele alınan pentapod robotun
mekanik tasarımı için Şekil 1.’de üstten
görülen 2 boyutlu gövde geometrisi
kullanılmıştır. Altıgen geometriden türetilmiş
olan gövdenin dış köşelerine bacaklara ait
Coxa eklemi yerleştirilmiştir. Düşey yeksenine
göre
simetrik
olan
gövde
geometrisinde L=0.4 m alınmıştır. Robotun ön
tarafı pozitif y-ekseni yönüne bakmaktadır.
Dolaysıyla robotun sağ ve sol kenarlarında
2’şer bacak var iken arkasında tek bacak
bulunmaktadır. Gövdenin ağırlık merkezi arka
bacağa doğru geometrik merkezin dışında
kalmaktadır. Robotun toplam ağırlığı 80 kg
iken sadece gövde ağırlığı 35 kg olarak kabul
edilmiştir.

Periyodik hareketlere sahip olan bu yürüyüş
dizileri Wave, Ripple ve Tripod isimleri ile
adlandırılırlar [9]. Wave yürüyüşünün optimal
kararlı bölgesi [10] ile ele alınmış ve [11]’ da
Wave yürüyüşünün faz modifikasyonu için
kararlılık kaybı hesaplanmıştır. Pentapod
robotlar zorlu arazi koşullarında tutunabilme
kabiliyeti
ile
birçok
uygulamaya
uyarlanabilirler. İnşaat sektörüne yönelik yük
taşıma ve kazı işlemlerinin yanı sıra savunma
sanayisine yönelik keşif ve arazi tarama
uygulamalarında
kullanılabilirler.
Bu
çalışmada Pentapod robot için beşgen bir
gövde modeline yerleştirilen 5 bacak ile
mekanik yapı ortaya konulmuştur. Pentapod
gövdesinin yürüme hareketindeki sürekliliği
sağlamaya yönelik bir yürüyüş dizisi
tanımlanmıştır. Pentapod robotun dinamik
modeli matlab paket programı Simscape
Multibody
araç
kutusu
ortamında
oluşturulmuştur. Düz zeminde yürütülen
robotun zemin ile bacakları arasındaki
reaksiyon
kuvvetleri
jakobiyen
matris

Şekil 1. Robot gövdesinin üstten görünen 2 boyutlu
modeli

Pentapod robotun her bir bacağı 3
serbestlik dereceli ve döner eklemlere
sahiptir. Bacakların ileri kinematik ifadeleri
için Şekil 2.’de görüldüğü gibi eklemlere eksen
takımları
yerleştirilmiştir.
Pentapodun
bacakları birinci uzuv Coxa(L1), ikinci uzuv
Femur(L2) ve üçüncü uzuv Tibia(L3)’dan
oluşmaktadır. Bacak uzuv uzunlukları L1=0.12
m, L2=0.4 m, L3=0.6 m olarak alınmıştır.
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Şekil 2. Pentapod robot modeli ve kinematik için eksen takımları.

Robotik sistemlerde (i). Uzuv ile (i-1).uzvu
arasındaki homojen dönüşüm matrisinin en
genel ifadesi (1)’deki gibi Denavit Hartenberg
parametreleri ile tanımlanmıştır [12]. Birinci ikinci bacaklar, üçüncü bacak ve dördüncübeşinci bacaklar için D-H parametreleri
sırasıyla, Tablo 1.1, Tablo 1.2. ve Tablo 1.3.’te
verilmiştir.
=

Tablo 1.2. Üçüncü
bacak
parametreleri

1
2
3

−90
0
0

− /2

için

D-H

0
0
0

−
−
0
0

0

0

Tablo 1.3. Dördüncü ve beşinci bacak için DH parametreleri

1

(1)
Dönüşüm matrisine ait hareket sıralaması
parametrik
olarak
aşağıdaki
gibi
tanımlanmıştır.

1
2
3

−90
0
0

−

0
0
0

1. zi-1 ekseni etrafında θi kadar dönme.
Bir bacak için ayakucunun (foot) gövdeye
(base) göre dönüşüm matrisi (2) deki gibi üç
homojen dönüşüm matrisinin çarpımından elde
edilmiştir.

2. zi-1 ekseni boyunca di kadar öteleme.
3. xi-1 ekseni boyunca ai kadar öteleme.
4. xi-1 ekseni etrafında αi kadar dönme.

=

Tablo 1.1. Birinci ve ikinci bacak için D-H
parametreleri

1
2
3

−90
0
0

.

.

(2)

Robot gövdesinin geometrik merkezine ana
(x,y,z)
eksen
takımı
yerleştirilmiştir.
Pentapodun bacak uçlarının, ana eksen
takımına (x,y,z) göre koordinatları (3) ifadesi
ile hesaplanmıştır.

0
0
0
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=

+

(

+

+

(

+

))

=

+

(

+

+

(

+

))

=

−(

+

(

+

))

(3)
Burada (xi,yi,zi) koordinatları; her bir Coxa
eksen takımının, base(x,y,z) eksen takımına
göre konumlarıdır. Uzaysal koordinatlara sahip
base(x,y,z) eksen takımının, uzayda sabit bir
nokta olan ground(x0,y0,z0) eksen takımına göre
dönüşümü (4) ifadesi ile elde edilmiştir.
Şekil 3. Ters kinematik çözüm için gösterim
=
( ).

( ).

( ).

( , ).

( , ).

Pentapod robot eklem açılarının bulunması
için ters kinematik denklemlerin geometrik
metod ile bulunma yöntemi aşağıda
verilmiştir.
Coxa eklemine ait
,
topuk uç
koordinatları (6) ifadesine yerleştirilerek
kolaylıkla bulunabilir.

( , ∅)

=
∅
∅

+

−
0

0

−
∅
∅

∅

∅

+

∅

∅
−

∅

∅
0

1

(4)
Buna göre robotun her bir ayakucunun, uzayda
sabit bir nokta olan yer (ground) (x0,y0,z0)
eksen takımına göre koordinatları (5) ifadesi
ile hesaplanmıştır.

=

=

(6)

Şekil 3. ‘teki kinematik gösterimde
değişkeni, (8) numaralı denklem ile (7)’deki
denklem grubunu kullanarak kosinüs kuralı ve
trigonometrik
benzerlikler
yardımı
ile
hesaplanmaktadır. Sonuç olarak
ifadesi (9)
numaralı denklem ile bulunmaktadır.

(5)

=
Pentapod
robotun
yürüyüş
analizi
çalışmalarında ayakucunun izlemesi gereken
bazı yörüngeler tanımlanmaktadır. Bunun için
robotun hareket esnasında bacaklarının
tanımlanan bu koordinatlara gitmesi beklenir.
Bu yüzden tanımlanan bu koordinatlara göre
bacak eklem açılarının ters kinematik analiz ile
hesaplanması gerekmektedir.

=

+

=
( )=

Her bir bacağın ters kinematik analiz için,
Şekil 3.’te gösterilen bir bacağa ait kinematik
diyagramdan faydalanılmıştır. Buradaki amaç
bacağın eklem θ1, θ2, ve θ3 açılarını istenen
ayak koordinatlarına karşılık hesap etmektir.

+

+2

1−

=

180 −
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−

+

180 −

( )

(

)

(

)

=

(7)
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=

sahiptir, bunlar walk, trot, pace and gallop
[13]. Hexapod robotlar ise Wave, Ripple ve
Tripod yürüyüşlerine (gaitler) sahiptirler [9].
Hexapot robotlar bir bacaktaki eklemi veya
eklemleri hasar görürse veya kontrolcünün
ayakucundaki zemin-temas sensörüyle iletişimi
koparsa hasar görmüş bacağını kısmi olarak
denge elemanı olarak kullanabilir [14], [15],
[16]
veya
bir
bacaklarını
tamamen
kaybettiklerinde 5 bacakları ile pentapot gibi
yürüyebilir ve çalışmalarını sürdürebilirler
[17]. Pentapodlar ise bir bacaklarını
kaybettiklerinde dört bacaklı robotlar gibi
yürüyebilirler.

(8)

=
=

+

=−

−

+
(9)

Bu çalışmada Pentapod robot için bir yürüyüş
dizisi oluşturulmuştur. Bunun için bacaklara
sırası ile önce 3 ayak üzerinde ve sonra 4 ayak
üzerinde duracak biçimde adımlar attırılarak
yürüyüş sağlanmıştır. Toplam 8 evrede
tanımlanmış olan Pentapod yürüyüşüne ait dizi
Tablo 2’de gösterilmiştir.

3. YÜRÜYÜŞ İÇİN DİZİLERİN
OLUŞTURULMASI
Bacak hareket mekanizması çok karmaşık bir
problemdir. Her bir bacak ileriye ve geriye
doğru hareket ettirilir. Böceklerin hareketinden
türetilen adım hareketi bacak havada (BHF) ve
bacak yerde (BYF) olmak üzere 2 aşamaya
sahiptir [9]. Quadruped robotlar 4 tip yürüyüşe

Tablo 2. Pentapod robotun yürüyüş dizisi
Uzuv
Bacak
Bacak
Bacak
Bacak
Bacak

Faz
BYF
BHF
BYF
BHF
BYF
BHF
BYF
BHF
BYF
BHF

Evre 1



Evre 2













Evre 3


Evre 4













Evre 5



Evre 6


Evre 7


Evre 8































Bu yürüyüş dizisinde 1,2,5 ve 6 evrelerinde
pentapodun aynı anda iki bacağı havadayken
diğer evrelerin her birinde sadece bir bacak
havadadır. Pentapodun simüle edilen yürüyüş
dizisinde her bir bacağın havaya kalktığı BHF
aşamaları
Şekil
4’te
animasyonlarla
gösterilmiştir.

Şekil 4. Pentopod robotun yürüyüş simülasyonu
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hareketinin frekansını ifade etmektedir. BHF
aşamasındaki toplam bacak hareketi, sinüs
fonksiyonunun yarım periyotluk dilimi
içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süre, 8
aşamadan oluşan bir periyotluk yürüyüş için
geçen toplam sürenin ¼’ü kadardır ve her
bacağın BHF aşaması için yürüyüş boyunca
eşit olarak ayarlanmıştır.
ℎ =ℎ

(2

)

(10)

BYF aşamasında Ls olarak belirtilen kenar
uzunluğu, bacağın bir adımında y-ekseni
doğrultusundaki
ilerleme
miktarını
göstermektedir. BYF aşamasında geçen süre,
bir periyotluk yürüyüş için geçen toplam
sürenin ¾ ‘üne eşittir. Yürüyüşün bir
periyotluk toplam süresi TG saniye olarak
gösterilirse pentapodun ilerleme hızı Vp (11)
ifadesinde görüldüğü gibi Ls adım uzunluğuna
bağlı olarak hesap edilebilmektedir. Adım
hareketi düzlemsel olduğu için adım boyunca
yan bacaklara
ait
ayakucu
x-ekseni
doğrultusunda gövdeye sabit uzaklıkta
kalmaktadır. Arka bacak ise adımını gövdeye
yaklaşan ve uzaklaşan bir hareket ile y-ekseni
doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Adım
uzunluğu, adım yüksekliği, bacağın gövdeye
yakınlığı
ve
yürüyüş
periyodu
gibi
parametrelerin
değiştirilmesi
ile
adım
karakteristikleri iyileştirilebilmektedir.

Şekil 5. Robotun bacağına ait yörünge eğrisi

Pentapodun yürüyüşü esnasında bir bacak
adım atarken ayakucu Şekil 5.’te y-z
düzleminde gösterilen eğri yolunu takip
etmektedir. Her bir adım havada (BHF) ve
yerde (BYF) aşamalarından oluşmaktadır.
Bacağın yer ile temasının kesildiği anda Bacak
Havada fazı başlamaktadır. BHF aşamasında
bacaklar hareketini havadayken sinüzoidal
olarak gerçekleştirmektedir. Bacak havada
fazının ilk yarısı olan BHF-yukarı aşamasında
bacak yukarı doğru kaldırılırken ikinci yarısı
olan BHF-aşağı aşamasında bacak aşağıya
doğru indirilmektedir. Bacağın yere temas
etmeye başladığı anda BHF aşaması bitmekte
ve BYF aşaması başlamaktadır. BYF
aşamasında bacak yere sürekli temas
etmektedir ve ayakucu zemine paralel olarak
düz doğrusal hareket ettirilmektedir. Bu sayede
BYF aşamasında robot gövdesi bacak
tarafından yere paralel biçimde itilmektedir.
Pentapod robot, yürüyüş periyodu boyunca
bazı aşamalarda 3 bacak üzerinde, bazı
aşamalarda da 4 bacak üzerinde taşınmaktadır.
Tüm BYF aşamasında yer ile temas halinde
olan bu bacaklar robot gövdesini sabit bir hızla
ileriye doğru iterler. Dolayısıyla yürüyüşün
tüm aşamalarında robot gövdesinin ilerleme
hareketindeki süreklilik sağlanmış olur.

=

(11)

4. PID Kontrol ve Yürüyüş Simülasyonu
Kapalı denetim sistemine geri beslemeli
denetim sistemi de denilebilir [12]. Yaygın
olarak kullanılan klasik PID kontrol yöntemi
kapalı çevrim kontrol yapısına sahiptir. PID
kontrol yöntemine göre kontrol işaret sinyali,
( )=

. ( )+

.

( )

+

.∫

( ).
(12)

Bacağın BHF aşamasında izlemesi gereken
yörüngeyi
matematiksel
olarak
ifade
edebilmek için (10) nolu eşitlikte verilen
sinüzoidal fonksiyon kullanılmıştır. Burada
hstep bacağın yerden kalkma yüksekliğidir.
Fonksiyona ait
parametresi, adım

ifadesi ile hesaplanabilmektedir. (12) numaralı
denklemde
; oransal kazancı (proportional
gain),
; türevsel kazancı (derivative gain),
; integral kazancı (integral gain), ( ) ise
hata değerini ifade etmektedir. Bu çalışmada

251

Bir Pentapod Robot İçin Yürüme Örüntüsünün Oluşturulması Ve Kontrolü

tasarlanan kontrolörde oransal, türevsel ve
integral katsayıları deneme yanılma tekniği ile
Kp=1000, Kd=40, Ki=1 olarak belirlenmiştir.

gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi
bir periyotluk simülasyon 0.8 saniye
sürmüştür. Grafiklerde bu süre boyunca
bacaklara ait tüm eklemlerin zamana göre
açısal yer değişim eğrileri sunulmuştur.

Robota ait her bir bacak ekleminin izlemesi
gereken açısal referans konumları, yörünge
planlaması ile belirlenmiştir. Daha sonra
eklemler PID kontrol ile bu referans konumlara
götürülmek üzere kontrol edilmiştir.

Şekil 7’de bacak eklemlerinin her birine
uygulanan PID kontrol torkları gösterilmiştir.
Kontrol tork limiti 100 Nm olarak alınmıştır.
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eksende de yaklaşık 1 derece büyüklüğünde bir
genlik ile yalpalama hareketi yapmaktadır.
Oluşturulan yürüyüş dizisi ile robotun ağırlık
merkezi her bir aşamada, ayakların yere temas
ettiği alan içinde kalarak kararlı bir yürüyüş
sergilenmiştir. Böylece robot devrilmeden ve
ilerlemede sürekliliği sağlayarak yürüyüş
dizisini tamamlamıştır.

Şekil 8’de robot gövde merkezine ait doğrusal
hareket cevapları görülmektedir. Robot gövde
merkezi 0.8 saniye süresince 0.16 m
ilerlemiştir. Ayrıca düşeyde yaklaşık 1 cm
genliğinde
salınımlı
hareketler
gerçekleştirmiştir.
Şekil 9’da robot gövdesinin x, y, z ana
eksenlere göre açısal yer değiştirmeleri
görülmektedir. Buna göre robot gövdesi her üç
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harvestmen. Journal of Arachnology 44: 7682.

5. Sonuçlar Ve Öneriler
Bu çalışmada bir Pentapod robot için yürüyüş
dizisi oluşturulmuştur. Taşımacılık alanında
kullanılacak robotun yürüyüş esnasındaki
gövde salınımı, taşıdığı yüke bağlı olarak
önem kazanır. Robot gövdesinin konforlu,
salınımsız ve sürekliliği olan bir biçimde
yürütülmesi bazı uygulamalarda kaçınılmaz
bir beklentidir. Bu çalışmada geliştirilen
yürüyüş dizisi, Pentapod robot üzerinde
uygulanarak simülasyonlar gerçekleştirilmiş
ve sonuçlar grafiksel olarak elde edilmiştir.
Elde edilen bu grafiklere göre robot gövdesi 1
derece gibi çok küçük açısal yalpalama ve 1
cm kadar düşeyde salınımlarla yürüyüşünü
gerçekleştirebilmiştir. Buna göre ele alınan
Pentapod robotun bu yürüyüş dizisi ile birçok
sektörde kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Bu çalışmada PID kontrol yöntemi
kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda farklı
kontrol yöntemleri uygulanarak yürüyüşe olan
başarısı araştırılacaktır. Ayrıca salınımların
azaltılması ile uygulamadaki başarı oranının
arttırılmasına yönelik, kontrol kazanç
katsayılarının tespitinde, bir optimizasyon
tekniğine başvurulması önerilebilir.
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PARALEL ÇÖZÜMLEME DESTEKLİ YÜRÜYÜŞ SİMÜLATÖRÜ
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Yürüyen robotların hareketi esnasında karşılaşabilecekleri dinamik etkileri göz önünde bulunduran
kontrolörlerin tasarımı bacaklı mobil robotlar alanında oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Son yıllarda
yürüyen mobil robotlar gibi karmaşık dinamik sistemler için analitik olarak modelleme yapılıp
ideal kontrolörler tasarlamak yerine, içerisinde sayısal simülasyon algoritmalarının kullanıldığı
model esaslı kontrol yapıları tercih edilmeye başlanmıştır. Open Dynamics Engine(ODE) rijit
cisimlerin simülasyonu ve kontrolü için kullanılan bir fizik simülatörüdür. Daha önce altı bacaklı
bir mobil robot için geliştirdiğimiz ODE tabanlı yürüyüş ve dengeleme algoritması sayesinde
kontrol esnasında oluşan dinamik etkilerin göz önünde bulundurulduğu bir kontrolör yapısı elde
edilmişti. Bu çalışmada ODE tabanlı yürüyüş ve dengeleme algoritmasına ait on iki adet
parametrenin ayarlanması işleminin daha efektif bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için paralel
çözümleme desteğine sahip bir yürüyüş simülatörü geliştirilmiştir. Geliştirilen bu simülatör
sayesinde, normalde test işleminde kullanılan 30 saniyelik simülasyon 480 kat hızlandırılarak
0.0625 saniyede çözülebilir bir hale getirilmiştir. Bu simülatör kullanılarak yapılan parametre
ayarlama işlemleri sonucunda daha önce elde edilen %65.54 alan hatası iyileşmesi, %75.85
değerine çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bacaklı mobil robot, paralel çözümleme, yürüyüş simülatörü, parametre
ayarlama

PARALLEL ANALYSIS SUPPORTED WALKING SIMULATOR
ABSTRACT
The design of controllers which considering the dynamic effects that walking robots may encounter
during their movement, is an important requirement in the field of legged mobile robots. In recent
years, in the control of complex dynamical systems, model based control structures which uses
numerical simulation algorithms, have begun to be preferred. Open Dynamics Engine (ODE) is a
physics simulator for modelling and controlling of rigid bodies. In the ODE-based stabilization and
walking algorithm that earlier developed for a six-legged mobile robot, a model based controller
structure was obtained that takes into account the disturbance effects that occur during control. In
this study, a gait simulator with parallel analysis support has been developed in order to perform
the adjustment of twelve parameters of the ODE-based walking and stability algorithm more
effectively. With this developed simulator, the 30-second simulation that is normally used in the
test process has been accelerated 480 times, making it solvable in 0.0625 seconds. As a result of the
tuning processes performed using this simulator, the previously obtained 65.54% area error
improvement was increased to 75.85%.
Keywords: Legged mobile robot, parallel computing, walking simulator, parameter tuning
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1. GİRİŞ

Paralel çözümleme, aynı anda birçok
işlemin
eşzamanlı
olarak
gerçekleştirilebildiği özel bir hesaplama
türüdür [1]. Genelde bu hesaplama
tekniğinde çözümü oldukça uzun süren
problemler eşzamanlı olarak çözülmesi
amacı ile küçük parçalara bölünürler. Bu
bölünme işlemi sayesinde sistemde
kullanılan işlemci sayısına bağlı olmakla
birlikte problemin çözüm süresi ciddi
manada
düşürülür.
Geleneksel
programlama mimarisine göre kodlanan
algoritmalar, altyapısında özel bir mimari
kullanılmadığı takdirde seri olarak
çalışmak üzere geliştirilmişlerdir [2].

Şekil 1. CPU üzerinde çalışan seri ve paralel
programlama mimarileri.

2. PARALEL PROGRAMLAMA
Paralel
programlama
mimarisinde
parçalara bölünmüş işlemler mimari
üzerinde bulunan birden çok CPU’ya
eşzamanlı olarak gönderilebilmektedir. Bu
parçalara bölünmüş işlemlerin eş zamanlı
olarak çözülebilmesi, hesaplama için
harcanan sürenin kısalacağı anlamına
gelmektedir. Her ne kadar paralel
programlama mimarisinde çözüm süresi
kısaltılıyor olsa da, mimarideki CPU’ların
birbirlerinden farklı hızlarda çalışıyor
olmalarından
dolayı
senkronizasyon
işleminini doğru yapılmadığı durumlarda
büyük
bir
performans
artışı
sağlanmayabilir [5]. Bu sebepten dolayı
paralel
programlama
mimarilerinde
çalıştırılacak işlemlerin birbirleri ile doğru
bir şekilde senkronize edilmesi önemlidir.

Günümüzde paralel hesaplama teknikleri
karmaşık analizlerin kısa bir sürede
yapılması adına oldukça büyük bir önem
arz etmektedir. Paralel programlama
sayesinde bilgisayar üzerinde yapılan
hesaplamalar daha hızlı ve verimli bir
şekilde gerçekleştirilebilmektedir. En basit
tanımı ile paralel programlama belirli bir
işlemi gerçekleştirmek için eşzamanlı
olarak birden fazla kaynak kullanarak
hesaplama süresinin kısaltılması işlemidir
[3]. Burada kaynak ifadesi bilgisayar
üzerinde hesaplama için kullanılacak
işlemci sayısını ve RAM (Random Access
Memory) miktarını temsil etmek için
kullanılır.

Paralel programlama mimarilerinde ilk
olarak çözülmesi gereken problemin
paralelleştirilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Problemin
paralelleştirilmesinde;
paylaşımlı hafıza, paylaşımlı işlemler,
dağıtımlı hafıza, veri paralelliği, hibrit, tek
program çoklu veri ve çoklu program
çoklu
veri
gibi
birçok
model
kullanılabilmektedir
[6].
Problemin
durumuna ve çözüm için kullanılacak
bilgisayar donanımına göre seçilmesi
gereken bu paralelleştirme modelinde
çözüm uzayının hangi bölümünün hangi
işlemci tarafından ne zaman çözülmesi
gerektiği
belirlenir.
Bu
çalışma
kapsamında, daha önce geliştirilen ODE
tabanlı denge ve yürüyüş kontrolörüne ait

Standart programlama mimarilerine göre
kodlanan algoritmalar genelde seri olarak
çalışacak şekilde düzenlenmektedir [4].
Bu mimarilerde çözülmesi gereken
problemler farklı zamanlarda aynı
işlemciye hesaplatılması amacı ile farklı
küçük parçalara bölünürler. Standart
programlama
mimarilerinde
CPU
üzerinde aynı anda sadece bir işlem
yapılabildiğinden,
küçük
parçalara
bölünmüş bu işlemler birbirlerinin ardı
sıra çalıştırılmak üzere bekletilirler. Şekil
1’de tek bir CPU üzerinde çalışan seri
programlama ve 4 çekirdekli bir CPU
üzerindeki çalışan paralel programlama
mimarileri gösterilmiştir.
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parametrelerin ayarlanması için paralel
çözümleme
destekli
bir
yürüyüş
simülatörünü geliştirilmiştir. Bu simülatör
modeli ve ayarlanması gereken kontrolör
parametreleri üçüncü bölümde ayrıntılı
olarak açıklanacaktır.
Paylaşımlı işlemler modelinde tek bir
işlem farklı CPU’lar üzerinde farklı
girdileri
işlemek
üzere
kurgulanabilmektedir. Bu sebepten dolayı,
yürüyüş simülatörü paralelleştirilirken
paylaşımlı
işlemler
modeli
tercih
edilmiştir.

Şekil 2. Deneylerde kullanılan robot.

Yürüyüş kontrolörü içerisinde ODE fizik
simülatörünün kullanım amacı hareket
esnasında ivmelenmelerden kaynaklı
oluşacak atalet kuvvetlerinin göz önünde
bulundurulması ihtiyacıdır. Daha önce
geliştirilen mafsal ve denge kontrolörleri
sayesinde hem bu atalet kuvvetlerinden
gelen etkilere hem de robotun dışarıdan
gelen bozucu etkilere göre kendisini
otomatik olarak dengeye getirebildiği bir
kontrol yapısı geliştirilmiştir. Kontrol
işlemini açıklar blok diyagram Şekil 3’te
verilmiştir.

Paylaşımlı
işlemler
paralelleştirme
modelinde temel olarak Posix threadleri
ve OpenMP olmak üzere iki farklı yöntem
kullanılabilir [7]. Posix threadleri metodu
kütüphane tabanlı bir paralelleştirme
modeli olduğu için performans konusunda
ciddi bir katkı sağlamaz. OpenMP,
içerisinde birden çok işlemciye sahip bir
PC’nin işlemcilerini paralel olarak
programlamak amacı ile geliştirilmiş bir
uygulama arayüzüdür. INTEL, AMD ve
NVIDIA gibi birçok büyük işlemci
üreticisi
bu
arayüzü
CPU’larına
donanımsal olarak çalışacak şekilde
eklemişlerdir [8]. OpenMP donanımsal
olarak işlemciler içerisinde bulunduğu için
diğer paralelleştirme arayüzlerine göre
daha iyi performans sergilemektedirler
[9]. Bu sebepten dolayı bu çalışmada
geliştirilen
yürüyüş
simülatörünün
paralelleştirilmesinde OPENMP modeli
kullanılmıştır.

Şekil 3. Geliştirilmiş ODE tabanlı yürüyüş
kontrol algoritmasının akışını gösteren blok
diyagramı.

3.ODE TABANLI YÜRÜYÜŞ KONTROL
ALGORİTMASI

Bu uygulamalı araştırma çalışmasında
yapılan deneylerde altı bacaklı bir mobil
robot kullanılmıştır. Deneysel olarak
kullanılan robot, her bir bacakta üç
serbestlik derecesi olmak üzere toplamda
on sekiz adet serbestlik derecesine
sahiptir. Servo motorlar, batarya ve
elektronik donanım aksamı dâhil robotun
toplam ağırlığı 2,4 kg’dır. Deneylerde
kullanılan robot Şekil 2’de verilmiştir.

Bu kontrol sisteminin temel amacı robotun
ortalama ağırlık merkezini sürekli olarak,
robotun yere temas eden ayaklarının
oluşturduğu kontak poligonunun geometrik
merkezinde tutmaktır. Şekil 4’te Sistemin
çalışmasını gösterir arayüz verilmiştir.
Sistemin gerçek zamanlı çalışması görseldeki
karekod okutularak izlenebilir.

259

Yıldırım ve Arslan

Yukarıda blok diyagramı verilen yürüyüş
simülatörü daha önce Bölüm 3’te geliştirilen
yürüyüş kontrolünden elde edilmiştir. Blok
diyagramların çıkarılması ile elde edilen
yürüyüş
simülatörünün
doğru
çalışıp
çalışmadığı valide edilmelidir. Bu amaçla
simülatöre ve deneysel robota aynı kontrol
parametrelerinin girilmesi durumunda ODE
tabanlı tripod yürümenin gerçekleştirildiği 5
adımlık bir senaryo için yürüyüş simülatörü
ve deneysel robot üzerinden alınan verilerin
karşılaştırması yapılmıştır. Şekil 6’da yürüyüş
simülatörü ve deneysel robot çıkışında
görülen alan hatalarının karşılaştırması
verilmiştir.

Şekil 4. Sistemin gerçek zamanlı çalışması
4. PARALEL ÇÖZÜMLEME DESTEKLİ
YÜRÜYÜŞ SİMÜLATÖRÜ

Paralel çözümleme destekli yürüyüş
simülatörü geliştirilirken, ODE tabanlı
denge yürüyüş kontrolörü esas alınmıştır.
Simülatör elde edilirken ilk olarak
yürüyüş kontrolöründeki deneysel robotun
gerçek zamanlı eğim değerini ODE’ye
aktarmak için kullanılan MPU-9250
sensör
modülü
iptal
edilmiştir.
Simülatörde herhangi bir fiziksel etkileşim
incelenmeyeceği için aynı kontrolör
üzerindeki servo motor kontrolör blokları
da iptal edilmiştir. Daha sonra simülasyon
işlemini hızlandırmak adına, ODE
platformundaki
görselleştirme
için
kullanılan OpenGL bloğu ve gerçek
sistemle eşzamanlı çalışmayı sağlayan
gecikme
işlemleri,
kontrol
algoritmasından
kaldırılmıştır.
Bu
blokların çıkarılması sonrası geriye kalan
kontrolör yapısı yürüyüş simülatörü olarak
adlandırılabilir. Şekil 5’te yürüyüş
simülatörüne
ait
blok
diyagram
verilmiştir.

Şekil 6. Yürüyüş Simülatörü ve Deneysel
Robot Çıkışında Görülen Alan Hatalarının
Karşılaştırması.
Yukarıda verilen grafikten de görüleceği
üzere robota ve yürüyüş simülatörüne aynı
kontrol parametreleri girilmesi durumunda
elde edilen alan hatalarının zamana bağlı
değişimleri
birbirlerine ciddi
manada
benzemektedir. Tablo 1’de simülatöre ve
robota aynı kontrol parametreleri girilmesi
durumunda elde edilecek alan ve sapma
hataları verilmiştir.
Tablo 1. . Yürüyüş Simülatörü ve Deneysel
Robot Sonuçlarının Karşılaştırması.

Alan Hatası (mm.s)
Deneysel Robot
Yürüyüş Simülatörü

30,256
28,957

Sapma
Hatası
(birimsiz)
17,903
15,850

Tabloda verilen değerlerin birbirlerine
oldukça yakın olması geliştirilen simülatörün
doğruluğunu
göstermektedir.
Sonuçlar
arasındaki farkın sebebi deneysel robottaki
kontrol yapısında simülatöre göre fazladan
bulunan MPU-9250 IMU modülüdür. IMU
modülü açısal yerdeğiştirmeyi hesaplarken
altyapısında bulunan ivmelenme sensörünü
kullanmaktadır. Dolayısı ile robotun hareketi

Şekil 5. Yürüyüş Simülatörüne ait Blok
diyagramı
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esnasında gövde parçası üzerinde oluşacak
atalet kuvvetleri bu ölçümü doğrudan
etkilemektedir. Robot üzerinde bu etki çok
hızlı bir döngü içerisinde ivedilikle telafi
edildiği için denge ve yürüyüş kontrolü
hususunda
herhangi
bir
problem
oluşturmamaktadır.
Simülatör üzerinde böyle bir etkinin
modellenememesinden
dolayı
sonuçlar
arasında ufak bir farklılık görülmektedir. Yine
de sonuçların grafiksel olarak ciddi manada
birbirine
benziyor
olması
yürüyüş
simülatörünün parametre ayarlama işleminde
deneysel robotun yerine kullanılabilmesi için
yeterli bir nedendir.

C++ derleyicisinde Posix threadleri arayüzü
kullanıldığında işlemler, aynı anda farklı
CPU’lara doğrudan uygulanmak yerine,
yazılımsal bir kütüphaneye gönderilmektedir.
Bu yazılımsal kütüphanenin görevi, kendisine
gelen işlemleri farklı zamanlarda çalıştırılması
için işletim sistemine iletmektir. İşletim
sistemlerinde temel olarak yapılan şey
kendisine gelen binlerce farklı işlemin
CPU’lara dengeli bir şekilde dağıtılmasıdır.
İşletim sisteminde Posix threadlerinin yanında
aynı anda binlerce işlem de dağıtıldığı için
yazılımsal
bir
kütüphane
üzerinden
paralelleştirme
yapılması
durumunda
paralelleştirmenin sağlayacağı performans
artışı işletim sistemine bağlı olacaktır.

Geliştirilen bu yürüyüş simülatörünün
deneysel doğrulama işleminden sonra daha
hızlı çözüm yapabilmesi adına paralel olarak
çalışabilecek
bir
şekilde
yeniden
düzenlenmesi
gerekmektedir.
Yürüyüş
simülatöründe temel olarak yapılan işlem,
analiz dosyasından okunan 12 parametrenin
ODE tabanlı denge ve yürüyüş kontrolörüne
uygulanması ve bu kontrol parametrelerinin
kullanıldığı bir yürüyüş senaryosu sonucunda
elde edilecek sapma ve alan hatalarının çıktı
dosyasına yazılması işlemidir. Normalde bu
işlemin tek bir CPU üzerinde yapılması
durumunda aynı anda sadece bir simülasyon
işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemin
paylaşımlı işlemler modeli kullanarak
paralelleştirilmesi durumunda ise aynı anda
sistemde bulunan işlemci sayısı kadar
simülasyon
gerçekleştirebilmektedir.
Paralelleştirme işleminde paylaşımlı işlemler
modelinin seçilmesinin en önemli sebebi
farklı cpular üzerinde eş zamanlı olarak aynı
işlemin çalıştırılabiliyor olmasıdır. Bu
paralelleştirme modelinde ortak bir veri
havuzundan alınan veriler farklı CPU’lar
üzerinde çalışan aynı program tarafından
işlenmekte ve sonuç yine başka bir çıktı
havuzuna yazılmaktadır.

OpenMP, çok çekirdekli işlemcilerin C++ dili
kullanılarak programlanabilmesi amacı ile
geliştirilmiş yazılımsal bir arayüzdür. Posix
threadlerinin aksine OpenMP arayüzünde
donanımsal seviyede CPU’lara erişilmesi
mümkündür. Yani diğer bir ifade ile OpenMP
kullanılması durumunda işletim sistemi
bypass edilebilmektedir. Geliştirilen paralel
programlarda işletim sisteminin bypass
edilmesi,
paralel
programların
performanslarının işletim sisteminde çalışan
diğer işlemlerden etkilenmemesi anlamına
gelmektedir. Bu sebepten dolayı yürüyüş
simülatörünün paralelleştirilmesinde OpenMP
yazılımsal arayüzü kullanılmıştır. Paralel
çözümleme destekli yürüyüş simülatöründe
sırası
ile
aşağıdaki
işlemler
gerçekleştirilmektedir:
1.Sistemdeki fiziksel olarak
işlemci sayısı belirlenir (n).

bulunan

2.Analiz dosyasından denenecek toplam
parametre kümesi sayısı okunur.
3.Analiz dosyasından n
parametre kümesi alınır.

Çok çekirdekli CPU’lar üzerinde paralel
olarak
çalışabilecek
programların
geliştirilebilmesi için yazılımsal bir arayüze
ihtiyaç
duyulmaktadır.
ODE
yürüyüş
simülatörü C++ programlama dili kullanılarak
kodlanmıştır. C++ programlama dilinde bir
programın farklı CPU’lar üzerinde paralel bir
şekilde çalıştırılabilmesi için iki farklı arayüz
kullanılabilmektedir. [7]. . Bu arayüzler Posix
threadleri ve OpenMP’dir.

4.İstenilen sayıda
oluşturulur.

sayısı

yürüyüş

kadar

simülatörü

5.Okunan bu n sayıdaki parametre kümesi,
oluşturulan bu n sayıdaki yürüyüş
simülatörüne uygulanır.
6.n adet yürüyüş simülatörü sistemde
bulunan n farklı CPU üzerinde eşzamanlı
olarak başlatılır.
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ekran üzerinde görüntülenebilmektedir. Şekil
8’de paralel çözümleme destekli yürüyüş
simülatörünün sonuçlarını görüntülemek için
kullanılan arayüz verilmiştir.

7.Paralel
olarak
yapılan
analizler
sonucunda elde edilen alan ve sapma
hataları, sonuç dosyasına eklenir.
8.Analiz dosyasındaki tüm parametre
kümeleri test edildi ise işlem durdurulur.
Yoksa 3. nolu adıma gidilir.
Yukarıda verilen işlemlerin sıralı bir şekilde
uygulanması ile analiz dosyası içerisinde
bulunan tüm parametre kümeleri sistemde
bulunan
tüm
işlemciler
tarafından
çözümlenmiş olur. Paralel çözümleme desteği
sayesinde sistemde bulunan fiziksel işlemci
sayısına bağlı olmak kaydıyla analiz süresi
ciddi manada kısaltılmış olur.

Şekil 8. Paralel Çözümleme Destekli Yürüyüş
Simülatörünün Sonuçlarını Görüntülemek için
Kullanılan Arayüz.
5. TUNİNG İŞLEMLERİ

Analiz
dosyası
oluşturulurken,
etkisi
incelenmek istenen her bir kontrol parametresi
için belirli bir aralık ve çözünürlük değeri
tanımlanmalıdır. Bu ihtiyacı karşılamak için,
çözüm alternatifleri üreteci platformu
geliştirilmiştir.
Bu programda ilk olarak
denenmesi istenen her bir parametre için
aralıkların ve çözünürlük değerlerinin
tanımlanması gerekmektedir. Daha sonra
programda bulunan çözüm alternatifleri
dosyasını üret butonuna basılması ile analiz
dosyası elde edilmiş olur. Şekil 7’de paralel
çözümleme destekli yürüyüş simülatörü için
analiz dosyasını üretildiği arayüz verilmiştir.

ODE tabanlı denge ve yürüyüş kontrolöründe
yürüyüş
performansını
arttırmak
için
ayarlanabilecek
toplam
12
parametre
bulunmaktadır. Bu parametreler sistemde
bulunan dört ana işleme etki etmektedir. Bu
işlemler sırasıyla; ODE solver, mafsal
kontrolörleri, Dengeleme kontrolörleri ve
temas algılama işlemleridir. Bu parametreler
Şekil 9’da verilen blok diyagram üzerinde
gösterilmektedir.

Şekil 9. ODE dinamik modeli üzerinde
ayarlanması gereken parametreler.
ODE solver’a ait değiştirilmesi mümkün iki
parametre mevcuttur. Bunlar ERP ve CFM
parametreleridir. Bu parametrelerin ODE
solver üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu [1012] referanslı çalışmalarda detaylı bir şekilde
verilmiştir. Ayrıca bu parametrelere ek olarak
ODE dinamik modelinde, altı bacaklı mobil
robotun ayakları ile yer zemini arasında
oluşacak teması etkileyecek beş adet daha
parametre bulunmaktadır. Bu parametreler
sırasıyla; maksimum temas düzeltme hızı,
yüzey katmanı büyüklüğü, temas zıplama
faktörü, temas zıplama hızı ve temasın
yumuşaklık faktörü parametreleridir. Bu
parametrelerin temas oluşması durumunda ne

Şekil 7. Paralel Çözümleme Destekli Yürüyüş
Simülatörü İçin Analiz Dosyasını Üretildiği
Arayüz.
Paralel
çözümleme
destekli
yürüyüş
simülatörü sonuçlarının kolay bir şekilde
görüntülenebilmesi için ODE parametre
deneyici platformu geliştirilmiştir. Bu
programda ekran üzerinden girilen kontrol
parametreleri hızlı bir şekilde simüle
edilmekte ve sonuçlar anlık olarak grafiksel
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gibi bir etki oluşturduğunun anlaşılması için
ODE’nin kullanıcı manueli incelenebilir [13].
ODE
dinamik
modelinde
mafsal
kontrolörlerinin çalışmalarını etkileyecek üç
parametre bulunmaktadır. Bu parametreler
sırasıyla; maksimum mafsal hızı, maksimum
mafsal torku ve mafsal kontrol katsayısı
parametreleridir.
ODE tabanlı dengeleme ve yürüyüş
kontrolöründe
sistemin
çalışmasını
etkileyecek iki parametre bulunmaktadır. Bu
parametreler X ve Y yönündeki dengeleme
işlemine doğrudan etki edecek kinematik
dengeleme kontrolör katsayılarıdır. Gövde
dengelemesinde aynı anda iki yönde de
dengeleme gerçekleştirlidiği için iki farklı
kontrol katsayısı tanımlanabilmektedir. Fakat
robotun başlangıç duruşunun simetrik
seçilmesinden dolayı ayarlama işlemi
sırasında bu iki parametre için tek bir değer
seçilecektir.

tanımlanmalıdır. Ayrıca bu programda arama
uzayındaki analiz sayısını belirlemek için
uygun sayıda bir çözünürlük değerinin
girilmesine de ihtiyaç vardır. Daha sonra on
iki farklı parametre için oluşturulan bu analiz
dosyaları sırasıyla paralel çözümleme destekli
yürüyüş simülatörüne uygulanmıştır.
Parametre ayarlama işleminde ODE tabanlı
denge ve yürüyüş kontrolörü çıkışında en az
alan hatası verecek on iki farklı parametrenin
belirlenmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu
işlem için analizler sonucunda elde edilen
içerisinde belirli bir parametre değişimine
göre alan ve sapma hatalarının değişimini
bulunduran
sonuç
dosyalarından
faydalanılmıştır. Alan ve sapma hataları
hakkındaki bilgi için [11] nolu çalışma
incelenebilir.
Sonuç dosyaları içerisinde her bir parametre
için belirlenen bir çözünürlük ve aralık
değerine göre simüle edilmiş onbinlerce
yürüyüşe ait alan ve sapma hatası değerleri
bulunmaktadır. Bu yürüyüşlerden birçoğunun
teknik olarak robota uygulanması imkânsızdır.
Sonuç dosyaları içerisinde bulunan binlerce
yürüyüşün görsel olarak incelenmesi mümkün
olmadığından, uygun olmayan yürüyüşlerin
sonuç dosyasından çıkarılmasını sağlayacak
bir performans kriterine ihtiyaç duyulmuştur.

