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ÖZET
ENDÜSTRİYEL SCARA ROBOT GELİŞTİRİLMESİ
Otomasyon sistemlerinde doğrusal hareketli üretim hatlarında akan ürünler üzerinde paketleme, ayırma,
dizme, sıralama, düzlemsel kaynak ve montaj gibi işlemler için altı eksenli robotlar kullanılması
otomasyon sistemlerinde hız açısından dezavantaj sağlamakta ayrıca SCARA türü manipülatörlere göre
daha fazla enerji tüketmektedir. Bu çalışmada, SCARA türü bir manipülatörün tasarlanıp tahrik
elemanlarının seçilmesi, kontrol algoritmasının oluşturulması ve yazılımının yapılması amaçlanmıştır.
SCARA robotun geliştirilmesi aşamasında öncelikli olarak Denavit-Hartenberg yönteminden
faydalanarak robotun ileri ve ters kinematik denklemleri bulunmuştur. Newton-Euler metodu ile robot
dinamik denklemleri çıkartılıp Lagrange yaklaşımı kullanılarak dinamik denklemlerin sonuçlarının
doğruluğu teyit edilmiştir. Bulunan dinamik denklemlere bağlı sistemin dinamik modeli çıkartılmış ve
sisteme ait kontrolör tasarlanarak oluşturulan modelin simülasyonları Matlab ortamında yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda elde edilen veriler kullanılarak sistemin mekanik tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Mekanik tasarım aşamasının bitiminden sonra sistemin elektrik ve elektronik
tasarımı yapılıp uygulanmıştır. SCARA robotun kontrolü hareket kontrol birimi tarafından yapılmış
kullanıcı ara yüzü Windows tabanlı işletim sistemlerinde çalıştırılmak üzere Visual Basic görsel
programlama dili kullanılarak tasarlanmıştır. Yapılan SCARA robotun farklı taşıma yükleri altında
gösterdiği tepkiler deneysel çalışmalarla test edilmiştir.
Bu çalışma sonucunda temel mühendislik esasları çerçevesinde elde edilen endüstriyel bir SCARA
robotun kullanıcı tarafından verilen talimatları beklenildiği şekilde yerine getirdiği görülmüştür.
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1. BÖLÜM: GİRİŞ
1.1. Çalışmanın Endüstriyel Önemi
Teknolojik gelişmeler ve insan nüfusu artışından ortaya çıkan daha fazla üretim ihtiyacı
endüstriyi etkilemiştir. Bunun sonucunda günümüz endüstrisinde üretiminin hızlı, güvenilir ve hassas
olması istenmektedir. Endüstriyel otomasyonda bu özelliklerin ön planda tutulması için üretim
safhasında insanların etkinliği giderek azalmakta ve üretim safhasında robotların kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Robotlar endüstride kullanıldıkları alana ve yaptıkları işlemlere göre farklı
özelliklere sahip olması gerekmektedir. Otomotiv, beyaz eşya, gıda, ilaç, kozmetik ve benzeri
endüstriyel alanlarda üzerinde paketleme, ayırma, dizme, sıralama, düzlemsel kaynak ve montaj gibi
işlemler için SCARA türünde düzlemsel alanda hızlı hareketler yapabilen robotlar yüksek öneme
sahiptir. Bu çalışmada da yapılan SCARA robot sayesinde insan kaynaklı hataların giderilmesi, iş
güvenliği ve işçi sağlığının daha uygun koşullara getirilmesi, kalite sürekliliği, hassasiyetin,
performansın, güvenirliğin ve üretim hızının arttırılması sağlanmaktadır.

1.2. Çalışmanın Amacı
Günümüzde ihtiyaç duyulan, yüksek üretim kapasitesini ve sürekli değişen geniş yelpazedeki ürün
çeşitliliğini insan gücü yardımıyla gerçekleştirilen standart otomasyon sistemleri ile sağlamak oldukça
zordur. Bu nedenle artık içinde robotik sistemler barındıran esnek imalat sistemlerinin kullanılmasına
başlanılmıştır. Robot destekli gerçekleştirilen üretimde, otomasyon hattını durdurarak ürünü robot
hücresi içerisine alıp ayrı bir alanda işlemler yapmak oldukça kısa zaman almasına rağmen üretim
sürecin tamamı incelendiğinde ciddi zaman kayıpları ortaya çıktığı görülmektedir. Bundan dolayı
standart 6 eksen robotlar yerine, akan otomasyon hatları üzerinde düzlemsel alanda hızlı hareketler
yaparak otomasyon hattına eşzamanlı çalışıp ürünler üzerinde işlemler yapabilen SCARA robotlar tercih
edilmeye başlanılmıştır. Bu çalışmada üretim hatlarında akan ürünler üzerinde paketleme, ayırma,
dizme, sıralama, düzlemsel kaynak ve montaj gibi işlemleri yerine getirebilen SCARA manipülatörün
tasarlanıp tahrik elemanlarının seçilmesi, kontrol algoritmasının oluşturulması ve yazılımının yapılması
amaçlanmıştır. Ayrıca SCARA robotlar hakkında bilimsel bir kaynak oluşturularak, yerli imkânlarla
SCARA robotu ortaya çıkartmak çalışmanın yan amacıdır. Bu şekilde robot bilimsel üretim basamakları
ile ilgili açık ve anlaşılır yeterli kaynak olmamasından dolayı bu proje daha sonra yapılacak robot
tasarımları için hesaplamalar ve analizler yönünden temel oluşturacaktır.
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1.3. Literatür Taraması
Belirli bir göreve hizmet etmek amacıyla, malzeme, parça, takım veya cihazları hareket ettirebilen,
programlanabilir ve çok fonksiyonlu makineye genel olarak robot adı verilir. Yeniden
programlanabilme yeteneği bir robotun en önemli özelliklerinden biridir.
Güncel endüstriyel uygulamalarda en çok kullanılan 6 eksenli endüstriyel robotlara paralel olarak farklı
tiplerdeki robotlar da geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Farklı tip robotların arasında SCARA
tipi robotlar özellikle montaj işlemlerinde diğer robotlara göre daha hızlı hareket sağlamalarından dolayı
kendilerine otomasyon sistemlerinde geniş uygulama alanı bulmaktadır. Paketleme, ayırma, parça
dizme, parça yerleştirme, montaj gibi seri üretimde düzlemsel alanda yüksek hız istenilen yerlerde
kullanılan SCARA robotlar da günden güne geliştirilmektedir. SCARA; Selective Compliance
Assembly Robotic Arm kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Yani seçimlere uyan ( faaliyet
yerine getirme) montaj robotudur.
Yapılan literatür taramaları sonucunda elde edilen bilgilere göre İlk SCARA robotun 1978 yılında
Profösör Hiroshi Makino tarafından Japonya’daki Yamansahi Üniversitesinde geliştirilmiştir. Daha
sonra yapılan çalışmalar ile makine ve otomotiv sektöründe olduğu gibi robot endüstrisinde de Alman
ve Japon firmalarının (Epson, Yamaha, Yaskawa, Staubli, ABB, Adept, Toshiba ) öne çıktığı
görülmüştür. SCARA robotların yerli üreticisi bulunmamakla birlikte Türkiye’de üretimi
gerçekleştirilmediği belirlenmiştir.