Yürüyüş simülatörü üzerinde yapılacak
analizlerde, deneysel sistemde doğru bir
iyileştirme yapabilmek adına [12] nolu
çalışmada
uygulanan
yürüyüş
şartları
kullanılmıştır. Bu yürüyüşlerde robotun her
bir adımında sadece dx yönünde 3 cm’lik bir
ilerleme yapılmış ve bacakların geçici olarak
havada tutulduğu yerden yükseklik mesafesi
dz 2 cm olarak seçilmiştir. Ayrıca simülatör
üzerinde yapılan yürüyüşlerde ayak adımları
arası gecikme süresi 500 milisaniye olarak
seçilmiştir.
Gerçekleştirilen
deneylerde,
yürüyüşlerin çok zaman alması sebebi ile
deneyler robot beş adım attıktan sonra
bitirilmiştir. Yürüyüş simülatöründe yapılacak
analizler deneylerden farklı olarak, onbeş
adım
sonunda
bitirilmiştir.
Yürüyüş
simülatöründe yapılacak analizlerde robotun
on beş adım yürütülmesinin sebebi,
parametrelerin etkilerinin daha uzun bir süre
ile incelenmek istenmesidir.

Bu amaçla yürüyüş esnasındaki adımların
birbirlerine olan benzerliğini temsil etmek
üzere geliştirilen sapma hatası değerinden
faydalanılmıştır. Bu performans kriterinde
sapma hatası için belirli bir eşik değeri
tanımlanmakta ve sonuç dosyası içerisindeki
teknik olarak uygulanması mümkün olmayan
parametre kümeleri bu eşik değerine göre
sonuç dosyasından temizlenmektedir. Dolayısı
ile 12 farklı parametre için yapılan analizlere
ait tüm sonuç dosyaları içerisinden, sapma
hatasının eşik değerinden büyük olduğu
parametre
kümeleri
silinmiştir.
Bu
çalışmadaki parametre belirleme işleminde
sapma hataları için belirlenen eşik değeri
10’dur.

ODE tabanlı dengeleme ve yürüyüş
kontrolörüne ait 12 farklı parametrenin seçim
işlemlerinde ilk olarak, her bir parametrenin
etkisini ayrı olarak incelemek amacı ile 12
farklı analiz dosyası oluşturulmuştur. Bu
analiz dosyalarını oluşturmak için şekil 7’de
görseli verilen ODE platformu çözüm
alternatifleri üreteci programı kullanılmıştır.
Oluşturulan her bir analiz dosyasında
optimum parametrenin aranacağı uzay için
minimum
ve
maksimum
noktalar

Parametre belirleme işleminde ilk olarak
mafsal kontrolörüne ait
parametresi ile
başlanmıştır. Bu parametre için 0.01-300
N.cm aralığında 0.1 çözünürlükte 3000 farklı
değer analiz edilmiştir. Elde edilen sonuç
Şekil 10’da grafiksel olarak gösterilmektedir.
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Bu aralıkta
parametresi için alan
hatasına göre en uygun değeri 108,7’dir.

hatasının zamana
verilmektedir.

bağlı

değişim

grafiği

Şekil
10.
Maksimum
mafsal
torku
parametresine göre alan hatası ve sapma
hatasının değişimi.

Şekil 11. Paralelleştirme sonucunda ODE
tabanlı tripod yürüyüş düzenine ait zamana
bağlı hata değişimi (5 adım).

Bu çalışmada sırası ile 12 parametre denenmiş
ve bu deneme işleminin her bir adımında elde
edilen parametre değeri seçilen değer olarak
kabul edilmiştir. Bildirinin çok uzun olacağı
sebebi ile tüm grafikler burada verilememiştir.
Fakat sıralı seçim işlemi tarif edildiği şekli ile
yürütülmüştür.

Şekil 12’de ODE tabanlı ripple yürüyüş
düzenine paralelleştirme sonucunda elde
edilen
yeni
kontrol
parametrelerinin
uygulanması durumunda elde edilen euclidean
hatasının zamana bağlı değişim grafiği
verilmektedir.

6. SONUÇLAR
Belirlenen bu on iki adet kontrol parametresi
daha
sonra
deneysel
robot
üzerine
uygulanmıştır. Bu parametre ayarlama işlemi
sonucunda elde edilen iyileşmenin ortaya
koyulması adına bir takım deneyler
gerçekleştirilmiştir. Deneylerde robot düz bir
zemin üzerinde yürütülmüştür. Bu düz zemin
üzerinde sırasıyla ODE tabanlı tripod, ODE
tabanlı ripple ve ODE tabanlı wave yürüyüş
düzenleri test edilmiştir[11].

Şekil 12. Paralelleştirme sonucunda ODE
tabanlı ripple yürüyüş düzenine ait zamana
bağlı hata değişimi (5 adım).
Şekil 13’de ODE tabanlı wave yürüyüş
düzenine paralelleştirme sonucunda elde
edilen
yeni
kontrol
parametrelerinin
uygulanması durumunda elde edilen euclidean
hatasının zamana bağlı değişim grafiği
verilmektedir.

Yürüyüş düzenleri için yapılan deneylerde
robot toplam beş adım yürütülmüştür.
Yürüyüşlerin hızını belirlenemek için
kullanılan ayakadımları arası gecikme süresi,
bu bölümde elde edilen sonuçların daha önce
elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılabilmesi
için 500 milisaniye olarak alınmıştır.
Robotun atacağı her bir yeni adımda robot
sadece X ekseni yönünde 3 cm’lik bir
ilerlemede
bulunacaktır.
Yürüyüş
düzenlerinde bacakların geçici olarak havada
tutulması için gerekli dz mesafesi 2 cm olarak
alınmıştır.

Şekil 13. Paralelleştirme sonucunda ODE
tabanlı wave yürüyüş düzenine ait zamana
bağlı hata değişimi (5 adım).

Şekil 11’de ODE tabanlı tripod yürüyüş
düzenine paralelleştirme sonucunda elde
edilen
yeni
kontrol
parametrelerinin
uygulanması durumunda elde edilen euclidean

Yapılan deneylerin sonucunda parametre
ayarlama öncesi ve sonrası durum için elde
edilen iyileşme Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. . Yürüyüş Simülatörü ve Deneysel
Robot Sonuçlarının Karşılaştırması.

Alan Hatası
(mm.s)

Sapma
Hatası

Hareket
Hızı
(mm/s)

Standart Tripod

90,127

20,082

8

ODE tabanlı Tripod

30,600

15,976

10

ODE tabanlı Tripod*

19,102

15,360

10

Standart Ripple

131,4181

36,291

4,44

ODE tabanlı Ripple

32,946

2,533

5

ODE tabanlı Ripple*

22,085

2,810

5

60,761
54,704
55,963

3,08
3,33
3,33

Standart Wave
ODE tabanlı Wave
ODE tabanlı Wave*

292,446
129,714
86,279
Ortalama Yüzde İyileşme
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ROBOT ATAÇMAN TASARIMI VE OPTİMUM KUVVET
DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
Ahmet TATLI
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ÖZET
Günümüzde üretim hız taleplerinin artması, Endüstri 4.0’a geçilmesinden sonra farklı teknoloji
yöntemlerine yönelimi gerektirmiştir. Seri üretimle üretilen her bir ürün fabrikalardan çıkarak
alıcısına ulaştırılmadan önce paketleme ve paletleme yapılarak lojistik işlemlere yönlendirilmektedir.
Paletleme sırasında ürünlerin doğru bir şekilde istiflenmesi, aktarım sırasında istifin bozulmaması
önem arz etmektedir. Günümüzde robotik paletleme gerek istif düzgünlüğü, gerek birçok farklı ürün
kombinasyonlarının aktarılabilmesi gibi avantajları sebebi ile giderek yaygınlaşmaktadır. Gazbeton
ürününün palete istiflenmesi sırasında, ataçmanın optimum basma kuvveti ile ürünü sıkıştırması
gerekmektedir. Bu çalışmada ataçmanın; gazbeton ölçülerine uygun tasarlanması, istifi
düşürmeyecek veya ürüne zarar vermeyecek optimal basma kuvvetinin hesaplanması, kinematik
diyagramı üzerinden mesnet ve kuvvetlerin gösterimi, 3 Boyutlu Katı modelin Inventor programı ile
tasarlanması ve gerekli statik-dinamik analizlerinin Nastran Analiz programı ile yapılması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Paletleme, Ataçman Tasarımı, Optimum Basma Kuvveti, Robotik Dizilim

DESIGN OF ROBOT ATTACHMENT TO BE USED FOR PALLETING GAS CONCRETE
STACKS AND CALCULATION OF OPTIMUM FORCE VALUES
ABSTRACT
Today, the increase in production speed demands necessitated the orientation to different technology
methods after the transition to Industry 4.0. Each product produced with mass production is directed
to logistics processes by packaging and palletizing before being delivered to the buyer by leaving the
factories. It is important that the products are stacked correctly during palletizing and that the stack
is not disturbed during transfer. Today, robotic palletizing is becoming increasingly common due to
its advantages such as stacking straightness and transferring many different product combinations.
During the stacking of the aerated concrete product on the pallet, the attachment must compress the
product with optimum compression force. In this study, the attachment It is aimed to design
according to gas concrete dimensions, to calculate the optimal compression force that will not drop
the stack or damage the product, to show the supports and forces on the kinematic diagram, to design
the 3D solid model with the Inventor Program and to make the necessary static-dynamic analyzes
with the Nastran Analysis Program.
Keywords: Palletizing, Attachment Design, Optimum Pressing Force, Robotic Array
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sistemler ile dizilmektedir. Geliştirilecek olan
sistem ile robotik olarak belirtilen ürünlerin
dizilimi sağlanacaktır.
Üretim hatlarının kapasiteleri, ürün ağırlıkları
ve proseste ortaya çıkan yoğun su buharı
sebebi ile bu endüstri için robotik çözümler
kullanılamamaktadır. Bu projede genel olarak
üretim hatları kapasitelerine cevap verebilecek
ve 700 kg lık taşıma kapasitesinde ki
endüstriyel 4 eksenli robotlara entegre olup
çalışabilecek, yüksek mekanik mukavemet
değerlerine sahip hidrolik sıkıştırmalı bir robot
ataçmanı geliştirilecektir. Şekil 1’de robot
istifleme ile alakalı bir fotoğraf ve bir 3D
tasarım bulunmaktadır.

1. GİRİŞ
Robotik ataçmanlar gerçekleştirilmesi istenen
eylem için nesneleri kavrama ve serbest
bırakma
fonksiyonlarına
sahip
uç
eyleyicilerdir. Robotik tutucular endüstriyel
robotların çevre ve nesne ile etkileşime
geçmesini sağlama görevini yerine getirirler.
Robotik tutucular bir veya birkaç nesneyi
kavrayabilecek şekilde tasarlanabildiği gibi
kavranmak istenen nesne için özel olarak da
geliştirilebilirler. Çalışma prensipleri robotik
tutucu kavrayıcı çenelerinin robotik tutucu
gövdesine göre gerçekleştirdikleri hareket ile
belirlenir. Paralel robot tutucular paralel
çeneleri sayesinde açma ve kapama hareketleri
boyunca
ideal
paralellik
değerlerini
yakalayabildikleri için genellikle öngörülebilir
düzenli geometriye sahip cisimler için
kullanılırlar. [1]
Ataçmanlar, endüstriyel robotların önemli bir
bileşenidir. Çevre ve nesnelerle etkileşime
girdiği için manipülatif görevler için tasarlanır.
Ataçmanlar, adet, şekil, boyut ve ağırlık gibi
değişkenler göz önünde bulundurulduğunda
projeye özel üretilebilir. [2]
Robotik ataçmanların iki temel parçası vardır.
Bunlar manipülatörler ve son efektörlerdir.
Manipülatörler robotun çalışma koludur, uç
efektörler ise robotun elleridir. Genellikle
robotlar, aynı sabit manipülatörlerle çok çeşitli
işlevleri yerine getirebilecekleri değiştirilebilir
uç efektörlerle bağlanır. Uç efektörler,
mekanik tahrikleri, elektrikli tahrikleri,
hidrolik tahrikleri ve pnömatik tahrikleri içeren
çeşitli mekanizmalar tarafından çalıştırılır.
Bunların arasında en yaygın olarak kullanılanı
hidrolik tutuculardır ancak en uygun olanı
pnömatik tutucudur. [3]
Robotik paletleme hatları, hat sonu paketleme
ve paletleme hatlarının en çok gelişme gösteren
bölümüdür. Hattan gelen ürünlerin bir robot
kolu ile palete istiflenmesi, diğer istifleme
sistemlerine göre bir çok avantajı vardır. Palet
üzeri istif düzgünlüğü, farklı dizilim
kombinasyonlarına uyum sağlaması, bakımonarım seyrekliği ve maliyetlerinin istenen
seviyede olması ve sadece ataçman
değişikliğiyle istenen hacim, ağırlık ve yüzey
yapısına uyum sağlayabilmesi gibi avantajları
bulunmaktadır.
Hali hazırda gaz beton endüstrisinde üretim
hattından çıkan gaz betonları sevkiyata hazır
hale gelebilmesi için ahşap palet üzerine
manuel olarak tavan vincine bağlı olan

Şekil 1. Robotik Palet İstifleme Örnekleri[4]

Gazbeton; silisli bir agrega ve inorganik bir
bağlayıcı madde (kireç, çimento) ile hazırlanan
karışımın gözenek oluşturucu bir madde ilavesi
ile hafifletilmesi ve buhar kürü ile
sertleştirilmesi ile elde edilen gözenekli bir
malzemedir. Yapısındaki gözenek oranı %8086 değerleri arasında değişmektedir. Bu
değerle ters orantılı olarak, gözenek oranı
arttıkça
basınç
mukavemet
değeri
azalmaktadır. Basınç mukavemet değerleri
2,3-3,5 N/mm² arasında değişmektedir. [5]

267

Gazbeton İstiflerini Paletlemek Amacıyla Kullanılacak Robot Ataçman Tasarımı Ve Optimum Kuvvet
Değerlerinin Hesaplanması

SINIFI

G2/0.35

G2/0.40

G3/0.50

GÖZENEK (%)

86

84

80

KURU
YOĞUNLUK
(Kg/m³)

350

400

500

11.000

12.500

15.000

2,3

2,5

3,5

ORTALAMA
ELASTİSTE
MODÜLÜ
(N/mm²)
BASINÇ
MUKAVEMET
(N/mm²)

en azından iki farklı yoldan bağlanıyorsa
“kapalı-çevrimli zincir” denir. [8]
Tasarımımızda bulunan ataçman kolları kapalı
kinematik çifte örnektir. Sabit kol, sabit mafsal
ile montajlanırken; hareketli kol, kayar mafsal
ile ataçman şasesine montajlanmıştır. Lineer
hareket hidrolik silindir ile sağlanmaktadır.
İki eş eleman birbirine göre bir eksen etrafında
döner. Hareketin miktarı mafsal geometrisine
göre sınırlandırılır. Sadece tek bir serbestlik
derecesine imkan verir. Bu mafsala, menteşe
yada pim mafsalı da denir. [8] Hidrolik silindir
döner mafsallar ile montajlanmıştır. Şekil 2’de
kinematik diyagram gösterilmiştir.

Tablo 1. Gazbeton Teknik Özellikleri[5]

2. KİNEMATİK DİYAGRAM
Mekanizma, kuvvet ve hareket iletimi için
kullanılabilen rijit cisimlerin rijit mafsallarla
birleştirildiği sistem olarak tanımlanabilir.
Mekanizmaların en önemli özelliğinin
sistemde bulunan rijit cisimler olmayıp, bu
cisimleri birleştiren mafsal veya kinematik çift
olarak
tanımlanan
bağlantılar
olduğu
anlaşılmıştır. Mafsallarda oluşan hareket
serbestlikleri ve bu hareket serbestliklerinden
kaynaklanan cisimlerin birbirlerine göre bağıl
hareketleri, bir mekanizmayı diğerinden ayıran
özelliklerdir. [6]
Bir bağlantı, iki veya daha fazla kolun birbirine
bağlanmasıyla oluşturulan bir mekanizmadır.
Bağlantılar, bir kuvvetin yönünü değiştirmek
veya aynı anda iki veya daha fazla nesneyi
hareket ettirmek için tasarlanabilir. [7]
Kinematik eleman, bir rijit cismi diğer bir rijit
cisme, birbirlerine göre bağıl hareket
yapabilecek şekilde bağlamak için kullanılan
rijit cisim kısmına denir. Bağlanan cisimler
arasında mutlaka bağıl hareket olması şarttır;
ve iki cisim arasında olası bağıl hareket, belirli
yönlerde sınırlanacaktır. Kinematik çift veya
mafsal, iki rijit cisim üzerinde bulunan
kinematik
elemanların
yan
yana
getirilmesinden oluşan bağlantıdır. Bir
mekanizmada kullanılan kinematik çift
çeşitleri ve bu kinematik çiftlerin mekanizma
içinde
dağılımı,
mekanizmanın temel
özelliklerini tanımlar. Kinematik çiftler açık ve
kapalı kinematik çiftler olarak ikiye ayrılır.
Mafsallarla bağlı olan rijit gövde yada
uzuvların birbirine bağlanmasıyla kinematik
zincirler oluşur. Bir kinematik zincirdeki her
bir uzuv sadece bir yol üzerinden tek bir uzva
bağlı ise bu zincire “açık-çevrimli zincir”
denir. Öte yandan her bir uzuv bir diğer uzva

Şekil 2. Ataçman Kinematik Diyagramı

3. MALZEME VE YÖNTEM
Tasarlanacak robotik ataçmanın tasarımı
birden fazla değişkene bağlıdır. Aktarılacak
ürünün yüzey yapısı, ağırlığı, boyutları ve
istenen istif dizilimine göre malzeme
seçimlerinin
yapılması
gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda FANUC marka robotun
ürün taşıma kapasiteleri bulunmaktadır.
Ataçman mekanizmasının malzeme seçiminde
robot taşıma kapasitesi önemli bir etkendir.
MODEL
FANUC Robot M410iB 140H
FANUC Robot M410iB 700
FANUC Robot M410iC 110
FANUC Robot M410iC 185
FANUC Robot M410iC 315
FANUC Robot M410iC 500

PAYLOAD
140 KG
700 KG
110 KG
185 KG
315 KG
500 KG

Tablo 2. FANUC Marka Robot Taşıma Kapasiteleri [4]

Gaz beton sektöründe daha önce kullanılmamış
olan 4 eksenli endüstriyel robot ile manuel
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yapılan işlemler ortadan kaldırılacaktır. Ancak
tesislerin üretim kapasiteleri ve standart ürün
ağırlıkları karşılaştırıldığında geliştirilecek
olan robot ataçmanı 500kg‘lık bir istifi
taşıyabilecek yetenekte olması gerekmektedir.
Bu sistem için kullanılacak olan robotların
taşıma kapasiteleri 700 kg (M-410iB 700)
olması sebebi ile 200 kg ağırlık değerine sahip
bir sistem geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda hedef ağırlık değerinde kalmak için
buna uygun malzeme seçimi ve kullanılacak
malzemeler üzerinde yapılan stres analizlerine
göre boşaltmalar yapılması gerekmektedir.
Hedef ağırlığın kritik olmasından kaynaklı
olarak malzeme seçimi ve her ekipman
özelinde yapılacak olan sonlu elemanlar analizi
ile uygun geometrik tasarım ve model
geliştirilecektir. Çalışma ortamında bulunan
yoğun su buharı sebebiyle oluşabilecek
korozyon, malzemenin ağırlığı, mukavemet
değerleri göz önünde bulundurulduğunda,
ataçmanın tüm metal aksamları Alüminyum
7075 T6 serisi
kullanılması
uygun
görülmüştür.

Temper

T6

Akma
Çekme
Mukavem Mukavem
eti (MPa) eti (MPa)
min-max min-max
460-505

530-570

hem modelleme hem de optimizasyon
konularını tek bir entegre süreçte hesaba katma
avantajı sağlar. [10]
4. SEMBOLLER VE KISALTMALAR
Sembol Açıklama
FB,maks
Maksimum Basma Kuvveti
FB,min
Minimum Basma Kuvveti
FSR
Ray Sürtünme Kuvveti
µR
Ray Sürtünme katsayısı
A
Yüzey Alanı
FSG
Gazbeton Sürtünme Kuvveti
µG
Gazbeton Sürtünme katsayısı
5. HESAPLAMALAR VE DENKLEMLER
Tablo 1’de verilmiş olan gazbeton teknik
özellikleri baz alınarak, %86 gözenek oranına
sahip G2/0.35 serisi hesaplanacaktır.
Başlangıç Verileri:
Gazbeton Basınç Mukavemet Değeri: 2,3
N/mm² (Tablo 1)
Gazbeton Ölçüleri: 500x250x200mm
Gazbetona Temas Eden Poliüretan Genişliği:
50mm

Uzama Sertlik
50%
(brinel)
minminmax
max
10

Gazbeton Yüzey Temas Alanı:
(250x50)+(250x50) = 25000 mm2

140160

Hareketli Kol Ağırlık = 70 kg
µR = 0,02

Tablo 3. Alüminyum 7075 T6 Mekanik Özellikleri [9]

µG = 0,5

Temas halindeki gazbeton yüzeyi gözenekli ve
düzgün olmayan bir forma sahip olduğu için,
ataçman kollarının iç yüzeyleri gazbetona
direk temas etmemelidir. Genellikle 45-90
shore sertlik derecesinde piyasada bulunan
poliüretan plakalar, gazbeton uygulamalarında
90 shore olarak kullanılarak maksimum
elastiklik elde edilmektedir. (%100 Elastiklik
Modülü değeri 9,58 N/mm2). Böylelikle
gözenekli yüzeye, yeterli basma kuvvetiyle
esneyen poliüretan tam olarak temas
edebilmektedir. Metal yüzeylere uyumluluğu,
korozyon/aşınma dayanımı yüksek, sürtünme
katsayısı yüksek, düşük ağırlık, ekonomik
olması sebebiyle poliüretan malzemesi
seçilmiştir.

Emniyet katsayısı = 2

Maksimum Basma Kuvveti:
Ataçman kolları ürüne zarar vermeceyek
maksimum kuvveti emniyet katsayısı dahilinde
hesaplayacak olursak;
𝐹𝐵,𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝐹𝑆𝑅
𝐴

𝐹𝐵,𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝐹𝑆𝑅
25000

Modellemedeki aşama bilgisi, optimizasyon
aşaması tarafından girdi olarak alınırken,
optimal tasarım bilgisi modelleme aşamasına
geri beslenir. Bu etkileşimler, tasarımcıya
tasarım parametrelerini daha iyi tanımlama ve
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= Mukavemet Değeri

(1)

= 2,3 N/mm2

(2)

FB,maks – FSR = 57500 N

(3)

FSR = 70x9,81x0,02 = 13,73 N

(4)
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Sürtünme kuvveti, basma kuvveti ile hesaba
katıldığında düşük bir değerde kaldığı için
hesaplamayı
etkilemeyecektir.
Emniyet
katsayısı dikkate alındığında, Maksimum
basma kuvveti;

FB,maks =

57500
2

= 28750 N = 28,75 kN

Fitme =

Fçekme =

(5)

Minimum Basma Kuvveti:
Ataçman
kolları,
gazbeton
ürününü
düşürmeyecek minimum basma kuvveti ile
ürünü sıkması gerekmektedir. Bu hesaplamada
ürün ile ataçman kolları arasındaki sürtünme
kuvvetinin, ürünün ağırlığından oluşan
kuvvetinden büyük olması gerekmektedir.
mgazbeton = 0,025x350 = 8,75 kg

(6)

FAğırlık = 8,75x9,81 = 85,84 N

(7)

FSG = FB,min x 0,5 > 85,84

(8)

FB,min = 85,84 / 0,5 = 171,68 N

(9)

Emniyet katsayısı dikkate alındığında;
FB,min = 171,68 x 2 = 343,36 N

𝜋 . 502 . 8
40

(10)

Optimal Basma Kuvveti:
FB,maks > Foptimal > FB,min
28750 > Foptimal > 343,36
Arasında bir değer alınabilir.
Hidrolik Silindir Kuvvet Hesabı:
Ağırlık, hacim ve maliyet gibi etkenleri göz
önünde bulundurarak 50mm çapında hidrolik
silindir
seçilmiştir.
8
bar
basınçta
çalışmaktadır.
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= 1570 N

𝜋 . (502 −202 ) . 8
40

= 1319 N

(11)

(12)

aşağıdaki gibi elde edilmiştir. Tasarım, analiz
raporundan
alınan
bilgilere
göre
iyileştirilmiştir. Şekil 3’te ataçmanın ilk
tasarımı ve şekil değiştirme Analizi
bulunmaktadır.

6. BULGULAR VE TARTIŞMA
Nastran sonlu elemanlar analiz programında
yapılan analize göre; ataçman kolunun
oluşabilecek tüm gerilmeler altındaki şekil
değişim miktarı, yönü ve kritik bölgeleri

Şekil 3. İlk Tasarlanan Ataçman Tek Kolunun Şekil Değiştirme Analizi

Tasarlanan parçalara atılan mesh sayısı 445053
ve 256980 elementlerinde meshten bağımsız
nokta seviyesine ulaşmıştır. (Şekil 4 ve 8)

7. SONUÇLAR
Yapılan
hesaplamalar
sonucu
basma
kuvvetinin 343,36 N – 28750 N değerleri
arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin
üzerinde bir kuvvet uygulanırsa gazbeton
gevrek bir yapıda olduğundan dolayı
malzemede çatlaklar, kopmalar, kırılmalar
meydana gelecektir. Bu değerlerin altında bir
kuvvet
uygulanırsa,
ataçman
ürünü
sıkamayacak, ağırlık kuvveti yüzeyler arası
oluşan sürtünme kuvvetinden büyük olacak ve
ürünü düşürebilecektir. Ağırlık, hacim ve
maliyet etkenleri göz önünde bulundurularak,
mekanizmanın optimal basma kuvveti 1319 N
olarak tanımlanmıştır. Tasarlanan ataçman
kolunun ağırlığı 197,5 kg olarak Inventor
programı
yardımı
ile
hesaplanmıştır.
Hedeflenen 200 kg ağırlık seviyesinin altında
kalınarak tasarım onaylanmıştır.

Ataçman kollarının von misses gerilme
analizlerini incelerken, final tasarımların
plastik şekil değiştirme değerlerinin çok
altında
olduğu
verilen
değerlerden
anlaşılmaktadır. (Şekil 5 ve 9)
Maksimum şekil değiştirme ilk tasarımda
26,58mm değerindeyken, final tasarımında
değer maksimum 8,91mm’e indirgenmiştir.
(Şekil 6 ve 10)
Emniyet katsayısı değerleri her iki kolda da
0,74 değerinin üzerindedir ve güvenlidir.
(Şekil 7 ve 11)
Analizlerde elde edilen verilere göre final
tasarımın gerilme, emniyet katsayısı ve yer
değiştirme analizlerinde çalışmaya uygunluğu
açıkça görülmektedir.
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Şekil 6. Son Tasarlanan Ataçmanın Sabit Kolunun Yer
Değiştirme Analizi

Şekil 4. Son Tasarlanan Ataçmanın Sabit Kolunun Mesh
Yapısı ve Sayısı

Şekil 7. Son Tasarlanan Ataçmanın Sabit Kolunun
Emniyet Katsayısı Analizi

Şekil 5. Son Tasarlanan Ataçmanın Sabit Kolunun Von
Misses Gerilme Analizi
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Şekil 8. Son Tasarlanan Ataçman Hareketli Kolunun
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Yer değiştirme Analizi
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BALİNA OPTİMİZASYON ALGORİTMASI KULLANILARAK
DÖRT ÇUBUK MEKANİZMASININ OPTİMUM YÖRÜNGE SENTEZİ
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Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
42250, KONYA
masen@ktun.edu.tr
Bu çalışmada, düzlemsel bir dört çubuk mekanizmasının optimal yörünge sentezine yönelik popüler
bir meta-sezgisel arama algoritması olan Balina Optimizasyon Algoritması (BOA) tabanlı bir
optimizasyon uygulaması sunulmuştur. Biyel uzvu üzerimdeki sabit bir noktanın, belirli bir kısmı
doğru parçası olacak şekilde sınırlandırılmış bir yörüngeyi takip edecek şekilde hareketi bir
optimizasyon problemi olarak modellenmiştir. Bu problem için bir amaç fonksiyonu oluşturulmuş,
kinematik ve dinamik denklemler kullanılarak, önerilen BOA arama algoritması ile istenilen
yörüngeyi en az hata ile sağlayacak mekanizmaya ait optimumum geometrik tasarım parametreleri
araştırılmıştır. Optimizasyon sonrası, tasarlanan yörünge belirlenen kısıtlar dahilinde elde edilmiştir.
Sayısal sonuçlar ve grafikler, önerilen yöntemin mekanizmanın optimal yörünge sentezinde başarılı
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Dört çubuk mekanizması, Balina optimizasyon algoritması, Yörünge sentezi

OPTIMUM TRAJECTORY SYNTHESIS OF FOUR-BAR MECHANISM USING
WHALE OPTIMIZATION ALGORITHM
ABSTRACT
In this study, an optimization application based on Whale Optimization Algorithm (BOA), a popular
meta-heuristic search algorithm for optimal trajectory synthesis of a planar four-bar mechanism, is
presented. The motion of a fixed point on the connecting coupler is modelled as an optimization
problem in such a way that it follows a limited trajectory with a certain part of it being a line segment.
An objective function was created for this problem, and the optimum geometric design parameters
of the mechanism that would provide the desired trajectory with the least error are investigated with
the proposed BOA search algorithm by using kinematic and dynamic equations. After the
optimization, the designed trajectory was obtained within the specified constraints. The numerical
results and graphs show that the proposed method is successful in optimal trajectory synthesis of the
mechanism.
Keywords: Four-bar mechanism, Whale optimization algorithm, Trajectory synthesis
teknoloji sahasının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Dört çubuklu bir mekanizmanın, uç işlevcisine
ait bir referans yörüngeyi sağlayabilmesi için
uzuv boyutlarının en ideal ölçülerde
tasarlanması, analiz ve sentezinin yapılarak
geliştirilmesi gerekir.
Dört çubuk mekanizmasının boyutsal tasarımı
genellikle iki temel yöntem ile yapılmaktadır.
Bunlar, hızlı ve görsel çözülmemler sunabilen
grafiksel yöntemler [1] ve daha kesin ancak
yüksek hesaplama yükü gerektirebilen analitik
yöntemlerdir [2].

1. GİRİŞ
Dört çubuk mekanizmaları rijit dört adet uzvun
kapalı bir zincir oluşturacak şekilde birbirine
dairesel mafsallar ile bağlandığı, uzuvlarının
referans
hareketi
sağlamaya
yönelik
tasarlandığı, tek serbestlik dereceli, yaygın
kullanılan klasik mekanizmalardır. Kolay imal
edilebilir olması nedeniyle mekanik tahrik
sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yer
tutmaktadır. Klasik mekaniğin yanı sıra, dört
çubuk mekanizmaları cerrahi cihazlardan,
insanasın robotlara kadar birçok modern
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Grafik yöntem, basit olmasına karşın hata oranı
yüksek çözümler de verebilmektedir. Analitik
yöntem ise, tasarım talebini karşılayabilir
ancak son derce karmaşık denklemlerin
çözümünü gerektirebilir, hatta bazı durumlarda
çözüm elde edilemeyebilir. Her iki klasik
yönteminde en önemli dezavantajı, limitlerinin
tasarımcı tarafından ayarlanan, yörünge
üzerindeki belirlenebilecek doğru nokta ile
sınırlı olmalarıdır. Oysaki mekanizmalar,
kendilerini tanımlayan bağımsız parametre
sayısına eşit sayıda noktada hareket etmekle
sınırlıdır [3]
Bu sebeple modern mekanik tasarım teorisinin
bir paçası olan optimum tasarım, hedeflenen
mekanik bileşenlerin geliştirilmesinde yaygın
kullanılmaktadır [4].
Mekanik bir yapının tasarımına yönelik
geometrik boyutların optimizasyonunda;
öncelikle problemin matematiksel bir modeli
oluşturulur, ardından modelin özelliklerine
uygun optimizasyon yöntemleri ve ilgili
hesaplama programları seçilir ve en sonunda
geliştirilen algoritma bilgisayar ortamında
koşturularak, tasarım değişkenlerinin en uygun
değerleri araştırılır. Bu bağlamda birçok
araştırmacı, klasik mekanizma sentezine
alternatif olarak, birçok optimizasyon yöntemi
önermişlerdir. Literatürde dört çubuklu
mekanizmaların yörünge sentezi için önerilmiş
geleneksel
optimizasyon
teknikleri
bulunmaktadır [5,6]
Doğadaki canlılardan ilham alarak geliştirilen,
evrimsel veya sürü tabanlı meta-sezgisel
optimizasyon çalışmaları ise son yirmi yılda
önemli ölçüde artmıştır. Evrimsel tabanlı
Genetik Algoritmanın (GA) dört çubuk
mekanizmasının
optimal
sentezi
için
uygulandığı ilk çalışmalardan biri Cabrera ve
arkadaşları tarafından rapor edilmiştir [7].
Yaygın tercih edilen GA ’nın yanı sıra Parçacık
Sürü Optimizasyonu (PSO) [8] gibi farklı
algoritmalar ve birden fazla algoritmanın
birleşimiyle geliştirilen hibrit algoritmalar da
dört çubuk mekanizmasın yörünge sentezi için
önerilmiştir [9].
Bu çalışmada ise, klasik yöntemlere kıyasla
meta-sezgisel bir optimizasyon algoritmasının
daha hızlı, verimli ve kabul edilebilir hata
aralıklarında
sonuçlar
verebileceği
düşünülerek, bir dört çubuk mekanizmasının
tasarımı ve yörünge sentezi için sürü tabanlı
güncel bir algoritma olan Balina Optimizasyon
Algoritması (BOA) önerilmiş ve performansı
analiz edilmiştir.

2. MATEMATİKSEL MODELLEME
Dört çubuk mekanizmaları, sade yapıları ve
çok yönlü işlevsellikleri nedeniyle, karmaşık
yapılara kıyasla oldukça yaygın tercih edilirler.
Üretimi, montajı ve bakımı kolay, az sayıda
bileşen ve mafsaldan oluşan bu yapılar,
optimum boyutlarda tasarlandığı takdirde arzu
edilen hareketi ve yörüngeyi ideal oranda
gerçekleştirebilirler.
Şekil 1’de temel bir düzlemsel dört çubuk
mekanizmasının
şematik
gösterimi
sunulmuştur. Matematiksel modelleme ve
optimizasyon için kullanılabilecek tüm
parametreler belirtilmiştir.

P

e

C
γ

f

μ
b

β

c

θ13
y

B

ψ

s

a
θ12
A

θ14
ϕ

d

x

D

Şekil 1. Dört çubuk mekanizması

Şekil 1’de; uzuvların boyutları a (kol/krank), b
(biyel), c (sarkaç), d (sabit) olarak, yatay x
eksenine göre açısal konumları ise sırasıyla θ12,
θ13, θ14 olarak gösterilmiştir. μ bağlama açısı,
β, ψ, ϕ, γ ise tasarıma ait diğer açılardır.
Kinematik ve geometrik bağıntılar kullanılarak
elde edilen mekanizmaya ait denklemler
aşağıda verilmiştir [10].
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−
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=

+ −
2

(9)

kabarcıklar çıkarak sürekli daralan bir spiral
hareket ile avlanma metodunu matematiksel
olarak simüle eder. Şekil 2’de kambur
balinaların kabarcık ağ stratejisi ile avlanma
yöntemi gösterilmiştir [12-15].

(7)

P noktası, tasarlanan yörüngeyi takip eden
biyel uzvu üzerindeki uç işlevci noktasıdır. P
noktasının x ve y eksenlerindeki konumlarını
( , ) veren bağıntılar Denklem 10 ve11‘de
belirtilmiştir.
=
=

cos (
sin(

)+

(

)+

+ )

(

+ )

(10)
(11)

Biyel ve sarkaç uzuvlarına ait açısal hızlar
(
,
) ve P noktasının x ve y
eksenlerindeki hızlarını ( ̇ , ̇ ) veren
bağıntılar Denklem 12-15’de belirtilmiştir.
=

sin(
sin(

−
−

)
)

(12)

=

sin(
sin(

−
−

)
)

(13)

̇ =−
̇ =

sin(
+

)
(

sin( )
+

+ )
(

+ )

(14)

(15)

3. OPTİMİZASYON UYGULAMASI
3.1. Balina
(BOA)

Optimizasyon

Algoritması

Biyolojik canlılardan esinlenerek geliştirilen
meta-sezgisel algoritmalar; karmaşık denklem
çözümleri gerektirmeden, kesin çözümü
garanti edemese bile yerel sınırlamaları aşarak,
hızlı ve verimli çözümler sunabilen, birden çok
problemin
optimal
çözümünde
kullanılabilecek,
geliştirilmeye
açık
optimizasyon teknikleridir [11].
Seyedali Mirjalili ve Andrew Lewis tarafından
2016 yılında önerilen BAO, kambur
balinaların avlanma (küçük balık sürülerini)
davranışlarından esinlenerek geliştirilmiştir.
BOA, sadece kambur balinalarda görülen,

Şekil 2. Kambur balinaların avlanması Kabarcık-Ağ
yöntemi [12]

BOA kambur balinaların avlaman stratejisi;
hava kabarcığı çıkararak avın (en iyi çözümün)
etrafını çember şeklinde sarma, sonrasında
çemberi daraltarak ava doğru spiral şekilde
hareket ile yaklaşma ve av arama olmak üzere
üç temel aşamadan oluşur [12].
Avın etrafını sarma aşamasında, avın konumu
optimum nokta olarak kabul edilir. Optimum
çözüm bilinmediği için ulaşılan nokta en iyi
çözüm ya da onun etrafındaki en yakın çözün
olarak kabul edilir. Diğer ajanların (kambur
balinaların) konumları diğer olası çözümler
için bu noktaya göre güncellenir. Avın etrafını
sarma hareketine ait matematiksel ifadeler
Denklem 16-20’de gösterilmiştir. Burada;
t, mevcut iterasyonu, ⃗ ve ⃗ yakınsama
vektörlerini, ∗⃗ en iyi çözüm vektörünü
belirtir. ⃗, rastgele bir vektörü, ⃗, ise
iterasyon boyunca 2’den 0’a doğru lineer
olarak azalan bir vektörü ifade eder. ve
ise, sırasıyla mevcut iterasyon saysını ve
maksimum iterasyon saysını temsil eder
[12].
⃗ = ⃗ ∗⃗( ) − ⃗
⃗ ( + 1) =

)− ⃗ ⃗

(17)

⃗=2 ⃗ ⃗− ⃗

(18)

⃗=2⃗

(19)

=2−
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∗⃗(

(16)

.

2

(20)
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⃗= ⃗

Avın etrafına doğru hareket aşması, avın
etrafındaki çemberi daraltma ve spiral hareket
olarak iki bölümde gerçekleşir. α ‘nın değeri
azaltılarak avın etrafındaki çember daraltılır.
Spiral hareketin sonunda hedeflene konum (en
iyi çözüm) ile çözüm adayı arasındaki mesafe
Denklem 21’de belirtildiği gibi hesaplanır.
Burada; , [-1,1] aralığında rastgele bir sayı,
, ise logaritmik spiral sabitidir. Kambur
balinalar konumlarını güncelleyerek ava
doğru yaklaşırken çemberin daraltma
hareketini veya spiral hareketi seçebilirler.
Bu olasılık BOA’da %50 olarak kabul
edilmiştir. Bu olasılığın matematiksel ifadesi
Denklem 23’de belirtilmiştir [12].
⃗

⃗ ( + 1) =

cos(2 ) + ∗⃗( )

⃗ = ∗⃗( ) − ⃗ ( )

)− ⃗ ⃗,
cos(2 ) + ∗⃗( )
∗⃗(

⃗

(24)
(25)

3.2. Probleminin Tanımlanması
Düzlemsel bir dört çubuk mekanizmasının
yörünge
sentezine
yönelik
BAO
optimizasyonunda; biyel uzunu üzerindeki P
noktasının, belirli bir kısmı doğrusal olacak
şekilde, x doğrultusunda belirlenen aralıklarda
sınırlandırılmış bir eğrisel yörüngeyi mümkün
olduğunca sağlaması amaçlanmıştır.
Bu hedef doğrultusunda öncelikle Bölüm 2 ‘de
verilen mekanizmaya ait matematiksel
bağıntılar ile Bölüm 3’de sunulan BAO
algoritması
Matlab
ortamına
birlikte
kodlanmıştır. Algoritma işletilerek, ön tasarımı
yapılmış
bir
düzlemsel
dört
çubuk
mekanizmasının tasarım değişkenlerine ait
optimal değerler araştırılmıştır.
Dört
çubuk
mekanizmasının
tasarım
değişkenleri; uzuv boyutları ve P noktasını
tanımlayan değerler olarak belirlenmiştir.
Tasarım değişkenleri matrisi (U) aşağıda
verilmiştir.

(21)
(22)

< 0.5

⃗− ⃗ ⃗

⃗ ( + 1) =

⃗ ( + 1)
=

⃗− ⃗

(23)

≥ 0.5

Av arama aşaması ise, muhtemel çözümlerin
yeni konumlarını mevcut bilinen en iyi çözüm
adayı üzerinden hesaplamak yerine, Denklem
23-24 kullanılarak, rastgele seçilen bir çözüm
adayının etrafında belirlenmesidir. Burada,
⃗, rastgele seçilen çözüm vektörüdür. ⃗,
vektörünün değerine göre global veya yerel
arama yapılabilir. BOA ’nın pseudo kodu
aşağıda belirtilmiştir [12].

=[ , , ,

, , ]

(26)

Optimizasyon sonrası elde edilecek dört çubuk
mekanizmasının, açık konfigürasyona sahip bir
Kol-Sarkaç (a uzunun sabit uzva göre tam bir
dönme yapabildiği) mekanizması olması için,
Grasshof Teorimine ait ilgili bağıntılar
algoritmada kısıt olarak tanımlanmıştır. Krank
kolunun (a) başlangıç açısal konumu
θ12 =120 [derece], açısal hızı ise sabit ω12 =5
[rad/s] olarak belirlenmiştir.
Dört çubuk mekanizmasının optimal yörünge
sentezi için önerilen BAO ile optimizasyon
yöntemi, yörünge hatasını tanımlayan bir
amaç fonksiyonunun minimize edilmesi
esasına dayanmaktadır. Optimal yörüngeye
göre hata değerini hesaplayan amaç
fonksiyonu (J) Denklem 27’deki gibi
tanımlanmıştır.
Amaç
fonksiyonu,
P
noktasının hareketine ait öngörülen yörünge ile
geçekleşen yörünge arasındaki x ekseni
boyunca mutlak hata değerlerinin ortalamasını
ifade etmektedir.

Başlangıç popülasyonu ayarla ( = 1,2,…, )
Her bir arama ajanının (balina) uygunluk değerini
hesapla
∗
= Bilinen en iyi arama ajanı
while (t <maksimum iterasyon sayısı)
for (her bir arama ajanı için)
Güncelle α, A, C, l, ve p
if (p <0.5)
if (|A| <1)
Denklem 17 ile arama ajanı konumu güncelle
else if (|A| ≥ 1)
⃗)
Rastgele bir arama ajanı seç (
Denklem 25 ile arama ajanını güncelle
end if
else if (p ≥ 0.5)
Denklem 21 ile arama ajanı konumu güncelle
end if
end for
Kıstın dışına çıkan bireylere sınır değerini ver
Amaç fonksiyon değerlerini hesapla
Daha iyi çözüm bulunmuşsa en iyi ajanı güncelle
t=t+1
end while
Sonuç ∗

=
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(27)
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4. OPTİMİZASYON SONUÇLARI
Tasarım parametreleri için arama uzayında
belirlenen alt ve üst sınırlar, ön tasarım
değerleri ve optimizasyon soran elde edilen
optimal değerler Tablo 1’de sunulmuştur.

Düzlemsel dört çubuk mekanizmasının biyel
uzvuna bağlı bir P noktasının, belirlenen bir
referans
yörüngede
hareket
etmesini
sağlayacak tasarım değişkenlerinin (U)
optimal değerleri BOA ile optimize edilerek
belirlenmiştir. Referans yörüngenin; belirli bir
kısmı düşeyde doğrusal olacak şekilde, x
doğrultusunda belirlenen bir aralıkta (x= -1.8
ile x=-2.8) sınırlandırılmış bir eğri olması
amaçlanmıştır.
BOA, tasarım değişkenleri için belirlenen üst
ve alt limit değerlerinde ve tanımlanan
kısıtlarlar dahilinde amaç fonksiyonunu (J),
yani yörünge hata değerlerini, en aza
indirgeyecek toplamda 6 adet tasarım
değişkenlerine
ait
optimal
değerler
araştırılmıştır.
BOA
optimizasyon
parametresi
olan
popülasyon (kambur balina) sayısı 50 olarak
belirlenmiş ve önerilen algoritma 100 iterasyon
boyunca
koşturulmuştur.
Optimizasyon
çalışmaları; Intel (R) Core (TM) i5-4460 CPU
3.2 GHz işlemciye, x64 işletim sistemine ve
8.00 GB RAM’e sahip bir bilgisayarda
yürütülmüştür.
a)

2

Tasarım
Değişkeni

a
[m]

b
[m]

c
[m]

d
[m]

f
[m]

β
[deg]

Alt Limit

0.5

1

1

1

1

100

Üst Limit

1.5

3

2

3

4

200

Ön tasarım
Değeri

1

2

1.5

2

2

150

Optimal
Değeri

0.559 1.929 1.493 1.593 2.357 129.8

BOA optimizasyonunda, gerçekleşen ile
istenilene
yörünge
arasındaki
hatayı
hesaplayan
amaç
fonksiyonunun
indirgenmesine ait değişim, yani BOA’nın
performans indeks grafiği Şekilde 4’deki gibi
gerçekleşmiştir.

150

C

P

Tablo 1. Tasarım parapetlerinin alt ve üst
sınırları, ön tasarım ve optimal değerleri

B

1
0

A

100

D
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0
1
x - yatay eksen [m]

2

0

3

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Krankın açısal konumu [derece]

b)

Şekil 3. Düzlemsel dört çubuk mekanizmasının optimizasyon öncesi (a), sonrası (b)

280

Şen

Mekanizmanın, ön tasarım ve optimizasyon
sonrası elde edilen optimal tasarımı analiz
edilmiştir. Krank açısının değişimine bağlı
olarak, biyel ve sarkaç uzuvlarının açısal
hızlarındaki optimizasyon öncesi (ω3, ω4) ve
sonrası (Oω3, Oω4); benzer şekilde açısal
ivmelerindeki optimizasyon önceki (α3, α4) ve
sonraki (Oα3, Oα4) değimlerine ait grafikler
sırasıyla Şekil 5’de sunulmuştur. Ayrıca, yine
krank açısının değişimi ile P noktasının
optimizasyon önceki hızı (VP), ivmesi (aP) ve
sonraki hızı (OVP), ivmesi (OaP) sırasıyla
Şekil 6’da verilmiştir.

0.9
0.8
0.7
0.6
20

40
60
İterasyon sayısı

80

100

Şekil 4. BOA’nın performans indeks grafiği

Doğrusal ivme [m/s2]

Doğrusal hız [m/s]

Grafikte görüldüğü üzere BOA belirlen amaç
fonksiyonunu ilk 20 iterasyona kadar büyük
ölçüde indirgemiş, 60 iterasyona kadar azalma
sürmüş ve sonrasında sabit bir değere
oturmuştur.
Dört çubuk mekanizmasının optimizasyon
öncesi deneme-yanılma yöntemleri ile
belirlenen boyutlara sahip ön tasarımı ve BOA
ile optimizasyon sonrası elde edilen, optimal
boyutlara sahip tasarımı Şekil 3‘de
sunulmuştur. Ayrıca her iki tasarım için krank
(kol) uzuvlunun tam bir dönme hareketine
bağlı olarak biyel ve sarkaç uzuvlarının açısal
konumlarındaki değişimler de verilmiştir.
Şekil 3’den anlaşıldığı üzere, ön tasarımından
elde edilen yörüngeye kıyasla, optimizasyon
sonrası P noktası amaçlandığı gibi düşeyde
belirli bir kısmı doğru parçası olan ve x
ekseninde belirlen sınırlar içine kalacak şekilde
bir kapalı eğri yörüngede hareket etmektedir.

Şekil 6. Krank açısının değişimine bağlı olarak P
noktasının hız ve ivme değişimleri - optimizasyon öncesi
(kesikli) ve sonrası (düz)

5. SONUÇ
Bu çalışmada düzlemsel bir dört çubuk
mekanizması için optimal yörünge sentezine
yönelik güncel bir meta-sezgisel algoritma
olan BAO tabanlı bir optimizasyon çalışması
yapılmıştır. belirli bir kısmı doğru parçası
olacak şekilde sınırlandırılmış bir yörüngeyi
sağlamak amacıyla mekanizmaya ait belirli
tasarım değişkenlerinin optimal değerleri elde
edilmiştir. Optimal tasarımın açık bir kolsarkaç mekanizması olmasına yönelik
algoritmaya
kısıtlar
tanımlanmıştır.
Optimizasyondan önceki ön tasarımına ve
optimal tasarıma ait biyel uzvu üzerindeki P
noktasının yörüngeleri, doğrusal hızları ve
ivmeleri, uzuvların açısal konumları, hızları ve
ivmeleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Şekil 5. Krank açısının değişimine bağlı olarak biyel ve
sarkaç uzuvlarının açısal hız ve ivmeleri - optimizasyon
öncesi (kesikli) ve sonrası (düz)
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Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde;
BOA optimizasyon yöntemin dört çubuklu
mekanizmansın yörünge sentezini başarıyla
gerçekleştirebildiği, amaç fonksiyona uygun
şekilde tasarlanan yörüngeyi büyük ölçüde
sağlayabildiği, analitik ve grafik yöntem gibi
klasik yöntemlere kıyasla hızlı ve verimli
sonuçlar sunabileceği anlaşılmıştır.
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BELİRSİZ DÖNER VE KAYAR MAFSAL BOŞLUĞU İÇEREN
DÜZLEMSEL MEKANİZMALARIN MONTE CARLO SİMÜLASYONU
İLE KONUM ANALİZİ
Murat MAYDA1, Ümit Can SELBİ1
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
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Düzlemsel mekanizmalar, halen birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hassas
uygulamalarda düzlemsel mekanizmalar; imalat hataları, insan hataları, cihaz hataları gibi hatalardan
kaynaklı, belirli düzeyde belirsizliklerden dolayı yeterli kinematik hassasiyet ve güvenilirliği
sağlayamayabilir. Düzlemsel mekanizmalarda belirsizlikler daha çok mafsallardaki boşluklar ve
uzuv boyutlarındaki hatalardan ileri gelmektedir. Özellikle mafsal boşlukları; montaj müsaadesi,
bağıl hareket ve aşınma gibi nedenlerden dolayı konum belirsizliğinin önemli kaynaklarındandır. Bu
çalışma kapsamında, literatürde yer alan en kötü-durum yaklaşımı ile oluşturulmuş kızak mesafe
denklemleri esas alınarak, belirsiz döner ve kayar mafsal boşluğu içeren bir krank biyel
mekanizmasının Monte Carlo Simülasyon yöntemi ile konum analizi gerçekleştirilmiştir. Esas alınan
kızak mesafe denklemleri, stokastik olarak yeniden düzenlenmiştir. Düzlemsel mekanizmalarda
konum analizini stokastik olarak gerçekleştirmek için dört adımdan oluşan sistematik bir prosedür
önerilmiştir. Önerilen prosedürün etkinliğini göstermek için krank biyel mekanizmasının konum
analizi için örnek bir sayısal uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda; mafsal boşluk
dağılım türünün ve değişim katsayısı değerinin, kızak mesafe hassasiyetini ve güvenilirliğini önemli
ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düzlemsel mekanizmalar, belirsizlik, mafsal boşluğu, Monte Carlo
simülasyonu
POSITION ANALYSIS OF PLANAR MECHANISMS INCLUDING UNCERTAIN
REVOLUTE AND PRISMATIC JOINT CLEARANCES BY USING MONTE CARLO
SIMULATION
ABSTRACT
At present, planar mechanisms have been commonly used in many sectors. Planar mechanisms may
not provide enough kinematic accuracy and reliability at sensitive applications because they naturally
include uncertainties stemming from such as, manufacturing imperfections, human mistakes, vehicle
errors. The main sources of the uncertainties in these mechanisms are known to be the joint
clearances and link length tolerances. Especially, the joint clearances are the important sources of
the position uncertainties because of assembly requirement, relative motion and wear. In this work,
the position analysis of a slider-crank mechanism including uncertain revolute and prismatic joint
clearances, based on the slider distance equations established in the literature, is realized using Monte
Carlo Simulation. These equations used is stochastically reorganized. To stochastically realize the
position analysis of planar mechanisms, a systematic procedure following four main steps is
proposed. A numerical case study for the position analysis of that mechanism is carried out to show
effectiveness of the proposed procedure. At the result of this case study, it is concluded that the
distribution type and variation of coefficient of the joint clearances significantly affect the slider
distance accuracy and reliability.
Keywords: Planar mechanisms, uncertainty, joint clearance, Monte Carlo simulation
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modelde, mafsal boşluklarının en küçük ve en
büyük değer aldığı durumlar dikkate alınarak
kızak mesafesinin minimum ve maksimum
değerleri
için
konum
denklemleri
oluşturulmuştur. Ancak, imalat sonrasında
ölçüm kontrolü sırasında genellikle tolerans
aralıklarının hassas değerler içermemesi
durumu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca aşınma gibi
beklenmeyen durumlarda da zamanla konum
hassasiyeti olumsuz yönde etkilenecektir. Bu
durumda, mafsal boşluğundaki belirsizliğin
gerçeğe yakın şekilde stokastik olarak
modellenmesi ve buna uygun kızak
mesafelerindeki değişkenliğin analiz edilmesi
gerekmektedir.

1. GİRİŞ
Düzlemsel mekanizmalar, halen birçok
sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir
düzlemsel
mekanizmanın
hassas
uygulamalarda, özellikle tıp ve savunma gibi
sektörlerde kullanılması gerektiğinde daha
hassas ve doğru bir kinematik davranış ortaya
koyması beklenmektedir. Ancak, bu çoğu
zaman
zor
olmakta
veya
mümkün
olmamaktadır. Çünkü, her teknik sistem,
bünyesinde imalat hataları, insan hataları,
cihaz hataları gibi hatalardan kaynaklı, belirli
düzeyde belirsizlikler içermektedir. Düzlemsel
mekanizmalarda belirsizlikler daha çok
mafsallardaki boşluklar ve uzuv boyutlarındaki
hatalardan ileri gelmekte olup özellikle mafsal
boşlukları; montaj müsaadesi, bağıl hareket ve
aşınma gibi nedenlerden dolayı konum
belirsizliğinin önemli kaynaklarındandır [1].

Bu çalışma kapsamında, bahsedilen probleme
çözüm önerisi olarak, Ting ve ark. [1]’in
önerdiği kızak konum denklemlerindeki
minimum ve maksimum kızak mesafelerinin
aritmetik ortalaması üzerinde belirsizliğin
dağılımı sağlanabilir ve dört mafsal boşluğu,
sürekli
rasgele
değişkenler
olarak
tanımlanabilir. Rasgele değişken hale gelen
minimum ve maksimum kızak mesafesinin
aritmetik ortalaması alınarak ortalama kızak
mesafesi elde edilebilir. Burada dört mafsal
boşluğuna sürekli rasgele değişken özelliği
kazandırılarak, ortalama kızak mesafesi de
sürekli rasgele değişkene dönüştürülmüş olur.
Böylece kızak konumu, belirsizlik modeline
göre daha gerçekçi analiz edilebilecektir. Bu
amacı gerçekleştirmek için dört adımdan
oluşan sistematik bir prosedür önerilmiştir.
Simülasyon işleminde MCS yönteminden
faydalanılmıştır.

Düzlemsel mekanizmaların belirsizliğe dayalı
kinematik analizi araştırmacıların oldukça
dikkatini çekmektedir. Bu alanda yapılan
çalışmaların çoğunluğu döner ve kayar mafsal
boşluklarını ayrı ayrı incelemektedir. Örneğin,
Chen ve Gao [2], döner mafsallı çok uzuvlu
düzlemsel
mekanizmaların
dinamik
güvenilirliği için gerilme-dayanım teorisine
dayalı yeni bir modelleme ve hesaplama
yöntemi üzerinde çalışmışlardır. Berzal ve ark.
[3], düzlemsel mekanizmalarda uzuv boyut
belirsizliğine dayalı mekanizmanın zamana
dayalı konum, hız ve ivme belirsizliğini
modellemek için bir prosedür ortaya
atmışlardır. [4] ve [5], benzer konularda çalışan
diğer çalışmalardır. Döner ve kayar mafsalı
birlikte inceleyen çalışmalar da literatürde
mevcuttur. Sun ve Chen [6], krank biyel
mekanizmasının uzuv boyutları ve döner
mafsallarını
belirsiz
kabul
ederek
mekanizmanın
dinamik
davranışını
incelemişlerdir. Yöntem olarak Monte Carlo
Simülasyonu (MCS) kullanmışlardır. Yan ve
Guo [7], esnek düzlemsel mekanizmada
belirsiz uzuv boyutları ve mafsal boşluklarını
dikkate alarak kinematik hassasiyet analizi için
genel bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Bu
yaklaşımda, Newmark, sonlu elemanlar ve
Monte Carlo yöntemleri kullanılmıştır. Tin ve
ark. [1], en kötü-durum yaklaşımıyla döner ve
kayar
mafsallardan
oluşan
düzlemsel
mekanizmalar
için
pratik
ve
etkin
kullanılabilecek minimum ve maksimum kızak
mesafesi modeli ortaya atmışlardır. Bu

Çalışmanın geri kalan kısmı şöyle organize
edilmiştir. 2. Bölümde, belirsizlik, MCS ve
krank biyel mekanizmasının belirsizlik altında
konum analizi hakkında bilgiler verilmiştir. 3.
Bölümde, önerilen prosedürün etkinliği, örnek
bir sayısal uygulamayla gösterilmiştir. Son
olarak ise, sonuçlar ve çıkarımlar hakkında
bilgiler verilmiştir.
2. KRANK BİYEL MEKANİZMASININ
KONUM
BELİRSİZLİĞİNİN
MODELLENMESİ
Bu bölümde, belirsiz döner ve kayar mafsal
boşluğu içeren bir krank biyel mekanizmasının
stokastik olarak konum çıktısının MCS ile nasıl
modellenebileceği açıklanacaktır. İlk olarak,
belirsizlik analizi ve MCS hakkında,
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arkasından krank biyel mekanizmasının
belirsizlik altında konum çıktısı için belirsizlik
analizi ve modeli hakkında bilgi verilecektir.

Aşağıdaki Şekil 1’de MCS uygulama adımları
verilmektedir.
Rastgele değişkenlerin
istatistiksel tanımı

2.1. Belirsizlik Analizi ve MCS

σ
𝐷𝐾 =
μ

Simülasyon sayısının
belirlenmesi

Simülasyon sayısını artır

Belirsizlik, genel olarak bir olayın değişkenlik
durumunu ifade etmektedir. Teknik bir
problemde var olan belirsizliğin doğru
tanımlanması, sonrasında gerekli analiz ve
sentez işlemlerinin güvenilirliği ve hassasiyeti
için önemli bir durumdur. Belirsizlik analizi
genel olarak, belirsiz parametreler içeren bir
sistemin girdi ve çıktılarını dikkate alarak
stokastik analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
olarak tanımlanabilir. Belirsiz değişkenleri
tasvir ederken kullanılan başlıca standart
istatistiksel özellikler; ortalama (), standart
sapma (), değişim katsayısı (DK veya COV
olarak gösterilir) olarak verilebilir. DK veya
COV değeri aşağıdaki 1 nolu formülden
hesaplanabilir.

İstatiksel sonuçların
yorumlanması

Hayır

Durdurma
kriteri
Evet
Sonuç

Şekil 1. MCS işleminin bir akış şeması [9]

(1)

MCS işlemi genel itibariyle dört adımda
incelenebilir.
İlk
adımda,
rastgele
değişkenlerin hangi dağılım türü olduğu ve
parametreleri belirlenmektedir. İkinci adım
olarak, bir başlangıç simülasyon sayısı
belirlenir ve verilen fonksiyona veya modele
göre simülasyon işlemi gerçekleştirilir.
Üçüncü adımda, simülasyon sonucunda
bulunan rasgele çıktı değişkeni amaca özel
şekilde yorumlanabilir. Genellikle, bir limit
durum fonksiyonu g(X) oluşturulur ve g(X)  0
ihtimali için bir başarısızlık ihtimali (Pf) veya
bir güvenilirlik (R veya G ile gösterilebilir)
değeri, G=1-Pf şeklinde hesaplanır. Pf
değerinin 0’a, G değerinin ise 1’e yaklaşması
istenilen durum olarak kabul edilir. İstenilen
hata oranına ulaşılıncaya kadar simülasyon
sayısı artırılır. Toplam N adet simülasyon
gerçekleştirilirse ve bunlardan 𝑁𝑓 adet
simülasyon, limit durum kriterine göre
başarısızlık göstermişse, Pf olasılık değeri
aşağıdaki formül ile kolaylıkla hesaplanabilir:

Güvenilirlik analizi ise, bir sistemin
kendisinden beklenen fonksiyonu, belirli
zaman ve şartlar altında yerine getirebilme
olasılığının incelenmesini kapsamaktadır.
Literatürde, stokastik ve güvenilirlik analizi
için pek çok yöntem yer almaktadır. Bunların
başlıcaları; birinci ve ikinci dereceden
güvenilirlik yöntemleri (FORM ve SORM) ile
MCS yöntemidir. Çalışma kapsamında, daha
güvenilir sonuçlar ürettiği için MCS yöntemi
seçilmiştir.
MCS, belirsiz değişkenler içeren teknik
problemler için tekrarlı rasgele örneklem
oluşturarak istenilen sayısal sonuca gitme ve
sonuçları
yorumlama
yöntemi
olarak
tanımlanabilir. MCS, mevcut durumda da
gelecekte de bir sistemin güvenilirlik analizi
veya optimizasyon problemleri için halen en
güçlü matematiksel araçlardan biri olarak
durmaktadır [8]. Öte yandan, MCS ile kesin
sonuçlara ulaşılabilmesi için yüksek sayıda
simülasyon gerçekleştirileceğinden yüksek
bilgisayar
hesaplama
maliyeti
ortaya
çıkmaktadır. Bununla birlikte, hızlı gelişen
bilgisayar teknolojisi ile birlikte gelecekte
teknik problemlerin çözümünde MCS’nin
kullanımı daha verimli hale gelebilecektir.

𝑃𝑓 =
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2.2.
Krank
Biyel
Mekanizmasının
Belirsizlik Altında Konum Analizi

Ting ve ark. [1], hem döner hem de kayar
mafsal boşluklarındaki belirsizliği modellemek
için en kötü-durum yaklaşımını esas alarak her
mafsalda tolerans dâhilinde maksimum ve
minimum boşluklar varsaymışlardır. Şekil 3’te
döner ve kayar mafsaldaki boşluklar
gösterilmiştir. Burada O, A ve B noktalarındaki
mafsallardaki boşluklar sırasıyla 1, 2 ve 3
olarak, kızak ile kılavuz uzuvları arasında
kalan kayar mafsal boşluğu da 4 olarak ifade
edilmiştir.

Çalışma kapsamında hem döner hem de kayar
mafsal içeren bir düzlemsel mekanizma konum
analizi amaçlandığından, burada örnek olarak
krank biyel mekanizması seçilmiştir. Krank
biyel
mekanizmasının
temel
konum
parametrelerinden olan S nominal kızak
mesafesi aşağıdaki 3 nolu formülle kolaylıkla
bulunmaktadır.
𝑆𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑎 cos 𝜃2 + 𝑏 √1 − [

𝑎 sin 𝜃2 − 𝑐 2
] (3)
𝑏

Formülde, a, krank uzvu uzunluğu; b, biyel
uzvu uzunluğu; 2, krank konum açısı; c ise
eksantriklik değeridir. Şekil 2’de boyut (a, b, c)
ve konum (S, 2) parametreleri üzerinde
belirtilmiş olan eksantrik krank biyel
mekanizması verilmiştir.

Şekil 3. Mafsal boşluklarına göre maksimum ve
minimum kızak mesafeleri [1]

Şekil 2. Krank biyel mekanizması

2 nolu denklemde biyel mesafesine döner
mafsal boşluklarının toplamını, eksantriklik
değerine de kayar mafsal boşluğunu ilave
ederek ve çıkararak sırasıyla maksimum ve
minimum kızak mesafelerini veren aşağıdaki
denklemler, Ting ve ark. [1] tarafından
önerilmiştir.

𝑆𝑚𝑎𝑥 = acosθ2 + [b + (𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 )] √1 − [

𝑆𝑚𝑖𝑛

= acosθ2 + [b − (𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 )] √1 − [

𝑎 sin 𝜃2 − (𝑐 + 𝛿4 )
]
b + (𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 )

𝑎 sin 𝜃2 − (𝑐 + 𝛿4 )
]
b − (𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 )

Mafsal tolerans aralıkları kesin olarak bilindiği
zaman 4 ve 5 nolu denklemlerden minimum ve
maksimum
kızak
mesafesi
kolaylıkla
bulunabilmektedir. Öte yandan, imalat
sonrasında ölçüm kontrolü sırasında genellikle
tolerans
aralıklarının
hassas
değerler
içermemesi durumu ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca aşınma gibi beklenmeyen durumlarda
da zamanla konum hassasiyeti olumsuz yönde
etkilenecektir.
Bu
durumda,
mafsal
boşluğundaki belirsizliğin gerçeğe yakın
şekilde stokastik olarak modellenmesi ve buna
uygun kızak mesafelerindeki değişkenliği
analiz gerekmektedir.

2

(4)

2

(5)

kızak mesafelerinin aritmetik ortalaması
üzerinde belirsizliğin dağılımı sağlanabilir ve
dört mafsal boşluğu, sürekli rasgele
değişkenler olarak tanımlanabilir. 4 ve 5 nolu
formül, 6 nolu formülde yerine yazıldığında
ortalama kızak mesafesi elde edilebilir. Burada
dört mafsal boşluğuna sürekli rasgele değişken
özelliği kazandırılarak, ortalama kızak
mesafesi de sürekli rasgele değişkene
dönüştürülmüş olur. Böylece kızak konumu,
belirsizlik modeline göre daha gerçekçi analiz
edilebilecektir.
𝑆𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 =

Bu çalışma kapsamında, bahsedilen probleme
çözüm önerisi olarak, minimum ve maksimum
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Çalışmada, mekanizmaya ait a, b, c, 2, 1, 2,
3 ve 4 parametreleri, girdi parametreleri, S
kızak mesafesi ise çıktı parametresi olarak
belirlenmiştir. a, b, c, 2 parametrelerinin
nominal değerler olduğu ve belirsizlik
içermediği varsayılmıştır. 1, 2, 3 ve 4
mafsal boşlukları ise, sürekli rasgele
değişkenler olduğu kabul edilmiştir.

verilmiştir. Ayrıca, mafsal boşluklarının
normal ve lognormal dağılım özelliklerini
gösterdiği varsayılmıştır. İki farklı dağılım türü
atanmasındaki amaç, dağılım türünün S
konumunu üzerine etkisini incelemektir.
Parametrelerin
tamamı
Tablo
1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Mekanizma parametreleri ve özellikleri
Parametre µ
DK
Dağılım

türü
a (mm)
50
b (mm
100 -

Çalışma
kapsamında
mafsal
boşluğu
belirsizliği altında krank biyel mekanizmasının
stokastik konum analizi için önerilen adımlar
aşağıda verilmiştir:
1. Adım: Mafsal boşluklarını dâhil etmeden
Snominal kızak mesafesinin bulunması. Nominal
S mesafesi, ilerleyen adımlarda güvenilirlik
hesabında kullanılacaktır.
2. Adım: 1, 2, 3 ve 4 mafsal boşluklarına
uygun istatistiksel dağılımların (Gaussian,
Weibull, Gamma, Beta, lognormal vb. gibi) ve
DK değerlerinin tespit edilmesi.
3. Adım: Farklı mafsal DK değerlerine karşılık
gelen Smax, Smin ve Sortalama kızak mesafelerinin
istatistiksel dağılımlarının MCS ile analiz
edilmesi.
4. Adım: G=1-P(Sortalama <(Snominal - )  Sortalama
>(Snominal + )) güvenilirlik değerinin MCS ile
hesaplanması. Burada , nominal kızak
mesafesinin istenen tolerans miktarıdır.
P(Sortalama <(Snominal - )  Sortalama >(Snominal + )),
ortalama kızak mesafesinin istenilen tolerans
hassasiyetinden sapma olasılığıdır.

c (mm)

20

-

-

-

2 ()

60

-

-

-

1 (mm)

2

0.01

0.005

2 (mm)

1

0.005

0.005

3 (mm)

0.9

0.0045

0.005

4 (mm)

1.5

0.0075

0.005

Normal
Lognormal
Normal
Lognormal
Normal
Lognormal
Normal
Lognormal

Üçüncü adımda, mafsal boşluklarının normal
ve lognormal dağılım özellikleri ayrı ayrı MCS
ile
incelendiğinde
(simülasyon
sayısı
2,000,000
alınmıştır),
ortalama
kızak
mesafesinin aynı şekilde sırasıyla normal ve
lognormal dağılım özelliği gösterdiği ortaya
çıkmıştır (Şekil 4). Dolayısıyla, mafsal
boşluğunun dağılım türü, ortalama kızak
mesafesinin
dağılım
karakteristiğini
değiştirdiği görülmüştür.

Bu dört adımdan oluşan prosedürün düzlemsel
mekanizmaların
tamamına
kolaylıkla
uyarlanabilecektir.
3. ÖRNEK BİR SAYISAL UYGULAMA
Önceki bölümde önerilen dört adımlı
prosedürün etkinliğini göstermek için bu
bölümde
eksantrik
krank
biyel
mekanizmasının örnek bir sayısal uygulaması
yapılacaktır.

a)

İlk iki adımda, öncelikle mekanizmaya ait a, b,
c, 2 parametrelerine nominal değerler atanır.
Bu değerlere göre Snominal=122.247 mm
hesaplanmıştır. Arkasından 1, 2, 3 ve 4
mafsal boşluklarına ise ortalama, standart
sapma ve değişim katsayısı değerleri
atanmıştır. Bu örnek uygulamada, her mafsala
eşit 0.005 değerinde değişim katsayısı

b)
Şekil 4. Ortalama kızak mesafesi dağılımları: a) Normal
dağılım, b)Lognormal dağılım
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Şekil 5’te ortalama kızak mesafesi ile mafsal
boşlukları arasındaki DK ilişkisi hem Normal
dağılım hem de Lognormal dağılım için
verilmiştir. Normal dağılımda doğrusal bir
ilişki vardır. Lognormal dağılımda ise doğrusal
olmayan bir ilişki olup mafsallarda DK değeri
arttıkça kızak mesafesinin DK değerinin eğimi
azalmaktadır.
a)

a)

b)
Şekil 6. Ortalama kızak mesafesi sınır değerleri ile
mafsal boşluğu değişim katsayısı arasındaki ilişki: a)
Normal dağılım, b)Lognormal dağılım

Dördüncü adımda, G=1-P(Sortalama <(122.247 –
0.4)  Sortalama >(122.247 + 0.4)) güvenilirlik
değerleri, mafsal DK değerleri 0.005’ten
başlayıp 0.005 artım miktarı ile 100 adım MCS
gerçekleştirilerek bulunmuştur (Şekil 7).
Burada,  tolerans miktarı, 0.4 mm olarak
kabul edilmiştir. Şekil 8 incelendiğinde, genel
olarak normal ve lognormal dağılımlarda kızak
konum
güvenilirliği
birbirine
yakın
performans sergilemiştir. Ancak, detaylı
bakıldığında, örneğin mafsal boşluğu DK
değeri 0.1 iken kızak konum güvenilirliği
normal ve lognormal dağılımda sırasıyla
yaklaşık 0.97 ve 0.95 olarak okunmaktadır.
Düşük mafsal boşluk DK değerlerinde normal
dağılımda daha iyi performans gösterirken
mafsal boşluk DK değeri ilerledikçe lognormal
dağılımda daha iyi performans ortaya
çıkmaktadır. Örneğin, Şekilden, mafsal
boşluğu DK değeri 0.5 iken kızak konum
güvenilirliği normal ve lognormal dağılımda
sırasıyla yaklaşık 0.63 ve 0.72 olarak
okunmaktadır.

b)
Şekil 5. Ortalama kızak mesafesi ile mafsal boşlukları
arasındaki DK ilişkisi: a) Normal dağılım, b)Lognormal
dağılım

Ortalama kızak mesafesinin, mafsal boşluğu
değişim katsayısının artışına bağlı olarak
maksimum ve minimum değerlerinin nasıl
değiştiğini göstermek için mafsal DK değerleri
0.005’ten başlayıp 0.005 artım miktarı ile 100
adım MCS gerçekleştirilmiştir. Bu işlem hem
normal hem lognormal dağılım için yapılmıştır
(Şekil 6). Şekil 6 incelendiğinde, kızak
mesafesinin DK değeri arttıkça sınır
değerlerindeki sapmalarda artmaktadır. Ayrıca
Normal dağılımda ortalama kızak mesafesi,
daha doğrusal özellik göstermekte olup
yaklaşık 0.25x10-3 DK değerine kadar sınır
değerleri daha az sapma göstermiştir.
Lognormal dağılımda ise ortalama kızak
mesafesi,
doğrusal
olmayan
özellik
göstermekte olup yaklaşık 0.35x10-3 DK
değerine kadar sınır değerleri daha az sapma
göstermiştir.
Normal
dağılımla
karşılaştırıldığında lognormal dağılım, daha
yüksek değişim katsayılı tasarlanmış bir krank
biyel
mekanizmada
aynı
hassasiyette
kinematik özellik sunmaktadır.
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tasarlanmış bir krank biyel mekanizmada
aynı hassasiyette kinematik özellik
sunmaktadır.
• Normal ve Lognormal dağılımlarda kızak
konum güvenilirliği genel olarak birbirine
yakın performans sergilemiştir. Ancak,
detaylı bakıldığında, düşük mafsal boşluk
DK değerlerinde normal dağılımda daha iyi
performans gösterirken mafsal boşluk DK
değeri ilerledikçe Lognormal dağılımda
daha iyi performans ortaya çıkmaktadır.
• Yapılan analiz ve uygulama sonucunda;
mafsal boşluk dağılım türünün ve DK
değerinin, kızak mesafe hassasiyetini ve
güvenilirliğini önemli ölçüde etkilediği
sonucuna varılmıştır. Bu yüzden, mafsal
boşluklarının belirsizlik karakteristiklerinin
en
hassas
şekilde
belirlenmesi
gerekmektedir. Böylece, belirsizlik içeren
hem döner hem kayar mafsal boşluklarına
sahip bir düzlemsel mekanizmanın
kinematik
özelliklerini
daha
fazla
iyileştirilebilir.
• İleriki çalışmalarda, daha fazla dağılım türü
ve farklı DK değerleri dikkate alınarak
belirsizlik altında daha detaylı bir konum
analizi geliştirilebilir.

a)

b)
Şekil 7. =0.4 mm iken kızak konum güvenilirliği: a)
Normal dağılım, b)Lognormal dağılım

4. SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında, Ting ve ark. [1]
tarafından en kötü-durum yaklaşımı ile
oluşturulmuş kızak mesafe denklemleri esas
alınarak, belirsiz döner ve kayar mafsal
boşluğu içeren bir eksantrik krank biyel
mekanizmasının MCS yöntemi ile konum
analizi gerçekleştirilmiştir. Esas alınan kızak
mesafe denklemleri, stokastik olarak yeniden
düzenlenmiştir. Bu mekanizmanın konum
analizini stokastik olarak gerçekleştirmek için
dört adımdan oluşan sistematik bir prosedür
önerilmiştir. Önerilen prosedürün etkinliğini
göstermek için eksantrik krank biyel
mekanizmasının örnek bir sayısal uygulaması
yapılmıştır. Uygulama sonucunda aşağıdaki
çıkarımlar elde edilmiştir:
• Mafsal boşluğunun dağılım türü, ortalama
kızak mesafesinin dağılım karakteristiğini
değiştirdiği görülmüştür. Ortalama kızak
mesafesi ile mafsal boşlukları arasındaki
DK ilişkisi incelendiğinde, Normal
dağılımda doğrusal bir ilişki vardır.
Lognormal dağılımda ise doğrusal olmayan
bir ilişki olup mafsallarda DK değeri
arttıkça kızak mesafesinin DK değerinin
eğimi azalmaktadır.
• Lognormal dağılımda ortalama kızak
mesafesinin sınır değerleri, doğrusal
olmayan özellik göstermekte olup Normal
dağılımla karşılaştırıldığında Lognormal
dağılım, daha yüksek değişim katsayılı
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Otomatik depolama ve boşaltma sistemleri (ODBS) tedarik zincirinde fabrika ve firmalardaki
ürünlerin raflar içerisine bir veya birden çok depolama robotu aracılığıyla depolanması ve
boşaltılması için kullanılan sistemlerdir. ODBS sistemlerinde birçok çeşit depolama robotu
kullanılabilir. Bu robotların özellikleri ve çevrim süresi kullanılan deponun en, boy, yükseklik,
taşınan ürünün ağırlığı ve ortam şartları gibi birçok değişkene bağlı olarak değişir. Çevrim süresi en
basit tanımıyla robotun giriş istasyonundan aldığı ürünü depoya yerleştirmek için geçen ortalama
süreye veya depodan çıkarmak için raftan aldığı ürünü çıkış istasyonuna bırakana kadar geçen
ortalama süreye denir. Kurulacak bir ODBS sisteminde robot özelliklerini belirlemek ve aynı
zamanda deponun çevrim süresini önceden bilmek gerekmektedir. Birçok değişkene sahip olan bu
sistemlerin çevrim süresini el ile hesaplanması oldukça zordur. Bu çalışmada NX TECNOMATIX
PLANT SIMULATION programı ile otomatik depolama ve boşaltma sisteminin çevrim süresinin
hesaplanması ile simülasyonun gerçekleştirilmesi için bir çalışma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Depolama sistemi, Çevrim süresi, simülasyon, ODBS

CYCLE TIME ANALAYSIS OF AN AUTOMATIC STORAGE AND
RETRIEVAL SYSTEM (ASRS) WITH TECNOMATIX
ABSTRACT
Automatic storage and retrieval systems (ASRS) are used in the supply chain to store and retrieval
products in factories and companies into shelves by means of one or more storage robots. Many kinds
of storage robots can be used in Asrs systems. The features of these robots and robot cycle time vary
depending on many variables such as the weight and height of the warehouse used, the weight of the
transported product and environmental conditions. In its simplest definition, the cycle time is the
average time it takes for the robot to place the product from the entrance station into the warehouse
or the average time it takes to leave the product from the shelf to the exit station. In an asrs system
to be installed, it is necessary to determine the robot features and to know the cycle time of the
warehouse in advance. It is very difficult to manually calculate the cycle time of these systems, which
have many variables. In this study, a study was carried out to perform simulation by calculating the
cycle time of the automatic storage and unloading system with the NX TECNOMATIX PLANT
SIMULATION program.
Keywords: Automatic Storage system, Cycle time, Simulation, ASRS
üzerinde hareket eder ve raf koridorunda
yerleştirme ve toplama amaçlı olarak yatay ve
dikey yönlerde hareket edebilir. Otomatik
depolama sistemleri yüksek depolama
alanlarıyla günümüz tedarik zincirinin vaz
geçilmezi haline gelmiştir. [2][3] Müşteri
memnuniyetinin üst düzeyde tutulması adına
sipariş toplama ve sipariş atama faaliyetlerinin