Tablo 1-1 Literatür Taraması

Çalışmayı
Yapan Kişi

Çalışmanın Adı

Jian Fang,
Wei Li

“Four degrees of freedom
SCARA robot kinematics
modeling and simulation
analysis”

Mahdi Salman
Alshamasin

M. Taylan Daş,
L. Canan Dülger

Philip
Voglewede,
Anton H. C.
Smith

Çalışmanın
Tarihi

2013

“Kinematic Modeling and
Simulation of a SCARA
Robot by Using Solid
Dynamics and
Verification by
MATLAB/Simulink”

2009

“Mathemtical modelling,
simulation and
experimental verification
of a scara robot”

2004

“Dynamic Performance of
a SCARA Robot
Manipulator With
Uncertainty Using
Polynomial Chaos
Theory”

2009

2

Özet Bilgi
4 Serbestlik dereceli SCARA
robotun kinematik modellemesini
yapmış ve sonra Matlab ortamında
robot kinematik kütüphanelerini
kullanarak her bir eksen hareketi için
simülasyon yapmıştır. [1]
SCARA robotun kinematik
modellemesini yapmıştır. Robotun
matematiksel modeline servo
motorun dinamik modeli de
eklenerek model çıkarılmıştır.
Matlab ve Solid Dynamics ortamında
simülasyonları yapılarak sonuçları
karşılaştırılmıştır. [2]
Sistemin dinamik modeli Lagrange
denklemleri ile çıkarılıp her ekleme
ait PD kontrolör tasarımı
yapmışlardır. Robot performansını
nümerik ve deneysel yöntemlerle test
etmişleridir. [3]
Polinomal Kaos Teorisi yardımıyla 4
serbestlik dereceli bir SCARA
robotun değişken taşıma kapasiteleri
için dinamik analizlerini yaparak
kontrolör tasarımını yapmışlardır. [4]

John J. Craig

“Introduction to
Robotics”

2005

Richard G.
Budynas

“Shigley’den Makine
Mühendisliğinde
Tasarım”

2015

“A Comprehensible
Guide to Servo Motor
Sizing”

2007

Zafer Bingül

“Robot Dinamiği ve
Kontrol”

2008

Herman
Bruyninckx

“Robot Kinematics and
Dynamics”

2010

Nilsonn Riedel

“Elektrik Devreleri”

2013

Thomas R.
Kurfess

“Robotıcs And
Automatıon Handbook”

2005

Jorge Angeles

“Fundamentals of Robotic
Mechanical Systems”

2007

Wilfried Voss
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D-H parametrelerinin çıkarılması,
kinematik denklemlerin ve dinamik
modellemenin yapılması gibi robot
manipülatörlerin hesaplamaları
anlatılmıştır. [5]
Mil, bağlantı elemanları,
yuvarlanmalı yataklar, dişliler gibi
temel makine elemanları statik ve
dinamik olarak incelenmiştir. [6]
Servo motor seçimi sırasında
izlenecek işlem basamakları ve
hesaplamalar anlatılmıştır. [7]
Robot dinamği ve doğrusal robot
kontrol metodu temel basamakları
anlatılmıştır. [8]
Robot hareketinin bilgisayar
ortamında kontrolünün fiziksel ve
matematiksel modellerden
yararlanılarak açıklaması yapılmıştır.
“Opto-kuplörlü izolasyon devresi
çalışma prensibinin incelenmesi” [9]
Robot dinamiği Lagrange ve
Newton-Euler yöntemleri ile
anlatılmıştır. [10]
Seri robot maniplatör statiği,
dinamiği ve kinamatiğini temel
olarak ele almıştır. [11]

2. BÖLÜM: SCARA ROBOT TEORİSİ
2.1. Robot Kinematiğinin Çıkarılması
Robot kolları eklem ve hareketleri arasındaki ilişkiyi kinematik ile ifade edebiliriz. Kinematik ileri ve
ters yönlü olmak üzere iki çeşittir. Robot sistemlerinde bu kinematik hesaplamalar büyük önem
taşımaktadır. Robot kinematiği ile robotun hız, kuvvet ve ivme analizleri yapılmaktadır. Bir robot,
öteleme ve dönmeyi gerçekleştiren eklemlerden ve bu eklemleri birbirine birleştiren bağlardan
oluşmaktadır.

2.1.1. İleri Kinematik
Bir sistemin belirli durumlarını göze alarak nasıl hareket ettiğini anlamak için bu sistemin kuvvet, atalet
ve enerji gibi dinamik büyüklüklerini bilmemiz gerekir. Robotun ileri yön kinematiği; robot bağlarının
konumları, hızları ve ivmeleri arasındaki ilişkiyle ilgilenir. Bir seri robot, ana çerçevesinden araç
çerçevesine doğru birbirine prizmatik veya dönel eklemlerle tutturulmuş bağlardan oluşur. Her bir
ekleme koordinat sistemi yerleştirilerek komşu eklemler arasındaki ilişkiyi veren dönüşüm matrisleri
bulunur. Devam eden kısımda ileri kinematik denklemleri D-H parametreleri yardımıyla çıkarılır.

2.1.1.1. D-H Parametrelerinin Çıkartılması Ve Tasarıma Uygulanması
Denavit-Hartenberg [12, 5] yönteminde robot ileri kinematiğini bulmak için dört değişken
kullanılmaktadır. Bu değişkenler sırasıyla;





ai-1
αi-1
di
θi

iki eksen arasındaki bağ uzunluğu
(i-1) ile i eksenleri arasındaki bağ açısı
Çakışan eksenler arasındaki eksen kaçıklığı
İki eksen arasındaki eksen açısı

Bu değişkenlere Denavit-Hartenberg parametreleri (D-H değişkenleri) denilmektedir. Bu değişkenleri
bulmak için ilk önce robotun dönme eksenleri belirlenir ve dönme eksenleri eklemlerden bir fazla olacak
şekilde numaralandırılır. Ardından eksenlerin tümüne koordinat sistemi yerleştirilir ve z ekseni döner
eklemler için bağın dönme ekseni, prizmatik eklemler için ise öteleme yönü olarak kabul edilir. Z
eksenine dik ve kol boyunca olan eklem uzunluğu x ekseni olarak kabul edilir. Ardından da sağ el
kuralına göre y ekseni belirlenir. Sıfır ve birinci eksenler üst üste kabul edilir.

Şekil 2-1 D-H parametreleri eksen yerleştirme
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Eklemlere koordinat sistemini yerleştirme işleminden sonra D-H parametreleri Tablo 2-1’ deki gibi her
eklem için ayrı ayrı belirlenir. Bu tablodaki eklemler için bulunan D-H parametreleri kullanılarak her
bir eklem için farklı transformasyon matrisleri elde edilir.

Tablo 2-1 D-H parametreleri tablosu

EKSEN
i
1
2
3

D-H PARAMETRELERİ
αi-1
ai-1
di
α0
a0
d0
α1
a1
d1
α2
a2
d2

θi
θ0
θ1
θ2

Eklemler için dönüşüm matrislerini bulurken Denklem 2.1’deki genel eklem dönüşüm matrisi formatı
kullanılır. Transformasyon matrislerinde kullanacağımız “c” ve “s” kısaltmaları kosinüs ve sinüs
fonksiyonlarını ifade etmektedir.

(2.1)

Denklem 2.1’den yararlanılarak her ekleme için transformasyon matrisi ayrı ayrı bulunduktan sonra
transformasyon matrislerinin birbiri ile çarpılması sonucu ileri kinematik matrisi bulunur. Bu matris
3x3’lük dönme matrisi ve 3x1’lik konum vektöründen oluşur.

𝑟11
𝑟21
0
𝑖 𝑇 = [𝑟
31
0

𝑟12
𝑟22
𝑟32
0

𝑟13
𝑟23
𝑟33
0

𝑝𝑥
𝑝𝑦
𝑝𝑧 ]
1

(2.2)

Denavit-Hartenberg yöntemi SCARA robota uygulanarak koordinat eksenleri Şekil 2-2 deki gibi
yerleştirilir ve Tablo 2-2’deki D-H parametreleri elde edilir.
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Şekil 2-2 SCARA robot üzerinde koordinat eksenleri gösterimi

Tablo 2-2 SCARA robot için D-H parametreleri

EKSEN
i
1
2
3
4

D-H PARAMETRELERİ
αi-1
ai-1
di
0
0
0
0
l1
d2
0
l2
-d3
π
0
0

θi
θ1
θ2
0
θ4

Denklem 2.1 de Tablo 2-2 deki D-H parametreleri yerine konularak transformasyon matrisleri aşağıdaki
gibi bulunur.
0
4𝑇

𝑐1
𝑠
1
0
4𝑇 = [ 0
0

−𝑠1
𝑐1
0
0

0
0
1
0

𝑐2
0
𝑠
0] × [ 2
0
0
1
0

−𝑠2
𝑐2
0
0

= 01𝑇 × 12𝑇 × 23𝑇 × 34𝑇
0 𝑙1
1
0
0 0 ] × [0 −1
1 𝑑2
0
0
0
0
0 1

0
0
1
0

(2.3)
𝑐4
𝑙2
𝑠
0 ]×[ 4
0
−𝑑3
0
1

𝑐124 −𝑠124 0 𝑙2 𝑐12 + 𝑙1 𝑐1
𝑠124 𝑐124 0 𝑙2 𝑠12 + 𝑙1 𝑠1
0
]
4𝑇 = [
1
𝑑2 − 𝑑3
0
0
0
0
0
1

−𝑠4
𝑐4
0
0

0
0
1
0

0
0]
0
1

(2.4)

(2.5)

Denklem 2.5 ile elde edilen matrisin Px Py ve Pz elemanları kullanılarak ileri kinematik denklemleri
aşağıdaki gibi elde edilir.