1. GİRİŞ
Basit bir tanım ile ODBS sistemi ürünün
depodaki yerine yerleştirilmesi ve istenilen
durumlarda depodan alınarak sevk edilmesi
işlemlerinin bilgisayar kontrolünde bir robot
aracılığıyla gerçekleştirildiği sistemlerdir. [1]
Robot koridor denen raflar arasında bir ray
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hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. [4]
Fakat otomatik depolama sistemlerinin çok
kriterli karar verme, depolamada ve
boşaltmada öncelikli ürüne karar verme,
çevrim süresini hesaplama, depo raf kapasitesi
ve robot eksen hızları belirleme, robot tasarım
parametreleri
gibi
kendine
has
değişkenlerinden dolayı bazı dezavantajlara
sahiptir. Bununla birlikte Depolama sistemleri
yüksek başlangıç yatırımlarına ihtiyaç duyar
ayrıca depo tasarımının değiştirilmesi zordur.
[5][6] Bu dezavantaj sayılan ve önceden
belirsiz olan değişkenlerin daha kolay
belirlenmesini sağlamak amacıyla depolama
robotlarının simülasyonlarının yapılması
ihtiyaç haline gelmiştir. [7] Yapılan çalışmada
depolama sisteminin bir tasarımı ve
simülasyonunu yapılmıştır. Daha önce
otomatik depolama sistemleri simülasyonu için
kullanılan FLEXIM [8][9], ARENA [10] gibi
yazılımlardan farklı olarak bu çalışmada NX
PLANT
SIMULATION
yazılımı
kullanılmıştır.
TECNOMATIX
yazılımı
kullanılacak depolama robotunun, rafların,
konveyörlerin,
istasyonların
ve
diğer
makinaların gerçek katı modelini kullanmaya
izin verir. İçerisinde yazılım imkânı ile
hazırlanan algoritmaları eklemeye olanak
sağlar. Oluşturulan sistemin parametrelerinin
çoğu program içerisinden hazır girişler olarak
girilebildiği gibi sisteme özel durumlar
kodlama yardımıyla özelleştirilebilir. Bu
parametreler ve kısıtlar doğrultusunda
oluşturulan sistem kurulacak sistemin dijital
modeli haline gelir. Kurulmuş bir sistem
TECNOMATIX ile birebir simüle edilebilir.
Kurulmuş depolama sisteminde yapılmak
istenen değişiklikler ilk olarak simülasyon
ortamında
değerlendirilir.
Avantaj
ve
dezavantajları belirlenir. Yazılımın üretici
firması aynı zamanda PLC’ler, sürücüler,
motorlar ve sensörler gibi otomasyon ürünleri
ürettiği için bu elemanlarla kurulmuş sistemin
entegrasyonu kolaylıkla sağlanabilir. Program
içindeki bütün elemanlar dışarıdan PLC,
sürücü gibi kontrol elemanlarıyla kontrol
edilebilir. Aynı şekilde gerçek bir sensör verisi
program içerisindeki makinaya aktarılabilir.
TECNOMATIX PLANT SIMULATION
programı ile kurulan bir sistemin dijital ikizden
tek farkı içerisinde gerçek dünyada bulunan
malzeme yaşlanma zamanı, çarpma, kırılma
gibi etkilerin olmamasıdır. TECNOMATIX
yazılımı hazırlanan sistemi ve lojistik hattını
içerdiği yapay sinir ağları, genetik algoritmalar

ve yapay zekâ ile optimize etme özelliğine
sahiptir. Esnek bir yazılımdır ve endüstri 4.0’a
uyumludur. Bu çalışmada yukarıda belirtilen
özelliklerden dolayı gerçek bir depolama
sistemi bire bir ikizi modellenmiş çevrim
sürelerini etkileyen robotun hızı, ivmesi, raf
doluluk oranı, raf satır ve sütun sayısı, çatal
alma bırakma süreleri açısından simülasyonlar
yapılarak analiz edilmiştir.
2. ODBS SİSTEMİNİN MODELLENMESİ
Bir ODBS sisteminin modellenmesinde ön
önemli etken ODBS’nin istenilen ihtiyaçları
karşılayabilir olmasıdır. Sistem ihtiyaçları
biliniyorsa
bir
simülasyon
programı
yardımıyla
gerekli
koşullar
belirlenip
simülasyon
gerçekleştirilebilir.
[11]
Simülasyon için NX TECNOMATIX PLANT
SIMULATION kullanılmıştır. Bu program
hazır kütüphaneleri, kullanım kolaylığı ve basit
ara yüzü ile iç lojistik sistemlerin
simülasyonlarına uygundur.
ODBS sisteminin modellenmesi için robotun
çalışacağı bir depolama ortamı senaryosuna
ihtiyaç duyulur. Bu senaryo depolama robotu
sayısı, senaryodaki robot tipi, Raf tipleri, ürün
gelişleri ve ürün çıkışları gibi durumları içerir.
Ayrıca ODBS’nin belirli şartlar altında nasıl
davranacağının da sınırlarını çizer. ODBS
sistemi modellenirken Raf kapasitesinin
belirlenmesi gerekir. Raf kapasitesi depolama
sisteminin kurulacağı alanı en iyi şekilde
kullanacak şekilde belirlenmelidir. En, boy,
yükseklik değerleri depolama raflarının
yerleşeceği alan ile orantılıdır.
Depolama sisteminde modellemeyi etkileyen
bir diğer kriter ürün çeşidi ve tipidir.
Depolanacak olan ürün farklı boyutlarda farklı
tiplerde olabilir. Çeşitlilik en aza indirilmelidir.
Farklı boyutlardaki ürünler belirli ölçüleri olan
bir
paletin
veya
plakanın
üzerinde
depolanabilir. 5 farklı boyutta bulunan ürün, 5
farklı şekilde depolanmak yerine üstüne bu 5
adet ürünü alabilecek bir adet palet veya tepsi
ile depolanabilir.
ODBS’nin hızları ve ivmeleri tüm sistem için
çok önemlidir. Ağır malzemelerde taşıma
işlemi yavaş olması gerekirken daha hafif ve
küçük malzemelerde taşıma işlemi daha hızlı
gerçekleştirilebilir.
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Bir depolama simülasyonunda başlangıçta raf
doluluk oranının belirlenmesi gerekir.
Simülasyona boş bir raf sistemi ile başlamak
doğru çevrim süresi sonuçlarını vermeyebilir.
Raf doluluğu çok yüksek olursa depolama
robotu çalışmakta zorluk çekecektir. Boş raf
senaryoya bağlı olarak çevrim süresini
iyileştirirken doluluk oranı yüksek rafta ise
çevrim süresi kötüleşir.

sırasıyla raf gözü taraması şeklinde de
gerçekleştirilebilir. Çıkış yapılması gereken
ürün tipi birden çok raf gözünde bulunabilir.
Bunlardan bir tanesi çıkışa yakın diğeri robota
yakın olabilir. Arama algoritması her zaman
aranan ürünü gözde ararken ilk bulduğunu al
şeklinde olabilir. Depolama robotunun ürün
çıkış algoritması Şekil 2’de gösterilmiştir.

2.1. ODBS sisteminin modellenmesinde
algoritmalar
Depolama robotunda algoritmalar çok
önemlidir.
Son
zamanlarda
yapılan
çalışmaların çoğu robot algoritmalarını
iyileştirme yönündedir. [12] Simülasyonda
kullanılan genel yerleştirme algoritması Şekil
1’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Depolama robotu ürün çıkış algoritması

Ürünün çıkış noktasına olan uzaklığı
önemlidir. Bu algoritmalarda ürünün rafta
bekleme süreside belirlenmelidir. Bir ürün rafa
yerleştirildiğinde çok uzun süreler orda
kalabilir. Arama algoritması ona gelmeden her
zaman aynı tipteki başka ürünleri bulabilir.
Böyle bir durumda ürün rafta yıllarca
bekleyebilir. Şekil 3’te tarih bazlı ürün arama
algoritması gösterilmiştir.

Şekil 1. Genel depolama robotu çalışma algoritması

Ürünlerin yerleştirilmesindeki sistematik
davranış ürünün boşaltılması aşamasını direkt
etkiler. Ürünleri geliş sıklığı ve depolamadaki
FIFO, LIFO vb. gibi durumlar ürün girişi
algoritmasını etkiler. [3][11] Çok yoğun
sistemlerde gelen ürün en yakın boş göze
konulurken ürün geliş periyodu geniş ise en
yakına koymak yerine en uygun raf gözüne
yerleştirilebilir.

Şekil 3.Tarih bazlı ürün arama algoritması

Yerleştirilen ürünün depoda arama işlemi yine
depolama robotuna girilen algoritmalar
sayesinde gerçekleştirilir. Çıkışı yapılması
belirlenen ürünün rafta ara işlemi robotun
konumuna göre yapılacağı gibi direk olarak

Yukarıdaki algoritma şemasında liste bazlı
tarih sırasına göre FIFO kurallarına uygun
şekilde ürün araması yapılırken Şekil 4’teki
algoritmada direkt olarak raftan ürün bazlı
olarak arama yapılmıştır.
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başlangıcında çıkış yapabileceği şekilde de
olabilir. İleri tarihli sipariş için depolama
robotu boş olduğu zamanlarda çıkış için
ürünleri hazırlayabilir. Bu sayede çıkış
yapması gerektiği zaman geldiğinde önceden
çıkış için hazırladığı ürünleri çok hızlı bir
şekilde sevkiyat bölümü için dışarıya verebilir.
Depolama robotu önceden belirli bir sipariş ile
çalıştığı gibi anlık sipariş ile de çalışabilir
olmalıdır.

Şekil 4. Raf gözü sırası bazlı ürün arama algoritması

Depolama robotuna ürün girişi ile alakalı
çeşitli algoritmalar vardır. Ürün girişinde
robotun bir önceliği olması şarttır. [13]
Depolama sistemlerinde genellikle ürün çıkış
çevrim süresi, ürün giriş çevrim süresinden
uzundur. Böyle bir durumda sistem ürün
girişine öncelik verip daha kısa sürede daha
çok hareket yapabilir. Yoğunluk bazlı ürün
giriş çıkış algoritması Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 6. Genel ürün giriş çıkış algoritması

2.2. ODBS Sisteminin 3D olarak
modellenmesi ve kodlanması

ODBS’nin belirli şartlar altında nasıl
davranacağının da sınırları simülasyonla
çizilmelidir. Birçok değişkene bakarak anlık
giriş, çıkış, depo optimizasyonu veya
duraklama gibi farklı işlem seçeneklerinden
hangisini yapacağına karar vermelidir.
Simülasyonda dinamik giriş, çıkış vb. isteklere
en hızlı şekilde cevap verebiliyor olmalıdır.

Tecnomatix plant simulation programının
kütüphaneleri
geniş
ve
kullanışlıdır.
Konveyörler, mekikler, vinçler, depolama
rafları, çalışma istasyonları ve temsili
makineler gibi iç lojistiği oluşturan elemanlar
kütüphanesinden eklenebilir. Bir depolama
sisteminin 3D modellemesini oluşturmada ilk
aşama depolama robotunun hareket edeceği
rayı oluşturmaktır. Şekil 7’de gösterildiği gibi
Tecnomatix plant simulation uygulamasının
“Metarial Flow” kütüphanesinden “Track”
elemanı depolama sisteminde robotun hareket
edeceği ray olarak kullanılabilir.

Şekil 5.Yoğunluk bazlı ürün giriş çıkış öncelik
algoritması

Depolama sistemi simülasyonunu etkileyen bir
diğer unsur ise depolama robotunun sipariş
toplarken toplama listesinin oluşturulmasıdır.
Depolama robotuna simülasyon başlangıcında
bir çıkış listesi verilebilir. Bu çıkış listesi ileri
tarihli olacağı gibi direkt simülasyon

Şekil 7. Materyal ağacında track'ın bulunması
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Depolama
rafları
“Metarial
Flow”
kütüphanesinin içerisindeki “Store” elemanı
ile istenilen ölçülerde oluşturulur. Depolama
sisteminin tipine göre istenilen raf tipi store
elemanının içerisinden seçilir. Store yani raf
rayın tek tarafına yerleştirilebileceği gibi her
iki tarafına da yerleştirilebilir. Raf
simülasyonda Şekil 8’deki gibi görülür.

Şekil 9. Transporter objesinin materyal ağacındaki yeri

Depolama sistemi robotunun istenilen rafa
hareketi için x eksenindeki robota ve y
eksenindeki robota hedef verilir. Robotu
hedefe göndermek için eksenlerde ilerlemesi
gereken uzunluk miktarı girilir.

Şekil 8. Depolama raflarının oluşturulduktan sonraki
görüntüsü

Depolama robotları temel olarak üç kısımdan
oluşur. Bunlar, ray üzerinde hareket eden x
ekseni robotu, x ekseni robotunun üzerinde
yere dikey, rafa paralel olarak hareket eden y
ekseni robotu ve y ekseni robotunun üzerinde
yere paralel ama raflara dik olarak hareket eden
çatal yapısıdır. Plant simulation farklı
formatlardaki 3D modelleri dışarıdan ekleme
imkânı tanır.
Depolama robotu bir ray üzerinde hareket ettiği
için robotun eksenlerine en uygun simülasyon
elemanı “Transporter” adındaki AGV benzeri
araçtır. Transporter elemanının yeri Şekil 9’da
ağaç üzerinde gösterilmiştir. Transporter
objesinin plant simulation içinde hareket hızı
ve çalışma ivmesi elle girilebilir ve istenildiği
zaman değiştirilebilir.
Ray üzerinde depolama robotunun x eksen
robotu, y eksen robotu ve çatal yapısı kodlama
yardımı ile oluşturulur. Bu kodlama dili
siemens’in
oluşturduğu
“Simtalk”dır.
Depolama robotunun eksenleri birbirleri
üzerinde aile-çocuk ilişkisi ile oluşturulur.

Şekil 10. Depolama robotunun oluşturulduktan sonraki
görüntüsü

Depolama robotu simülasyonu başlatıldığı
zaman robot kendisi için hedeflenmiş
başlangıç konumuna gider. Başlangıç konumu
robotun içerdiği algoritmaya göre değişiklik
gösterebilir. [14] Giriş konveyörüne ürün
geldiğinde robotun girişe ilerlemesi gerekir.
Robot girişe ulaştığında giriş konveyöründeki
ürünü alması için robotun Z eksenine yani
çatala hedef verilir. Robotun çatalı açıldığında
giriş konveyöründeki ürün çatal üzerine
aktarılır. Bu aktarma işlemi konveyör
üzerindeki ürünün bağlı olduğu aileyi
konveyörden alıp çatal yapmak ile olur. Bu
işlem Şekil 11’de gösterilmiştir. Ürün
konveyörden çatala aktarıldıktan sonra ürünün
yerleştirileceği raf gözü yapılan kodlama ile
bulunur.
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Şekil 11. Çatalın konveyörden ürün alırken ki görüntüsü

Bulunan raf gözünün satır, sütununa göre
robotun bu konuma uzaklığı metreye
dönüştürülür, bulunan uzaklık robotun x ve y
eksenine hedef olarak verildiğinde robot
istenilen raf gözüne ilerler. Robotun çatalından
ürün raf gözüne aktarılır. Bu aktarma işlemi
konveyörden robot çatalına aktarma işleminde
olduğu gibi gerçekleştirilir. Çıkışı istenen ürün
rafta varsa satır, sütun şeklinde konum bilgisi
alınır. Simülasyonda raftaki ürünü bulmak için
tarih
bazlı
ürün
arama
algoritması
kullanılmıştır. İstenen ürün tipinin raftaki en
eski örneği hedef olarak seçilmiştir.
Depolama robotu hedefe vardığında çatala
ürün
aktarma
işlemi
gerçekleştirilir.
Sonrasında robotun eksenleri çıkış konumuna
hedeflenmelidir. Robot çıkış konumuna
geldiğinde, robotun çatalı dışarıya uzatılmalı
ve ürün konveyöre aktarılmalıdır. Ardından
çatal tekrar kapanarak algoritmada onun için
belirlenen bir sonraki yere gitmelidir.
Depolama robotunun gerçek bir sistemde her x
ve y hareketinden sonra hassas pozisyonlama
ve pozisyon kontrolü için bir bekleme süresi
geçmektedir. Bu bekleme süresi simülasyona
eklenir.
Gerçek bir depolama robotunun çalıştığı
herhangi bir günde depolama raflarında ürünler
vardır. Bu ürünlerin yoğunluğu değişir.
Simülasyon başlangıcında depolama raflarında
ürün olması robotun herhangi bir günde
çalıştığı gibi çalışmasını sağlar. Simülasyonda
depolama raflarında ürün oluşturulması
aşamasında depo raf doluluğunun yüzde olarak
girilmesi ve farklı yüzde miktarıyla simülasyon
yapılması gerekmektedir. Depolama raflarında
ürün
oluşturmak
için
kodlama
gerçekleştirilmelidir. Şekil 12’de rafların
doldurulmasının ardında bir ekran görüntüsü
gösterilmiştir.

Şekil 12. Rafların doldurulmasının ardından bir
görüntüsü

Rafta oluşan ürünlerin miktarı depolama
robotunun
çalışmasını
etkileyecektir.
Dışarıdan bir ürün sipariş edildiğinde bu
ürünün rafta bulunması gerekir. Yapılan sipariş
alma algoritmasına göre eğer ürün rafta yoksa
oluşturulabilir veya üstenilen ürün hiç
istenmemiş gibi yapılıp bir sonraki istenilen
ürüne geçilebilir. Şekil 13’te depolama
raflarıyla beraber ODBS’nin oluşturulduğu
simülasyon modeli görülmektedir.

Şekil 13. Depolama robotunun ve rafların
oluşturulmasının ardından görüntüsü

Şekil 14’te simülasyonda oluşturulan 3D
modellerin belirlenen algoritmalar ile
kodlanmasına örnek olarak bir kod dizini
gösterilmiştir. Kod tarih bazlı ürün arama
algoritmasına aittir. Bu çalışmada yukarıda
belirtilen tüm algoritmalar için benzer şekilde
kodlar yazılmış ve programda kullanılmıştır.
Bu çalışma için örnek olması amacıyla
algoritmalardan biri için ifade edilen sözde
kodu verilmiştir.
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Simülasyonda depolama robotu simülasyon
başlangıcında girilen içinde farklı sipariş
numaraları olan sipariş listesini işlemiştir.
Simülasyon sırasında dinamik olarak robota ek
sipariş listeleri girilmiştir.
Simülasyon sonuçları incelendiğinde, otomatik
depolama robotunun çevrim süresine etkileyen
faktörlerdeki değişim ortaya konulmuştur.
Robotun hızı, ivmesi, raf doluluk oranı, raf
satır ve sütun sayısı, çatal alma bırakma
süreleri incelenmiştir.

3. SİMÜLASYON SONUÇLARI

Oluşturulan simülasyon depolama robotunun
hızı arttıkça çevrim süresinin iyileştiği
göstermektedir. Robot hızının değişimine göre
elde edilen çevrim zamanı değişimleri Tablo
1’de verilmiştir. Yapılan simülasyonda
depolama robotunun y eksen hızı 2’den 3’e
çıkarıldığında simülasyon çevrim süresi
değişmemiştir. Bunun sebebi robotun hiçbir
zaman
bu
hızlara
ulaşamamasından
kaynaklanmaktadır.

Belirtilen algoritma ve koşullar ile oluşturulan
simülasyonu, eldeki x, y eksenleri hızı, x, y
eksenleri ivmeleri, çatal süresi, raf doluluk
oranı, raf satır sayısı ve raf sütun sayısı olmak
üzere en az 3 farklı koşulda çalıştırıp
simülasyon
sonuçları
elde
edilmiştir.
TECNOMATIX yazılımının kendine ait
raporlama sistemi olduğu gibi istenilen veriler
kodlama yardımı ile elde edilebilir.

Otomatik
depolama
robotunun
ivme
değişimine göre elde edilen çevrim süreleri
Tablo 2 ‘de verilmiştir. İvme değişimi
açısından incelendiğinde ivmenin yükselmesi
çevrim süresini olumlu yönde etkilemiştir.
Depolama robotlarında ivme taşıyacağı yükün
ağırlığıyla bağlantılıdır. [15] Taşınan yükün
değişmediği
kabul
edilerek
analizler
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 14. Simülasyonda kullanılan algoritmalardan
birine ait kod örneği

Tablo 1. Hızın çevrim süresi üzerine etkisi

Tablo 2.İvmenin çevrim süresi üzerine etkisi

Raf doluluk oranı açısından çevrim zamanın
süreleri Tablo 3’te verilmiştir. Raf doluluk

oranı incelendiğinde raf doluluğu düşük
oluğunda robot daha düşük çevrim süresinde

297

Esim ve Özaltın

çalışırken raf doluluğu arttıkça robot daha
yüksek çevrim süresinde çalışmıştır. Raf
doluluğu arttığında içeri girişi yapılacak ürün

giriş noktasından daha uzak raf gözlerine
taşınmak zorunda kalır.

Tablo 3. Raf Doluluğunun çevrim süresi üzerine etkisi

Farklı depolama rafı kat sayısı için elde edilen
çevrim süresi Tablo 4’te verilmiştir. Sonuçlar
incelendiğinde raf kapasitesi y ekseni yönünde
arttığında çevrim süresinde önce düşüş sonra
artış gözlenmiştir. Bunun sebebi raf yüksekliği
düştükçe robotun x eksenindeki hareket
miktarının artmasıdır. Raf yüksekliğinin
düşmesiyle robotun yakınındaki raf gözü sayısı
azalmıştır. Robot ürün girişinde hemen yanına

yerleştirmek/almak yerine x ekseninde daha
çok hareket ederek doğru raf gözüne ilerlemek
zorunda kalmıştır. Raf yüksekliği arttıkça
çevrim süresi iyileşmiş belli bir miktardan
sonra tekrar kötüleşmeye başlamıştır. Bunun
sebebi robotun y ekseninde daha çok yol
ilerleyerek daha çok zaman kaybetmesinden
kaynaklanmaktadır.

Tablo 4.Raf kat sayısının çevrim süresi üzerine etkisi

daha uzak noktalardan ürün getirmeye
başlamıştır. Robotun x eksenindeki hareket
mesafesinin artması robot çevrim süresini
arttırmıştır.

Sütun sayısının değişimi sonuçları Tablo 5’te
verilmiştir. Sütun sayısının değişimi robotun
çevrim süresini doğrudan olumsuz etkilemiştir.
Sütün sayısındaki artış ile robot

Tablo 5. Raf sütun sayısının çevrim süresi üzerine etkisi

Çatal süresinin değişim sonuçları Tablo
6’da verilmiştir. Çatal süresi değişimleri
incelendiğinde çatal süresinin kısa olması

çevrim süresini kısaltmıştır. Çatal süresi
uzadıkça çevrim süresi de artmıştır.

Tablo 6. Çatal süresinin çevrim süresi üzerine etkisi
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Depolama robotunun her ürün girişinde ve
ürün çıkışında çatal 2 kere hareket eder.
Ürün girişinde giriş istasyonundan alma
işlemi ve rafa bırakma işlemi sırasında
gerçekleşir. Ürün çıkışı işlemindeyse
raftan alma ve çıkış istasyonuna bırakma
şeklindedir. Bu da çatal süresinin iki katı
kadarlık bir sürenin çevrim süresine dahil
olması demektir.
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HAVA PLATFORMLARINDAN ATILAN HAVAN MERMİLERİNİN
GÜDÜM VE DENETİMİ
Bülent ÖZKAN
Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 06570, ANKARA
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Gelişen savunma anlayışına uygun olarak son yıllarda geniş kullanım alanı bulan güdümlü
mühimmat, yüksek başarım özelliğinin yanı sıra hedef dışında kalan unsurlara verilen hasarı asgari
düzeye çekebilmesi dolayısıyla da teorik ve uygulamalı çalışmalarda ele alınan popüler konulardan
biri olmuştur. Etkinlikten fazla feragat etmeksizin daha küçük ve hafif güdümlü mühimmatın
kullanımı, belirtilen üstünlükleri daha da artırmaktadır. Bu çalışmada, güdümsüz havan mermilerini
hava platformlarından atılacak şekilde güdümlü hale getirecek bir güdüm kitinin tasarımı ve örnek
mermi geometrisi üzerinden gerçekleştirilen bilgisayar benzetimlerinin sonuçları ele alınmaktadır.
Güdümlü hale getirilen merminin düşük seyir hızını haiz bir insansız hava aracından atılması
durumunun dikkate alındığı benzetimlerde, kanatçık açısı, otopilot anahtarlama süresi ve yan
rüzgârın farklı değerleri göz önüne alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güdümlü havan mermisi, hava platformu, havadan atılan güdümlü mermi,
güdüm ve denetim, bilgisayar benzetimleri
GUIDANCE AND CONTROL OF MORTAR PROJECTILES FIRED FROM AERIAL
PLATFORMS
ABSTRACT
Guidance munition has become one of the popular subjects in both the theoretical and applicable
studies since they could find a wide field of use in recent years because of their high performance
and lower collateral damage capabilities as per the improving defence concept. The use of smaller
and lighter guided munition makes the stated advantages increase without relinquishing the
effectiveness. In this study, the design of a guidance kit which makes the mortar projectiles become
guided when released from aerial platforms and the relevant computer simulations performed upon
a selected projectile model are investigated. In the simulations in which it is assumed that the guided
projectile is released from an unmanned aerial vehicle having low cruise speed, the different values
of the fin deflection, autopilot switching duration, and side wind are considered.
Keywords: Guided mortile projectile, aerial platform, guided projectile released from aerial
platforms, guidance and control, computer simulation
1. GİRİŞ

Yüksek başarımlı ve maliyet etkin mühimmat
geliştirmenin en etkin ve genellikle
benimsenen yolu, ele alınan mühimmata uygun
güdüm ve denetim (kontrol) şemalarının
tasarlanıp
uygulanmasıdır.
Bahsedilen
algoritmalar mühimmat geliştirme aşamasının
başından itibaren ele alınabildiği gibi
envanterde bulunan güdümsüz mermiyi
güdümlü hale getirmek suretiyle de
uygulanabilmektedir.
Burada
belirtilen
yaklaşımlardan ilki füze geliştirme kavramına

Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik
gelişmelerin de etkisiyle, geçmişte benimsenen
toplu tahrip yaklaşımının yerini yalnızca
önceden belirlenen nokta hedeflerin imha
edilmesi anlayışı almıştır. Bu sayede, yüksek
başarımın (performansın) yanı sıra, maliyet
etkinlik ve hedef dışında kalan unsurlara
mümkün mertebe zarar verilmemesi gibi
isterler de karşılanabilir hale gelmiştir.
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karşılık gelirken ikinci yöntemin en bilinen
çıktıları akıllı bomba ve güdümlü mermilerdir.
Füze ve akıllı bombalara nazaran daha düşük
kütle ve boyut değerlerini haiz güdümlü
mermiler, atıcı platformun taşıyabileceği
toplam mühimmat kütlesi hesaba katıldığında,
belirlenen bir hedef veya hedeflere daha fazla
sayıda güdümlü mühimmat gönderebilme
olanağı sağlamaktadır. Dünya ölçeğindeki
mevcut uygulamalara bakıldığında, güdümlü
mermilerin,
genellikle
yerde
konuşlu
namlulardan atılacak şekilde geliştirildiği ve
istenen güdüm etkinliğini elde edebilmek
amacıyla tepki jeti denetimi, yüksek frekanslı
piezoelektrik
eyleticilerle
denetim,
iç
bileşenler yardımıyla denetim, burun eyletim
kiti kullanılarak denetim ve ters dönülü
denetim yaklaşımlarından uygun olanı
seçilerek hedefe tevcih edildiği görülmektedir.
Bahis konusu mühimmatın geliştirilmesinde
dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan
birisi, mühimmatın atış sırasında maruz kaldığı
yüksek
yerçekimi
ivmeleri
altındaki
dayanımıdır [1-3].
Güdümsüz mermilerin belirlenen başarım
isterlerini sağlayacak özellikte tasarlanan kitler
yardımıyla güdümlü hale getirilerek atıcı hava
platformlarından istenen hedef noktalarına
doğru atıldığı uygulamaların da oldukça
olumlu
sonuçlar
verebileceği
değerlendirilmektedir. Bu anlamda, başarım,
güvenilirlik, kolay uygulanabilirlik ve maliyet
etkinlik
kıstasları
dikkate
alınarak
değerlendirildiğinde, güdümsüz merminin uç
kısmına takılacak yapıda olan ve “burun
eyletim kiti” olarak da adlandırılan güdüm kiti
kullanılarak yapılacak güdüm ve denetimin
hedeften
sapma
miktarını
oldukça
düşürebileceği öngörülmektedir. Vurgulanan
yaklaşımın mevcut uygulamalarına, güdümlü
merminin atıcı hava platformuna yatay veya
düşey konfigürasyonda bağlandığı yapıda
Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3 ile verildiği gibi
rastlanmaktadır.

Şekil 2. Dört Kanatçıklı 81mm Precision Air-Dropped
Guided Munition (ADM)-General Dynamics [5].

Şekil 3. Hava platformundan düşey olarak atılan güdüm
kitli mühimmat [6].

Bu çalışmada, güdümsüz havan mermilerinin
hava platformlarından güdümlü olarak
atılabilmesi amacıyla geliştirilen güdüm kiti ile
uygulanan denetim yaklaşımı ele alınmaktadır.
Türetilen dinamik denklemler esas alınarak
oluşturulan modeller üzerinden farklı kanatçık
açısı, otopilot anahtarlama süresi ve yan rüzgâr
değerleri
için
geliştirilen
bilgisayar
benzetimleri sonucunda, göz önüne alınan
mermi konfigürasyonu için en uygun güdüm ve
denetim
parametreleri
belirlenmeye
çalışılmaktadır.
2. GÜDÜM KİTİ GEOMETRİSİ

Şekil 4. Öngörülen güdüm kiti geometrisi.

Ele alınan güdümsüz merminin burun kısmına
takılacak (bütünlenecek) güdüm kiti, Şekil 4 ile
şematik olarak belirtildiği üzere uç kısmında
bir adet tapa, mermiyle bağlantısının yapıldığı
arka kısımda üzerine sabit açılı bir çift kanatçık
bütünlenmiş olan eyletici, tasarlanan güdüm ve
denetim şemasına uygun olarak seçilen

Şekil 1. İki Kanatçıklı 81mm Precision Air-Dropped
Guided Mortar (ADM)-General Dynamics [4].
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algılayıcılar, elektronik kartlar
biriminden (batarya) oluşacaktır.

ve

güç

yönündeki (İng. clockwise) 90°’lik rotor
dönüşü sonucunda elde edilen düşey kanatçık
konfigürasyonu merminin -yine önden bakışa
göre- sağ tarafa doğru, ardışık 90°’lik iki dönüş
de sırasıyla yukarı ve sol tarafa yönelimlerini
sağlamaktadır. Dolayısıyla eyleticinin (elektrik
motorunun) işlevi, denetim kanatçığı çiftini,
hareketin her bir anında yandönme ve
yuvarlanma düzlemlerinden sadece birinde ve
bu düzlemlerin yalnızca tek bir yönünde mermi
hareketine sebep olacak şekilde, uygun dönüş
yönünde (+ veya −) 90, 180 veya 270°
genliğinde açısal olarak konumlandırmaktır.
Bir başka deyişle güdüm ve denetim döngüsü,
yunuslama ve yandönme düzlemlerinde aynı
ayda çalışmamaktadır.

3. DENETİM YAKLAŞIMI
Güdüm kitinde kullanılacak eyletici, fırçasız
alternatif akım (İng. brushless alternating
current, BLAC) tipi elektrik motoru olup içte
sabit stator ve dışta da dönen rotordan meydana
gelen “outrunner” isimli konfigürasyonu
haizdir (Burada motor, boyutsal anlamda
güdümlü hale getirilecek havan veya top
mermisinin etkin çapı dikkate alınarak, güdüm
ve denetim şemasının dikte edeceği tork ve
açısal hız gereksinimlerine göre seçilmiştir.).
Rotorun dışına geçirilen bileziğin (metal
kılıfın) üzerine, Şekil 5 ile gösterildiği gibi
sabit yönelim açısı (İng. cant angle) ile
karşılıklı olarak (aralarında 180° açı olacak
şekilde) bir çift halinde yerleştirilen denetim
kanatçıkları (kit kanatçıkları), rotor tarafından
sağlanan açısal konumları sayesinde merminin
yandönme ve yunuslama düzlemlerinde
istenildiği şekilde hareket etmesine yol
açmaktadır.
Denetim kanatçıklarının her ikisi de güdüm kiti
bileşenlerinden olan rotor dış bileziğinin
üzerine, Şekil 4 ile verilen bakış doğrultusuna
göre merminin sol tarafından bakıldığında,
merminin ucuna göre daha arka tarafta kalan
uçları yukarıda olacak şekilde sabit biçimde
bütünlenmektedir.
Belirtilen
kanatçık
konumları Şekil 5 ile gösterildiği şekilde
platformdan ilk ayrılma esnasında güdüm kiti
takılı mermiyi düşey doğrultuda aşağıya doğru
yönlendirmekte ve platforma bağlı durumdaki
merminin başlangıç kanatçık yönelimini
oluşturmaktadır. Şekil 5 ile verildiği üzere,
mermiye önden bakıldığında saat dönüş

4. MERMİ DİNAMİK MODELİ
Çalışmada göz önüne alınan güdüm kiti takılı
haldeki
(güdümlü)
merminin
hareket
denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir [7]:
u̇ − rv + qw = (X + X T )/m + g x
v̇ + ru − pw = (Y + YT )/m + g y
ẇ − qu + pv = (Z + ZT )/m + g z
ṗ = L/Ia
q̇ − pr = (M + MT )/It
ṙ + pq = (N + NT )/It

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Buradaki ilgili vektörlerin sırasıyla mermi
gövdesine yapışık olduğu varsayılan eksen
takımının (F b ’nin) boylamasına, yanlamasına
ve düşey eksenleri üzerindeki bileşenlerini
göstermek üzere, (1)’den (6)’ya kadar olan
denklem takımında aşağıdaki tanımlamalar
yapılmıştır:

Şekil 5. Güdüm modlarına karşılık gelen kanatçık konumları.
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m: Mermi kütlesi
I a ve I t : Eksenel ve yanal eylemsizlik momenti
bileşenleri
p, q ve r: Yuvarlanma, yunuslama ve
yandönme yönündeki açısal hız bileşenleri
u, v ve w: Doğrusal hız vektörü bileşenleri
X, Y ve Z: Mermi kütle merkezine etkiyen
aerodinamik kuvvet bileşenleri
L, M ve N: Mermi gövdesine etkiyen
aerodinamik
momentin
yuvarlanma,
yunuslama ve yandönme yönündeki bileşenleri
X T , Y T ve Z T : Mermi kütle merkezine etkiyen
itki kuvveti bileşenleri
L T , M T ve N T : Mermi gövdesi üzerine etkiyen
itki kaçıklığı momenti bileşenleri
g x , g y ve g z : Mermi kütle merkezine etkiyen
yerçekimi ivmesi bileşenleri

Cm = Cmα α + Cmδ δe + Cmq [dM /(2vM )]q
(17)
Cn = Cnβ β + Cnδ δr + Cnr [dM /(2vM )]r (18)

Yukarıda sunulan ifadelerde v M füze doğrusal
hız vektörünün genliğini göstermekte olup Cyβ ,
Cyδ , Cyr , Czα , Czδ , Czq , Cmα , Cmδ , Cmq , Cnβ ,
Cnδ ve Cnr ile gösterilen ve Mach sayısının
(M ∞ ) fonksiyonu olarak tanımlanan kararlılık
türevleri, bilgisayar benzetimleri esnasında
anlık olarak güncellenmektedir [7].

4. GÜDÜM KURALI
Çalışmada göz önüne alınan güdümlü mermi,
belirlenen hedef noktasına oransal seyrüsefer
(OS)
güdüm
kuralı
kullanılarak
yönlendirilmektedir. OS güdüm kuralı
tarafından üretilen doğrusal ivme komutları, F b
eksen takımının yunuslama ve yandönme
düzlemlerinde
aşağıdaki
gibi
ifade
edilebilmektedir [8]:

Düşük hızlı hava platformundan atılması
sonrasında yuvarlanma ekseni etrafındaki
açısal hız bileşeninin çok düşük olacağı (p≈0)
kabulüyle, güdümlü merminin yunuslama ve
yandönme
düzlemlerindeki
davranışını
tanımlayan (2), (3), (5) ve (6) numaralı
denklemler aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir [7]:
ẇ − qu = (Z/m) + g z
q̇ = M/It
v̇ + ru = (Y/m) + g y
ṙ = N/It

(7)
(8)
(9)
(10)

Y = Cy q∞ SM
Z = Cz q ∞ S M
M = Cm q∞ SM dM
N = Cn q∞ SM dM

(11)
(12)
(13)
(14)

(19)
acp = −Np vM λ̇ p cos�λy − ηm �
c
̇
ay = Ny vM �λy cos�γm � −
λ̇ p sin�γm � sin�λy − ηm �� (20)

Burada γ m ve η m sembolleri mermi hız
vektörünün sırasıyla yunuslama ve yandönme
düzlemleriyle yaptığı açıları temsil etmektedir.
Ayrıca, p ve y indisleri sırasıyla yunuslama ve
yandönme düzlemlerini göstermek üzere, acp
ve acy mermi otopilotu referans ivme
sinyallerini, N p ve N y etkin seyrüsefer oranını,
λ p ve λ y de görüş çizgisinin sabit eksen
takımının yunuslama ve yandönme düzlemleri
ile yaptığı açıları göstermektedir.

(7)’den (10)’a kadar olan denklemlerde yer
alan aerodinamik kuvvet ve moment
bileşenleri Y, Z, M ve N aşağıdaki şekilde
yaklaşık olarak tanımlanabilir [7]:

5. MERMİ DENETİM SİSTEMİ
Uygulanan
güdüm
kuralı
tarafından
oluşturulan doğrusal ivme komut sinyalini
gerçekleyecek şekilde tasarlanan güdümlü
mermi denetim sistemi (otopilotu), esas olarak
denetleyici, kanat tahrik sistemi (KTS),
dönüölçerler, ivmeölçerler ve planttan
(güdümlü mermi) oluşmakta olup yunuslama
ve yandönme düzlemlerinde birbirinden
bağımsız olarak ve mevcut denetim şemasında
dönüşümlü
olarak
çalışacak
şekilde
tasarlanmıştır. Yunuslama düzlemi için
tasarlanan otopilot Şekil 6 ile verildiği gibidir.
Burada a zd , a z , e a , K, T ve K q sembolleri
sırasıyla doğrusal ivme vektörünün yunuslama

Burada q ∞ , S M ve d M sırasıyla mermi üzerine
etkiyen dinamik basınç, füze kesit alanı ve füze
çapını göstermekte olup C y , C z , C m ve C n
sembolleri ile ifade edilen aerodinamik
katsayılar, hücum açısı (α), yana kayma açısı
(β), yükseliş dümeni açısı (δ e ), yandönme
dümeni açısı (δ r ), q ve r parametrelerinin
fonksiyonu olarak yazılabilir [7]:
Cy = Cyβ β + Cyδ δr + Cyr [dM /(2vM )]r (15)
Cz = Czα α + Czδ δe + Czq [dM /(2vM )]q (16)
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düzlemindeki bileşeninin istenen (referans)
değerini, doğrusal ivme vektörünün ölçülen
yunuslama düzlemi bileşenini, doğrusal ivme
yunuslama
bileşeni
hatasını,
denetim
sisteminin oransal kazancını, denetim
sisteminin tümlev zaman sabitini ve açısal
hızının yunuslama bileşenine etkiyen kazancı
temsil etmekte olup yandönme düzleminde de
yunuslama düzlemi otopilotu ile aynı yapıdaki
bir denetim sistemi kullanılmıştır [8].

(boyutsuz sönüm oranı ζ=0,707 alınarak)
eşitlenmesi ile elde edilebilir [9].
B(s) = (1/ω3c )s 3 + (2/ω2c )s 2 + (2/ωc )s + 1
(23)
6. EŞLEŞME MODELİ

Güdümlü mermi ile sabit hedef noktası
arasındaki uzaklığı temsil eden hayali görüş
çizgisi mesafesi (r T/M ) ile λ p ve λ y için
aşağıdaki eşitlikler yazılabilir [9]:

Yunuslama
veya
yandönme
hızı
geribeslemesiyle oransal ve tümlevsel (İng.
proportional plus integral, PI) denetim kuralına
göre düzeltme yapacak şekilde oluşturulan
otopilotların kazançları (yunuslama otopilotu
için K p , T p ve K q ve yandönme otopilotu için
K y , T y ve K r ), M ∞ , yunuslama/yandönme hızı
ve q ∞ değerine bağlı olarak güdümlü merminin
hareketi
boyunca
sürekli
olarak
güncellenmekte; böylelikle değişen uçuş
koşullarına karşın otopilotların sürekli kararlı
kalması sağlanmaya çalışılmaktadır [8].
Otopilot
katsayılarının
bulunabilmesi
amacıyla,
doğrusallaştırılmış
mermi
dinamiğinin kullanıldığı kapalı çevrim otopilot
transfer fonksiyonu yunuslama ve yandönme
düzlemleri için aşağıdaki gibi çıkarılmıştır [9]:

ayd (s)

=

=

�Tp s+1��np2 s2 +np1 s+1�
ap3 s3 +ap2 s2 +ap1 s+1
�Ty s+1��ny2 s2 +ny1 s+1�
ay3 s3 +ay2 s2 +ay1 s+1

(24)
(25)
(26)

dmiss = �Δx 2 (t F ) + Δy 2 (t F )

(27)

Çalışmada sabit yer hedefi göz önüne alındığı
için, r T/M ’nin düşey bileşeninin sıfıra eşit
olduğu durumda (∆z=0), eşleşme sonundaki
(t=t F ) toplam hedeften sapma miktarı (d miss )
aşağıdaki eşitlikle kullanılarak hesaplanabilir:

Şekil 6. Yunuslama düzlemi ivme otopilotu [9].

az (s)
azd (s)
ay (s)

rT/M = �Δx 2 + Δy 2 + Δz 2
λp = arctan�−Δz cos�λy � /Δx�
λy = arctan(Δy/Δx)

7. BİLGİSAYAR BENZETİMLERİ
Mevcut çalışmada, atıcı hava platformu olarak
seçilen düşük sabit hızla (v P0 ) ilerleyen silahlı
insansız bir hava aracından önceden
kararlaştırılan hareketsiz (sabit) bir yer
hedefine karşı belirli bir irtifada (z P0 ) serbest
bırakılan güdümlü bir havan mermisi
alınmıştır. Güdümlü merminin toplam boyu
L M ve hareketsiz yer hedefinin merminin hava
aracından bırakıldığı andaki boylamasına
uzaklığı x TF sembolleri ile gösterilmek üzere,
Tablo 1’de verilen parametre sayısal değerleri
göz önüne alınarak bilgisayar benzetimleri
gerçekleştirilmiştir. Sabit güdüm kiti kanatçık
açısı, otopilot anahtarlama süresi ve yan rüzgâr
parametrelerinin olası farklı değerleri için
oluşturulan 12 farklı eşleşme durumu için icra
edilen benzetimlerin sonunda elde edilen
hedeften nihai sapma ve mermi uçuş süresi
büyüklükleri, bahsedilen durumlarla birlikte
Tablo 2’de sunulmaktadır. Burada amaç,
başlangıçta hedef değer olarak belirlenen
azami 55 mm’lik hedeften nihai sapma
değerini sağlayacak sabit güdüm kanatçığı
açısı ve otopilot anahtarlama süresini haiz
durumun
belirlenebilmesidir.
Ayrıca,
bilgisayar benzetimleri ile elde edilen eşleşme
geometrileri (güdümlü mermi yörüngeleri) ve
doğrusal ve açısal konum ve hız değişkenleri

(21)
(22)

(21) ve (22) numaralı denklemlerde azd = acp
ve ayd = acy olup, T p , n p1 , n p2 , a p1 , a p2 , a p3 , T y ,
n y1 , n y2 , a y1 , a y2 ve a y3 parametreleri; otopilot
katsayıları, mermi çapı, mermi kütlesi, mermi
eylemsizlik momenti ve hız bileşenleri ile q ∞
ve aerodinamik katsayıların fonksiyonudur.
Otopilotları kararlı kılacak K p (K y ), T p (T y ) ve
K q (K r ) katsayıları, (21) ve (22) numaralı
denklemlerde verilen transfer fonksiyonlarının
karakteristik
polinomunun
(payda
polinomunun), (23) numaralı denklemdeki gibi
üçüncü dereceden Butterworth polinomuna
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6

ile otopilot anahtarlama süreleri ve eyletim
motorunun yönelim açısının zamanla değişimi,
seçilen örnek durumlar için Şekil 7 ile Şekil 15
arasında verilmektedir.

Yuvarlanma Hizi (rad/s)
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Mermi

10

2

0
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Şekil 10. Durum 1 için güdümlü mermi açısal hızının
yuvarlanma bileşeninin zamanla değişimi.
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Şekil 7. Durum 1 için güdümlü merminin yatay
düzlemdeki yörüngesi.
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Şekil 11. Durum 1 için güdümlü merminin yuvarlanma
açısının zamanla değişimi.
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Şekil 8. Durum 1 için güdümlü merminin düşey
düzlemdeki yörüngesi.
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Şekil 12. Durum 1 için güdümlü mermi yandönme ve
yuvarlanma otopilotlarının zamana göre anahtarlaması.

60

200

55

150

50

0

2

4

6

8

10

12

Motor Acisi (

45

°

)

Mermi Mutlak Hizi (m/s)

-0.5

Zaman (s)

Şekil 9. Durum 1 için güdümlü merminin çizgisel
hızının zamanla değişimi.
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Şekil 13. Durum 1 için eyletim motorunun yönelim
açısının zamanla değişimi.
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anahtarlama süresinin de 0,2 s olduğu durumda
erişilebileceği görülmektedir. Burada ulaşılan
sonuçlar ve yapılan değerlendirmeler ele alınan
güdümlü havan mermisi geometrisi ve
öngörülen eşleşme koşulları için geçerli olup
farklı uygulama durumları için benzer
benzetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi
gereklidir.
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Şekil 14. Durum 2 için güdümlü merminin yatay
düzlemdeki yörüngesi.
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Şekil 15. Durum 2 için güdümlü merminin düşey
düzlemdeki yörüngesi.

8. TARTIŞMA VE SONUÇ
Burun kısmına takılan bir güdüm kiti sayesinde
güdümlü hale getirilerek sabit hızlı bir silahlı
insansız hava aracından yerdeki hareketsiz
hedef noktasına atılan bir güdümlü havan
mermisi için gerçekleştirilen bilgisayar
benzetimlerinden elde edilen sayısal veriler
incelendiğinde,
göz
önüne
alınan
parametrelerden otopilot anahtarlama süresi ve
yan rüzgâr değerlerindeki artışın hedeften nihai
sapmayı artırdığı ve merminin hedefe uçuş
süresini uzattığı görülmektedir. Öte yandan,
güdüm kanatçığındaki artışın belirtilen
büyüklüklere
etkisi
doğrusal
şekilde
olmamakta,
sözgelimi
0,5’ten
1°’ye
yükseltilirken hedeften nihai sapma artarken
mermi uçuş süresi kısalmakta, buna karşın
1’den 2°’ye çıkıldığında her iki ölçütte de
düşüş gözlenmektedir. Bu bağlamda, farklı yan
rüzgâr değerleri de dikkate alınarak yapılacak
karşılaştırmalı değerlendirmeler sonucunda, en
düşük hedeften nihai sapma ve mermi uçuş
süresine sabit güdüm kanatçığı açısının 2° ve
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Özkan

Tablo 1. Bilgisayar benzetimlerinde kullanılan sayısal değerler
Parametre
Sayısal Değer
Parametre
Sayısal Değer
dM
50 mm
v P0
0,2⋅Mach (=68 m/s)
LM
500 mm
z p0
500 m
m
5 kg
x TF
500 m
2
Ia
10 Hz
0.018 kg⋅m
ωc
(=ω cy= ωcp)
It
0,707
5.005 kg⋅m2
ζ (=ζy=ζp)

Durum
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tablo 2. Bilgisayar benzetimi sonuçları
Güdüm
Otopilot
Yan
Hedeften
Kanatçığı Anahtarlama
Rüzgâr
Nihai Sapma
Süresi (s)
Hızı (m/s)
(m)
Açısı (°)
0
56,2
0,2
5
799,5
0,5
0
227,8
0,5
5
474,0
0
115,2
0,2
5
169,6
1
0
331,2
0,5
5
933,4
0
51,4
0,2
5
197,0
2
0
117,6
0,5
5
176,1
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Mermi Uçuş
Süresi (s)
11,3
37,5
14,9
24,4
10,2
10,1
16,7
21,4
9,7
8,0
9,3
8,0
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TARIMSAL VERİMLİLİĞİ ARTTIRMASI İÇİN GELİŞTİRİLEN UÇAN
ROBOTİK SİSTEME GAZEBO ORTAMINDA EKVH UYGULANMASI
Şahin YILDIRIM, Burak ULU
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 38039 KAYSERİ
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 38039 KAYSERİ
sahiny@erciyes.edu.tr, burakulu@erciyes.edu.tr
İnsansız hava araçları (İHA), günümüzde birçok alanda geliştirilen çözümleri uygulamak amacıyla
kullanılmaktadır. Teknolojideki gelişmeler ile birlikte insansız sistemlerin, istenilen görevleri
otonom olarak gerçekleştirmesi ve değişen çevresel koşullara karşı karar verme özelliklerinin
gelişmesi ile ilgili çalışmalar bu robotik sistemlere daha da geniş bir alanda uygulama imkanı
sunmaktadır. Bu çalışmada, tarımsal uygulamalarda kullanılmak amacıyla geliştirilen uçan robotik
bir sistemin meyve bahçesinde belirlenen yörüngeyi takip ederken küresel konumlama sistemi (KKS)
verilerinin hatalarını en aza indirilebilmek için yörünge kontrolü üzerine çözüm önerilmiştir. Bunun
için ağaç koridorlarının arasında yörünge takip eden uçan robotik sistemin üzerine bir lidar sensörü
yerleştirilerek uygulanan eşanlı konumlandırma ve haritalama (EKVH) tekniği ile elde edilen konum
bilgisinin KKS verileriyle farkı alınıp sistemin kontrol parametreleri düzeltilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, Robotik, Yörünge Kontrolü, EKVH

IMPLEMENTATION OF SLAM IN A GAZEBO PLATFORM TO THE DEVELOPED
FLYING ROBOTIC SYSTEM TO İMPROVE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY
ABSTRACT
Unmanned aerial vehicles (UAV) are used to implement solutions developed in many areas today.
With the developments in technology, studies on the autonomous realization of the desired tasks and
the development of decision-making features against changing environmental conditions offer the
opportunity to apply these robotic systems in a wide field. In this study, a solution on trajectory
control is proposed in order to minimize the errors of global positioning system (GPS) data while
following the trajectory determined in the fruit garden of a flying robotic system developed for use
in agricultural applications. For this proposed solution, a lidar sensor is placed on the flying robotic
system. With this robotic system follows the trajectory between the tree corridors, and the difference
of the location information obtained by the simultaneous localization and mapping (SLAM)
technique, which is obtained with the GPS data, is taken and the control parameters of the system
are corrected.
Keywords: UAV, Robotic, Trajectory Control, SLAM
bu doğrultuda görevi icra edecek uçan robotik
sistem geliştirilmektedir. Bu robotik sistem,
otonom olarak Şekil 1’de örnek olarak
gösterilen meyve ağaçlarından oluşan
koridorlar
içerisinde
hareketini
gerçekleştirecek olup bu bildiride sistemin
EKVH tekniği ile konum doğrulaması
gerçekleştirerek referans yörüngeyi takip
etmesi incelenmiştir.

1. GİRİŞ
Bu bildiride, meyve bahçelerindeki üretim
verimliliğini artırmak amacıyla mahsul tespiti
ve analizi için tasarlanan uçan robotik sistemin
konum doğruluğunu artırmak amacıyla
uygulanan EKVH tekniğinin sonuçları
değerlendirilmiştir. Söz konusu tasarlanan
robotik sistemin genel amacı, görüntü işleme
tekniği ile meyvelerin durumları hakkında veri
toplanması ve bunların değerlendirmesi olup
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Yıldırım ve Ulu

Sonuçta, elde edilen veriler oluşturulan
evrişimsel sinir ağları modeli kullanılarak
değerlendirilecek olup bahçenin durumu
hakkında; meyve gelişimi, hastalık bulguları
gibi veriler elde edilecektir. Literatürde
incelenen çalışmalardan birinde, Lee ve
arkadaşları [1], görüntü işleme teknolojisi
kullanarak
nesne
tanıma
işleminin
gerçekleştirilmesini insansız hava aracının
üzerinde uygulamak yerine verileri uzaktaki
bir bulut sistemine taşıyarak robotun ağırlığını
önemli ölçüde azaltmayı hedeflemişlerdir. Bu
yöntem sadece bahçeden veri toplama
konusunda uygulanabilir olsa da nesne
tespitinden, engelden kaçınma gibi robotun
davranışlarını belirleme konusunda da
faydalanılacağı
için
oluşabilecek
gecikmelerden dolayı sorun oluşturabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca veri güvenliği
açısından da bilgilerin bulut ortamında
tutulması ayrıca değerlendirilmelidir.
Bu çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için arazi
üzerinde optimum yörüngede belirlenen görevi
icra etmek amacıyla tasarlanan dört rotorlu
uçan robotik sistemin, KKS sinyali

bulunmayan veya yetersiz olan ağaçlık ve
kısmen üzeri örtülü ortamda konumunu tespit
edebilmesi ve yörüngesini planlanan şekilde
tamamlayabilmesi
planlanmaktadır.
Bu
konuda
literatürde
çeşitli
çalışmalar
bulunmakta olup, özellikle gerçek zamanlı
kinematik (GZK) yönteminden ve sensör
verilerinin
birleştirilmesi
tekniklerinden
faydalanıldığı sıklıkla görülmektedir. EKVH
ile ilgili yapılan çalışmalardan birinde, Kök [2]
görüntü algılayıcıları ile donatılmış tek ve
birden fazla robotlarda farklı yer işaretleri elde
etmek için araç üzerindeki kameradan elde
edilen görüntülerin öznitelikleri kullanılarak,
Genişletilmiş Kalman Süzgecinin (GKS),
EKVH probleminde tutarlı sonuçlar verdiği
gözlenmiştir. İHA’lar ile nesne tespiti diğer
nesne tespit yöntemlerine kıyasla zor bir görev
olduğu için nesne tespit performansı; görüntü
kalitesi, görüntünün yerden ne kadar
mesafeden alındığı gibi etkenlere bağlıdır [3].
Bu bildiride, EKVH yarı kapalı bir ortamda
uydu konum belirleme sistemine destek
amacıyla konum belirlemedeki sonuçları
üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Şekil 1. Örnek bir Meyve Bahçesi [4].

2. METODOLOJİ
Düzenli
meyve
bahçelerinde,
ağaç
koridorlarının arasında belirli bir yörüngeyi
takip ederek görüntü işleme metoduyla
meyveleri analiz edecek uçan robotik sistem
için EKVH tekniği ile KKS konumlandırma
hatalarının giderilmesine yönelik yapılan
çalışma şu adımlarda gerçekleştirilmiştir:
Adım 1: Otonom Uçuş, Adım 2: Gazebo
Ortamında EKVH Tekniği Uygulaması, Adım
3: Pixhawk Harici Kontrol.

2.1. Otonom Uçuş
Uçuş planlama programları İHA’lar ile
gerçekleştirilen anlık veri alışverişini uydu
görüntüleri üzerinden görsel olarak takip
edilmesi ve otonom uçuş planlaması amacıyla
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Şekil 2’de
gösterilen Qgroundcontrol uçuş planlama
programı, uçan robotik sistemin otonom
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yörünge planlaması ve KKS destekli uçuşun
gözlenmesi amacıyla kullanılmıştır.

2.3. Pixhawk Harici Kontrol
Aşağıdaki Şekil 4’te deneysel sistemde
kullanılan Pixhawk uçuş kontrol kartının diğer
programlarla
gerçekleşen
haberleşmesi
şematik
olarak
gösterilmektedir.
Bu
haberleşme Mavlink protokolüne göre
yapılmakta olup, ROS platformu için bu
protokol Mavros olarak uyumlu hale
getirilmiştir.

Şekil 2. Qgroundcontrol Arayüzü.

2.2. Gazebo Ortamında EKVH Tekniği
Uygulaması
EKVH, bir sensör veri akışından sistemin
çevresinin bir modelini ve bu modele göre
kendi hareketini tahmin eden bir tekniktir [5].
Özellikle kapalı alanlarda robotik sistemlerin
bulunduğu ortamın haritasını çıkarmak ve
konumlarını tespit etmek için EKVH son
dönemde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, meyve bahçelerindeki ağaç
koridorları yarı kapalı ortam gibi düşünülerek
KKS verilerindeki sapmaların olumsuz
sonuçlarını önlemek amacıyla EKVH destekli
bir yaklaşım önerilmektedir. Bu bildiride,
önerilen bu yaklaşımın sonuçları deneysel
çalışma öncesi Gazebo sanal ortamında, Şekil
3, test edilerek değerlendirilmektedir.

Şekil 4. Gazebo sanal ortamda EKVH uygulama sonucu

Sonuç olarak ROS tabanlı deneysel sistemimiz
bu protokolü kullanarak uçuş kontrol kartı,
harici kontrolör ve diğer alt programlar ile
haberleşmeyi
bu
protokol
sayesinde
gerçekleştirebilecektir.
3. DENEYSEL SİSTEM
Bu deneysel çalışmada kullanılan uçan robotik
sistem, ROS platformunda geliştirilmiş olup
robotun genel yapısı Şekil 5’teki gibidir. ROS,
robot yazılımı geliştirenler için işletim sistemi
sağlayan bir yazılım platformudur. Birçok
robotik sistem ve sensör ile uyumlu çalışma
imkanı ve çok sayıda kütüphane desteği
sunması, ROS’un robot geliştiricileri için
tercih sebebi olmasını sağlamıştır.

Şekil 3. Gazebo sanal ortamda EKVH uygulama sonucu
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Şekil 5. Deneysel Sistemin Genel Yapısı

𝑴 = 𝒓𝟏 × 𝑭𝟏 + 𝒓𝟐 × 𝑭𝟐 + 𝒓𝟑 × 𝑭𝟑 + 𝒓𝟒 ×
𝑭 𝟒 + 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒
(2)

Deneysel sistem üzerinde harici kontrolü
sağlamak için Odroid XU-4, ARM mimarisine
sahip kontrolör ve robotun uçuş kontrolünü
gerçekleştirmek için de Pixhawk Cube
kontrolcü kullanılmıştır. EKVH uygulanması
için gerekli lazer tarayıcı olarak RP Lidar A2
lidar sensör tercih edilmiştir. Ayrıca sistemin
genel yapısı üzerinde gösterilen görüntü işleme
ve yapay zeka çalışmalarında aktif olacak olan
ekipmanlar
bu
çalışma
kapsamında
kullanılmamıştır.

Bu bildiride, deneysel sistemin ROS destekli
Gazebo 3 boyutlu simülasyon ortamında
EKVH performansı incelenmiştir. Bunun için
simülasyon çalışmasında Darmstadt Teknik
Üniversitesi Hector robot ekibi tarafından
geliştirilen
hector_slam
ROS
paketi
kullanılmıştır [6]. EKVH problemi, olasılık
dağılımının
tüm
k
zamanları
için
hesaplanmasını gerektirir:
𝑷(𝒙𝒌 , 𝒎 | 𝒁𝟎:𝒌 , 𝑼𝟎:𝒌 , 𝒙𝟎 )

(3)

4. SONUÇLAR
Yapılan simülasyon çalışmalar neticesinde
elde edilen sonuçlar Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 6. Deneysel Sistemin Genel Yapısı

Fiziksel yapısı Şekil 6’da verilen uçan robotik
sistemin genel matematiksel denklemleri (1) ve
(2)’de verilmiştir:
Şekil 7. EKVH ile Yörünge Takibi

𝑭 = 𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 + 𝑭𝟑 + 𝑭𝟒 − 𝒎𝒈𝒂𝟑 (1)
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Şekilde de görüldüğü gibi EKVH uygulaması
neticesinde ortamın haritası yüksek doğrulukta
oluşturulmuş olup robotun konumu ve izlediği
yörünge referans yörüngeye göre düşük hata
oranıyla gerçekleşmiştir. Dış ortamda meyve
bahçelerinin arasında yer yer 1,5-2 metreyi
bulan KKS hataları göz önüne alındığında
simülasyon sonuçlarının deneysel çalışmalar
için umut vaat ettiği söylenebilir.

on Robotic Computing, IEEE, Taichung,
Taiwan.
[2] Kök, M., (2008). İnsansız Hava Araçları
İçin Eşanlı Konumlandırma ve Haritalama,
Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü.
[3] Böyük, M., Duvar, R., Urhan, O., (2020).
Deep Learning Based Vehicle Detection with
Images Taken from Unmanned Aerial
Vehicles, 2020 Innovations in Intelligent
Systems and Applications Conference
(ASYU).

5. TARTIŞMA
Bu bildiride, tez çalışması kapsamında tarımsal
verimliliği arttırmak amacıyla geliştirilen
robotik sistemin konumlandırılması ve ortam
haritasının oluşturulması konusunda yapılacak
olan deneysel çalışmalar öncesinde önerilen
yöntemin 3 boyutlu simülasyon ortamında
gerçekleştirilen
test
sonuçları
değerlendirilmiştir. Kapalı ortamda robotların
konum ve harita tespiti çalışmalarında sıklıkla
kullanılan EKVH yönteminin geliştirilen
robotik sistem üzerinde de açık alanda
ağaçlardan oluşan kısmi kapalı koridor
ortamında kullanılabilmesi konusunda olumlu
sonuçlar elde edilmiştir.

[4]https://gardenerspath.com/plants/fruittrees/grow-apple-trees/, Erişim: 12 Haziran
2021
[5] Concha, A., Loianno G., Kumar, V., Civera
J., (2016). Visual-Inertial Direct SLAM,
International Conference on Robotics and
Automation (ICRA), IEEE, Stockholm,
Sweden.
[6] Meyer, J., Sendobry, A., Kohlbrecher, S.,
Klingauf, U., Stryk, O. V., (2012).
Comprehensive Simulation of Quadrotor
UAVs Using ROS and Gazebo, Third
International Conference on Simulation,
Modeling, and Programming for Autonomous
Robots, Tsukuba, Japan.

6. SEMBOLLER VE KISALTMALAR
Sembol
𝐹
𝑀
𝑃
𝒙𝒌
𝒎
𝒁𝟎:𝒌
𝑼𝟎:𝒌
𝒙𝟎

Açıklama
Toplam İtki Kuvveti
Toplam Moment
EKVH Olasılıksal Dağılımı
Robot Durum Değişkeni
Harita
Ölçüm Değişkeni
Kontrol Değişkeni
Robotun Başlangıç Durumu

Kısaltma Açıklama
İHA
İnsansız hava araçları
UAV
Unmanned Air Vehicle
EKVH Eşanlı Konumlandırma Ve
Haritalama
SLAM Simultaneous Localization And
Mapping
KKS
Küresel Konumlama Sistemi
GZK
Gerçek Zamanlı Kinematik
GKS
Genişletilmiş Kalman Süzgecinin
ROS
Robot Operating System
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Bu bildiride küresel konumlama sistemlerinin karıştırma nedeniyle kullanılamadığı durumlarda
özellikle çok rotorlu ve dikine kalkışlı mini insansız hava araçlarının kalkış, seyir ve iniş
aşamalarının tamamında kullanılabilecek; optik esaslı mesafe ölçümü ve atlaletsel navigasyon
sistemi kullanan “mesafe-açı (rho-theta)” tipinde konumlandırma yöntemine dayanan bir seyrüsefer
destek sistemi önerilmiş ve yöntemin uygulanabilirliğinin anlaşılması için yapılan uçuş testlerinde
elde edilen bulgular paylaşılmıştır. Önerilen yöntemin özellikle sabit kritik tesislerin korunmasında
görev yapan insansız hava araçlarına KKS sinyallerinin dost/hasım (savunma/taarruz maksatlı)
karıştırması altında kullanılamadığı durumlarda uçuş imkânı tanıyabileceği ve yaklaşık 1100 metre
yarıçaplı bir alanda uçuşu mümkün kılabileceği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler:Küresel konumlama sistemleri (KKS), konum güncelleme, KKS karıştırması,
ataletsel navigasyon sistemi, insansız hava aracı

A NAVIGATION AID SYSTEM FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES
ABSTRACT
In this work, a ground based navigation aiding method and system utilizing optical distance
measurement and inertial navigation system and employing distance-angle (rho-theta) navigation
methodology is proposed in order to be used in take-off, cruise and landing flight phases of
multirotor and VTOL capable mini/small UAV's when GNSS signals are denied due to jamming
and, results of the flight tests performed for the utilization and application of the method is
presented. The proposed method and system may provide flight capability to mini/small UAV's
protecting critical infrastructures under both friendly preventive jamming and hostile denying
GNSS jamming conditions and provide perimeter protection by enabling flight within up to 1100
meters radius.
Keywords: GNSS, position update, GNSS jamming, inertial navigation system, unmanned aerial
vehicle
hava aracı başına birim maliyetleri arttırmakta
ve sistemin pahalılaşması kırım durumunda
katlanılacak maliyetlerin artmasına sebep
olmaktadır.
Benzer sebeplerle, sistemler
KKS’den bağımsız seyrüsefer yapabilecek
kalitede navigasyon seviyesi olarak tabir
edilen hassas ataletsel sistemlere sahip
olamamaktadırlar.

1. GİRİŞ
Küçük sınıf İHA sistemleri bünyelerinde
barındırdıkları
ataletsel
seyrüsefer
algılayıcılarının düşük hassasiyetinden ötürü
küresel konumlama sistemlerine (KKSGNSS) bağımlı seyrüsefer mimarilerine
sahiptir. KKS sinyalleri karıştırıldığında bu tip
sistemler kalkış yapamamaktadırlar. Özel
önlemlerle donatılmamış uçuş halindeki
sistemler de seyrüsefer hassasiyetlerini
kaybetmekte, durmakta, geri dönmekte veya
düşmektedirler.
Kullanılan
ataletsel
algılayıcıların hassasiyetlerinin arttırılması

Çeşitli algılayıcılar ve yöntemler ile bu tip
yavaş
uçan
sistemlerin
seyrüsefer
hassasiyetlerini arttırmaya yönelik çalışmalar
açık kaynaklar dâhilindemevcuttur. Ancak
sorunun tek ve kesin bir çözümü olmayıp
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senaryoya, koşullara göre her yöntemin
kullanılabileceği/kullanılamayacağı durumlar,
kuvvetli ve zayıf yanları vardır.

sistemleri her zaman güvenilir irtifa verisi
sağlayamamaktadır.
Görüntü temelli sistemler daha önceden hava
aracına ya da yer kontrol istasyonuna
yüklenmiş konum bilgisi işlenmiş arazi
fotoğraflarının ayırt edici özelliklerine
kilitlenerek hava aracının konumunu bulmaya
çalışmak esasına dayanmaktadır. Bu tip
sistemlerde hava aracına ilave kamera entegre
edilmesi gerekmektedir. Görülen manzaranın
değişik
hava
koşulları
altında
tanımlanabilmesi ve ilgi noktalarının çıkarımı
konum desteği sağlasa da yüksek hassasiyette
konumlandırma yapmak her zaman mümkün
olmamaktadır[1].

2. SEYRÜSEFER DESTEK YÖNTEM VE
SİSTEMLERİ
Olası seyrüsefer destek sistemlerinden
bazılarının özellikleri değerlendirildiğinde
Görüntü
tabanlı
sistemler,
yükseklik
verisinden
faydalanan
konum
destek
sistemleri mevcut olmakla birlikte arzu edilen
konum hassasiyetini KKS sistemlerinin
karıştırıldığı
uzun
süreler
boyunca
koruyabilen küçük sınıf IHA sistemleri
bulunmamaktadır ya da çok az sayıdadır.
Hassas iniş için görüntü tabanlı, örüntü tanıma
sistemleri mevcuttur. Ancak bu sistemlerin
dikey menzilleri kısadır. 3 boyutlu stereo
kameralar vb. sistemler uçuşun son 10-20
metresi içinde hassas olarak çalışabilmektedir.
Monoküler kameraların bakış açıları, kamera
ayarları, düşük ışıkta kullanımı, kullanılan
derin öğrenme tabanlı algoritmaların örüntü
tanıma başarımları gibi pek çok parametre
sistemleri etkilemektedir[1]. [2]

Optik akı temelli hız destek sistemleri
vardır[3]. Ancak bunlar görsel odometre (hız
desteği)
sistemleri
olarak
seyrüsefer
sisteminin hatalarının zaman içinde artış
hızını azaltsalar da konum hassasiyetinin
zamanla azalmasının önüne tam manasıyla
geçememektedirler.
Radar tabanlı bir sistem tarafından hava
aracının takip edilmesi durumunda daha uzun
menzilli bir konum bilgisi edinilebilir. Ancak
radar tabanlı sistemlerin yerleri de tespit
edilebilir ve maliyetleri yüksektir.

KKS sinyalleri karıştırıldığında hava aracında
konum
bilgisi
olmadığından
kalkış
yapılamamakta
ya
da
riskli
olarak
yapılmaktadır.
Bazı
sistemlerde
lazer
altimetre bulunmadığından irtifa bilgisi
barometrik altimetre ve KKS harmanı ile
tespit edilmektedir. Böyle bir sistemde KKS
karıştırıldığında hava aracının yerden
yükseklik bilgisi de güvenilmez olmaktadır.

Küçük sınıf İHA sistemlerinde KKS
sinyallerinin karıştırıldığı/olmadığı ortamlarda
seyrüsefer yapabilmek için kullanılan yaygın
ve tek
bir çözüm yoktur. Senaryo ve
operasyon konseptlerine göre çeşitli çözümler
uygulanmaktadır.

Link sistemlerinin bazıları, RF (radyo frekans)
takip yapabilen ve konik tarama şekillerine
sahip yönlü anten sistemleri olmakla birlikte
anten
genellikle
KKS
konumundan
faydalanarak hava aracına bakmaktadır. KKS
sinyali kesildiğinde yer istasyonu konumu
daha önceden bilinen koordinatlar olduğu için
mevcut olsa da hava aracı koordinatları kısa
süre içinde geçersiz olmakta ve yer anten
grubunun hava aracını takip yeteneği
azalmakta veya takipten düşmektedir.

Bu
bildiride
KKS
sinyallerinin
kullanılamadığı
durumlarda
uçuş/görev
yeteneğini kaybeden IHA sistemlerinin
kalkış/görev/iniş aşamalarını gerçekleştirerek
kısa menzillerde göreve devam edebilmesine
yönelik bir yöntem önerilmiştir.
3. YÖNTEMİN TANIMI
Seyrüsefer destek yönteminin ölçüm yöntemi
açı-mesafe (rho-theta) olarak tarif edilen ve
TACAN gibi sistemlerde de kullanılan tek
istasyondan açı ve mesafe ölçümü esasına
dayanmaktadır.

Arazi destekli seyrüsefer sistemleri radar
altimetre verisine ihtiyaç duymakta ancak
radar altimetreler boyutları ve maliyetleri
nedeniyle küçük çok rotorlu sistemlerde
kullanılamamaktadır.
Lazer
altimetre

Bu konum destek yöntemi, karakol vb. tesisler
ile konumu ve bir noktaya olan istikamet açısı
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istasyonunun koordinatları ve istikamet
açısından faydalanarak mutlak konuma
dönüştürülebilmekte ve hava aracına dünyaya
göre
mutlak
konum
bilgisi
aktarılabilmektedir.

bilinen veya tesis edilebilen mevkilerde, KKS
sinyallerinin karıştırıldığı ancak linkin
karıştırılmadığı durumlarda yer istasyonuna
yerleştirilen ve çok hassas açı ve mesafe
ölçme kabiliyetine sahip olan açı/mesafe
ölçme sistemi ve entegre ataletsel navigasyon
sistemi kullanılarak kalkış anından iniş anına
kadar insansız hava aracını konumunun çok
hassas olarak (bağıl olarak < 20 cm, mutlak
olarak ataletsel navigasyon sistemi konum
hassasiyeti dahilinde.), yaklaşık 5 Hz
civarında ölçülerek sistem tarafından otomatik
takip edilmesi esasına dayanır. Elde edilen
hava aracı konum bilgisi kablolu ya da
kablosuz olarak IHA yer kontrol istasyonuna
aktarılır ve link üzerinden hava aracının
konumu sürekli olarak hava aracına beslenir.
Sistem mimarisi Şekil 1'de gösterilmiştir.

Elektronik mesafe ölçme sistemine dayalı
optik mesafe ölçümü çok hassas mesafe
ölçümü sağlamakta ve yer istasyonuna göre
+/-20 cm den az mesafe ölçüm doğruluğu
sağlamaktadır. Bu haliyle KKS olmadığı
durumlarda bile, yer istasyonu koordinatları
daha önceden tespit edilmiş olmak kaydıyla,
RTK KKS sistemleri kadar
hassas
konumlandırma mümkündür.

Şekil 2Ölçülen ve hesaplanan bilgiler

Hava aracına mesafe ölçümü araca
yerleştirilen yaklaşık 400 gram ağırlığındaki
360 derece optik reflektör sistemine yerdeki
sistemden mesafe ölçümü vasıtasıyla yapılır.
Mesafe ölçümü darbe ya da faz kayması esaslı
olarak
yapılabilir.
Açı/mesafe
ölçme
cihazıüzerindeki hassas yatay ve dikey
açıölçerler ve motorize sürme mekanizmaları
yerdeki sistemin hava aracını çok hassas ve
otomatik
olarak
takip
edebilmesini
sağlamaktadır.

Şekil 1Sistem mimarisi ve işleyişi

Önerilen yöntemde ataletsel navigasyon
sistemi ile tümleşik çalışan robotik açı/mesafe
ölçerin bakış hattı doğrudan kuzeyle yapılan
istikamet açısını vermekte ve mesafe ölçümü
ile insansız hava aracının dünya düzlemine
göre gerçek konumu anlık olarak ve devamlı
hesaplanabilmektedir. Ataletsel ölçüm birimi
tümleşik bir güç kaynağı ile çalışır vaziyette
intikal edebilmekte ve kurulduğu yerde
açı/mesafe ölçerin monte edilmesi ve veri
bağlantılarının yapılması ile bulunulan
noktanın koordinatları ile bakılan hattın
istikamet açısının devamlı ve anlık olarak
hesaplanabildiği
bir
ölçüm
istasyonu
oluşturulmaktadır(Şekil 2). Tümleşik bir yer
ölçme sistemi oluşturulmakta ve hava aracını
takip görevinde KKS veya bilinen nokta gibi
harici desteklere ihtiyaç duymamaktadır.
Yöntem aynı zamanda hassas olarak kalkış ve
inişe de imkân tanımaktadır.
Robotik,
prizmaya

Optik yöntem kullanıldığından dolayı mesafe
ölçümü işlemi RF (Radyo frekans)
karıştırmadan etkilenmez ve yeri ED
(elektronik destek) sistemleri tarafından tespit
edilemez. (Ancak link RF olduğundan yer link
sistemi tespit edilebilir.)Optik olarak da
karıştırılması fiilen çok zordur.
Optik yöntem sayesinde mesafe ölçümleri
desimetre seviyesinde yapılabilmektedir. Bu
da yer istasyonu koordinatları RTK ya da
CORS-TR sistemi desteği ile belirlendiğinde
hava aracının koordinatlarının da çok hassas

açı:/mesafe
ölçer
tarafından
yapılan mesafe ölçümü yer
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kabiliyeti ortadan kalktığından zaten görev
mümkün olamamaktadır.

olarak
belirlenmesini
sağlamaktadır.
Operasyonel doktrinde İHA sisteminin bu
hassasiyet seviyesine ihtiyacı olmamakla
birlikte, ilave bir kabiliyettir.

Yöntem hem hava aracının bulunduğu
bölgede hem de yer istasyonunun bulunduğu
bölgede KKS karıştırması uygulandığında
konum bilgisi sağlayabilmektedir. Yerdeki
sistem navigasyon seviyesi bir ataletsel
navigasyon sistemi ile donatıldığı, sıfır hız
güncelleme gibi tekniklerle de hassasiyetini
koruduğu için çalışmasında bir aksaklık
meydana gelmemektedir.

Optik yöntemin bir dezavantajı mesafe
ölçümünün belirli bir menzile kadar
yapılabilmesidir. İcra edilen testlerde 1100
metreden
sonra
mesafe
ölçümü
yapılamamıştır. Ancak 1100 metre içinde
takipten düşme durumları çok nadiren
olmaktadır.

Yöntemde hava aracına konum bilgileri kalkış
anından
inişe
kadar
sürekli
olarak
beslenebildiği için uçuşun tüm evrelerinde
kullanılabilmektedir.

Takipten düşme durumunda yerdeki sistem bir
tarama döngüsü başlatarak hava aracını
aramaktadır. Bulamazsa operatör tarafından
hava aracına nişan alınarak yeniden takip
başlatılabilir. Takip kaybı olduğunda hava
aracı bulunduğu yerde duracağı ve KKS’siz
moda geçeceği için yeniden takip için
kilitlenme mümkün olabilecektir. Hava aracı
1000 metreden çıplak gözle referans alınarak
ve sistemin dürbünü ile hassas olarak
görülebilmektedir.

Yöntemin hem link hem KKS sinyallerinin
karıştırıldığı güçlü bir elektronik harp
ortamında
kullanılması
link
kaybı
durumlarının sıklığına bağlı olarak zordur.
Tablo 1.
Seyrüsefer destek yönteminin
kullanılabileceği uçuş evreleri ve taktik durum

Bu yöntemin hava aracına ilave 400 gram
ağırlık getirerek 1100 metre yarıçapındaki bir
görev alanında KKS sinyalleri yokken kalkış,
görev ve iniş imkânı sağlayabileceği
değerlendirilmektedir.

HAVA
ARACINDA
YER
UÇUŞ
KKS
İSTASYONUNDA
LİNK
EVRESİ KAYBI
KAYBI
KKS KAYBI
KALKIŞ
UÇUŞ

Teknik özelliklerin özeti

İNİŞ

- Konum doğruluğu: Çok hassas: azami +/20 cm. (Ölçüm cihazının doğruluğu)
- Ölçüm menzili 1000 metreye kadar.
- Ölçüm sıklığı: 1-5 Hz.
- Operasyonel görev yarıçapı: 400 gramlık
prizma ile yaklaşık 1000+ m.
- GNSS yokken kalkış/uçuş/iniş kabiliyeti.

-

+
+
+

+
+
+

Yöntem RF temelli bir teorik konum destek
sistemi ile karşılaştırıldığında kuvvetli ve
zayıf yanları Tablo 2'de ifade edilmiştir.
Tablo 2. RF ve optik tabanlı sistem
karşılaştırması
ÖZELLİK
MENZİL
KONUM
DOĞRULUĞU
TESPİT EDİLME
OLASILIĞI
KARŞI TEDBİR
KARŞI TEDBİRLE
KARŞILAŞILMA
OLASILIĞI
MALİYET

4. YÖNTEMİN KULLANILABİLECEĞİ
TAKTİK KOŞULLAR
Yöntemin kullanılabileceğitaktik koşullar
Tablo 1'de gösterilmiştir. KKS sinyalleri
uyduda 20 Watt çıkış gücüne sahip ve alıcıda
!0-16 Watt gücünde olduğundan karıştırmak
için gereken güç oldukça azdır [4],[5],[6],[7].
Link sistemlerini de karıştırmak mümkündür
ancak bunun için hem çok daha fazla çıkış
gücü olan karıştırıcılara ihtiyaç duyulmakta
hem de link karıştırıldığında insansız hava
aracının gerçek zamanlı keşif gözetleme

LİNK
KARIŞTIRMASI
DURUMUNDA
KKS
KARIŞTIRMASI
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RF
YÖNTEM
YÜKSEK

OPTİK
YÖNTEM
DÜŞÜK

DÜŞÜK

ÇOK YÜKSEK

YÜKSEK
RF

ÇOK DÜŞÜK
OPTİK

YÜKSEK
$

DÜŞÜK
$
KONUM
LİNKTEN
GÖNDERİLDİĞİ
İÇİN ZOR

KULLANIMI
ZOR

KULLANILIR KULLANILIR
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Yöntemin ileri bir uygulamasında yer
istasyonu link bilgilerinin lazer haberleşme
yöntem ve cihazları ile takip edilen hava
aracına aktarılması ile tamamen RF kanaldan
bağımsızlaştırılması düşünülebilir.
şünülebilir. Ancak bu
çalışma
ma
kapsamında
bu
yeteneğin
yetene
kazanılmasına yönelik bir faaliyet icra
edilmemiştir.

İlk uçuş denemesinde takipten dü
düşme durumu
da incelenmiştir. Yer sistemi hedefi ölçüm
menzilinin sınırında kaybettiğinde
kaybetti
yeniden
otomatik tarama yaparak kilitlenmeye
çalışmaktadır
maktadır ancak takip menzilinin ucunda
olduğundan
undan yeniden kilitlenmesi çok zor
olmaktadır. Daha kısa menzillerde ise sistem,
görüş hattı nedeniyle hava aracında bulunan
reflektörü göremediği
ği durumlar hariç takipten
düşmemiştir.