𝑥 = 𝑙2 𝑐12 + 𝑙1 𝑐1
𝑦 = 𝑙2 𝑠12 + 𝑙1 𝑠1
𝑧 = 𝑑2 − 𝑑3
6

(2.6)

2.1.2. Ters Kinematik
Ters kinematik hesaplamaları robot kontrol işlemlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Ters kinematik,
uç işlevcisinin verilen konum ve yönelim verilerine göre eklem değişkenlerinin değerlerinin bulunması
işlemidir. Yani robot uç işlevcisinin istenilen konuma gitmesi için eklemlerin dönme ve öteleme
miktarları gibi değerlerini belirlemek için ters kinematik sonuçlarını bulmamız gerekir. İleri kinematik
işlemlerinde her zaman çözüm bulunabilirken ters kinematik için her zaman çözüm bulunmayabilir.
Ters kinematik çözümü aktüatörlerin eklem torklarının hesaplanması, gerçek zamanlı kontrol ve
yörünge planlaması gibi işlemlerde ön plana çıkmaktadır. Ters kinematik çözümü analitik veya
geometrik olarak çözülerek ters kinematik denklemler elde edilir. SCARA robot uygulamasında
geometrik yöntem daha hızlı sonuca ulaşıldığı için tercih edilir.

Şekil 2-3 2 eklem üzerinde ters kinematiğin gösterimi

𝑥 2 + 𝑦 2 − 𝑙12 − 𝑙22
θ2 = cos (
)
2𝑙1 𝑙2
−1

𝑦
𝑙2 𝑠2
θ1 = tan−1( ) − tan−1(
)
𝑥
𝑙1 + 𝑙2 𝑐2

(2.7)

Geometrik çözümden x ve y noktaları için θ1 ve θ2 değerleri Denklem 2.7’den elde edilir.
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2.2. Robot Dinamiğinin Çıkarılması
Robot dinamiği eklemlere tahrik elemanları tarafından uygulanan moment veya kuvvet büyüklükleri ile
robotun eklemlerinin konumu, hızı ve ivmesi arasındaki ilişkilerin incelenmesi olarak tanımlanabilir.
Dinamik denklemler robotun bilgisayar ortamında simülasyonu, çalışma uzayında en uygun tasarım
parametreleriyle hareket edebilmesi, kararlı ve kontrollü bir davranış sergilemesi açısından son derece
önemlidir.
Bir robotun dinamik modelinin çıkarılabilmesi için, robotun dinamik davranışını açıklayan non-lineer
diferansiyel denklemlerin elde edilip çözülmesi gerekir. Robota dinamiğine ait non-lineer diferansiyel
denklemlerin elde ediliş yollarına bağlı olmak üzere genelde iki farklı yöntem kullanılmaktadır.
Bunlardan ilki iteratif matris çözümleri içeren ‘İteratif Newton-Euler Yöntemi [4, 8, 5, 13]’ ikincisi ise
enerji merkezli çözüm yolu sunan ‘Lagrange Formülasyonu [8, 13, 5, 4]’ dur.

2.2.1. İteratif Newton-Euler Yöntemi
İteratif Newton-Euler yöntemi kol hareketlerinin birbirlerine olan etkileri incelenerek eklem hareketine
göre eklemlere etkiyecek tork büyüklüklerinin bulunmasını amaçlar. 1.eklemden başlamak üzere iteratif
bir şekilde n. ekleme kadar hız ve ivme değerleri her eklem için hesaplanır. Daha sonra n. eksenden
başlamak üzere kollara etkiyen kuvvet ve moment büyüklükleri hesaplanarak eklem tahrik elemanlarına
verilmesi gereken tork büyüklükleri 1.eksene kadar geri iterasyonla hesaplanır

.
Şekil 2-4 Newton-Euler kuvvetlerin eklemlerden aktarımı [5]

i=1. eklemden başlamak üzere i=n. ekleme kadar iteratif olarak gerçekleştirilecek dış iterasyon
formüleri;
(2.8)
(2.9)
(2.10)

(2.11)
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(2.12)
(2.13)

i=n. eklemden başlamak üzere i=1. ekleme kadar iç iterasyon formülleri;

(2.14)

(2.15)

(2.16)

Yukarıda verilen Newton-Euler iterasyon yöntemi formülleri SCARA robota uygulanarak konum, hız
ve ivme değerlerine göre eklemlere verilmesi gereken tork büyüklüklerini veren non-lineer diferansiyel
denklemler bulunmuştur.

Şekil 2-5 SCARA robot eksenler ve ağırlık merkezi Newton-Euler

Şekil 2-5’de verilen SCARA robota ait verilen görünümden faydalanarak Newton-Euler denklemleri
yukarıda verilen formüllerdeki işlem sırası takip edilerek yazılmıştır. Şekil 2-5’de görüldüğü üzere
çözümü kolaylaştırmak amacıyla 4 serbestlik dereceli SCARA robotun 3. ve 4. eksenlerinin hareketleri
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1. ve 2. eksenlerdeki kollara etkiyen tork büyüklüklerine az etki edeceğinden Newton-Euler
iterasyonunu kolaylaştırmak adına 3. ve 4. eksenlerin hareketleri ihmal edilmiştir.
Başlangıç olarak robotun taban ekseni (i=0) sabit olduğu için taban ekseni açısal hız ve açısal ivme
değerleri sıfır olarak alınır.
𝜔0 = 0
𝜔̇ 0 = 0
Kütle merkezlerindeki atalet değerleri aşağıdaki gibi alınır.
𝐼𝑥𝑥1
𝐼𝑐1 = [ 0
0

0
𝐼𝑦𝑦1
0

𝐼𝑥𝑥2
𝐼𝑐2 = [ 0
0

0
𝐼𝑦𝑦2
0

0
0 ]

(2.17)

𝐼𝑧𝑧1
0
0 ]

(2.18)

𝐼𝑧𝑧2

Son ekleme etkiyen kuvvet ve moment sıfır olarak alınır.
𝑓3 = 0
𝑛3 = 0
Eklemlere ait kütle merkezi koordinatları Denklem 2.19 ve Denklem 2.20’de verilmiştir.
𝑋𝑎
𝑃𝑐1 = [ 0 ]
𝑍𝑎
𝑋𝑏
𝑃𝑐2 = [ 0 ]
𝑍𝑏

(2.19)

(2.20)

Eklemler arasında öteleme matrisleri Denklem 2.21 ve 2.22’de belirtilmiştir.
𝑙1
𝑃2 = [ 0 ]
0

(2.21)

𝑙2
𝑃3 = [ 0 ]
0

(2.22)

1

2

Taban ekseni için ivmelenme Z doğrultusundadır.
0

𝑉0 = 𝑔𝑍̂0
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(2.23)

Eklemler arasındaki rotasyon matrisleri aşağıdaki gibi ifade edilir.
𝑖
𝑖+1𝑅

𝑐𝑖+1
= [𝑠𝑖+1
0

−𝑠𝑖+1
𝑐𝑖+1
0

0
0]
1

(2.24)

𝑖+1
𝑖𝑅

ci+1
= [−si+1
0

si+1
ci+1
0

0
0]
1

(2.25)

Verilen bu değerlere bağlı olarak ilk eklemden başlamak üzere dışa doğru iterasyon işlemine başlanır.
1

0

𝜔1 = 𝜃̇1 1 𝑍̂1 = [ 0 ]
𝜃̇1

1

0

𝜔̇ 1 = 𝜃̈1 1 𝑍̂1 = [ 0 ]
𝜃̈1

1

1

𝑣̇ 𝑐1

𝑐1
𝑣̇ 1 = [−𝑠1
0

0
0 0
0] [ 0 ] = [ 0 ]
𝑔
1 𝑔

(2.27)

(2.28)

(2.29)

−𝑚1 𝑋𝑎 𝜃̇12
𝐹1 = [ 𝑚1 𝑋𝑎 𝜃̈1 ]
𝑚1 𝑔

(2.30)

0
0
0
0
0
0
0
𝑁1 = [
]+[ ]×[
]=[ 0 ]
̇
̈
̇
𝜃
𝐼𝑧𝑧1 𝜃1
𝐼𝑧𝑧1 𝜃1
𝐼𝑧𝑧1 𝜃̈1
1

(2.31)