5. UÇUŞ TEST DÜZENEĞİ
Ğİ
Önerilen yöntemin test edilebilmesi için uçu
uçuş
testleri planlanmıştır.

Hava aracı 2 m/s den azami hız olan 12 m/s ye
kadar olan tüm hız seviyelerinde, zig-zag ve
ani dönüşler
ler yaptırıldığında
yaptırıldığ
dahi, yakın
mesafe de (<5 m)dâhil olmak üzere takip
edilebilmiştir. Yer sisteminin hava aracının
dinamiğine
ine uyumu konusunda bir problem
görülmemiştir.

Hava grubu
• Hava aracına prizmayı geçici olarak
tutturan aparat
• 360 derece kedigözü (retro-reflektif)
prizma
• İnsansız hava aracı

Reflektör sistemi hava aracının arka tarafına,
EO faydalı yük ile yaklaşık
yaklaş aynı seviyeye
monte edildiğinden
inden hava aracının dönü
dönüşü
esnasında
doğrudan
ğrudan
karşıdan
kar
geldiği
durumlarda takip edilememi
edilememiştir. 360 derece
retro-reflektörün uygun konumlandırılması
veya kullanım doktrini olarak zig-zaglı rota
verilmesi ve sistemin kerterizinin baş
ba -kıç
omuzluktan
görüşü
şü
sa
sağlayacağı
rota
tanımlanması ile bu sorunun giderilebileceği
giderilebilece
değerlendirilmektedir.

Yer grubu
• CORS-TR den alınan konum bilgisi
ve tevcih hattı istikamet açısı
yüklenmiş seyrüsefer destek sistemi
optik bileşeni.

Şekil 3 Çok rotorlu hava aracı üzerindeki 360 derece
kedigözü prizma ve geçici tutturma amaçlı arabirim.

6. UÇUŞ TESTLERİ
Yapılan testte
yer sisteminin takip
yeteneklerinin ve takip menzilinin tespitine
Test
yönelik 3 uçuş gerçekleştirilmi
ştirilmiştir.
uçuşları yaklaşık
ık 15, 18 ve 21 dakika
sürmüştür.

şu ile takip menzilinin tespitine
Şekil 4 ilk deneme uçuşu
yönelik faaliyet. Takip azami menzili boyunca sistem
hava aracını rahatlıkla takip etmiştir.
etmi

Şekil 4’de görüldüğü
ğü üzere Uçuş
Uçu -1 deki testte
sistem uzaklaşma
şma rotasında hiç takipten
düşmemiştir. Azami koordinat ölçüm menzili
yaklaşık
ık 1100 metre olarak hesaplanmıştır.
hesaplanmı
Daha sonra dönüşş esnasında yeniden
kilitlenmeye yönelik tarama faaliyeti bazı
ölçümlerin alınmasını sağladıysa
sağ
da dönüş

Birinci uçuşun
un amacı sistemin takip
menzilinin
tespitine
yöneliktir.
Diğer
Di
uçuşlarda
da
hava
aracının
hız
limitleridâhilinde düşük
şük ve yüksek hız
basamaklarında takip edilip edilemediği
edilemedi
gözlenmiş, zig-zag manevralarında takip
başarımı denenmiştir.
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Şekil 7 ve Şekil 8’ de her üç uçuş için KKS
alıcısından alınan ve UTM koordinat
sistemine çevrilen uçuş rotası koordinat
bilgileri ve yer seyrüsefer destek sistemi
tarafından hava aracına ölçülen mesafeden
yararlanarak hesaplanan WGS-84 datumunda
UTM koordinat sistemindeki konum bilgileri
üst üste bindirilerek gösterilmektedir.

rotasında hedef kaybedilmiş olduğu için ve
doğrudan dönüş rotası izlendiğinden takip
yapılmamıştır.
Uçuş 1,2 ve 3’ün coğrafi koordinat sisteminde
derece cinsinden WGS-84 datumunda hava
aracı KKS alıcısından elde edilen rota bilgileri
WGS-84
datumunda
UTM
koordinat
sistemine çevrilerek siyah, mavi ve yeşil
renkte Şekil 5’de sağ-yukarı ekseninde ve
Şekil 6’de üç boyutlu olarak verilmiştir. Sağ
değeri verilen bölge merkez meridyeninden
itibaren metre cinsindendir ve coğrafi
koordinat sisteminde boylama tekabül
etmektedir. Yukarı değeri ekvatordan itibaren
kuzeye doğru ölçülen metre cinsinden
değerdir ve enleme tekabül eder. Rakım
değeri deniz seviyesinden yükseklik olup
uçuşlar kalkış noktasına göre 0-200 metre
irtifa farklarında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 7 Uçuş KKS rota bilgileri üzerine bindirilmiş yer
seyrüsefer destek sistemi tarafından hesaplanmış uçuş
koordinatları. (Sağ-yukarı) ekseni

Şekil 5 Üç deneme uçuşunun rota bilgileri. (Hava aracı
KKS alıcısı kaynaklı konum bilgisi)
Şekil 8 Uçuş KKS rota bilgileri üzerine bindirilmiş yer
seyrüsefer destek sistemi tarafından hesaplanmış uçuş
koordinatları. .(irtifa ekseni)

Uçuş-1’de azami menzilin tespiti için hava
aracı doğrudan uzağa gönderilmiş ve yine
mümkün olan en kısa rotada geri çekilmiştir.
Uçuş-2’ de yine azami menzil tespiti yapılmış,
ayrıca 2 m/s saniyeden 12 m(s saniyeye kadar
2 m/s saniye artışlarla yakından uzağa zig-zag
verilerek ani dönüşlerde kopma olup olmadığı
tespit edilmeye çalışılmıştır. Tüm hız
kademelerinde ani zig-zaglarda robotik yer
istasyonun takibe devam ettiği, çok kısa süreli
kaçırmalara hemen tepki verip tekrar
prizmaya kilitlenmektedir.

Şekil 6 Üç deneme uçuşunun rota bilgileri. (Hava aracı
KKS alıcısı kaynaklı konum bilgisi)
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karıştırma imkânı da tali bir uygulama olarak
mümkün olabilecektir.

Üçüncü uçuş da aynı şekilde azami menzil ve
uçuş doktrininin oluşturulmasına yönelik
deneme
maksadıyla
yapılmış,
benzer
menzilde takip bitmiştir.

8. SEMBOLLER VE KISALTMALAR
Kısaltma Açıklama
ANS
Ataletsel Navigasyon sistemi
KKS
Küresel Konumlama sistemi
RF
Radyo frekans
TACAN Tactical Air navigation
UTM
Universal Transverse Mercator
VTOL Vertical takeoff and landing
WGS-84 World Geodetic System

Sistemin kısa mesafedeki (50 metre yatay
mesafede) ani yükselişlere (50-100 metre
yükseliş) rağmen dikey eksende özellikle
kalkış anında hedefi kaçırmadığı ve
prizmadan kopmadığı görülmüştür.
7. SONUÇ
Bu deneme sonucunda

9. KAYNAKLAR
- Mevcut prizma sistemi ile 1000-1100
metreye kadar, hava aracının bütün hızlarında
(2-12 m/s) hassas takip ve koordinat tespiti
yapılabildiği,
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- Sistemin hava aracı dinamiğini çok yakın
mesafe de dâhil olmak üzere takip edebildiği,
böylelikle kalkış, uçuş ve iniş aşamalarının
tamamında hassas konum bilgisinin yaklaşık
+/-20 cm hassasiyetle 2 ila 5 Hz arasında
ölçülebildiği,
- Bu konum bilgisinin link üzerinden
aktarılması
ile
hava
aracını
GNSS
sistemlerinin kullanılamadığı ortamlarda hava
aracını yaklaşık 1100 metre yarıçaplı bir
alanda kullanmaya imkân sağlayabileceği
sonucuna varılmıştır.
Sistem kalkış anından itibaren çok hassas
konum üretebildiği için link temelli RF
yöntemlere nazaran kısa mesafelerde de başarı
sağlayabileceği ve özellikle kritik kalkış ve
iniş safhalarında hassas konumlandırma
yapabileceği, bu yönüyle RF link temelli
yöntemlerden ayrıldığı değerlendirilmektedir.
Önerilen yöntem kablolu çok rotorlu İHA
temelli devamlı gözetleme sistemlerinin statik
görevlerinde hassas kalkış, hassas iniş ve
hassas konumlandırma faaliyetlerini de
gerçekleştirebilecektir.
Görüntü
tabanlı
sistemlerin ilk kalkış anından itibaren konum
destek imkânı bulunmamaktadır. RTK’lı
sistemler hassasiyet olarak yöntemle benzerlik
gösterse de KKS karıştırması altında çalışmaz.
Aynı zamandakoruma amaçlı elektronik
taarruz maksadıyla hava aracı üzerine düşük
güçte karıştırıcı monte edilerek havadan
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ÇİFT KADEMELİ VİDALI KOMPRESÖR VE MOTOR GRUBUNA AİT
TİTREŞİM TAKOZLARININ HARMONİK ANALİZ İLE
OPTİMİZASYONU
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Kompresör imalatçıları; güvenilir, yüksek verimli ve düşük maliyetli yeni kompresör
tasarımları geliştirebilmek için analitik araçlara ihtiyaç duymaktadır. Makinanın dinamik
davranışını öngörebilmek için matematik modelin geliştirilmesi makina tasarımında önemli
ölçüde zaman kazandırmakla birlikte prototip sayısını ve geliştirme maliyetlerini
azaltmaktadır. Bu çalışmada; çift kademeli vidalı kompresörün titreşim takozları üzerindeki
dinamik davranışlarını incelemek üzere doğrusal olmayan bir model geliştirilmiştir. Titreşim
modelinin çözümü için Ansys Workbench yazılımı ile MSUP (Mode Superposition
Harmonic Analysis) analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan titreşim ve yer değiştirme değerleri
deneysel olarak ilgili makinanın titreşim davranışları ile karşılaştırılmış ve iyi bir uyum
gözlenmiştir. Bu gözlemler çalışmada sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Vidalı kompresör, Hareket denklemi, Harmonik, Titreşim, Ansys,
Mod, Superposizyon.

OPTIMIZATION OF VIBRATION MOUNTS OF TWO-STAGE SCREW COMPRESSORS
AND ELECTRIC MOTOR WITH HARMONIC ANALYSIS
ABSTRACT

Compressor manufacturers need analytical tools to develop reliable, highly efficient and
profitable new compressors. Researching the mathematical model to predict the dynamic
behavior of the machine saves considerable time in machine design and reduces the cost
and costs of prototypes. In this study, we examine a model that was not born to examine
the vibration wedges of a double-stage screw compressor.[1] MSUP (Mode Superposition
Harmonic Analysis) analysis was performed with Ansys Workbench software to solve the
vibration model. The resulting vibration and displacement were experimentally compared
with the vibrations of the relevant machine and a good fit was observed. These
observations are presented here.
Keywords: Screw Compressor, Motion Equation, Harmonic, Vibration, Ansys, Mode,
Superposition.
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büyüğü de motor ve vida grubunun dinamik
çalışma
şartlarındaki
titreşim
sönümlemesinin tam yapılmamasıdır. Bu
sorunun giderilmesi için takozlar üzerindeki
titreşimlerin analizleri ve optimizasyon
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın
ileride daha verimli, daha sessiz ve daha
güvenilir
vidalı
kompresörler
tasarlanmasına
ışık
tutması
hedeflenmektedir.

1. GİRİŞ

Vidalı kompresörlerde dinamik yüklerin ve
hız
dalgalanmalarının
azaltılması
kompresörün titreşim seviyelerinin de
azaltılmasını
sağlayacaktır.
Titreşim
seviyelerinin düşürülmesi ise titreşim
kaynaklı olası hasarları azaltır ve kompresör
ömrünü artırıcı yönde etkilemektedir. Buna
ek olarak titreşim seviyelerinin düşürülmesi,
makinenin gürültü düzeyinin de düşürülmesi
anlamına gelmektedir. Kompresörlerde
yapılan birçok çalışma bu problemin
çözümü konusunda faydalı bir yaklaşım
sunmaktadır. Bu çalışmada Şekil 1’de
gösterilen çift kademeli vidalı kompresörün
ANSYS Workbench ile MSUP (Mode
Superposition Harmonic Analysis) analizi
yapılmıştır.
Ansys analizinin yapılabilmesi için
öncelikle literatürde kompresör gövdelerinin
ve kompresör alt parçalarının harmonik
analizleri incelenmiştir. Bu işlemlerin
yanında
yapısal
parçaların
gövde
sönümlemeleri ve titreşim takozlarının yük
altındaki titreşim davranışlarını veren
matematiksel modeller incelenmiştir.
Vida ve motor kütleleri, titreşim takozlarının
konumları ve sertlik değerleri kompresör
sisteminin titreşim değerlerinde doğrudan
etkilidir [2, 3]. Kütle merkezlerinin doğal
frekanslar altında Modal analiz değerlerinin
Harmonik analiz ile sonuçlandırılması
sayesinde takozlar üzerindeki doğal frekans
esnasında ortaya çıkacak titreşim tepki hızı,
titreşim deformasyonu, titreşim stresi
değerleri sonuçlandırılmış ve titreşim
takozları bölgesel olarak optimize edilmiştir.
Bu optimizasyon çerçevesinde takozun
konumuna göre üzerine gelen deplasman
miktarının hangi takoz sertliği ile
karşılanması gerektiği belirlenmiştir.
ISO 2151 standardına göre belirtilen gürültü
değerleri 80 db civarındadır. Bu nedenle
DALGAKIRAN Kompresörlerinde de bu
standartlara
uygunluk
aranmaktadır.
Kompresörlerdeki
gürültü
seviyesini
olumsuz yönde etkileyen en önemli
faktörlerden biri de titreşimdir. Bu titreşimin
kompresörlerdeki
kaynaklarından
en

2. MATEMATİK MODEL

Motor, bellhousing ve vida bağlantıları şekil
1 üzerinden görülebilir. Buna ek olarak,
takozların konumlandırmaları da bu şekil
üzerinde gözlemlenebilir.

Şekil 1. Çift kademeli vidalı kompresörün
genel görünüşü

Çift kademeli vidalı kompresör gibi
tabandan titreşim absorbsiyonlu gövdeden
döner tahrikli sistemlerin sonlu elemanlar
programlarında
kullanılan
matematik
modelleri çıkarılmıştır.
Doğal frekans değeri XZ düzleminde Y
eksenine paralel bir eksen etrafında açısal
hız değeri ile dönen 𝐹0 kuvveti ve Y ekseni
etrafında hareket eden salınım momenti
𝑀𝑜 = sin(𝜔𝑡)’dir [4].
𝐹𝑥 = 𝐹0 cos 𝜔𝑡
𝑀𝑥 = 0

(2)

𝐹𝑦 = 0

(3)

𝑀𝑦 = 𝐹0 (𝑑𝑧 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 − 𝑑𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡)
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𝐹𝑧 = 𝐹0 sin 𝜔𝑡0

(5)

𝑀𝑧 = 0

𝑓𝑧 =

(11)

(6)
3. ANALİZ ÖN HAZIRLIĞI

X, Y, Z ekseninde atalet momentlerinin
tanımı şu şekildedir.
𝐼𝑥𝑦 = 𝐼𝑥𝑧 = 𝐼𝑦𝑧 = 0

Ansys Workbench ile Harmonik Analiz
yapma işlemi için ön hazırlık yapmak
oldukça önemlidir. Analizin süresi,
doğruluğu ve düzenlenebilir bir kalitede
olması açısından özellikle geometri üzerinde
sistemin ağırlık merkezini değiştirmeyecek
şekilde Mesh elemanlarının daha rahat
uygulanabilmesi
hedeflenmiştir.
Bu
sebeplerle motor ve vida üzerinde bulunan
çok karmaşık yapılar silinerek model boyutu
küçültülmüştür.

(7)

Tek düzlemde değerlendirilirse takozlardan
kaynaklı desteklerin hareket denklemine
konulur ve düzenlenebilir [5].
Denklem 8, takoz kuvvetlerinin x, y ve z’de
sinüzoidal olarak sistemi dengede tuttuğunu
göstermektedir. Bu denklemde, k sembolü
takozun sönümleme katsayısını, a da
deplasmanını belirtmektedir.
∑ 𝑘𝑦𝑦 𝑎𝑥 = ∑ 𝑘𝑧𝑧 𝑎𝑥 = ∑ 𝑘𝑦𝑦 𝑎𝑥 𝑎𝑧 = ∑ 𝑘𝑧𝑧 𝑎𝑥 𝑎𝑦 = 0

Montaj parçalarının birbirleri ile bağlantıları
(Joint ve Connection olarak isimlendirilir.)
gerçekte kullanılan cıvata-somun ve kaynak
bağlantılarında
gereken
bağlantı
unsurlarından hangisi gerekiyorsa ona göre
düzenlenmiştir. Bu bağlantı işlemleri ve
sınırları sistemin gerçeğe en yakın şekilde
doğal titreşim davranışları sağlaması ve
bağlantı
noktalarında
titreşim
sönümlemelerini daha düzgün yapması
açısından çok önemlidir.

(8)

Motordan kaynaklanan sinüzoidal titreşim
yapısı
dönme
hareketlerinin
açıları
üzerinden yeniden değerlendirilirse x, y ve z
ekseni için lineer olarak u,v ve w değerleri
açısal olarak da alfa, beta ve gama
değerlerinin sıfıra eşit olması gerekmektedir.
Bu değerlerin dengede olması denklem 9’da
gösterilmiştir.
𝑢=𝑣=𝑤=𝛼=𝛽=𝛾=0

Mode Superposition Harmonic Analysis
olarak adlandırılan Static Structural>Modal
Analysis>Harmonic Response analizlerinin
sırası ile modellenmesi için bu montajlanmış
parça
SpaceClaim
ortamında
basitleştirildikten sonra Statik analiz
yapılmak suretiyle ağırlık ve moment
yüklerine maruz kalmıştır. Statik analiz
motor ve vida parçalarının takozlara
uyguladıkları ağırlık ön gerilmesini Ansys
programına tanımlamak için yapılmıştır.
Sistemin geometrisinden kaynaklanan Mode
yapıları ve titreşim sonuçları ile statik
analizin takoz üzerine en yüksek mertebede
etki yapması sağlanmıştır. Şekil 3 analiz
yapılan modelin basitleştirilmiş halini
göstermektedir. Tablo 1’de verilen değerler
ile kompresör üzerine etkiyen yükler
verilmiştir. Motor ve Vida parçalarının
ağırlığı Y ekseninde (düşey eksen), Motor

(9)

Tek eksendeki titreşim değerlendirilirse x
eksenindeki
deplasman
değerinin
formülasyonu şu şekildedir;
𝑥0
=𝑇=
𝑢0

1 4𝑘𝑧
√
2𝜋 𝑚

1
𝜔2
1− 2
𝜔𝑛

(10)

ω değeri sistemin çalışma frekansı 𝜔n ile eşit
olduğu durumda sistem rezonansa girer ve
tek
eksendeki
deplasman
sonsuz
𝑘

mertebelerine ulaşır. 𝜔𝑁 = √(𝑚)olarak
değerlendirilir ve 10 numaralı denklemde
yerine yazılırsa sistemin frekansı şu şekilde
olur [6,7];
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dönme momenti devir sayısından kaynaklı
sinüzoidal olarak etki eder ve X
eksenindedir. Takozların yay katsayıları da
X, Y ve Z eksenlerinde aynı olarak konik bir
takozun yay katsayısı olarak verilmiştir. Bu
değerler
Dalgakıran
kompresör
bünyesindeki kompresörlerden DPR-D 200
serisi tasarım değerleridir.

Factor değeri düşükse Ansys programında
daha fazla Mode sayısı hesaplanmalıdır.
Tablo 2’de ANSYS yazılımında elde edilen
geometrinin Participation Factor değerleri
görülmektedir ve bu değerler %100’e yakın
olduğundan 6 Mode sayısında bırakılmıştır.
Tablo 2. Modal Analiz Participation Factor
X ekseni
%99.455
Y ekseni
%97.830
Z ekseni
%96.734
X Rotasyonu
%99.033
Y Rotasyonu
%96.262
Y Rotasyonu
%98.125

Her 6 Mode yapısına göre doğal frekansların
Ansys üzerindeki görselleri Şekil 5, 6, 7, 8,
9 ve 10’da sunulmuştur. Şekil-5’te 4,74 Hz
doğal frekansındaki maksimum ve minimum
deplasman değerleri görülmektedir.

Şekil 3. Modelin basitleştirilmiş hali
Tablo 1. Statik analiz yükleri ve diğer girdiler
Motor Ağırlığı
1527 kg
Vida Ağırlığı
1365kg
Diğer Parçaların Ort. Ağırlığı 200kg
Motorun maks. Momenti
1285 Nm
Motor çalışma frekansı
25Hz(1500RPM)
Takoz Yay Katsayısı
3074 N/mm

Şekil 5. Mod Yapısı-1 (Mode Shape-1)

Şekil-6’te 8,10 Hz doğal frekansındaki
maksimum ve minimum deplasman
değerleri görülmektedir.
Şekil 4. Statik Analiz

Elde edilen Statik analiz sonuçları
Workbench ortamında Ön gerilmeli Modal
analiz yapılmak üzere sonuç kısmından
Modal Analysis ile bağlanmıştır.
Şekil 6. Mod Yapısı-2 (Mode Shape-2)

Bu analiz ile toplamda 6 adet frekans noktası
hesaplatılmış ve sistemin kütlesel olarak
modal analize katılma oranı (Participation
Factor) hesaplatılarak frekans aralığı ve 6
adet girilen Mode sayısı teyit edilmiştir.
Participation Factor değerinin %100’e yakın
olması beklenmektedir. Bu değer yüksek
olduğunda Ansys için belirlenen Mode
sayısı uygundur demektir. Eğer Participation

Şekil-7’de 10,65 Hz doğal frekansındaki
maksimum ve minimum deplasman
değerleri görülmektedir.
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Bu doğal frekans değerlerine göre
makinenin çalışma frekansı olan 25 Hz için
hiçbir doğal frekans değeri sürekli rezonansa
neden olmamaktadır. Ancak makine rejim
durumuna geçene kadar 0-1500 d/d arasında,
yukarıda verilen doğal frekans değerlerinde
anlık olarak rezonans genlikleri oluşması
beklenecektir. Bu nedenle Modal Analiz
sonuçları Harmonic Response analizine
aktarılarak doğal frekans noktalarında ortaya
çıkacak titreşim genlikleri gözlemlenmiştir.
Modal Analiz sonucunda elde edilen
geometrik hareketler Harmonic Response
analizine eklenerek Mode Superposition
Analysis tamamlanmıştır [8]. Bu kapsamda
6 adet mode yapısı dinamik olarak analiz
edilmiş ve aşağıda verilen frekanslarda
özellikle motor tarafındaki takozlarda daha
yüksek titreşim değerlerine ulaşıldığı
gözlenmiştir. Şekil 14-15-16’da maksimum
ve
minimum
titreşim
bölgelerinin
görselleştirmesi, Şekil 11-12-13’te de bu
maksimum ve minimum bölgelerin sayısal
değerleri verilmiştir. Bu sonuçlar ile motor
tarafında bulunan takozların yaylanma
katsayılarının artırılması gerektiği sonucuna
varılmıştır. Bu nedenle motor tarafında
kullanılan 3074 N/mm yay katsayısına sahip
takozlar yerine 4140 N/mm yay katsayısına
sahip takozlar ile analiz tekrarlanmıştır.

Şekil 7. Mod Yapısı-3 (Mode Shape-3)

Şekil-8’de 11,98 Hz doğal frekansındaki
maksimum ve minimum deplasman
değerleri görülmektedir.

Şekil 8. Mod Yapısı-4 (Mode Shape-4)

Şekil-9’da 16,72 Hz doğal frekansındaki
maksimum ve minimum deplasman
değerleri görülmektedir.

a. 3074 N/mm yay sertliğinde 6 adet
takoz ile yapılan analiz sonucu
Şekil 9. Mod Yapısı-5 (Mode Shape-5)

Şekil-10’da 30,06 Hz doğal frekansındaki
maksimum ve minimum deplasman
değerleri görülmektedir.

Şekil 11. X Ekseninde Frekans Tepkisi

Şekil 12. Y Ekseninde Frekans Tepkisi
Şekil 10. Mod Yapısı-6 (Mode Shape-6)
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Şekil 19. Z Ekseninde Frekans Tepkisi
Şekil 13. Z Ekseninde Frekans Tepkisi

Şekil 20. X Ekseni Titreşim Hızı
Şekil 14. X Ekseni Titreşim Hızı

Şekil 21. Y Ekseni Titreşim Hızı
Şekil 15. Y Ekseni Titreşim Hızı

Şekil 22. Z Ekseni Titreşim Hızı
Şekil 16. Z Ekseni Titreşim Hızı

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Motor tarafında kullanılan takozların
yaylanma katsayısı 3074 N/mm olarak
kullanıldığında motor tarafında yüksek
titreşim değerleri gözlemlenmektedir. Motor
tarafındaki takozların yaylanma katsayıları
artırılarak
titreşimin
takozlara
eşit
dağıtılması amaçlanmış ve bu takozlar 4140
N/mm sertliğe sahip takozlarla tekrardan
analiz edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre motor tarafında
gözlemlenen titreşim yoğunluğu sistemdeki
diğer bölgelere de dağıtılmış ve titreşim hızı
değerleri büyük ölçüde düşürülmüştür. Aynı
zamanda takozların sönümleme miktarları
da Tablo 3’te verilmiştir.

b. Motor tarafında 4140 N/mm (2 adet),
Vida tarafında 3074N/mm (4 adet)
takoz ile yapılan analiz sonucu

Şekil 17. X Ekseninde Frekans Tepkisi

Şekil 18. Y Ekseninde Frekans Tepkisi
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Tablo 4’te analiz ve deneysel sönümleme
değerleri tabloda görülmektedir. Bu
tablolardan da anlaşılacağı üzere iki
karşılaştırma yakın çıkmıştır.

Tablo 3. İki analizin X, Y ve Z eksenlerindeki
titreşim hızlarının karşılaştırması

X
ekseni
titreşim
hızı
Y
ekseni
titreşim
hızı
Z
ekseni
titreşim
hızı

İlk
Analiz
Titreşim
Hızı

Son
Analiz
Titreşim
Hızı
2,83
mm/s

İlk
Deneysel
Titreşim
Hızı
Sonucu
5,51
mm/s

Son
Deneysel
Titreşim
Hızı
Sonucu
2,94
mm/s

5,78
mm/s

7,45
mm/s

3,21
mm/s

7,38
mm/s

3,36
mm/s

6,21
mm/s

3,74
mm/s

6,40
mm/s

3,55
mm/s
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Tablo 4. İki analizin X, Y ve Z eksenlerindeki
sönümlerinin karşılaştırması
İlk
Son
İlk
Son
analiz
analiz
deneysel Deneysel
sönüm
sönüm
sönüm
Titreşim
değerleri değerleri değerleri Hızı
Sonucu
X ekseni 5,74 mm 3,79 mm 5,62 mm 3,73 mm
takoz
sönüm
değerleri
Y ekseni 0,36 mm 0,27 mm 0,30 mm 0,19 mm
takoz
sönüm
değerleri
Z ekseni 0,29 mm 0,22 mm 0,23 mm 0,21 mm
takoz
sönüm
değerleri
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SAF YÖNELİM HAREKETLERİNİ SAĞLAYAN ÜÇ SERBESTLİK
DERECELİ BİR PARALEL PLATFORMUN KİNEMATİK VE DİNAMİK
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Paralel platformlarda, kullanılan eyleyici sayısı, mafsal sayısı ve bunların yerleşimi ile farklı
sayılarda öteleme ve yönelim serbestlik dereceleri elde edilebilir. Bu çalışmada, görüntüleyici
sistemlerin bulanıklaşma ve kontrol sistemi kararlılaştırma çevriminin başarımının sınanabilmesi
ihtiyacıyla, üç serbestlik dereceli paralel eksenli bir platform ile yüksek frekans ve düşük genlikli,
saf yönelim hareketlerinin sağlanabileceği bir sistem önerilmektedir. Kinematik analizler daha
önceki çalışmalarda ele alınan ve bilinen formda yapılmış olup, daha önceki çalışmalarda
mekanizmanın dinamik analizi için pek tercih edilmemiş olan Newton-Euler yöntemi uygulanmıştır.
Bahsedilen yöntemlerle bilgisayar benzetimleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üç serbestlik dereceli paralel platform, kinematik analiz, dinamik modelleme,
Newton-Euler yöntemi.

KINEMATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF A THREE-DOF PARALLEL PLATFORM
THAT PROVIDES PURE ROTATIONAL MOTION
ABSTRACT
With parallel platform manipulators, it is possible to obtain different rotational and orientational
degrees of freedom by using several number of actuator and joints. In this study, a type of spherical
parallel manipulator is proposed to perform control system stabilization loop tests of imaging system
and blurring effect tests of optical systems are done by three degrees-of-freedom (DOF) manipulator
with all pure rotational degrees of freedom. Kinematic analysis is done by applying the known
procedure from previous works for this parallel manipulator. However, dynamic analysis of this
mechanism is done by Newton-Euler methodology, which is not popular on 3-DOF parallel platform
with this type of leg configuration. Computational work has been done by following procedure and
the simulation results are discussed.
Keywords: 3-DOF parallel platform, kinematic analysis, dynamic modelling, Newton-Euler
method.
1. GİRİŞ

daha kolay gerçeklenebilmektedir. Fakat
paralel eksenli mekanizmaların çalışma
uzaylarının
sınırlı
olması,
parametre
değişkenliğinin çok olması, bozucu girişlerin
sistemi ciddi şekilde etkileyip kolayca kararsız
hale getirebilmesi, eyleyicilerin (kontrol
uzuvlarının) birbirine paralel olması gibi
etkenler
nedeniyle
paralel
eksenli
mekanizmaların eyletim ve kontrolünde
zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorluklar, çeşitli
yöntemlerin geliştirilmesi ile aşılabilmektedir
[1,2].

Paralel eksenli manipülatörler, seri kollu
manipülatörlerden farklı olarak yüksek yük
kapasiteleri, yüksek dayanım, artan tepki hızı,
yüksek doğruluk ve rijitlik gibi üstünlüklere
sahiptir.
Seri
kollu
manipülatörlerin
gerçekleştiremeyeceği veya daha düşük
başarım
sağlamış
olduğu
hareket
benzetimcileri,
titreşim
tezgahları,
kararlılaştırma (stabilizasyon) platformları gibi
sistemler paralel manipülatörler kullanılarak
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Üç serbestlik dereceli paralel platformlar ise
genel olarak, üç öteleme serbestlik dereceli
(3T), dönme ve öteleme serbestlik dereceli
platformlar (2R1T veya 2T1R) şeklinde olup,
tam küresel paralel manipülatörler (3R)
çalışma uzayının darlığı nedeni ile belirli türde
amaçlar için kullanıldıkları için daha nadir
olarak gözlemlenmiştir. Bu sistemlerde
platformun tabana göre öteleme hareketini
kısıtlayacak fakat açısal hareketlerine izin
verebilecek türde bir pasif bacak yapısı da
mevcuttur. Aksi taktirde, platform açısal
hareketlerine eşlik eden ve istenmeyen
parazitik hareketlerin oluşumuna karşı bir
tedbir bulunmamış olacaktır.

Paralel eksenli mekanizmalar Gough ve
Stewart’ın ayrı ayrı yaptığı çalışmalar ile
ortaya çıkmış olan 6 serbestlik dereceli GoughStewart Platformu (veya daha yaygın adı ile
Stewart Platformu) olup, bu mekanizmalar
oldukça önemli yer edinmişlerdir. Fakat paralel
manipülatör gerektiren her uygulamada altı
serbestlik dereceli hareketlerin tamamına
gereksinimin duyulmayacağı anlaşılmıştır [3].
Bu nedenle daha düşük serbestlik dereceli
paralel mekanizma çalışmaları yapılmıştır. Üç
serbestlik dereceli paralel mekanizma Hunt [4]
tarafından ileri sürülüp, kinematik ve dinamik
analizler Lee ve Shah [2] tarafından NewtonEuler yöntemi ile yapılmış olup bu konuda
hatırı sayılır miktarda çalışma ve yayın
bulunmaktadır.

2. MATERYEL METOD
2.1. Mekanizmanın Analizi
Genel bir 3-UPS (İng. Universal-PrismaticSpherical) manipülatörünün görseli Şekil 1 ile
gösterilmiştir.

Newton-Euler yöntemi temel olarak, rijit bir
cismin üç boyutlu uzayda, kuvvet ve moment
denge denklemlerinin kurularak dinamik
analizinin yapıldığı yöntemdir.
Üç boyutlu uzayda hareket edebilme imkanına
sahip olan paralel eksenli mekanizmalar,
öteleme yönünde üç adet (x, y, z) ve dönme
yönünde de üç adet (α, β, γ) olmak üzere altı
serbestlik derecesine sahip olabilir.
Artık eyletim (İng. redundant actuation) ile
mekanizmanın
serbestlik
derecesi
ve
mekanizmanın maharet (İng. dexteriousness)
özellikleri artırılabilmekte fakat bu durum,
zaten karmaşıklık derecesi yüksek olan
mekanizma
dinamiğinin
daha
da
karmaşıklaşmasına ve denetim yükünün
artmasına neden olabilmektedir.

Şekil 1: Öteleme serbestliği kısıtlanmış bir 3-UPS
paralel manipülatör [4].

Genellikle iki, üç, dört, ve altı serbestlik
dereceli paralel eksenli mekanizmalar istenilen
uygulamalar için tercih edilmektedir. Özellikle
altı serbestlik dereceli paralel eksenli platform
Gough-Stewart Platformu olarak bilinmekte
olup kullanım alanı oldukça fazladır.
Serbestlik derecesi, bacaklarda aktif eleman
olarak kullanılan eyleyici sayısına göre
değişmektedir.

Her bacak, tabandan platforma, sırasıyla birer
adet kardan (İng. Universal Joint), kayar (İng.
Prismatic Joint) ve küresel (İng. Spherical
Joint) mafsal ile bağlıdır. Bu bacak bağlantı
şekli ile bacaklar kendi ekseninde yuvarlanma
ve yunuslama serbestlik derecesine sahip
olurken kendi ekseni etrafında dönmelerine
izin verilmez. Her üç bacak da uçlarından,
platformun oluşturduğu düzlemde ve tabanın
oluşturduğu düzlemde bir eşkenar üçgenin
köşelerine denk gelecek şekildeki noktalardan
bağlıdır. Bu nedenle, bacakları merkez nokta
ile birleştiren doğrular birbiri ile 120 derecelik
bir açı yapmaktadır. Burada, tabanın
merkezinden platforma doğru çıkan bir dikme,

Bu çalışmada, her bir eksendeki dönüş açıları
ve hızları kontrol edilmek istendiği için üç
parametreli (𝑞𝑞 = [𝜙𝜙 𝜃𝜃 𝜓𝜓] ile yönelim
açıları ile kontrol edilen) bir sistem
öngörülmüştür. Bu da üç serbestlik dereceli bir
paralel eksenli platforma tekabül etmektedir.
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ile kapalı kinematik bir halka elde edilmiş olup
aşağıdaki denklem yazılabilir.

bir küresel mafsal ile taban ve platform merkez
noktalarını birbirine bağlayacak bir kinematik
kısıt oluşturarak sistemin öteleme hareketleri
kısıtlanır ve parazitik hareketlere karşı
gürbüzlük sağlanır. Platform, bu hali ile üç adet
dönme serbestliği kazanabilmektedir.

𝑨𝑨

Mekanizmanın devingenlik (İng. mobility)
analizi Grübbler denklemleri ile yapıldığında,
serbestlik derecesinin üç olduğu aşağıdaki
eşitlik yardımıyla görülmektedir.
n

(1)

i =1

= 6(3 − 6 + 1) + 3 * (1 + 1 + 3) = 3

Burada;

m:
λ:

mafsal sayısı,

fi :

her bir mafsalın serbestlik derecesi

(2)

ve taban ile platform eksen takımları arasındaki
uzunluğu vektörel olarak ifade eden 𝒙𝒙 ise

(3)

şeklinde elde edilir. Sabit eksen takımına göre,
hareketli eksenin yönelimini ifade eden
yönelim matrisi ise 3-1-3 Euler açıları
kullanılarak aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

uzayın

l:
j:

�⃗𝒊𝒊 = �𝒃𝒃⃗𝒊𝒊 − 𝒂𝒂
�⃗𝒊𝒊
𝑳𝑳

�⃗ = 𝑨𝑨��⃗
𝒙𝒙
𝑷𝑷𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩

mekanizmanın serbestlik derecesi,
mekanizmanın bulunduğu
serbestlik derecesi,

(1)

Burada, {B} eksen takımında tanımlı olan
hareketli platformun bağlantı noktaları 𝑩𝑩𝒃𝒃𝒊𝒊 ,
{A} eksen takımında 𝑨𝑨𝒃𝒃𝒊𝒊 şeklinde ifade
edilmiştir. Taban ve hareketli platformun
�⃗𝒊𝒊
bağlantı noktaları arasındaki vektör 𝑳𝑳

2.2. 3-UPS Manipülatörünün Devingenlik
Analizi

m = λ (l − j − 1) + ∑ f i

𝒃𝒃𝒊𝒊 = 𝒙𝒙 + 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 . 𝑩𝑩𝒃𝒃𝒊𝒊

uzuv sayısı,

𝑨𝑨
𝑩𝑩𝑹𝑹

𝒄𝒄𝒄𝒄
= �𝒔𝒔𝒔𝒔
𝟎𝟎

−𝒔𝒔𝒔𝒔
𝒄𝒄𝒄𝒄
𝟎𝟎

𝟎𝟎 𝟏𝟏
𝟎𝟎� �𝟎𝟎
𝟏𝟏 𝟎𝟎

𝒄𝒄𝒄𝒄
𝟎𝟎
𝟎𝟎
𝒄𝒄𝒄𝒄 −𝒔𝒔𝒔𝒔� �𝒔𝒔𝒔𝒔
𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒄𝒄𝒄𝒄
𝟎𝟎

−𝒔𝒔𝒔𝒔 𝟎𝟎
𝒄𝒄𝒄𝒄 𝟎𝟎�
𝟎𝟎
𝟏𝟏

(4)

Burada, c ve s harfleri sırasıyla kosinüs ve
sinüs trigonometrik fonksiyonlarını, 𝝓𝝓 açısı zekseninde istenen yönelim miktarını, 𝜽𝜽 açısı
yeni oluşan eksen takımına göre x-ekseninde
istenen yönelim miktarını, 𝝍𝝍 açısı ise en son
oluşan eksen takımına göre z-ekseninde
istenen yönelim miktarını derece olarak temsil
etmektedir. Platformun açısal hızı ���⃗
𝝎𝝎 ve açısal
��⃗ ise aşağıdaki gibidir:
ivmesi 𝜶𝜶

olarak ifade edilmektedir.

3. MEKANİZMANIN İNCELENMESİ
3.1 Ters Kinematik Analiz
Paralel robotik yapılar için ters kinematik
analiz, kartezyen uzayda hareketli platformu
belirli bir konum ve yönelime getirmek için
eklem uzayında, eyleyicilerin yardımı ile
uzuvların gerçekleştirmesi gereken öteleme
veya dönme hareketlerinin elde edilmesidir.
Altı serbestlik dereceli Stewart platformu için
oldukça fazla yayında ters kinematik analize
değinilmiş olup, benzer yaklaşım ilgilenilen üç
serbestlik dereceli platforma aşağıdaki gibi
uyarlanmıştır [6].

𝜽𝜽̇𝒄𝒄𝒄𝒄 + 𝝍𝝍̇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
���⃗ = �𝜽𝜽̇𝒔𝒔𝒔𝒔 − 𝝍𝝍̇𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄�
𝝎𝝎
𝜽𝜽̇ + 𝝍𝝍̇𝒄𝒄𝒄𝒄
��⃗
𝜶𝜶

̇ ̇ 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 + 𝜽𝜽̈𝒄𝒄𝒄𝒄 + 𝝍𝝍̈𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝜽𝜽̇𝝓𝝓̇𝒔𝒔𝒔𝒔 + 𝝍𝝍̇𝝓𝝓̇𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 + 𝝍𝝍𝜽𝜽
= �𝜽𝜽̇𝝓𝝓̇𝒄𝒄𝒄𝒄 + 𝝍𝝍̇𝝓𝝓̇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 − 𝝍𝝍̇𝜽𝜽̇𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 + 𝜽𝜽̈𝒔𝒔𝒔𝒔 − 𝝍𝝍̈𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄�
−𝝍𝝍̇𝜽𝜽̇𝒔𝒔𝒔𝒔 + 𝜽𝜽̈ + 𝝍𝝍̈𝒄𝒄𝒄𝒄

Şekil 1’de görüldüğü gibi, yönelim matrisi 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹
olmak üzere, sabit {A} eksen takımında
gösterilen taban ile, hareketli {B} eksen
takımında iliştirilen hareketli platformun
köşeleri ile merkezindeki bağlantılar yardımı

(5)

(6)

Taban ve hareketli platformun bağlantı
noktaları arasındaki uzunluk 𝒍𝒍𝒊𝒊 ise aşağıdaki
gibi hesaplanabilir:
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𝒍𝒍𝒊𝒊 = �𝑳𝑳𝒊𝒊 . 𝑳𝑳𝑻𝑻𝒊𝒊

𝟐𝟐

= �(𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊 )𝟐𝟐 + �𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊 � + (𝒃𝒃𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊 )𝟐𝟐

(7)

(8)

Daha önceki çalışmalarda üç serbestlik
dereceli paralel manipülatörler için temel ters
dinamik analizler Lagrange yöntemi ile elde
edilmiştir [5]. Bu çalışmada ise Newton-Euler
yöntemi ile ilgili analiz yapılacaktır.