2

2

2

𝑠1
𝑐1
0

−𝑋𝑎 𝜃̇12
0
0
−𝑋𝑎 𝜃̇12
= [𝑋𝑎 𝜃̈1 ] + [ 0 ] + [ 0 ] = [ 𝑋𝑎 𝜃̈1 ]
𝑔
0
0
𝑔
1

1

(2.26)

𝑐2
𝑣̇ 2 = [−𝑠2
0

𝑠2
𝑐2
0

0
0 ]
̇𝜃1 + 𝜃̇2

𝜔2 = [

0
0 ]
𝜃̈1 + 𝜃̈2

𝜔̇ 2 = [

𝑙1 𝜃̈1 𝑠2 − 𝑙1 𝜃̇12 𝑐2
0 −𝑙1 𝜃̇12
0] [ 𝑙1 𝜃̈1 ] = [𝑙1 𝜃̈1 𝑐2 − 𝑙1 𝜃̇12 𝑠2 ]
1
𝑔
𝑔
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(2.32)

(2.33)

(2.34)

2

𝑣̇ 𝑐2

𝑙1 𝜃̈1 𝑠2 − 𝑙1 𝜃̇12 𝑐2
0
−𝑋𝑏 (𝜃1̇ + 𝜃1̇ )2
̈
̈
= [𝑋𝑏 (𝜃1 + 𝜃2 )] + [
] + [𝑙1 𝜃̈1 𝑐2 − 𝑙1 𝜃̇12 𝑠2 ]
0
0
𝑔
0
−𝑋𝑏 (𝜃̇1 + 𝜃̇1 )2 + 𝑙1 𝜃̈1 𝑠2 − 𝑙1 𝜃̇12 𝑐2
= [ 𝑋𝑏 (𝜃1̈ + 𝜃̈2 ) + 𝑙1 𝜃̈1 𝑐2 − 𝑙1 𝜃̇12 𝑠2 ]
𝑔

2

(2.35)

−𝑚2 𝑋𝑏 (𝜃̇1 + 𝜃̇1 )2 + 𝑚2 𝑙1 𝜃̈1 𝑠2 − 𝑚2 𝑙1 𝜃̇12 𝑐2
𝐹2= [ 𝑚2 𝑋𝑏 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑚2 𝑙1 𝜃̈1 𝑐2 − 𝑚2 𝑙1 𝜃̇12 𝑠2 ]
𝑚2 𝑔

(2.36)

0
0
𝑁2 = [
]
𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̈1 + 𝜃̈1 )

(2.37)

2

Eklemlere ait hız, ivme, kuvvet ve moment değerleri bulunduktan sonra son eklemden başlamak üzere
iç eklemlere doğru iterasyona başlanır.
2

2

𝑛2 = [

𝑓2 = 2 𝐹2

0
0
]
𝑚2 𝑙1 𝑋𝑏 𝑐2 𝜃̈1 + 𝑚2 𝑙1 𝑋𝑏 𝑠2 𝜃̇12 + 𝑚2 𝑋𝑏2 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̈1 + 𝜃̈1 )

𝑐2
1
𝑓1 = [𝑠2
0

0 −𝑚2 𝑋𝑏 (𝜃̇1 + 𝜃̇1 )2 + 𝑚2 𝑙1 𝜃̈1 𝑠2 − 𝑚2 𝑙1 𝜃̇12 𝑐2
0] [ 𝑚2 𝑋𝑏 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑚2 𝑙1 𝜃̈1 𝑐2 − 𝑚2 𝑙1 𝜃̇12 𝑠2 ]
1
𝑚2 𝑔
2
̇
−𝑚1 𝑋𝑎 𝜃1
+ [ 𝑚1 𝑋𝑎 𝜃̈1 ]
𝑚1 𝑔

−𝑠2
𝑐2
0

1

(2.38)

(2.39)

(2.40)

0
𝑛1= [0 ]
𝜗

𝜗 = 𝐼𝑧𝑧1 𝜃̈1 + 𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑚2 𝑋𝑏 (𝑋𝑏 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑙1 𝑠2 𝜃̇12 + 𝑙1 𝑐1 𝜃̈1 )
+ 𝑋𝑎2 𝑚1 𝜃̈1
2
+ 𝑙1 𝑠1 ((𝜃̇1 + 𝜃̇1 ) (−𝑚2 𝑋𝑏 ) − 𝑚2 𝑙1 𝑐2 𝜃̇12 + 𝑚2 𝑙1 𝑠2 𝜃̈1 )
2

+ 𝑙1 𝑐1 ((𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) (𝑚2 𝑋𝑏 ) − 𝑚2 𝑙1 𝑠2 𝜃̇12 + 𝑚2 𝑙1 𝑐2 𝜃̈1 )
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(2.41)

Kütle merkezlerine etkiyen moment değerlerinden eklemlerin eyleyicilerine verilmesi gereken tork
değerleri rahatlıkla bulunabilir. Bu durumda eklemlere verilmesi gereken tork değerleri;
𝜏1 = 𝐼𝑧𝑧1 𝜃̈1 + 𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑚2 𝑋𝑏 (𝑋𝑏 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑙1 𝑠2 𝜃̇12 + 𝑙1 𝑐1 𝜃̈1 ) + 𝑋𝑎2 𝑚1 𝜃̈1
2
+ 𝑙1 𝑠1 ((𝜃̇1 + 𝜃̇1 ) (−𝑚2 𝑋𝑏 ) − 𝑚2 𝑙1 𝑐2 𝜃̇12 + 𝑚2 𝑙1 𝑠2 𝜃̈1 )
2

+ 𝑙1 𝑐1 ((𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) (𝑚2 𝑋𝑏 ) −

𝑚2 𝑙1 𝑠2 𝜃̇12

(2.42)

+ 𝑚2 𝑙1 𝑐2 𝜃̈1 )

𝜏2= 𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑚2 𝑋𝑏 (𝑋𝑏 (𝜃̈1 + 𝜃̈2 ) + 𝑙1 𝑠2 𝜃̇12 + 𝑙1 𝑐2 𝜃̈1 )

(2.43)

şeklinde bulunur.

2.2.2. Lagrange Formülasyonu
Newton-Euler iterasyonu temel dinamik formüller ve eklemler arasındaki kuvvet ve moment analizine
dayalı bir yaklaşım sergiler. Newton-Euler metoduna alternatif olarak Lagrange dinamik formülleri de
robota ait non-lineer diferansiyel denklemlerin elde edilmesinde kullanılır. Lagrange dinamik
formülasyonu Newton-Euler yönteminin temel aldığı ‘kuvvet dengesi’ ilkesinden farklı olarak ‘enerji
tabanlı’ bir yaklaşım sergiler.
Bir eklemin ağırlık merkezinin kinetik enerjisi Denklem 2.44’deki gibi ifade edilebilir.

1
1
𝑘𝑖 = 𝑚𝑖 𝑣𝐶𝑇𝑖 𝑣𝐶𝑖 + 𝑖 𝑤𝑖𝑇 𝐶𝑖 𝐼𝑖 𝑖 𝑤𝑖
2
2

(2.44)

Denklem 2.44’de görüldüğü üzere herhangi bir kol için kinetik enerji kütle merkezinin doğrusal hızı ve
kütle merkezinin açısal hızının bir fonksiyonudur. Eklemlerdeki toplam kinetik enerji aşağıdaki gibi
bulunur.
𝑛

𝑘 = ∑ 𝑘𝑖

(2.45)

𝑖=1

Toplam kinetik enerji denklemi konum(𝛩) ve hızın (𝛩̇) fonksiyonudur. Toplam kinetik enerji 𝑘(𝛩, 𝛩̇)
şeklinde yazılır.
Herhangi bir ekleme ait potansiyel enerji Denklem 2.46’da gösterilmiştir.