𝑙𝑙𝑖𝑖̇ =

(11)

𝒍𝒍̇𝒊𝒊 = �𝒃𝒃⃗̇ 𝒊𝒊 ⋅ �𝒏𝒏̇⃗𝒊𝒊 = 𝝎𝝎 × 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 . 𝑩𝑩𝒃𝒃𝒊𝒊 ⋅ �𝒏𝒏̇⃗𝒊𝒊

(12)

𝒍𝒍̇𝒊𝒊 = 𝑱𝑱𝒊𝒊 ⋅ 𝝎𝝎

(13)

Bacak uzama hızları 𝒍𝒍̇𝒊𝒊 ise aşağıdaki gibi elde
edilebilir:

𝒍𝒍̇𝒊𝒊 =

𝒒𝒒̇ = [𝝓𝝓̇

𝜽𝜽̇

𝝍𝝍̇]

𝒍𝒍𝒊𝒊 𝟐𝟐

(23)

(24)

−1
1
�𝐿𝐿𝑖𝑖 . 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑖𝑖 � 2 �𝐿𝐿�⃗̇ 𝑖𝑖 𝐿𝐿�⃗𝑖𝑖 + 𝐿𝐿�⃗𝑖𝑖 𝐿𝐿�⃗̇ 𝑖𝑖 �
2

(25)

𝐿𝐿�⃗̇ 𝑖𝑖 = 𝜔𝜔 × 𝑩𝑩𝐴𝐴𝑅𝑅 ⋅ 𝐵𝐵𝑏𝑏𝑖𝑖

(26)

3.3 Mafsal Kinematik Parametreleri

Eklem hızları ile tabla açısal hızları arasındaki
ilişkiyi tanımlayan Jacobian matrisi 𝑱𝑱𝟏𝟏 ise
aşağıdaki gibidir:

𝟑𝟑×𝟑𝟑

�⃗̇ 𝒍𝒍 − 𝑳𝑳
�⃗𝒊𝒊 𝒍𝒍̇𝒊𝒊
𝑳𝑳
𝒊𝒊 𝒊𝒊

(22)

ve bacak uzama hızı vektörünün türevi;

�𝒃𝒃⃗̇ = 𝝎𝝎 × 𝑨𝑨𝑹𝑹 . 𝑩𝑩𝒃𝒃
𝒊𝒊
𝑩𝑩
𝒊𝒊

−𝟏𝟏
𝑱𝑱−𝟏𝟏
𝟏𝟏 𝑱𝑱𝟐𝟐 𝒒𝒒̇

(21)

Denklem ( 8 ) yardımıyla;

(10)

. 𝑩𝑩𝒃𝒃𝟑𝟑 × �𝒏𝒏̇⃗𝟑𝟑

𝒏𝒏̇ 𝒊𝒊 = (𝝎𝝎 × 𝒏𝒏𝒊𝒊 )

�⃗𝒊𝒊 . 𝑳𝑳
�⃗𝒊𝒊
𝒍𝒍𝒊𝒊 = �𝑳𝑳

Burada oluşturulan mekanizma hareketli
platformun sadece yönelim hareketlerini
yapmasına izin verdiği için öteleme hareketleri
ve bunların türevi bulunmamaktadır.

𝑱𝑱𝟏𝟏 =

(20)

𝒏𝒏̇�⃗𝒊𝒊 =

(9)

. 𝑩𝑩𝒃𝒃𝟏𝟏 × 𝒏𝒏̇�⃗𝟏𝟏
. 𝑩𝑩𝒃𝒃𝟐𝟐 × �𝒏𝒏̇⃗𝟐𝟐 �

(19)

𝒍𝒍̈𝒊𝒊 = 𝒃𝒃̈𝒊𝒊 𝒏𝒏𝒊𝒊 + 𝒃𝒃𝒊𝒊 𝒏𝒏̇ 𝒊𝒊 = 𝒃𝒃̈𝒊𝒊 𝒏𝒏𝒊𝒊 + 𝒃𝒃𝒊𝒊 (𝝎𝝎 × 𝒏𝒏𝒊𝒊 )

�⃗𝒊𝒊 = 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
�⃗𝒊𝒊
𝑳𝑳

Hareketli platforma bağlantı noktalarının hızı
�𝒃𝒃⃗̇ , Denklem (1)’in türevi alınarak elde edilir.
𝒊𝒊

𝑨𝑨
𝑩𝑩𝑹𝑹
� 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹
𝑨𝑨
𝑩𝑩𝑹𝑹

�𝒃𝒃⃗̈ = 𝜶𝜶 × 𝑨𝑨𝑹𝑹 . 𝑩𝑩𝒃𝒃
𝒊𝒊
𝑩𝑩
𝒊𝒊
+ 𝝎𝝎 × (𝝎𝝎 × 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 . 𝑩𝑩𝒃𝒃𝒊𝒊 )

Burada, bacak uzama doğrultusundaki birim
vektörün türevi ise denklem (9) yardımıyla,
aşağıdaki gibi bulunmaktadır:

3.2 Bacak Kinematik Parametreleri

𝒙𝒙̇�⃗ = 𝒙𝒙̈�⃗ = 𝟎𝟎

(18)

Bacak uzama ivmeleri 𝒍𝒍̈𝒊𝒊 ise aşağıdaki şekilde
elde edilir:

Denklem (4) ve (5) ile mekanizmanın ters
kinematik analizi yapılarak bacak uzama
miktarları belirlenebilir.

�𝒃𝒃⃗̇ = 𝒙𝒙̇�⃗ + 𝝎𝝎
���⃗ × 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 . 𝑩𝑩𝒃𝒃𝒊𝒊
𝒊𝒊

𝑱𝑱 = 𝑱𝑱𝟏𝟏 𝑱𝑱𝟐𝟐

(17)

Hareketli platformun bağlantı noktasının
ivmesi �𝒃𝒃⃗̈ 𝒊𝒊 ise, hız denkleminin türevinin
alınması ile bulunur.

�⃗𝒊𝒊 vektörünün doğrultusunu temsil eden birim
𝑳𝑳
vektör (ni vektörü), bahsedilen vektörün
normuna bölünmesi ile elde edilir.
�⃗𝒊𝒊
𝑳𝑳
� 𝒊𝒊 =
𝒏𝒏
𝒍𝒍𝒊𝒊

𝑱𝑱𝟐𝟐 = [𝝎𝝎]𝟑𝟑×𝟑𝟑

(14)

(15)
(16)
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Mekanizmanın taban ile bacak arasındaki
bağlantısı kardan mafsalı (İng. universal joint)
ile sağlanmaktadır. Kardan mafsalı iki
serbestlik dereceli bir eklem yapısı olup
bacağın yere göre birbirine dik iki eksende
dönüş hareketi yapmasına izin verir.
Mekanizmanın dinamik analizi için bacağın ve
bacak bileşenlerinin kinematik özellikleri
bilinmelidir.
Platform üzerinde bir halka kapanış denklemi
yazılacak olursa;
𝑨𝑨

� 𝒊𝒊 + 𝑨𝑨𝒂𝒂𝒊𝒊
𝒃𝒃𝒊𝒊 = 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏

(27)

� 𝒊𝒊 + 𝒍𝒍̇𝒊𝒊 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
���⃗𝒊𝒊 × 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
𝒃𝒃̇𝒊𝒊 = 𝒘𝒘

(28)

Bu denklemin türevi;
𝑨𝑨

Saf Yönelim Hareketlerini Sağlayan Üç Serbestlik Dereceli Bir Paralel Platformun Kinematik ve Dinamik
Analizi

ve ikinci türevi;
� 𝒊𝒊 + 𝒘𝒘
� 𝒊𝒊 )
���⃗𝒊𝒊 × (𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 × 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
𝒃𝒃̈𝒊𝒊 = 𝜶𝜶 × 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
̇
̈
� 𝒊𝒊 + 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
���⃗𝒊𝒊 × 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
+ 𝟐𝟐𝒘𝒘

𝑨𝑨

(29)

şeklindedir. Kardan mafsalı iki serbestlik
dereceli bir eklem yapısı olduğu hatırlanarak
bacak bileşenlerinin açısal hızları aşağıdaki yol
ile elde edilebilir.
� 𝒊𝒊
𝒍𝒍̇𝒊𝒊 = 𝑨𝑨𝒃𝒃̇𝒊𝒊 ⋅ 𝒏𝒏

(30)

� 𝒊𝒊 ekseni, kardan
Şekil 2’de görülen 𝒖𝒖
mafsalının sabit olan dönme eksenini temsil
�𝒊𝒊 ekseni ise, 𝒖𝒖
� 𝒊𝒊 eksenine dik olan
etmektedir. 𝒗𝒗
�𝒊𝒊 vektörü, birbirine
ikinci dönme eksenidir. 𝒗𝒗
dik olan vektörler cinsinden aşağıdaki gibi
elde edilebilir.
�𝒊𝒊 =
𝒗𝒗

� 𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
𝒖𝒖
‖𝒖𝒖
� 𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 ‖

Şekil 1: Mekanizmanın bacak yapısı [1].

(31)

� 𝒊𝒊 ve 𝒗𝒗
�𝒊𝒊 eksenindeki açısal
Bacak açısal hızı, 𝒖𝒖
hızların cebirsel toplamıdır.
� 𝒊𝒊 + 𝒘𝒘𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒗𝒗
�𝒊𝒊
���⃗𝒊𝒊 = 𝒘𝒘𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒖𝒖
𝒘𝒘

(32)

Burada;
𝒘𝒘𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒘𝒘𝒗𝒗𝒗𝒗

�⃗𝒊𝒊 � ⋅ 𝒗𝒗
�𝒊𝒊
−�𝒂𝒂̇�⃗𝒊𝒊 − 𝒍𝒍̇𝒊𝒊 𝒏𝒏
=
� 𝒊𝒊 ⋅ 𝒄𝒄�𝒊𝒊
𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏

�⃗𝒊𝒊 � ⋅ 𝒖𝒖
� 𝒊𝒊
�𝒂𝒂̇�⃗𝒊𝒊 − 𝒍𝒍̇𝒊𝒊 𝒏𝒏
=
� 𝒊𝒊 ⋅ 𝒄𝒄�𝒊𝒊
𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏

(33)
(34)

olarak elde edilebilir. B iki birim vektöre dik
olan üçüncü eksenin birim vektörü 𝒄𝒄�𝒊𝒊 ise;
� 𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
𝒄𝒄�𝒊𝒊 = 𝒖𝒖

(35)

eşitliği ile elde edilir. Bacak uzama ivmeleri ise
şu şekildedir.
� 𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝒊𝒊 �𝒘𝒘
� 𝒊𝒊 )�
���⃗𝒊𝒊 × (𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 × 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
𝒍𝒍̈𝒊𝒊 = 𝒂𝒂̈ 𝒊𝒊 ⋅ 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
⋅ 𝒏𝒏

(36)

� 𝒊𝒊 ve 𝒗𝒗
�𝒊𝒊 eksenindeki
Bacak açısal ivmeleri ��⃗
𝜶𝜶𝒊𝒊 , 𝒖𝒖
açısal ivmeler ile, bunların 𝒄𝒄�𝒊𝒊 eksenindeki
etkilerinin cebirsel tolamıdır.
��⃗𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒖𝒖
� 𝒊𝒊 + 𝜶𝜶𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒗𝒗
�𝒊𝒊 + 𝒘𝒘𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒘𝒘𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒄𝒄�𝒊𝒊
𝜶𝜶

Bacak açısal
bulunabilir.
𝜶𝜶𝒖𝒖𝒖𝒖 =
𝜶𝜶𝒗𝒗𝒗𝒗 =

ivmeleri

ise

(37)

şu

�⃗̈ ′ ⋅ 𝒗𝒗
−𝒃𝒃
𝒊𝒊 �𝒊𝒊
� 𝒊𝒊 ⋅ 𝒄𝒄�𝒊𝒊
𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏

�⃗̈ ′ ⋅ 𝒖𝒖
𝒃𝒃
𝒊𝒊 � 𝒊𝒊
� 𝒊𝒊 ⋅ 𝒄𝒄�𝒊𝒊
𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏

şekilde

(38)

(39)

�⃗̈ ′ ise aşağıdaki terimler toplamını temsil
olup 𝒃𝒃
𝒊𝒊
etmektedir:
�𝒃𝒃⃗̈ ′ = �𝒃𝒃⃗̈ − 𝒘𝒘 𝒘𝒘 𝒍𝒍 𝒄𝒄� × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 − 𝒍𝒍̈𝒊𝒊 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
𝒊𝒊
𝒖𝒖𝒖𝒖 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒊𝒊 𝒊𝒊
𝒊𝒊
� 𝒊𝒊
���⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
− 𝟐𝟐𝒍𝒍̇𝒊𝒊 𝒘𝒘
� 𝒊𝒊 )
���⃗𝒊𝒊 × (𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
− 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒘𝒘

(40)

Bacağın, kardan mafsala bağlanan piston
kısmının ağırlık merkezine etki eden
��⃗𝒊𝒊𝟏𝟏 ;
eylemsizlik ivmesi 𝜶𝜶
��⃗𝒊𝒊𝟏𝟏 = 𝒍𝒍𝟏𝟏 𝒘𝒘
� 𝒊𝒊 ) + 𝒍𝒍𝟏𝟏 𝜶𝜶
��⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
���⃗𝒊𝒊 × (𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
𝜶𝜶

(41)

bacağın küresel mafsala bağlanan silindir
kısmının ağırlık merkezine etki eden
eylemsizlik ivmesi ise;
��⃗𝒊𝒊𝟐𝟐 = (𝒍𝒍𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝟐𝟐 )𝒘𝒘
� 𝒊𝒊 )
���⃗𝒊𝒊 × (𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
𝜶𝜶
��⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
+ (𝒍𝒍𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝟐𝟐 )𝜶𝜶
̇
� 𝒊𝒊 + 𝒍𝒍̈𝒊𝒊 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
���⃗𝒊𝒊 × 𝒍𝒍𝟏𝟏 𝒏𝒏
+ 𝟐𝟐𝒘𝒘

(42)

şeklindedir.

3.4 Ters Dinamik Analiz
Mekanizmanın dinamik analizine, platforma
uygulanan kuvvet ve bacaklara karşılığı olan
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tepki kuvvetlerini bulmak ile başlanılabilir.
�⃗𝒊𝒊 ,
Platforma bacak tarafından etkitilen kuvvet 𝑭𝑭
𝒂𝒂
bacak ekseninde �𝑭𝑭⃗𝒊𝒊 ve bacak eksenine dik olan
�𝑭𝑭⃗𝒏𝒏𝒊𝒊 şeklinde iki bileşene ayrılabilir.
�⃗𝒊𝒊 = 𝑭𝑭
�⃗𝒂𝒂𝒊𝒊 + 𝑭𝑭
�⃗𝒏𝒏𝒊𝒊
𝑭𝑭

(43)

���⃗𝒊𝒊 = 𝒎𝒎𝒊𝒊 𝒄𝒄�𝒊𝒊
𝑴𝑴

(44)

Bacakların tabana bağlantısı iki serbestlik
dereceli kardan mafsalı ile gerçekleştiği için
bacağa 𝒄𝒄�𝒊𝒊 ekseni etrafında etkiyen bir tepki
momenti olşacaktır. Bu moment ���⃗
𝑴𝑴𝒊𝒊 ile
gösterilebilir.
Şekil 2:Mekanizma bacağının serbest cisim diyagramı
[7].

Yerçekimi ivmesi –z ekseni doğrultusunda etki
ettiği için;
𝟎𝟎
��⃗
𝑮𝑮 = � 𝟎𝟎 �
−𝒈𝒈

Denklem (50) ve (51) ile belirtilen eylemsizlik
terimleri bir takım cebirsel işlem yardımı ile
aşağıdaki biçimde elde edilebilir [5]:

(45)

Şekil 3’te de görülebileceği gibi, taban ile
silindirin ağırlık merkezi arasındaki mesafe 𝒍𝒍𝟏𝟏 ,
platform ile piston arası mesafe 𝒍𝒍𝟐𝟐 , piston ve
silindirin kütleleri sırasıyla 𝒎𝒎𝟏𝟏 ve 𝒎𝒎𝟐𝟐 olmak
üzere bacakların tabana bağlandığı 𝑨𝑨𝒊𝒊
noktasında moment eşitliği yazılarak;
� 𝒊𝒊 × 𝑮𝑮 + 𝒍𝒍𝒊𝒊 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 × �𝑭𝑭⃗𝒏𝒏𝒊𝒊 + ���⃗
𝒎𝒎𝟐𝟐 (𝒍𝒍𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝟐𝟐 )𝒏𝒏
𝑴𝑴𝒊𝒊
��⃗𝒊𝒊
= (𝑰𝑰�𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝟐𝟐 )𝜶𝜶
���⃗𝒊𝒊 × ���⃗
− (𝑰𝑰�𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝟐𝟐 )𝒘𝒘
𝒘𝒘𝒊𝒊
� 𝒊𝒊 × 𝜶𝜶
��⃗𝒊𝒊𝟐𝟐
+ 𝒎𝒎𝟐𝟐 (𝒍𝒍𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝟐𝟐 )𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 × 𝜶𝜶
��⃗𝒊𝒊𝟏𝟏
+ 𝒎𝒎𝟏𝟏 𝒍𝒍𝟏𝟏 𝒏𝒏

(𝑰𝑰�𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝟐𝟐 )𝜶𝜶
��⃗𝒊𝒊 = (𝑰𝑰�𝒂𝒂𝒂𝒂𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 )(𝜶𝜶
��⃗𝒊𝒊 ⋅ 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 )𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
� 𝒊𝒊
+ (𝑰𝑰�𝒏𝒏𝒏𝒏𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝒏𝒏𝒏𝒏𝟐𝟐 )𝒏𝒏
��⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 )
× (𝜶𝜶

(𝑰𝑰�𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝟐𝟐 )𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 × 𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 = (𝑰𝑰�𝒂𝒂𝒂𝒂𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐 − 𝑰𝑰�𝒏𝒏𝒏𝒏𝟏𝟏
� 𝒊𝒊 )𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 × 𝒘𝒘
���⃗𝒊𝒊 ⋅ 𝒏𝒏
���⃗𝒊𝒊
− 𝑰𝑰�𝒏𝒏𝒏𝒏𝟐𝟐 )(𝒘𝒘

(46)

(49)

𝒎𝒎𝒊𝒊 ise skaler çarpım özelliklerinden
faydalanılarak aşağıdaki gibi elde edilir.
𝒎𝒎𝒊𝒊 =

��⃗𝒊𝒊 ⋅ 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 ��
�𝑵𝑵
� 𝒊𝒊
𝒄𝒄�𝒊𝒊 ⋅ 𝒏𝒏

(50)

Nihayet, platforma etkiyen normal kuvvet �𝑭𝑭⃗𝒏𝒏𝒊𝒊
aşağıdaki gibi elde edilecektir.

Denklem (47) daha basit bir biçimde yazılırsa;
��⃗
� 𝒊𝒊 × ��⃗
𝑵𝑵𝒊𝒊 = −𝒎𝒎𝟐𝟐 (𝒍𝒍𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝟐𝟐 )𝒏𝒏
𝑮𝑮
��⃗
� 𝒊𝒊 × 𝑮𝑮
− 𝒎𝒎𝟏𝟏 𝒍𝒍𝟏𝟏 𝒏𝒏
����⃗𝒊𝒊
+ (𝑰𝑰�𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝟐𝟐 )(𝜶𝜶
− ���⃗
𝒘𝒘𝒊𝒊
���⃗𝒊𝒊
× ���⃗
𝒘𝒘𝒊𝒊 )(𝑰𝑰�𝟏𝟏 + 𝑰𝑰�𝟐𝟐 )𝒘𝒘
× ���⃗
𝒘𝒘𝒊𝒊
� 𝒊𝒊
+ 𝒎𝒎𝟐𝟐 (𝒍𝒍𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝟐𝟐 )𝒏𝒏
��⃗𝒊𝒊𝟐𝟐
× 𝜶𝜶
� 𝒊𝒊 × ��⃗
+ 𝒎𝒎𝟏𝟏 𝒍𝒍𝟏𝟏 𝒏𝒏
𝜶𝜶𝒊𝒊𝟏𝟏

(48)

��⃗
� 𝒊𝒊 − 𝒎𝒎𝒊𝒊 𝒄𝒄�𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 ��
�𝑭𝑭⃗𝒏𝒏𝒊𝒊 = �𝑵𝑵𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
𝒍𝒍

𝒊𝒊

(51)

Simetrik silindirik yapıya sahip olduğu kabul
edilen platform için kuvvet eşitliği yazılarak
(47 )

�⃗𝒂𝒂𝒊𝒊 = 𝒇𝒇𝒂𝒂𝒊𝒊 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
𝑭𝑭

(52)

𝟑𝟑

𝟑𝟑

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

��⃗ + 𝑭𝑭
�⃗𝒏𝒏𝒊𝒊 + 𝒎𝒎𝒑𝒑 𝑮𝑮
�⃗𝟎𝟎 = 𝒎𝒎𝒑𝒑 𝒙𝒙̈ 𝒑𝒑
� 𝒊𝒊 − � 𝑭𝑭
− � 𝒇𝒇𝒂𝒂𝒊𝒊 𝒏𝒏

(53)

elde edilir. Platformun merkezi için moment
eşitliği
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𝟑𝟑

��⃗ − � 𝒇𝒇𝒂𝒂𝒊𝒊 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 𝑩𝑩�𝒃𝒃⃗𝒊𝒊 × 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊
𝒎𝒎𝒑𝒑 𝒓𝒓� × 𝑮𝑮
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝟑𝟑

�⃗𝒏𝒏𝒊𝒊
− � 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 𝑩𝑩�𝒃𝒃⃗𝒊𝒊 × 𝑭𝑭
𝒊𝒊=𝟏𝟏
𝟑𝟑

(54)

���⃗𝒊𝒊 = 𝑰𝑰�𝑷𝑷 𝜶𝜶
��⃗
+ � 𝑴𝑴

(56)

𝑰𝑰�𝑷𝑷 = 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 𝑰𝑰�𝑷𝑷 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹𝑻𝑻

(57)

Platformun eylemsizliği, sabit eksen yerine
hareketli
platform
ekseni
üzerinde
tanımlanmak istenirse;

elde edilir. Eksenel kuvvet büyüklükleri
aşağıdaki denklem sistemi yardımı ile
bulunabilir:

𝒊𝒊=𝟏𝟏

− 𝑰𝑰�𝑷𝑷 (𝝎𝝎 × 𝝎𝝎)
+ 𝒎𝒎𝒑𝒑 𝒓𝒓� × 𝒙𝒙̈ 𝒈𝒈

şeklinde yazılır. Burada platform ivmesi 𝒙𝒙̈ 𝒈𝒈 ;
𝒙𝒙̈ 𝒈𝒈 = 𝜶𝜶 × 𝒓𝒓� + 𝝎𝝎(𝝎𝝎 × 𝒓𝒓�)

𝒓𝒓� = 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 𝑩𝑩𝒓𝒓�

(55)

Platform kütle merkezinin platform eksen
takımına olan 𝒓𝒓� uzaklığı vektör cinsinden;

𝒇𝒇𝒂𝒂𝟏𝟏
�⃗
�𝒇𝒇𝒂𝒂𝟐𝟐 � = 𝑱𝑱⃗𝑻𝑻𝟏𝟏 𝑪𝑪
𝒂𝒂
𝒇𝒇𝟑𝟑

Burada, C matrisi şöyle ifade edilmektedir;
𝟑𝟑

⎡
⎤
�⃗𝒏𝒏𝒊𝒊 + 𝑭𝑭
�⃗𝟎𝟎
𝒎𝒎𝒑𝒑 ��⃗
𝑮𝑮 − 𝒎𝒎𝒑𝒑 𝒙𝒙̈ 𝒑𝒑 − � 𝑭𝑭
⎢
⎥
𝒊𝒊=𝟏𝟏
�𝑪𝑪⃗ = ⎢
⎥
𝟑𝟑
𝟑𝟑
⎢
⎥
��⃗ − 𝒙𝒙̈ 𝒈𝒈 ) − 𝑰𝑰�𝑷𝑷 (𝜶𝜶
⎢𝒎𝒎𝒑𝒑 𝒓𝒓� × (𝑮𝑮
��⃗ + 𝝎𝝎 × 𝝎𝝎) − � 𝑩𝑩𝑨𝑨𝑹𝑹 𝑩𝑩�𝒃𝒃⃗𝒊𝒊 × �𝑭𝑭⃗𝒏𝒏𝒊𝒊 − � ���⃗
𝑴𝑴𝒊𝒊 ⎥
⎣
⎦
𝒊𝒊=𝟏𝟏
𝒊𝒊=𝟏𝟏
�⃗ = 𝑱𝑱
𝝉𝝉

Eyleyicinin uygulaması gereken eyletim
kuvvetleri ise her bir bacak için, eksenel
kuvvetler, tepki kuvvetleri ve yerçekiminden
dolayı doğan kuvvetlerin bileşkesidir.
��⃗𝒊𝒊𝟏𝟏 ⋅ 𝒏𝒏
� 𝒊𝒊 −
𝒇𝒇𝒊𝒊 = 𝒎𝒎𝟐𝟐 𝜶𝜶
𝒇𝒇𝟏𝟏
�⃗ = �𝒇𝒇𝟐𝟐 �
𝑭𝑭
𝒇𝒇𝟑𝟑

𝒇𝒇𝒂𝒂𝒊𝒊

� 𝒊𝒊
− 𝒎𝒎𝟐𝟐 ��⃗
𝑮𝑮 ⋅ 𝒏𝒏

(60)
(61)

��⃗𝟏𝟏𝟏𝟏 − ��⃗
� 𝟏𝟏
𝒎𝒎𝟐𝟐 �𝜶𝜶
𝑮𝑮� ⋅ 𝒏𝒏
�𝑭𝑭⃗ = �𝒎𝒎𝟐𝟐 �𝜶𝜶
��⃗� ⋅ 𝒏𝒏
��⃗𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝑮𝑮
� 𝟐𝟐 � − 𝑱𝑱𝑻𝑻𝟏𝟏 �𝑪𝑪⃗

(58)

𝝉𝝉𝝓𝝓
𝑭𝑭 = � 𝝉𝝉𝜽𝜽 �
𝝉𝝉𝝍𝝍

−𝑻𝑻 �⃗

��⃗� ⋅ 𝒏𝒏
��⃗𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝑮𝑮
� 𝟏𝟏
𝒎𝒎𝟐𝟐 �𝜶𝜶
�⃗
�⃗ = 𝑱𝑱−𝑻𝑻 �𝒎𝒎𝟐𝟐 �𝜶𝜶
𝝉𝝉
��⃗𝟐𝟐𝟐𝟐 − ��⃗
� 𝟐𝟐 � − 𝑱𝑱−𝑻𝑻
𝑮𝑮� ⋅ 𝒏𝒏
𝟐𝟐 𝑪𝑪

(59)

(63)

(64)

��⃗� ⋅ 𝒏𝒏
��⃗𝟑𝟑𝟑𝟑 − 𝑮𝑮
� 𝟑𝟑
𝒎𝒎𝟐𝟐 �𝜶𝜶

4. BULGULAR
4.1 Bilgisayar Benzetimleri

(62)

��⃗𝟑𝟑𝟑𝟑 − ��⃗
� 𝟑𝟑
𝒎𝒎𝟐𝟐 �𝜶𝜶
𝑮𝑮� ⋅ 𝒏𝒏

Eklem uzayında elde edilmiş olan bu eyletim
kuvvetleri, Jacobian matrisi ile işleme
tutularak, kartezyen uzayda platforma etki
eden torklar aşağıdaki denklemler yoluyla elde
edilebilir.

Paralel eksenli mekanizmalar için ters
kinematik ve dinamik analizler uygun bir
şekilde elde edilip, uygun programlama dilleri
kullanılarak
bilgisayar
benzetimleri
gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, MATLAB®
paket programı kullanılarak Bölüm 2’de
verilen ters kinematik ve dinamik analizlerin
benzetim ortamına aktarılmış, bacakların
uzama miktarları ve eyletim kuvveti çıktıları
Şekil 4-8 ile verilmiştir.
Benzetimlerde kullanılan sabitler ve bazı
parametreler ise Tablo 1 ile verilmiştir.

Tablo 1. Üç eksenli paralel mekanizmanın parametreleri

334

İnal, Özkan ve Adlı

Birim

Değer

#

Parametre

Taban Yarıçapı

m

0.11

7

Platform Yarıçapı

m

0.1

8

m

0,2

m

#

Parametre

1
2
3

𝑨𝑨��⃗

𝑷𝑷𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩

Birim

Değer

m2

kg

0.411

°/s

2

9

𝜽𝜽̇, 𝝓𝝓̇, 𝝍𝝍̇

°/s2

4

0.135

10

𝜽𝜽̈, 𝝓𝝓̈, 𝝍𝝍̈
mp

kg

1.82

4

l1

5

l2

m

0.33

11

Ipa

kg m2

0.0046

6

m1

kg

11.473

12

Ipn

kg m2

0.0091

Şekil 5. Rz(𝝓𝝓) için üçüncü bacağın uzama miktarı ve
eyletim kuvveti

Şekil 3. Rz(𝝓𝝓) için birinci bacağın uzama miktarı ve
eyletim kuvveti

Şekil 4. Rz(𝝓𝝓) için ikinci bacağın uzama miktarı ve
eyletim kuvveti

Şekil 6. Rx(𝝓𝝓) için birinci bacağın uzama miktarı ve
eyletim kuvveti
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gereği kararsız bir dinamik yapıya sahiptir.
Ayrıca platformun ve tabanın X ve Y
eksenlerinin birbirine paralel olduğu ve Z
eksenlerinde
de
eş
eksenli
olduğu
[𝝓𝝓 𝜽𝜽 𝝍𝝍] = [𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎]
yönelimi,
mekanizmanın kinematik tekillik gösterdiği bir
yönelime denk gelmektedir. Bu nedenlerle
kinematik
tekillik
yöresinde
eyletim
kuvvetlerinin yüksek olması beklenmektedir
ve benzetim sonuçlarında da bu durum
gözlemlenmiştir. Tam da bahsedilen durumda
kinematik tekillik sonucu istenen konuma
ulaşılamaz. Kinematik tekilliğin olduğu bu
bölgelerden kaçınılarak uygun yörünge
tasarımının önemi bu kapsamda açığa
çıkmaktadır.

Şekil 7. Rx(𝝓𝝓) için ikinci bacağın uzama miktarı ve
eyletim kuvveti

5. SONUÇLAR
Bu çalışma, saf dönü hareketlerinin elde
edilebildiği üç eksenli paralel platformun
denetimi için yapılan bir çalışmanın bir kısmını
oluşturup, burada kontrol parametreleri olan
bacak kinematik ve dinamik analizleri
yapılmıştır. Mevcut 3-UPS manipülatörlerine
tabla merkezlerini birbirine bağlayan pasif
bacak entegre edilmesi suretiyle düşük genlikli
dönel hareketleri gerçekleştirebilecek bir
mekanizmanın analizi Newton-Euler yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mekanizma
için bilgisayar benzetimleri yapılmış olup üç
serbestlik
dereceli
UPS
paralel
manipülatörlerin kısıtlarının, bacak bağlantı
düzenine eyletimsiz bir bağlantı eklenerek
sınırlanması sonucunda parazitik hareketlerin
önüne geçilebilmesi hedeflenmiştir. Üç eksenli
paralel kararlılaştırma platformu, doğası gereği
kararsız bir dinamik yapıya sahip olması ve
platformun sıfır derece yönelimi kinematik
tekillik durumuna teşkil etmektedir. Bu
nedenlerle kinematik tekillik yöresinde eyletim
kuvvetlerinin yüksek olması beklenmektedir
ve benzetim sonuçlarında da bu durum
gözlemlenmiştir. Bir nokta etrafında hareket
kabiliyeti olan bu manipülatorün çalışma
uzayı, alt ve üst kısımlarından kesilmiş bir küre
formunda
olacak
ve
genel
3-RPS
manipülatörlerin çalışma uzayından daha dar
olacaktır. Bu durum, yüksek frekanslı ve düşük
genlikli açısal hareket profili sağlaması
beklenen bir test düzeneği için bir sorun teşkil
etmeyecektir.

Şekil 8. Rx(𝝓𝝓) için üçüncü bacağın uzama miktarı ve
eyletim kuvveti

4.2 Bilgisayar Benzetimlerinin
Değerlendirilmesi
Üç eksenli paralel platformun kinematik
analizleri ve dinamik modellemesi benzetim
ortamında
gerçekleştirilmiştir.
Dinamik
modellemenin benzetiminde de önceki
bölümlerde kullanılan Newton-Euler yöntemi
esas
alınmış
olup,
mekanizmanın
platformunun X ve Z eksenlerinde hareketleri,
0,5 ila 5,5 derece arasında 0,1 derece aralıklarla
taranmıştır. Benzetim çıktıları ise açıya karşı
bacak uzama boyları ve yine açıya karşı bacak
eyletim kuvvetleri olarak alınmıştır.
Bacak uzama miktarları ve bacak eyletim
kuvvetlerinin,
istenen
platform
açısal
yönelimine göre değişim grafikleri, Rx ve Rz
ekseni için Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7,
Şekil 8 ve Şekil 9’da verilmiştir.
Üç eksenli paralel kararlılaştırma platformu,
evrilmiş sarkaç modelinde olduğu gibi doğası
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2

Son yıllarda, işlenmiş gıdaya olan talebin artması endüstriyel gıda makinelerinin önemini daha da
arttırmaktadır. İşlenen ürün kapasitesinin artmasıyla, kaliteli ürün beklentisi de yükselmektedir.
Makinenin ürün işleme kapasitesi arttıkça renk, kırık, çeşitli deformasyonlar, operatör hata oranları
doğru orantılı olarak artmakta ve çıkan ürünlerin kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple, gıda
makinelerinin akıllı hale getirilmesi günümüzde ayrı bir öneme sahiptir. Yöntem seçimi, makine ile
yapay zekânın uyumunu doğrudan etkileyen en önemli unsurların başında gelmektedir. Görüntü
işleme teknolojileri, birçok alanda uygulanmakta ve kullanım alanı gün geçtikçe genişlemektedir.
Özellikle, gıda ve gıda makineleri üzerindeki yapay zekâ çalışmaları ile endüstri uygulamaları bu
artışın en büyük göstergesidir. Bu çalışmada, Python yazılımıyla görüntü işlemede Ortalama Kare
Hatası (MSE) ve Yapısal Benzerlik İndeksi (SSIM) yöntemleri uygulanarak referans alınan bir ideal
gofret yaprağı ile çeşitli deformasyon ve farklılıkları taşıyan diğer gofret yapraklarının
karşılaştırılması yapılmıştır. MSE yönteminin referans seçilen gofret yaprağına göre veri setindeki
diğer gofret yaprakları ile karşılaştırdığında kırık algılamada daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
Ancak, SSIM yönteminin kırık algılamada başarısız olduğu renk ve doku algılamada başarılı olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gofret pişirme fırını, Görüntü işleme, MSE ve SSIM

AN EVALUATION OF THE QUALITY OF WAFER SHEETS BAKED IN WAFER
BAKING OVEN USING IMAGE PROCESS METHOD
ABSTRACT
In recent years, the increasing demand for processed food has increased the importance of industrial
food machinery. With the increase in the processed product capacity, the expectation for quality
products also increases. As the product processing capacity of the machine increases, colour, fracture,
various deformations, operator error rates increase in direct proportion and the quality of the products
is adversely affected. For this reason, making food machines smart has a special importance today.
The choice of method is one of the most important factors that directly affect the harmony of machine
and artificial intelligence. Image processing technologies are applied in many areas and their usage
area is expanding day by day. In particular, studies on food and food machinery and industry
applications are the biggest indicators of this increase. In this study, simulation rates were observed
on the ideal wafer sheet referenced and other wafer sheets bearing various deformations by applying
MSE (Mean Squared Error) and SSIM (Structural Similarity Index) methods in image processing
with Python software. It was observed that the MSE method was more successful in fracture detection
when compared to the other wafer sheets in the data set compared to the reference selected wafer
sheet. However, it was observed that the SSIM method failed in fracture detection and was successful
in colour and texture detection. As a result, although these methods are successful in recognizing
high quality wafer sheets, it has been observed that the calculation time (7.2 seconds) is not sufficient
when used in the smallest volume wafer oven (15 sheets/min) in the industry.
Keywords: Wafer baking oven, Image processing, MSE and SSIM
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üzerindeki koyu renk bölgeleri, Snake
algoritmasına dayalı görüntü işleme yöntemi
ile kullanılmıştır. Toplanan görüntü verisi
üzerinde kurabiye çevresini belirlemede Snake
algoritması
%99’un
üzerinde
başarı
göstermiştir.

1. GİRİŞ
Gofret üretim makineleri, gıda makineleri
sektöründe sürekli artan bir öneme sahiptir.
Gofret üretim hattının en önemli makinesi
gofret pişirme fırınlarıdır. Gofret pişirme
fırınlarının içerisinde bulunan pişirme
kalıpları, birbirlerine zincir şeklinde bağlı
raylar üzerinde hareket etmekte ve bu hareket
esnasında ocaklar yardımıyla ısıtılmaktadır.
Gofret hamuru, önceden ısıtılan kalıplar
arasına dökülerek pişirilmektedir. Bu yapılan
işlemler sonucunda fırın çıkışındaki gofret
yaprağı Şekil 1’de gösterilmiştir. Gofret
yaprağında, ısıl ve mekanik etkilerden dolayı
deformasyonlar (kırık, çok pişmiş, vb.)
oluşmaktadır. Oluşan deformasyonlar, son
müşterinin beklentilerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Olumsuz etkilerin önceden
tespiti ve buna bağlı sistemin parametrelerinin
iyileştirilmesi için birtakım teknik veya
yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
yöntemlerin en başında görüntü işleme
gelmektedir. Görüntü işleme yöntemi ile gofret
yaprağı üzerindeki kırık, çatlak, az veya çok
pişmiş gibi kalite kontrol unsurlarının tespiti
endüstride mevcut problemlere pratik
çözümler sunabilir.

Yapılan bir çalışmada, bisküvi üzerindeki
çatlağın tespiti için bir piramit otomatik çatlak
tespit şeması önerilmiştir [3]. Burada, çatlağı
ön plana çıkarmak ve gürültüyü azaltmak için
Canny – Deriche filtresi ve bir eşikleme tekniği
Wilk’s λ yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen
Wilk’s λ analizinden sonra SVM yöntemi diğer
sınıflandırıcılara kıyasla daha doğru sonuçlar
elde edilmiştir. Ortalama %97 ile en yüksek
doğru sınıflandırmayla sonuçlandırılmıştır [3].
Franco Pedreschi ve ark. (2006), bu çalışmada
patates cipsi gibi heterojen bir dağılım gösteren
gıda
ürününün
elde
edilen
RGB
görüntülerinden L*a*b birimlerinde hem renk
dağılımı hem de şekil dağılımını ölçmek için
bir sistem geliştirilmiştir. Dört farklı sıcaklıkta
pişirilen patates dilimlerinin renk değişimleri
bilgisayarlı görme sistemi kullanılarak takip
edilmiş ve aynı zamanda farklı sıcaklıklarda
renk değerleri L*a*b birimlerine çevrilerek
renk değerleri kaydedilmiştir. Uygulanan
sistem ile dijital görüntü işleme için uygun
ayarlar seçilerek patates cipsinden farklı
yiyeceklerinde tespiti için kullanılabilir [4].
Gıda
teknolojisinde,
ürün
kurutma
işlemlerinde görüntü işleme teknikleri önemli
avantajlar sağlamaktadır. Bir çalışmada,
geliştirilen sistem ile havuç dilimlerinin
kurutma süresi boyunca ağırlık, boyut ve rengi
incelenmiştir. Havuç dilimlerinin kurutma
davranışını incelerken, görüntü analizi ve
dilimlerin ağrılık kayıpları karşılaştırılarak
doğrusal ve ince tabaka (Newton-Lewis)
modelleri kullanılarak bağıl nem tahmini
yapılmıştır [5]. Meyve ve sebzelerin verimli bir
şekilde kurutma işlemlerini yapabilmesinde
kullanılan yapay zekâ uygulamalarının yüksek
doğruluğu gelecek için umut verici bir
durumdur [6]. Gıda güvenliği konularında,
yapay zekâ sistemleri domates yaprak
hastalıklarının önüne geçmek için görüntü
işleme teknikleri kullanmaktadır. Domates
yaprağının sağlıklı mı yoksa enfekte mi
olduğunu tespit edebilmek için Gri Seviye Eş
Oluşum Matrisi (GLCM) kullanılmaktadır.
Tespit seviyelerine göre sınıflandırmak için
Destek
Vektör
Makinesi
(SVM)
kullanmaktadır.