𝑢𝑖 = −𝑚𝑖 0𝑔𝑇 0𝑃𝑐𝑖 + 𝑢𝑟𝑒𝑓𝑖

(2.46)

Denklem 2.46’da 0𝑔 ifadesi 3x1 yer çekimi vektörü, 0𝑃𝑐𝑖 i. eklemin kütle merkezinin konum vektörü,
𝑢𝑟𝑒𝑓𝑖 de toplam potansiyel enerjinin minumum değeri 0 ’ı sağlamak için kullanılan sabit olarak
nitelendirilir.
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Robot için toplam potansiyel enerji şu şekilde yazılabilir.
𝑛

𝑢 = ∑ 𝑢𝑖

(2.47)

𝑖=1

Toplam potansiyel enerji fonksiyonu 𝑢(𝛩) biçiminde ifade edilir.
Lagrange dinamik formülasyonu mekanik sistemin toplam kinetik ve toplam potansiyel enerji arasındaki
fark olarak tanımlanır.
𝐿(𝛩, 𝛩̇) = 𝑘(𝛩, 𝛩̇) − 𝑢(𝛩)

(2.48)

Lagrange enerji denkleminden yola çıkarak elde edilecek tork denklemi Denklem 2.49’da verilmiştir.
𝑑 𝜕𝐿 𝜕𝐿
−
=𝜏
𝑑𝑡 𝜕𝛩̇ 𝜕𝛩

(2.49)

𝑑 𝜕𝑘 𝜕𝑘 𝜕𝑢
−
+
=𝜏
𝑑𝑡 𝜕𝛩̇ 𝜕𝛩 𝜕𝛩

(2.50)

Lagrange denkleminden elde edilen tork denklemlerine dayanarak SCARA robota ait kinetik enerji ve
potansiyel enerji denklemlerine bağlı olarak dinamik denklemler bulunmuştur.

Şekil 2-6 İki eklem manipülatör

Şekil 2-6’da gösterilen kütle merkezlerine bağlı olarak koordinat merkezleri çıkarılmıştır. Bu koordinat
merkezlerine bağlı olarak kütle merkezlerinin de hızları bulunmuştur.
𝑥̅1 = 𝑟1 𝑐1
𝑦̅1 = 𝑟1 𝑠1
𝑥̅2 = 𝑙1 𝑐1 + 𝑟2 𝑐12
𝑦̅2 = 𝑙1 𝑠1 + 𝑟2 s12

(2.51)

𝑥̅̇1 = −𝑟1 𝑠1 𝜃̇1
̇𝑥̅2 = −(𝑙1 𝑠1 + 𝑟2 𝑠12 )𝜃̇1 − 𝑟2 𝑠12 𝜃̇2
𝑦̅̇1 = 𝑟1 𝑐1 𝜃̇1
̇𝑦̅2 = −(𝑙1 𝑐1 + 𝑟2 𝑐12 )𝜃̇1 − 𝑟2 𝑐12 𝜃̇2

(2.52)
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i=1. eklem için kinetik enerji formülü Denklem 2.53’de verilmiştir.
1
1
𝑘1 = 𝑚1 (𝑥̅̇12 + 𝑦̅̇12 ) + 𝐼𝑧𝑧1 𝜃̇12
2
2

(2.53)

i=2. eklem için kinetik enerji formülü Denklem 2.54’te verilmiştir.
1
1
𝑘2 = 𝑚2 (𝑥̅̇22 + 𝑦̅̇22 ) + 𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̇1 + 𝜃̇2 )2
2
2

(2.54)

Denklem 2.44’den yararlanarak toplam kinetik enerji bulunur.
1
1
1
1
𝑘 = 𝑚1 (𝑥̅̇12 + 𝑦̅̇12 ) + 𝐼𝑧𝑧1 𝜃̇12 + 𝑚2 (𝑥̅̇22 + 𝑦̅̇22 ) + 𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̇1 + 𝜃̇2 )2
2
2
2
2

(2.55)

i=1. Eklem için potansiyel enerji formülü Denklem 2.45’ten yararlanarak bulunur.

𝑢1 = −𝑚1 [0 0

𝑥̅1
𝑔]𝑇 [𝑦̅1 ] + 𝑢𝑟𝑒𝑓 = 𝑢𝑟𝑒𝑓1
1
0

(2.56)

i=2. Eklem için potansiyel enerji formülü Denklem 2.46’dan yararlanarak bulunur.

𝑥̅2
𝑢2 = −𝑚2 [0 0 𝑔]𝑇 [𝑦̅2 ] + 𝑢𝑟𝑒𝑓2 = 𝑢𝑟𝑒𝑓2
0

(2.57)

Denklem 2.56 ve 2.57’den yararlanarak robota ait toplam potansiyel enerji bulunur.

𝑢 = 𝑢𝑟𝑒𝑓1 + 𝑢𝑟𝑒𝑓2

(2.58)

Lagrange fonksiyonu Denklem 2.48’den yararlanılarak elde edilir.

1
1
1
1
𝐿 = 𝑚1 (𝑥̅̇12 + 𝑦̅̇12 ) + 𝐼𝑧𝑧1 𝜃̇12 + 𝑚2 (𝑥̅̇22 + 𝑦̅̇22 ) + 𝐼𝑧𝑧2 (𝜃̇1 + 𝜃̇2 )2 − 𝑢
2
2
2
2
Toplam potansiyel enerji kol açısıyla değişmediği için

𝑑𝑢
𝑑𝛩

(2.59)

= 0 olmaktadır. Bulunan lagrange denklemi

Denklem 2.48’te verilen şekilde yazılır ve önce Lagrange fonksiyonun hız değerlerine göre kısmi
türevleri ayrı ayrı alınır. Kısmi türevleri alınmış ifadenin zamana bağlı olarak türevi alınır. Zamana bağlı
türevi alınmış ifadeden Lagrange denkleminin konuma bağlı olarak kısmi türevleri çıkarılırsa eklemlere
ait tork değerleri elde edilir. İşlemler yapıldıktan sonra elde edilen ifade Denklem 2.60‘daki gibi elde
edilir.
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𝛾 + 2𝜀𝑐2
[
𝜎 + 𝜖𝑐2

−𝜖𝑠2 𝜃̇2
𝜎 + 𝜖𝑐2 𝜃̈1
][ ] + [
𝜎
𝜃̈2
𝜖𝑠2 𝜃̇1

𝜏1
−𝜖𝑠2 (𝜃̇1 + 𝜃̇2 ) 𝜃̇1
] [ ] = [𝜏 ]
2
𝜃̇2
0

𝛾 = 𝐼𝑧𝑧1 + 𝐼𝑧𝑧2 + 𝑚1 𝑟12 + 𝑚2 (𝑙12 + 𝑟22 )
𝜎 = 𝐼𝑧𝑧2 + 𝑚2 𝑟22
𝜀 = 𝑚2 𝑙1 𝑟2

(2.60)

Denklem 2.60’da elde edilen ifadenin sol tarafındaki kısım ivmelenmeden dolayı kaynaklanan
kuvvetleri içerir. Denklem 2.60 sağ tarafı da Coriolis kuvvetini ve merkezkaç kuvvetlerini
barındırmaktadır.
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2.3. Motor Büyüklüklerinin Hesaplanması
Hareket kontrol sistemleri tasarımında satın alma sırasında Servo motor alımı önemli maliyet teşkil eder.
Ama özellikle sistemin çalışması sırasında maliyet faktörüne önemli derecede etki eder. Öncelikle
yüksek torklu motora düşük torklu motora göre daha pahalı amplifikatör gerekmektedir. Yüksek torklu
motor artı amplifikatör kombinasyonu yalnızca başlangıçta yüksek masraf değil, aynı zamanda artan
enerji tüketimi yüksek işletme maliyetlerine yol açacaktır. Satın alma fiyatı, toplam motor ömründeki
maliyetin sadece %2 sini temsil ettiği tahmin edilmektedir, %96’sı ise enerji maliyetidir.

Şekil 2-7 Elektrik motorunun ömür maliyeti [7]

Uygun motoru seçmek en iyi sistem performansını sağlamakla kalmayacak, önemli maliyet tasarrufu
sağlayacaktır. Uygun motoru seçmek için takip edilmesi gereken basamaklar şu şekildedir;
1. Sistemin mekanik modelinin çıkartılması;
Sistemin daha kolay çözümlenmesi için mekanik modelin ortaya çıkartılmasını sağlayan kaba bir çizim
gerekmektedir. Hareket aktarma organlarının yerleşimi ve yük arasındaki ilişkiyi gösterir. Mekanik
modelin yardımı ile formüllerde kullanılan değişkenler daha kolay elde edilir.

Şekil 2-8 Dişli mekanizması
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2. Yük ve aktarma organlarının ataletlerinin motor miline indirgenmesi;
Sistem içerindeki bütün kütlelerin ataletlerinin ana dönme ekseni olan motor miline indirgenmesi
gerekmektedir. Çünkü sistemi harekete geçirmek için motorun toplam ataleti yenerek sisteme ilk tahriki
sağlaması gerekmektedir.