Şekil 1. Gofret pişirme fırını çıkışı

Literatürde görüntü işleme yöntemlerinden
faydalanılarak
gıda
ürün
kalitelerinin
değerlendirilmesi ile ilgili pek çok çalışmaya
rastlanmıştır [1]. Yorulmaz (2012), deneysel
olarak yüzeyinde mantar oluştuktan sonra mavi
bir leke bırakan mısır tanelerinin görüntü
işleme teknolojisi ile tespitini yapmıştır [2].
Öznitelik sınıflandırması amacı ile Destek
Vektör Makinesi (SVM) yöntemi kullanılarak
%94-96 oranında genel tanıma başarısı
göstermiştir. Aynı çalışmada, pişmiş kurabiye
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Bu yöntemde, %99.83 doğruluk değeri
bulunmuştur [7]. Başka bir araştırmada,
yöresel gıda ürününün pişme seviyelerini
kontrol etmek için sinir ağı tabanlı görüntü
işleme yöntemi kullanılmıştır. Sinir ağı modeli
olarak GoogleNet kullandıktan sonra optimum
pişirme süresi bulunarak kızartma süresi
belirlenmiştir [8]. Görüntü işleme teknikleri,
birçok endüstriyel alanda uygulama örnekleri
mevcuttur. Örneğin, tekstil endüstrisinde farklı
yöntemler
kullanılmaktadır.
Girdap
Optimizasyon Algoritması kullanılarak kumaş
hatası tespiti üzerine çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmada, Fourier dönüşümü tabanlı yaklaşım
ile birlikte bant geçiren filtre teknikleri
kullanılarak %64.7 oranında doğruluk elde
edilmiştir [9]. Tekstil sektöründe yapılan başka
bir çalışmada, kumaş kalite tespiti için özellik
çıkarımıyla shearlet dönüşümü kullanmıştır.
Yazarların önerdikleri yöntem, kumaş
hatalarının tespitinde %94 ile yüksek bir
doğruluk değeri elde edilmiştir [10].
Sağlık sektöründeki medikal görüntülerde,
gürültüyü ortadan kaldırmak ve aynı zamanda
görüntü özeliklerini korumak amacıyla bir
filtreleme algoritması önerilmiştir. Önerilen
filtreleme algoritmasının güncel yöntemlerle
görsel olarak karşılaştırmasında MSE,
Ortalama Yapısal Benzerlik İndeksi (MSSIM)
ve Tepe Sinyal Gürültü Oranı (PSNR)
yöntemleri kullanılmıştır [11].

2.1. Ortalama Kare Hatası (MSE)
Ortalama kare hata yöntemi kullanılarak,
referans gofret yaprağı ile diğer gofret
yapraklarının karşılaştırılması yapılmıştır.
Denklem
(1),
karşılaştırılan
gofret
yapraklarının görüntü pikselleri üzerindeki
yoğunluk farklılıklarının karesinin ortalaması
alınarak yapılan bir hesaplama yöntemini ifade
etmektedir [14].
𝑁

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
𝑁

(1)

𝑖=1

Burada ‘N’ ifadesi alacağımız örneklerin öğe
sayısını, ‘Σ’ ifadesi toplama notasyonunu, 𝑦𝑖
değeri referans alınan görüntü piksellerini, 𝑦𝑖
değeri ise karşılaştırma yapılan görüntü
piksellerini ifade etmektedir.
2.2. Yapısal Benzerlik İndeksi (SSIM)
Bu çalışmada, diğer bir yöntem olarak SSIM
kullanılmıştır. Bu yöntem, iki resim üstünde
kayan pencerelerde indeks hesaplamaktadır.
Daha sonra bütün indeksler toplanarak
ortalaması bulunur. Denklem (2)’deki x ve y
iki resmin pencerelerini temsil etmektedir. 𝜇𝑥
𝑣𝑒 𝜇𝑦 piksellerin ortalama yoğunluklarını, 𝜎𝑥 𝑣𝑒
𝜎𝑦 standart sapma değerlerini ve 𝜎𝑥𝑦 ise piksel
değerlerinin kovaryansını tanımlamaktadır. 𝐶1
𝑣𝑒 𝐶2 payda kısmını sıfırdan farklı tutmak için
yerleştirilen küçük pozitif sabitlerdir. N (x, y)
ve D (x, y) daha sonra kullanılacak genel
formülün pay ve paydadaki ifadelerini
göstermektedir [14].

2. TEORİ
Yapılan araştırmalarda, Yapısal Benzerlik
İndeksi (SSIM) yönteminin diğer yöntemlere
göre kıyaslandığında İnsan görme sistemi
modeline (Human Visual System Model) daha
yakın olduğu bilinmektedir [12]. Literatür
incelendiğinde, gıda ürünlerinin kalite
değerlendirilmesi için genellikle Ortalama
Kare Hatası (MSE) ve SSIM adlarında iki
yöntem kullanılmıştır. Bir çalışmada, MSE
yöntemi, SSIM değerinin doğruluğunu
sağlamak için seçilmiştir [13].
Bu çalışma kapsamında, referans olarak
deformasyona uğramayan orta seviyede pişmiş
bir ideal gofret yaprağı seçilmiştir. Daha sonra,
bu ideal yaprak ile pişirme fırınlarından çıkan
diğer ürünlerin karşılaştırılmasının yapılması
amaçlanmıştır.
Hassas
karşılaştırma
yapabilmek için yöntem olarak MSE ve SSIM
birlikte
kullanılmıştır.
Karşılaştırma
yöntemleri
Python
yazılım
dilinde
uygulanmıştır.

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) =

=

𝑁(𝑥, 𝑦)
𝐷(𝑥, 𝑦)

(2𝜇𝑥 𝜇𝑦 + 𝐶1 )(2𝜎𝑥𝑦 + 𝐶2 )
(𝜇𝑥2 + 𝜇𝑦2 + 𝐶1) (𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 + 𝐶2 )

(2)

Denklem 2’de kullanılan formülde C1 ve C2
değişkenlerin nümerik değerleri denklem 3’te
gösterilmektedir.
C1=C2= (𝑲 × 𝑳)𝟐

(𝟑)

Burada L, görüntüdeki piksel değerlerinin
dinamik aralığıdır (8 bit gri görüntüler için
255) ve K≪ 𝟏, küçük bir sabit değerdir.
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3. MSE ve SSIM ALGORİTMALARININ
UYGULANMASI

Bu işlemlerin sonunda MSE değeri ve
similarity
oranı
hesaplama
adımı
tamamlanmıştır. Gerçekleşen tüm işlemlerin
adımları Şekil 3’te gösterilmektedir.

Yapılacak deney için gofret fırınlarından çıkan
ürünlerin görüntüleri toplanmıştır. Toplanan
görüntüler arasından ideal seviyede pişmiş ve
deformasyona uğramayan gofret yaprağı
seçilmiştir. Veri çeşitliliği olması adına
yabancı test görüntüsü, az pişmiş, çok pişmiş,
az kırık, çok kırık gofret yapraklarının
görüntüleri ideal gofret yaprağı ile
karşılaştırma işlemleri için hazırlanmıştır. İlk
olarak elde edilen görüntüler Python yazılım
dilinde kod ortamına aktarılmıştır. Ardından,
referans
görüntü
ile
karşılaştırılacak
görüntülerin boyutları 2400×2400 piksel
değerine eşitlenmiştir. Görüntü boyut eşitleme
işleminde opencv kütüphanesinin yeniden
boyutlandırma komutu (resize) kullanılmıştır.
Görüntü boyutlarının yükseltilmesindeki ana
sebep, pikseller içerisindeki değişimlerin
yüksek doğrulukta tespit edilebilmesidir.
Resimlerin boyutları eşitlendikten sonra iki
resim gri resme dönüştürülmüştür. Buradaki
temel amaç, resimleri gri forma dönüştürerek
hesaplama süresini azaltmaktır. Gri resme
dönüştürülen gofret yaprak görüntüleri Şekil
2’de gösterilmektedir.

Şekil 3. Görüntü işleme aşamasında
uygulanan adımlar

4. BULGULAR
Veri olarak 9 adet gofret görüntüsü “jpeg”
formatında elde edilmiştir. Veri toplanırken 48
MP görüntü kalitesi ve f/1,7 diyafram
özelliğine sahip kamera kullanılmıştır. Veri
setine, gofret yapraklarının farklı renk dokuları
ve deformasyon seviyeleriyle birlikte aynı
zamanda yabancı cisim görüntüsü de
eklenmiştir. Bu dokuz görüntü ile referans
seçilen ideal gofret yaprağı görüntüsü
karşılaştırılmıştır. Gofret verisinin görüntüleri
Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 2. a) İdeal gofret yaprağı, b) Kırık gofret yaprağı

Şekil 2’deki görüntülerin MSE değeri
hesaplama adımına geçilmiştir. MSE değerini
hesaplamak için Denklem (1) kullanılarak
Python dilinde fonksiyon yazılmıştır. Bir
sonraki adımda similarity oranının hesaplama
adımına geçilmiştir. Similarity oranını
hesaplamak için Python’da bulunan scikit
image kütüphanesinin measure modülünün
içerisindeki compare_ssim tanımlı fonksiyonu
kullanılmıştır.

Örnek olarak referans gofret yaprağı ile orta
pişmiş-delikli gofret karşılaştırma sonuçları
Şekil 5’de gösterilmektedir. Şekil 5’de sağdaki
gofret yaprağının ortasında delik olduğu için
orta noktadaki piksellerde siyah bölgeler
oluştuğu görülmektedir.
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1-Referans

2-Yabancı Test

4-Orta Pişmiş

5-Orta Pişmiş-Kırık

7-Çok Pişmiş

8-Orta Pişmiş-Kırık

Şekil 4. Gofret yaprağı veri set

Şekil 5. MSE ve SSIM sonuçları
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3-Az Pişmiş

6-Az Pişmiş

9-Orta Pişmiş-Delik
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Karşılaştırılmak istenen iki görüntüde MSE
değerinin düşük olması (sıfıra yakın) ve SSIM
değerinin büyük olması (1’e yakın) benzerliğin
yüksek olduğu anlamını taşımaktadır. Referans
gofretin veri setindeki diğer gofretler ile
karşılaştırılması Tablo 1’de gösterilmektedir.
Oluşturulan veri setindeki görüntüler kabul
edilebilirlik seviyelerine göre pişme tonları (az,
orta ve çok pişmiş vb.) ve deformasyonlar
(kırık ve delik) birlikte tanımlanmaktadır.
Korelasyon matrisinin MSE ve SSIM sonuçları
Tablo 2’de gösterilmektedir.

Aynı sınıfta olan 3 numaralı gofret yaprağı ile
6
numaralı
gofret
yapraklarının
karşılaştırılmasında SSIM oranları tutarlılık
göstermiştir. Referans alınan gofret yaprağı ile
kırık sınıfında bulunan 5 ve 9 numaralı gofret
yapraklarının
karşılaştırılmasında
MSE
değerleri arasında yaklaşık olarak 600 birim
fark olduğu gözlemlenmiştir. Bu farkın
oluşmasının sebebi 5 numaralı gofret
yaprağında kırık alanının daha büyük
olduğundan kaynaklanmaktadır.

Tablo 1. Referans görüntü ile diğer resimlerin karşılaştırma sonuçları
MSE/SSIM

1/referans

2/yabancı
test

3/az pişmiş

4/orta
pişmiş

5/orta
pişmiş-kırık

8/orta
pişmiş-kırık

9/orta
pişmiş-delik

1

0/1

7048/0.46

907/0.81

691/0.75

968/0.75

58/0.83

515/0.76

354/0.73

2

7048/0.46

0/1

7155/0.45

4813/0.44

5450/0.42

3

907/0.81

11296/0.43

0/1

240/0.74

197/0.74

109/0.81

867/0.80

2357/0.73

1786/0.71

4

691/0.75

10837/0.40

240/0.74

0/1

177/0.69

311/0.74

653/0.74

2107/0.67

1636/0.65

5

968/0.75

11848/0.39

197/0.74

177/0.69

0/1

193/0.74

923/0.74

2623/0.66

2078/0.65

6

1316/0.81 12620/0.42

109/0.81

311/0.74

193/0.74

0/1

1263/0.80

3056/0.72

2394/0.69

6/az pişmiş 7/çok pişmiş
1316/0.81

11296/0.43 10837/0.40 11848/0.39 12620/0.42

7

58/0.83

7155/0.45

867/0.80

653/0.74

923/0.74

1263/0.80

0/1

550/0.75

373/0.73

8

515/0.76

4813/0.44

2357/0.73

2107/0.67

2623/0.66

3056/0.72

550/0.75

0/1

162/0.67

9

354/0.73

5450/0.42

1786/0.71

1636/0.65

2078/0.65

2394/0.69

373/0.73

162/0.67

0/1

Bu sonuçlar bulunduktan sonra görüntülerin
MSE ve SSIM değerleri arasındaki ilişkiyi
bulmak için korelasyon matrisi uygulama
aşamasına geçilmiştir. Korelasyon matrisi, iki
veri arasında ilişkinin güçlü olup olmadığını ve
ilişkinin pozitif mi? veya negatif mi? Olduğunu
tayin etmektedir. Tablo 2’de, bir (1) değeri
güçlü bir pozitif ilişkiyi belirtirken (-1) değeri
güçlü bir negatif ilişki olduğu anlamına
gelmektedir. Sıfır (0) sonucu ise hiçbir ilişki
olmadığını belirtmektedir [15]. Tablo 1’de elde
edilen veriler incelendiğinde, referans
görüntünün yabancı test görüntüsü ile
benzetim oranlarının karşılaştırmasında MSE
değeri çok yüksek elde edilirken, SSIM değeri
0.5’in altına düşmüştür. Devamında referans
gofretin 3 numaralı az pişmiş gofret yaprağı ile
6 numaralı aynı sınıfta olan az pişmiş gofret
yaprakları karşılaştırıldığında, MSE değerleri
arasında yaklaşık olarak 400 birim değerinde
fark oluşmuştur. Bu birim farkı, referans gofret
yaprağı ile 9 numaralı orta pişmiş gofret
yaprağı MSE değerine çok yakındır.

5 ile 9 numaralı gofret yaprakları SSIM
değerleri
üzerinden
karşılaştırıldığında
değerler birbirine çok yakın olduğu
görülmüştür. SSIM korelasyon sonuçlarına
bakıldığında, referans gofret yaprağının 5
numaralı gofret yaprağı ile arasındaki ilişki, 9
numaralı gofret yaprağına göre daha güçlü
olduğu görülmüştür. Tablo 2’de referans alınan
gofret yaprağı ile yabancı test görüntünün
korelasyonu incelendiğinde MSE ve SSIM
sonuçlarında negatif bir ilişki olduğu
görülmüştür. Devamında referans gofretin az
pişmiş sınıfında olan 3 ve 6 numara ile
karşılaştırmalarında MSE ve SSIM korelasyon
sonuçları arasındaki ilişki aynı orandadır. Son
olarak, kırık sınıfında bulunan 6 ve 9 numaralı
gofret yapraklarını referans gofret yaprağı ile
karşılaştırıldığında, MSE korelasyon sonuçları
aynı çıkmıştır.
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Tablo 2. a) MSE değerleri korelasyon sonuçları, b) SSIM oranlarının korelasyon sonuçları
a)
b)

5. SONUÇLAR

6. KAYNAKÇA

Bu çalışma kapsamında, referans alınan bir
ideal gofret yaprağı ile çeşitli deformasyon ve
farklılıkları taşıyan diğer gofret yapraklarının
karşılaştırılması
yapılmıştır.
Hassas
karşılaştırma yapabilmek için yöntem olarak
MSE ve SSIM birlikte kullanılmıştır.
Karşılaştırma yöntemleri Python yazılım
dilinde
uygulanmıştır.
Bu
uygulama
sonucunda
aşağıdaki
çıkarımlar
elde
edilmiştir:
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BİR KAFES SİSTEMİNİN SONLU ELEMAN MODEL GÜNCELLEMESİ
Mesut HÜSEYİNOĞLU, Orhan ÇAKAR
Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 21280, DİYARBAKIR
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 23000, ELAZIĞ
mesuth@dicle.edu.tr, cakaro@firat.edu.tr
Bu çalışmada Sonlu Elemanlar (SE) modellerinin deneysel veriler kullanılarak güncellenmesi
problemi göz önüne alınmıştır. Bu amaçla doğrudan gerçek yapı üzerinden ölçülen ve SE
modelinden sayısal olarak elde edilen Frekans Tepki Fonksiyonlarının (FTF’lerin) kullanıldığı yeni
bir SE model güncelleme yöntemi sunulmuştur. Bu yöntem Sherman-Morrison-Woodbury (SMW)
formülüne dayanmaktadır ve SE modelinde belirlenen elemanların kütle ve direngenlik özellikleri
güncelleme parametreleri olarak seçilmiştir. Geliştirilen yöntemde deneysel ve SE modellerine ait
FTF’ler arasındaki fark güncelleme parametrelerinin doğrusal olmayan kombinasyonları olarak
doğrusal olmayan denklem takımı ile ifade edilmektedir. Bu denklem takımının çözülmesiyle
güncelleme parametreleri hesaplanmaktadır. Geliştirilen yöntemin mevcut bazı yöntemlerden
önemli bir üstünlüğü, deneysel çalışmalarda ölçülemeyen ancak mevcut güncelleme yöntemlerinde
gerek duyulan FTF’lere ihtiyaç duymamasıdır. Yöntemin doğruluğu bir kafes sistemi üzerinde
yapılan sayısal benzetim çalışmaları ile incelenmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar, Sherman-Morrison-Woodbury formülü, model güncelleme,
frekans tepki fonksiyonu.

FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF A TRUSS SYSTEM
ABSTRACT
In this study, the problem of updating the finite elements (FE) models by using experimental data is
taken into account. For this purpose, a new FE model updating method, in which frequency
response functions (FRFs) that are measured directly on the real structure and obtained numerically
from the FE model are used, is proposed. This method is based on Sherman-Morrison-Woodbury
(SMW) formula and the mass and stiffness properties of the elements pre-specified in the FE model
are selected as updating parameters. The difference between the FRFs of the experimental and FE
models is expressed as the nonlinear function of the updating parameters and the frequency by
nonlinear equations. The updating parameters are obtained by solving this nonlinear equation set. A
significant superiority of the developed method over existing updating methods is that there is no
need for FRFs that cannot be measured in experimental studies but are needed in existing updating
methods. The accuracy of the method was examined by numerical simulations on a truss system
and successful results were obtained.
Keywords: Finite elements, Sherman-Morrison-Woodbury formula, model updating, frequency
response function
modeli oluşturulurken yapılan bazı kabuller
ve modelleme hatalarından dolayı sayısal (SE)
ve deneysel sonuçlar birbirlerinden farklı
olabilirler. Bu nedenle SE modeli deneysel
modele uydurmak için güncelleme işlemi
yapılır. Model güncellemesi yapıların dinamik
davranışlarını daha iyi tahmin edebilmek için

1. GİRİŞ
Yapıların dinamik davranışlarının analizinde
kullanılacak Sonlu Eleman (SE) modellerin
yapıların aslıyla mümkün olan en iyi şekilde
örtüşmesi
sayısal
analiz
sonuçlarının
doğruluğu ve güvenilirliği açısından oldukça
önemlidir. Ancak incelenen sistemlerin SE
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Bu çalışmanın amacı ters yapısal değişiklik
tekniğinden faydalanarak FTF tabanlı yeni ve
etkili bir SE güncelleme yöntemi sunmaktır.
Ters yapısal değişiklik için literatürden
bilinen Sherman-Morrison-Woodbury (SMW)
[15] eşitliğinden faydalanılmıştır. Bir sonraki
bölümde geliştirilen yöntemin teorik alt yapısı
verilmiştir. Daha sonra sayısal simülasyonlar
ile yöntemin doğruluğu ve etkinliği
gösterilmeye çalışılmıştır. Son olarak elde
edilen sonuçların genel bir değerlendirmesi
sunulmuştur.

incelenen yapının kütle, direngenlik ve sönüm
gibi yapısal özelliklerinin düzenlenmesi veya
yenilenmesi
işlemidir.
Bir
yapının
doğrulanmış FE modeli, sonradan çeşitli
amaçlar için daha güvenilir bir şekilde
kullanılmasını
sağlayacaktır.
Örneğin;
otomotiv, inşaat, havacılık ve uzay gibi
endüstrilerde doğru bir FE modeli ile
çalışmak, mevcut bir sistem üzerinde
yapılması
düşünülen
değişiklik
ve
geliştirmelerin yapının dinamiğini nasıl
etkileyeceğini önceden tahmin edebilmek
açısından oldukça önemlidir.
Literatürde model güncelleme yöntemlerinin
sınıflandırılmasında farklılıklar vardır. Bazı
çalışmalarda [1-4], kullanılan verinin tipine
göre Frekans Tepki Fonksiyonu (FTF) tabanlı
ve modal tabanlı olmak üzere iki farklı başlık
altında
sınıflandırma
yapılırken
bazı
araştırmalarda [5-6] ise problemin çözüm
yöntemine göre doğrudan (direct) yöntemler
ve tekrarlı (iterative) yöntemler olarak
sınıflandırılma yapılmaktadır.
Doğrudan FTF’ler kullanılarak yapılan
güncelleme işleminin diğer yöntemlere göre
bazı avantajları vardır [7]. Bu nedenle
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Model
güncelleme amacı ile doğrudan ölçülmüş
FTF’lerin kullanılması fikri ilk olarak Natke
[8] tarafından ortaya konulmuştur. Daha sonra
Lin ve Ewins [9] tarafından yine doğrudan
FTF’lerin kullanıldığı Cevap Fonksiyonu
Metodu’nu (CFM) önerilmiştir. Bu metot
üzerine yapılan bir diğer çalışmada, Lin ve
Ewins [10] deneysel FTF verilerinin eksik
olması durumunu incelemiş ve çözüm için
yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Imregun vd.
[7,11] CFM’nin etkinliğini ölçmek için
deneysel ve sayısal verileri kullanarak farklı
çözüm stratejilerini araştırmışlar ve CFM’yi
sönüm matrisini güncelleyecek şekilde
düzenlemişlerdir. Kwon ve Lin [12], yapmış
oldukları çalışmada FTF tabanlı model
güncelleme yöntemleri için yeni bir frekans
noktası seçim metodu önermişlerdir. Kozak
vd. [13], doğrudan FTF’lerin kullanıldığı
örtüşmeme indeksi minimizasyonu yöntemini
geliştirmişlerdir. Esfandiari vd. [14], FTF
verilerini kullanarak eleman seviyesinde
yapıların SE modellerinin güncellenmesi için
yeni bir yöntem sunmuşlardır. Son
zamanlarda yapılan çalışmalar ile doğrudan
FTF’lerin
kullanıldığı
güncelleme
yöntemlerinin
etkinliği
artırılmaya
çalışılmıştır.

2. TEORİ
Temel olarak SE güncellemesinde, sayısal
model üzerinde çeşitli yapısal değişiklikler
yaparak gerçek (deneysel) yapının belirli
dinamik
özelliklerinin
sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu durumda deneysel
modelin dinamik direngenliği (dynamic
stiffness) 𝑍 , sayısal modelin dinamik
direngenliği 𝑍
ile yapısal değişikliğin
dinamik direngenliğinin ∆𝑍 toplamına eşit
olmalıdır (Eşitlik 1).

 Z X      Z A     ΔZ A    

(1)

Burada, sayısal (FE) ve deneysel modellerin
dinamik direngenliklerinin bilindiği kabul
edilirse iki model arasındaki farka neden olan
yapısal değişiklikler elde dilebilir. Bu
çalışmada her iki modeli birbirine uydurmak
amacıyla gerekli yapısal değişikliklerin
bulunması
için
SMW
formülünden
faydalanılacaktır. SMW formülü, mevcut bir
matrisin
bazı
elemanlarında
yapılan
değişiklikler sonucu oluşan yeni matrisin
tersinin
hesaplanmasında
oldukça
kullanışlıdır. Tekil olmayan (non-singular) bir
[𝐴] kare matrisi göz önüne alınırsa, bu
matriste [∆] = [𝑈][𝑉] gibi iki matrisin
çarpımı şeklinde ifade edilebilen bir değişiklik
yapılması sonucu elde edilen değiştirilmiş
yeni [𝐴∗ ] matrisi,

 A    A  U V T
 

(2)

şeklinde yazılabilir. Eğer [𝐴] matrisinin tersi
[𝐴] önceden hesaplanmış veya mevcut ise
değişiklikten sonra elde edilen yeni matrisin
tersi [𝐴∗ ] ,
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1

 A    A1   A1 U 
 



  I   V   A
T

1

U  V T  A1
1

 X      A      A    U 

(3)

 I   V 

T

2

(6)



N SD’li bir sistem için Eşitlik (6) aşağıdaki
gibi düzenlenecek olursa,

 A    N  N   X    N  N  
  A    N  N U N  N 
  I N  N 


 T
 V 


U


   N  N  N  N 
NN  A


1

(7)

 V N  N  A     N  N

(4)

T

eşitliği elde edilir. Sayısal ve deneysel
modellerin dinamik esneklik tipindeki
FTF’leri arasındaki fark (7) eşitliği yardımı ile
hesaplanabilmektedir. Bu denklemde 𝛼 (𝜔),
sayısal modelden hesaplanabilmekte ve
ölçülen
koordinatlar
için
𝛼 (𝜔),
bilinmektedir.
Dinamik
direngenlikteki
toplam değişimi veren [𝑈] ve [𝑉] matrisleri
N SD’li bir sistem için (8) eşitliğindeki gibi
yazılabilir.

(5)

şeklinde olacaktır.
Dinamik direngenlik, [𝑍] ile dinamik
esneklik, [𝛼] arasında olan [𝑍] = [𝛼]
bağıntısı kullanılarak deneysel modelin
dinamik esneklik tipindeki FTF’leri (6)
eşitliği ile verilen SMW formülü yardımı ile
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

 ΔZ  N  N  U N  N V TN N

1

T

Bu durumda deneysel modelin dinamik
direngenliği,

 Z X     Z A    U V T



V   A   

biçiminde verilen SMW formülü yardımıyla
herhangi bir ters alma işlemine gerek
kalmaksızın doğrudan ilk matrisin tersi ve
yapılan
değişiklikler
kullanılarak
hesaplanabilir. Burada [I] birim matris ve []T
matrisin transpozudur.
Dinamik direngenlikteki toplam değişim
[∆𝑍(𝜔)], kütle ve direngenlik matrislerindeki
değişim kullanılarak (4) eşitliğinde verilen
[𝑈] ve [𝑉] gibi iki matrisin çarpımı şeklinde
ifade edilebilir.

ΔZ    ΔK     ΔM   U V T

 A    U 

 ΔZ11 ΔZ12  ΔZ1N 
1 0  0 
 ΔZ
0 1  0
ΔZ 22  ΔZ 2 N 
21





 


 
    




0 0  1  N  N ΔZ N 1 ΔZ N 2  ΔZ NN  N  N


 
U 

(8)

V 

T

Deneysel ve sayısal modellerin dinamik
esneklik tipindeki FTF’leri ile değişim
matrisleri dikkate alınarak N Serbestlik
Dereceli (SD’li) bir sistem için (7) eşitliği (9)

eşitliğindeki gibi açık bir şekilde aşağıdaki
gibi yazılabilir.
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 22 A    0 1   ΔZ 21
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ΔZ 22   21A

1

12 A  
 
 22 A  
(10)

de kullanılması ile (10)’daki matris çarpımları
yapılarak deneysel ve sayısal FTF’ler
arasındaki.farklar,

 112 Δz11  122 Δz22  11122 Δz122  112  22Δz122 



  21112Δz12  11122 Δz11Δz22  112  22Δz11Δz22 


 122 Δz122  Δz11Δz22122  212Δz12  11 22Δz122 


  11Δz11   22Δz22  11 22 Δz11Δz22  1


Δ12  Δ 21  12  12 X

0

0

tipindeki FTF’ler arasındaki farkı vermekte ve
ölçülebilen koordinatlar için tamamen
bilinmektedir.
Eşitlik (9), 2 SD’li bir sistem dikkate alınarak
yazılacak olursa,

eşitliği elde edilir. Devam eden işlemlerde
basitleştirme yapmak için sayısal modeli
belirten A alt indisi yazılmayacaktır (𝛼 =
𝛼 ). FTF’lerin bilinen 𝛼 = 𝛼 özelliğinin

Δ11  11  11X

1 N A 

 1
 
 2N 
A
 0

 


 
  NN 
 0
A N N



Eşitlik (9) incelendiğinde, eşitliğin sağ
tarafında bulunan dinamik esneklik tipindeki
FTF’lerin sadece sayısal modele ait olduğu
görülmektedir. Eşitliğin sol tarafı ise sayısal
ve deneysel modellere ait dinamik esneklik

 11A  11X

 21A   21X



(11)
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3
2







Δ
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Δ 22   22   22 X

 122 Δz11   222 Δz22  11 222 Δz122  122  22Δz122 



  212 22Δz12  11 222 Δz11Δz22  122  22Δz11Δz22 


 122 Δz122  Δz11Δz22122  212Δz12  11 22Δz122 


  11Δz11   22Δz22  11 22Δz11Δz22  1


olarak elde edilir.
Her bir elemanın dinamik direngenliğindeki
değişim, ∆𝑍 = ∆𝐾 − 𝜔 ∆𝑀 , şeklinde
olup kütle ve direngenlik matrisleri simetriktir
(∆𝑀 = ∆𝑀 ve ∆𝐾 = ∆𝐾 ). İki SD’li
sistem için ∆𝑀 , ∆𝑀 , ∆𝑀 , ∆𝐾 , ∆𝐾 ,
∆𝐾 değişim matrisleridir ve bilinmiyorlar.
Bu değişiklikler için ∆𝑀 = 𝑝 𝑀 ,

(13)

∆𝑀 = 𝑝 𝑀 , ∆𝑀 = 𝑝 𝑀 , ∆𝐾 =
𝑝 𝐾 , ∆𝐾 = 𝑝 𝐾
∆𝐾 = 𝑝 𝐾
tanımlamaları yapılarak deneysel ve sayısal
modelin
FTF’leri
arasındaki
farklar,
güncelleme parametreleri olarak adlandırılan
𝑝 , 𝑝 , ⋯ , 𝑝 ve frekansın, ω, fonksiyonu
olarak aşağıdaki gibi yazılabilir.

11  11X 12  12 X   11  p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 ,  12  p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 ,  


 (14)
 21   21X  22   22 X    21  p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 ,   22  p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 ,  
Deneysel FTF matrisinde sadece ilk satırın
ölçüldüğü varsayılırsa, (14)’te verilen matris

eşitliğinin ilk satırı kullanılarak (15)’te verilen
denklemler elde edilecektir.

 11   11X  Δ  11  p1 , p 2 , p3 , p 4 , p5 , p6 ,   0

(15)

 12   12 X  Δ  12  p1 , p 2 , p3 , p 4 , p5 , p6 ,   0
Eşitlik (15)’te verilen denklemler bilinmeyen
p
değerlerinin
doğrusal
olmayan
kombinasyonlarını içermektedir. Bu nedenle
sayısal olarak çözülmeleri gereklidir. Ancak
denklemlerde mevcut olan bilinmeyen sayısı
kadar denkleme ihtiyaç vardır. Sadece bir
frekans noktası için (15)’te verilen denklemler
yazılırsa iki denklem elde edilecektir. İki
SD’li sistem dikkate alınarak bilinmeyen
𝑝 , 𝑝 , ⋯ , 𝑝 değerlerinin çözülebilmesi için
(15) denklemleri 3 farklı frekans noktası için
yazılabilir. Daha fazla frekans noktası

3

0.4 m

seçilerek denklem sayısının bilinmeyen
sayısından fazla olduğu aşırı belirlenmiş
denklem takımı oluşturulabilir.
3. SAYISAL BENZETİM ÇALIŞMALARI
Çalışmanın bu kısmında, geliştirilen yöntemin
doğruluğu ve etkinliği, sayısal benzetim
çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Bunun için
[16]’da verilen kafes sistemi dikkate
alınmıştır (Şekil 1).

4
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6x2.0 m
Şekil 1. Benzetim çalışmalarında kullanılan kafes sistemi.
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Tablo 1. Kafes elemanlarının mekanik özellikleri ve kesit alanları

Eleman No

Alan (mm2)

1-6
7-12
13-17
18-25

1.8x103
1.5x103
1.0x103
1.2x103

Elastisite
Modülü (N/m2)

Yoğunluk
(kg/m3)

Poisson Oranı

2x1011

7800

0.3

Tablo 2. Deneysel modeli oluşturmak için yapılan kütle ve direngenlik değişiklikleri.

Eleman No
5
11
14
18
20
24

M (%)

K (%)

20
15
-10
25
-30
-15

15
-10
-20
10
20
-25

Her düğümü 2 SD’li 2D bar elemanları
kullanılarak yapı modellenmiştir. SE modeli
12 düğüm ve 25 elemandan oluşturulmuştur.
Bu elemanların mekanik özellikleri ve kesit
alanları Tablo 1’de verilmiştir.
Kafes sisteminin FE modeline ait bazı
elemanlarda
kütle
ve
direngenlik
değişiklikleri yapılarak deneysel model
oluşturulmuştur. Bu değişiklikler Tablo 2’de
verilmiştir.

Deneysel ve Se modellerinin öz değerleri ve
öz vektörleri standart öz değer probleminin
çözülmesi ile hesaplanmıştır. Deneysel ve SE
modellerin ilk 10 moduna ait doğal frekanslar
Tablo 3’te verilmiştir. Deneysel ve SE
modellerine ait FTF’ler 0-400 Hz frekans
aralığında 0.1 Hz artımlarla sayısal olarak
hesaplanmıştır. Bu FTF’lerden, 𝛼
ve
𝛼
Şekil 2’de gösterilmiştir. Her iki
modelin doğal frekansları arasında %3.32 ye
kadar farklar bulunmaktadır.

Tablo 3. Deneysel ve SE modellerinin doğal frekansları.

Mod No
Doğal
Frekanslar (Hz)
Bağıl Hata (%)

Den.
SE

1
30.1
30.3
-0.66

2
70.2
69.0
1.71

3
95.6
96.3
-0.73

4
182.9
181.8
0.60

5
221.6
223.2
-0.72

6
280.4
275.6
1.71

7
313.1
321.6
-2.71

8
347.4
352.0
-1.32

9
351.5
357.7
-1.76

Log modulus [m/N]

2y9y
-5

10

-10

10
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50
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200
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2y10y
Log modulus [m/N]

300
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FEM
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10
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Şekil 2. Deneysel ve SE modellerinin 𝛼

351

ve 𝛼

FTF’leri

350

400

10
385.8
373.0
3.32
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Kafes sistemi için yapılan güncellemede
deneysel FTF matrisinin tam olarak

oluşturulduğu ve oluşturulamadığı durumlar
dikkate alınmıştır.
(a)

Updating Parameters
Güncelleme
Parametreleri

0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

0

5

İterasyon
Iteration

10

15

10

15

(b)
Updating Parameters
Güncelleme
Parametreleri

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

0

5

İterasyon
Iteration

Şekil 3. Güncelleme parametrelerinin yakınsama grafikleri a) Tam deneysel model b) Eksik deneysel model

Percentage
of modifications
Yapısal değişiklikler
(%)

Mass
Kütle

Direngenlik
Stiffness

30
20
10
0
-10
-20
-30
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2

0

4

6

8

10

12

Şekil 4. Tam deneysel model için yapılan güncelleme işlemi sonucunda elde edilen kütle ve direngenlik değişiklikleri

Kafes sisteminin tüm elemanlarında kütle ve
direngenlik değişimi dikkate alınacak olursa
toplam 50 bilinmeyen p değeri olacaktır. İlk
olarak FTF matrisinde ilk satırın tamamının
oluşturulduğu durum incelenmiştir.
Kafes sisteminin tüm elemanlarında kütle ve
direngenlik değişimi dikkate alınacak olursa

toplam 50 bilinmeyen p değeri olacaktır. İlk
olarak FTF matrisinde ilk satırın tamamının
oluşturulduğu durum incelenmiştir. Bu
durumda güncelleme işlemi için toplam 21
denklem elde edilecektir. Bu denklemler, altı
frekans noktası (𝜔 , = (1 ± 0.05) × 𝜔 ,
𝜔 , = (1 ± 0.07) × 𝜔
ve
𝜔 , =
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ve 10 adımda yakınsama sağlanmıştır (Şekil
3 (b)). Birinci durum için hesaplanan kütle ve
katılık değişiklikleri Şekil 4’te bar grafik
olarak verilmiştir.
Güncelleme işlemi sonucunda hesaplanan
değişikliklerin başlangıç FE modeli üzerinde
yapılması ile elde edilen güncellenmiş FE
modeli ve deneysel modelin, 𝛼
, FRF’leri
Şekil 5’te karşılaştırılmıştır.

(1 ± 0.05) × 𝜔 ) dikkate alınarak yazılmış
ve 126 denklemden oluşan aşırı belirlenmiş
bir denklem takımı elde edilmiştir. Bu
denklem takımının çözümü ile 12 adımda
yakınsama sağlanmıştır (Şekil 3(a)). İkinci
durumda, deneysel modelin 3, 4, 5 ve 11
koordinatlarında
ölçüm
yapılamadığı
varsayılmış ve güncelleme frekansları birinci
durumla aynı seçilmiştir. Bu durumda 50
bilinmeyenli 78 denklemden oluşan aşırı
belirlenmiş bir denklem takımı elde edilmiş

Log
modulus
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[m/N]

(a)
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Log
modulus
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(b)
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Şekil 5. Deneysel ve güncel SE modelinin frekans tepki fonksiyonları a) Tam deneysel model b) Eksik deneysel model

frekansın da fonksiyonu olduğundan bir FTF
üzerinde seçilecek frekans noktası sayısı
artırılarak bu eksiklik giderilebilmektedir.
Böylece aşırı belirli denklem sistemi
oluşturularak yakınsama iyileştirilmektedir.
Bu bakımdan yöntemin kısıtlı sayıda
ölçülmüş FTF kullanması yöntemin önemli
bir avantajıdır. Bununla beraber yöntem, SE
modelinin
sadece
değişiklik
yapılan
koordinatlarına
ait
FTF’lere
ihtiyaç
duymaktadır.
Bu
sayede
değişiklik
yapılmayan koordinatlara ait FTF’lerin
hesaplanması ve işleme katılması gibi zaman
alan uygulamalardan kaçınılacaktır. Bu
durum geliştirilen yöntemin bir diğer önemli
avantajıdır.
Yöntemin etkinliğini ve doğruluğunu
göstermek amacıyla bir kafes sistemi
üzerinde sayısal benzetim çalışmaları
yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Şekil 5’te, kafes sisteminde de her iki durum
(tam ve eksik deneysel model) için başarılı
sonuçların elde edildiği ve FTF’lerin
örtüştüğü açıkça görülmektedir.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada FE modellerin deneysel olarak
ölçülen FTF’ler ile güncellenmesi için SMW
formülüne dayalı olarak geliştirilen yeni bir
yöntem sunulmuştur. Geliştirilen yöntemde
deneysel model ile SE modeli arasındaki
fark, keyfi olarak seçilen p güncelleme
parametrelerinin
doğrusal
olmayan
kombinasyonları ve frekansın fonksiyonu
olarak ifade edilmiştir.
Uygulamalarda
SE
modellerin
tüm
FTF’lerinin mevcut olduğu ancak deneysel
FTF’lerin çeşitli nedenlerle kısıtlı sayıda
olduğu göz önüne alındığında denklem
sayısını
ölçülmüş
FTF’lerin
sayısı
belirlemektedir. Bu durumda bulunabilecek
parametre sayısı ölçülmüş FTF’lerin sayısı ile
orantılı olarak kısıtlıdır. Ancak denklemler
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updating using frequency response
function data-II: Case study on a
medium size finite element model,
Mechanical Systems and Signal
Processing, 9(2), 203–213.
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