𝐽𝑑.𝑒.4 = 𝐽4.𝑑𝑖ş𝑙𝑖 + 𝐽𝑦ü𝑘
1
𝐽𝑑.𝑒.3 = 𝐽𝑑.𝑒.4 𝑛
+ 𝐽3.𝑑𝑖ş𝑙𝑖
(𝑛4 )2
3
𝐽𝑑.𝑒.2 = 𝐽2.𝑑𝑖ş𝑙𝑖 + 𝐽𝑑.𝑒.3
1
𝐽𝑑.𝑒.1 = 𝐽𝑑.𝑒.2 𝑛
+ 𝐽1.𝑑𝑖ş𝑙𝑖
(𝑛2 )2
1
𝐽𝑡𝑜𝑝 = 𝐽𝑑.𝑒.1 + 𝐽𝑀

(2.61)

(2.62)

3. Hareket profilinin belirlenmesi ve tork grafiğinin çıkartılması;
Sistemin hareket profili yükün ne kadar zamanda hangi hıza ulaşacağına dair bilgi verir. Hızlanma
süresi, iş süresi ve yavaşlama süresi sisteme uygulanacak tork büyüklüklerine doğrudan etki eder. Bu
kriterler göz önüne alınarak istediğimiz hareket profilini çıkartıp buna bağlı tork eğrisini belirlemek
önemlidir.

Şekil 2-9 Hız profili ve tork grafiği
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4. Kalkış, iş ve duruş torklarının hesaplanması;
Hareket profiline bağlı olarak yükün kalkış iş ve duruş tork büyüklüklerinin hesaplanması
gerekmektedir. Büyük kütlelere sahip sistemleri kısa sürede harekete geçirmek veya durdurmak için
daha yüksek torka ihtiyaç duyulur. Bu torklar aşağıda verilen denklemlerden yararlanılarak
hesaplamak gerekmektedir.
𝑇𝑎1 =

𝐽𝑑.𝑒.1
×(
+ 𝐽𝑀 )
60𝑡1
𝜂
2𝜋𝑁

Tb = TL 𝑥𝑛12 𝑛34

Tc =

Jd.e.1
×(
+ JM )
60t3
η
2πN

(2.63)

(2.64)

(2.65)

5. Dönme eksenine uygulanan maksimum tork ve motorun maksimum torku arasındaki ilişki;
Şekil 2.9’daki Tork grafiğinden görülebileceği gibi sisteme uygulanacak maksimum tork ihtiyacı
kalkış torku ve iş torkunun toplamından elde edilir. Sistemi harekete geçirecek maksimum torkun
seçilen motor maksimum torkundan düşük olması gerekmektedir.
T3 = Ta − TL

(2.66)

T2 = Tb

(2.67)

Ta = Ta1 + Ta2

(2.68)

Tmax = T1 = Ta + TL

(2.69)

Tmax < 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑚𝑎𝑥

(2.70)

6. Dönme eksenine uygulanan efektif tork ve motorun efektif torku arasındaki ilişki;
Kalkış, iş ve duruş zamanı ve bu zamanlarda oluşan torklara bağlı olarak sistemdeki efektif tork
Denklem 2.68’ den faydalanılarak hesaplanır. Hesaplanan efektif torkun seçilen motor efektif
torkundan küçük olması gerekmektedir.

𝑇12 × 𝑡1 + 𝑇32 × 𝑡2 + 𝑇32 × 𝑡3
𝑇𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = √
𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3

(2.71)

Tefektif < 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓

(2.72)
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7. Dönme eksenindeki maksimum devrin motor maksimum devri arasındaki ilişki;
Dönme eksenindeki maksimum hız aktarma organlarındaki çevrim oranlarıyla motor dönüş
eksenine indirgenir. İndirgenen maksimum hızın seçilen motor tarafından sağlanabilmesi için
motorun maksimum hızının daha büyük olması gerekmektedir.

𝑁𝑚𝑎𝑥 × (

𝑛4
𝑛3

×

𝑛2
𝑛1

) < 𝑁𝑀𝑚𝑎𝑥

(2.73)

8. Yükün dönme ekseninde oluşturduğu ataletin motor ataletine oranı;
Motor miline indirgenmiş ataletin motor rotor ataletine oranı motorun ömrü açısından önemlidir.
Motor yük şartlarına bağlı olarak bu oran değişkenlik gösterir. Tersin hızlanmaların fazla olduğu
sistemlerde emniyet açısından bu oranın 30’un altında olması gerekmektedir. Sistemde istenilen
pozisyonlama hassasiyetini ve sistemdeki titreşimlerin az olması için bu oranın düşük olması istenir.
𝐽𝑑.𝑒.1
≤𝑘
𝐽𝑀
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(2.74)

2.4. Mekanik Tasarım
2.4.1. SCARA Robot Konsept Tasarım
SCARA robotlar kullanıldıkları endüstriyel uygulamalara göre farklı çalışma uzayına, taşıma
kapasitelerine ve çalışma hızlarına sahiptir. Robotun kullanılacağı endüstriyel uygulama göz önüne
alınarak bu parametreler seçildikten sonra uygun mekanik tasarım yapılır.
Ön tasarım basamakları şu şekildedir;





Robotun çalışma uzayının ve hızının belirlenmesi
Belirlenen çalışma uzayındaki tüm noktalara erişimi sağlayacak şekilde kol boylarının
belirlenmesi
Solidworks programı ile 3 boyutlu taslak modelin oluşturulması
Taslak modele göre aktarma organlarının ve tahrik sisteminin tasarımının yapılması

Bu basamaklar sonucunda elde edilen konsept tasarım Şekil 2-10’da gösterilmiştir.

Şekil 2-10 Konsept tasarım patlatılmış
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2.4.2. SCARA Robot Uygulaması
Konsept tasarımdan sonra çoğunlukla hazır parçalar kullanılarak ve bazı parçalar tasarlanarak imalat
süreci tamamlanmıştır. Şekil 2-11’deki SCARA robot parçaları elde edilmiştir.

Şekil 2-11 SCARA robot parçaları

Öncelikle mevcut parçaların montajı yapılıp, eksik olan standart parçalar alınarak ve standart olmayan
parçaların üretimi yapılıp montaj işlemi tamamlanmıştır. Robot Solidworks programında 3D olarak
modellenerek katı modeli Şekil 2-12’deki gibi elde edilmiştir.

Şekil 2-12 SCARA robot katı model
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Katı modele malzeme atamaları yapılarak tahrik elemanlarının (AC Servo Motor) seçiminde
kullanılacak olan; kol kütleleri, kol ağırlık merkezleri, kol ve aktarma organlarının ataletleri SolidWorks
programında hesaplanmıştır(Şekil 2-13). Konsept tasarım üzerinde yapılan hesaplamalar gerçek
tasarıma uygulanarak tahrik elemanlarının seçimi yapılmıştır.

Şekil 2-13 SCARA robot eksenler ve ağırlık merkezi

2.4.2.1. Tork Büyüklüklerinin Hesaplanması Ve Tahrik Elemanlarının Seçimi
Birinci ve ikinci eklemlerin dönme eksenlerinde oluşan maksimum tork değerlerinin hesaplanması için
robotun dinamik denklemlerinden faydalanılmıştır. Robotun dinamiği Lagrange ve Newton-Euler
yöntemleri ile incelenmiş olup eklemler için dönme eksenlerinde oluşan tork büyüklüklerini veren
matematiksel ifadeler iki yöntem için de ayrı ayrı bulunmuştur. SCARA robota ait Tablo 2-3’ teki
değerler Newton-Euler yöntemi ile elde edilen (2.42) ve (2.43) numaralı denklemler Matlab ortamında
hesaplanarak aşağıdaki tork değerleri bulunur.
1. Dönme ekseninde;
2. Dönme ekseninde;

τ1 = 267,58 Nm
τ2 = 107,05 Nm

Aynı şekilde Lagrange yöntemi ile elde edilen (2.60) numaralı denklem Matlab de hesaplanarak;
1. Dönme ekseninde;
2. Dönme ekseninde;

τ1 = 267,58 Nm
τ2 = 107,05 Nm

değerleri bulunmuştur.

Dinamik modellemede kullanılan iki yöntemde de aynı sonuçlar bulunarak birbirinin sağlaması
yapılmıştır. Tahrik elemanı seçimi için motor büyüklüğü belirleme işlemi basamakları uygulanacak ve
elde edilen sonuçlar robot dinamiğinde kullanılan yöntemlerden elde edilen sonuçlar ile
karşılaştırılacaktır.
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Tablo 2-3 1. ve 2. eksen mekanik ve dinamik hesaplamada kullanılan değerler

Değişken

1. Eksen

2. Eksen

m
x
l
JL
JM
J1.dişli
J2.dişli
J3.dişli
J4.dişli
n1
n2
n3
n4
N
t1
t2
t3
ω
α
η
TL
TMefektif
TMmax

13 kg
0.224 m
0.3 m
0.82 kgm2
0.87x10-4 kgm2
1.55x10-6 kgm2
0.005 kgm2
4.48x10-6 kgm2
0.024 kgm2
9 diş
95 diş
12 diş
91 diş
4533 rpm
0.125 s
1s
0.125 s
5.93 rad/s
47.5 rad/s2
0.95
8 Nm
2.4 Nm
7.1 Nm

14 kg
0.238 m
0.35 m
0.96 kgm2
0.87x10-4 kgm2
1.99x10-6 kgm2
0.002 kgm2
0.22x10-6 kgm2
0.005 kgm2
8 diş
74 diş
13 diş
71 diş
1084 rpm
0.125 s
1s
0.125 s
2.27 rad/s
18.2 rad/s2
0.95
5 Nm
1.9 Nm
5.6 Nm

SCARA robota ait değerler tahrik elemanının seçimi için kullanılmak üzere Tablo 2-3’ te verilmiştir.
Bu değerler “2.3 Motor Büyüklüklerinin Hesaplanması” kısmındaki işlem basamaklarında kullanılarak
her bir eksene bu adımlar uygulanmıştır.

2.4.2.2. 2. Eksen Tahrik Elemanı Seçimi
Tablo 2-3’den alınan değerler Denklem 2.61 ve 2.62 de yerine konularak sistemin ataleti motor miline
indirgenir ve motor ataleti de eklenerek sistemin toplam ataleti aşağıdaki gibi hesaplanır;
𝐽𝑑.𝑒.1 = 3.87𝑥10−4 𝑘𝑔𝑚2
𝐽𝑡𝑜𝑝 = 4.71𝑥10−4 𝑘𝑔𝑚2
Belirlenen hareket profiline göre sistemin kalkış, iş ve duruş torkları sırasıyla Denklem 2.63, 2.64 ve
2.65 kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanır;
𝑇𝑎1 = 1.631 𝑁𝑚
𝑇𝐿 = 0.1 𝑁𝑚
𝑇𝑐 = 1.631 𝑁𝑚
Burada Ta maksimum kalkış torkunun hesaplanabilmesi için ivmelenen kalkış hareketi sırasında 1. kolun
da 2. eksene uyguladığı kuvvetten oluşan Ta2 torku da dikkate alınmalıdır.
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Şekil 2-14 2. kola etkiyen 1. kol kuvveti

𝐹 = 𝑚2 ×∝1 × 𝑙1

(2.75)

𝑇𝑎2 = 𝐹 × 𝑋𝑏 𝑥 cos θ2 𝑥𝑛12 𝑛34

(2.76)

Denklem 2.76 kullanılarak 1. kolun 2.eksene uyguladığı kuvvetten oluşan Ta2 torku ve maksimum kalkış
torku aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑇𝑎2 = 0.96 𝑁𝑚
𝑇𝑎 = 2.591 𝑁𝑚
Hesaplanan bu kalkış, iş ve duruş torkları Denklem 2.69 ve 2.71 de yerine konularak sırasıyla maksimum
tork ve efektif tork aşağıdaki şekilde hesaplanır;
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 2.691 𝑁𝑚
𝑇𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 1.175 𝑁𝑚
Elde edilen maksimum ve efektif tork değerlerine sağlayan servo motorlar incelenip Panasonic Minas
A5 600 Watt servo motor seçilmiştir. Seçilen motorun maksimum hız ve atalet oranının Denklem 2.73
ve 2.74 kullanılarak sağlaması yapılmıştır;
1083 < 𝑁𝑀𝑚𝑎𝑥
1083 𝑟𝑝𝑚 < 6000 𝑟𝑝𝑚
3.84𝑥10−4
<𝑘
0.87𝑥10−4
4.413 < 20

25

2.4.2.3. 1. Eksen Tahrik Elemanı Seçimi
2.eksen için yapılan motor seçimi hesapları aynı hesap temelinde 1.Eksen için de uygulanarak
Tablo 2-4 teki değerler elde edilmiştir.

Tablo 2-4 1. eksen tahrik elemanı hesaplama sonuçları

𝐽𝑑.𝑒.1
𝐽𝑡𝑜𝑝
𝑇𝑎
TL
Tc
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑘

9.406𝑥10−4 𝑘𝑔𝑚2
1.0276𝑥10−3 𝑘𝑔𝑚2
3.679 𝑁𝑚
0.1 𝑁𝑚
3.679 𝑁𝑚
3.779 𝑁𝑚
1.692 𝑁𝑚
4533 𝑟𝑝𝑚
10.81

Hesaplanan bu değerlere uygun olan motorlar incelenip Panasonic Minas A5 750 Watt servo motor
seçilmiştir.

2.4.2.3. 3. ve 4. Eksen Tahrik Elemanı Seçimi
3. ve 4. Eksenin hesaplamalarında kullanılacak değerler Tablo 2-5’de verilmiştir.
Tablo 2-5 3. ve 4. eksen mekanik ve dinamik hesaplamada kullanılan değerler

Değişken

3. Eksen

4 Eksen

𝑚𝑡
JL
JM
G
N
t1
t2
t3
ω
V
α
η
TL

3 kg
3.66 x10-4 kgm2
0.28x10-4 kgm2
1.22
3001 rpm
0.125 s
1s
0.125 s
258 rad/s
2050 m/s
2060 rad/s2
0.95
0.745 Nm
1.3 Nm
3.9 Nm

3 kg
3.24x10-4 kgm2
0.28x10-4 kgm2
14
3967 rpm
0.125 s
1s
0.125 s
30 rad/s
0,236 m/s
237 rad/s2
0.95
0.038 Nm
1.3 Nm
3.9 Nm

TMefektif
TMmax
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Tablo 2-6’da ki değerler kullanılarak 1. ve 2. eksen için yapılan motor büyüklüğü hesaplama adımları
aynı şekilde kullanılarak 3. ve 4. eksen için de Tablo 2-7’deki değerler elde edilmiştir.

Tablo 2-6 3. ve 4. eksen tahrik elemanı hesaplama sonuçları

Değerler
𝐽𝑑.𝑒.1
𝐽𝑡𝑜𝑝
𝑇𝑎
TL
Tc
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑘

3. Eksen
3.66𝑥10−4 𝑘𝑔𝑚2
3.946𝑥10−4 𝑘𝑔𝑚2
0.99 𝑁𝑚
0.745 𝑁𝑚
0.99 𝑁𝑚
1.735 𝑁𝑚
1.019 𝑁𝑚
3001 𝑟𝑝𝑚
13.71

4. Eksen
3.24x10-4 kgm2
3.527x10-4 kgm2
1.170 𝑁𝑚
0.038 Nm
1.170 Nm
1.208 Nm
0.524 Nm
3967 rpm
11.59

Hesaplanan bu değerlere uygun olan motorlar incelenip her iki eksen için de Panasonic Minas A5 400
Watt servo motor seçilmiştir.
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2.5. Elektronik Tasarım
2.5.1. Servo Sistemi
Son yıllarda elektronik sektörüne yazılımın da dâhil olması sonucunda geliştirilen servo sistemler
yüksek hassasiyetteki makineler ve özellikle endüstriyel robotlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Geliştirilen SCARA robotta da servo sistemin avantajlarından yararlanmak için tahrik elemanı olarak
servo sistemi tercih edilmiştir. Servo sistemler SCARA robota yüksek pozisyonlama hassasiyeti
kazandıracak ve robotun daha kararlı çalışmasına imkân sağlayacaktır.
Servo sistemler, mekanizmanın verilen referans değerlerine göre kontrolünü sağlayan ve bu kontrol
sırasında meydana gelen hataları geri besleme mekanizması ile algılayarak mekanizmanın kapalı çevrim
kontrolünü sağlayan sistemlerdir. Geri besleme sinyali servo motor arkasında bulunan enkoderden
okunan bilgiden elde edilir.
Kullanıldıkları uygulamalara göre servo sistemler pozisyon kontrolü, hız kontrolü, tork kontrolü ve tam
kapalı çevrim kontrol modlarında çalışabilirler. Pozisyon kontrolü modunda servo motor çalışma hızını
ve torkunu ikinci planda tutarak öncelikli olarak hedeflenen pozisyon değerin kontrolünü sağlar.
Pozisyon kontrolü modu servo sürücü üzerinden dâhili parametre girişi ile veya harici bir sinyal girişi
ile yapılabilir. Hız kontrolü modunda gelen referans hız bilgisine bağlı olarak servo sürücü servo motoru
hedef hızda kontrol eder. Hız kontrol referans değeri servo sürücü dâhili parametre girişi ile veya harici
analog sinyal ile yapılabilir. Tork kontrolü modunda ise referans tork bilgisine göre servo motorun torku
kontrol edilir. Tork kontrolü modunda ise referans tork değeri sürücü üzerinden dijital olarak veya
dijital giriş sinyali ile harici olarak girilebilir.
Servo sisteme harici giriş sinyali ile kontrol temel olarak 3 yöntemle yapılmaktadır. Sürücüye giriş
referans sinyalleri kontrol birimi tarafından; endüstriyel haberleşme protokollerinden biri kullanılarak
gönderiliyorsa haberleşme yöntemi ile kontrol, belirli bir aralıktaki analog sinyal girişine göre
gönderiliyorsa analog yöntem ile kontrol, dijital sinyaller ile gönderiliyorsa pulse-direction metodu ile
kontrol yöntemi olarak adlandırılır.
SCARA robotta kullanılan tahrik elemanları PANOSONİC A5 serisi 220 VAC analog veya
pulse-direction olarak sürülebilen artımsal enkodere sahip servo motor sistemleridir.

2.5.2 Hareket Kontrol Birimi
Servo sisteminde bulunan sürücüye kontrol sinyallerini gönderen donanım hareket kontrol birimidir.
Kullanıcı tarafından işletilen programa uygun olarak servo sürücüye seçilen metoda dayalı kontrol
girdisi bu birim tarafından oluşturulur. Uygulamaya göre bu birim teknik özellikleri değişkenlik
göstermektedir. SCARA robotta 4 eksen de bulunan servo sistemini de aynı anda yüksek hızda kontrol
edebilmek için TRİO Motion MC-405 Kontrol Birimi seçilmiştir. Bu kontrol kartının özellikleri başlıca
şu şekilde sıralanır;






4 eksene kadar kapalı çevrim / 5 eksene kadar pulse-direction servo sistemi kontrol.
İçerisinde ARM 11 işlemci bulunup Multi-task programlanabilme.
2Mhz PWM sinyal üretme yeteneğine sahip.
8 dijital giriş/çıkış ve 8 giriş portuna sahip.
RS 232/485, Modbus-TCP, Ethernet IP haberleşme imkânı sunmaktadır.
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2.5.3 SCARA Robota Servo Sistem ve Hareket Kontrol Biriminin Entegre
Edilmesi
Kullanılan servo sistemin sürücüsüne ait PANASONİC Panaterm 5 programı bilgisayara yüklenip servo
sürücü bilgisayara USB portu üzerinden bağlanılarak parametre ayarlama işlemleri yapılmıştır.
Panasonic Servo Sistemini pulse-direction yöntemi kullanılarak kontrol etmek için x4 konektörü
üzerinden Trio Motion Kontrol Birimi ile bağlantısı yapılmıştır. Şekil 2-15 te şematik olarak kontrol
sinyali için bağlantı gösterilmiştir. Aynı bağlantı şekli 4 servo sürücü içinde uygulanmıştır.

Şekil 2-15 Trio Motion ve motor sürücüsü bağlantı şeması

Kontrol sinyali Panasonic sürücüye Trio hareket kontrolörün hızlı çıkışları ile uygulanır. Sürücünün
PULSH1 Ve PULSH2 girişlerine motor milinin pozisyon ve hız değeri, SIGNH1 ve SIGNH2
girişlerinden ise motor milinin hangi yöne döneceği sinyali gönderilir. Servo sürücü bu sinyallere göre
motor milinin pozisyonlamasını yapar. Sürücü giriş sinyali olarak göndermiş olduğumuz Pulse
bilgilerini kullanırken servo motorun pozisyona ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için geri besleme
olarak servo motorun arkasında bulunan enkoderden pozisyonları okur. Buna göre istenilen yönde ve
açıda motor mili pozisyonlanmış olur. Hareket kontrolörü ve Panasonic sürücü arasında açık çevrim
sürücü ve motor arasında ise kapalı çevrim bir kontrol yapılmış olur. Sistemin doğru çalışabilmesi için
başlangıçta motor milinin hangi pozisyonda kaldığı bilgisi enkoderden alınması gerekir.
SCARA robotta kullanılan enkoder, artımsal enkoder olduğu için robota ilk enerji verildiğinde
motorlara başlangıç pozisyonlarını öğretmek gerekmektedir. Böylece SCARA Robotun da hangi
pozisyonda olduğu öğrenilebilmektedir. Bu işleme sıfırlama veya referanslama işlemi denilmektedir.
Endüstride artımsal enkoderli motorların sıfırlama işlemi için genellikle sensör kullanılmaktadır.
Mekaniksel olarak referans kabul edilen noktaya mekanik veya elektronik bir sınır anahtarı
yerleştirilerek sistemin sıfır pozisyonu algılama işlemi yapılmaktadır. SCARA robot projesinde ise
harici bir sensör kullanılmadan Panasonic servo sürücüye ait tork kontrol çıkışı kullanılmak üzere
SCARA robota ait özel bir sıfırlama elektronik devresi tasarlanarak sıfırlama işlemi yapılmıştır.

29

2.5.3.1. Sıfırlama İşlemi
PANASONİC servo sürücüye ait tork kontrol çıkışı robotu sıfırlama işlemi için kullanılmıştır. Servo
sürücü tork kontrol modu için fiziksel giriş uygulanıp Panaterm programı üzerinden ayarlanan değerde
tork aşım miktarı elde edildiğinde fiziksel olarak çıkış vermesi sağlanmıştır.

Şekil 2-16 Mekanik referans noktaları

Sıfırlama işleminde robotun mekanik referans noktalarına ulaşması için robot belirli bir yönde
döndürülmeye başlanır. Dönme işlemi devam ederken robot üzerinde yer alan mekanik referans
noktalarına çarpan kol üzerindeki dayamalar motor üzerinde normal yüke göre daha fazla tork
oluşturmaya başlar. Anlık olarak motorun oluşturduğu tork değeri daha önceden ayarlanmış referans
tork değerine ulaştığı zaman servo sürücü üzerinde yer alan TLC çıkışı motorun tork limitine ulaştığına
dair bir sinyal gönderir.
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Şekil 2-17 Sürücü tork limiti çıkışı ve motordaki değerler

TLC pininin oluşturmuş olduğu sinyal sıfırlama devresi yardımıyla Trio Hareket Kontrol Birimi’ne giriş
olarak uygulanacak sinyale çevrilir. Sıfırlama devresi Proteus ortamında Şekil 2-18’deki gibi
tasarlanmıştır ve her eksen için ayrı ayrı olacak şekilde uygulanmıştır.

Şekil 2-18 Sıfırlama devresinin proteus programında çizimi

Proteus ortamında çizilen devrenin baskı devresi çıkarılıp montaj işlemi yapılarak sisteme entegre
edilmiştir. Şekil 2-19 da devrenin son hali gösterilmektedir.

Şekil 2-19 Sürücüden alınan çıkışı Trio Hareket Kartına giriş olarak çeviren devre
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2.5.4 Robot Kontrol Ünitesi
Hareket kontrol birimi, servo sürücüleri, sıfırlama devresi, güç kaynağı, elektronik röleler, acil stop
butonu ve sigorta gibi elemanların bir arada bulunduğu ve robot kontrol işleminin gerçekleştirildiği
ünitedir.
Servo sürücülerin hepsi 220 VAC gerilim ile hareket kontrol ise birimi güç kaynağından üzerinden gelen
24 VDC gerilim ile çalışmaktadır. Servo sürücüler üzerindeki X4 soketinden Servo-Ready, Servo-On,
Alarm, Alarm Clear, TLC, Pulse-direction uçları her bir servo sürücüden ayrı ayrı alınarak Trio hareket
kontrol birimine kullanılacağı işleme göre giriş veya çıkış olacak şekilde bağlantıları
gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sırasında servo sürücülerin giriş ve çıkışlarının 0 V sinyalinde aktif olması
ve Trio hareket kontrol biriminin 24 V sinyalinde aktif olması gerektiği için arada çevirici olarak röle
kullanılmıştır. Yapılan bu bağlantılar ile servo sürücü ile Trio hareket kontrol birimi arasındaki
haberleşme sağlanmıştır. Sistemde, SCARA robot ucundaki pnömatik tutucuyu kontrol etmek için 5/3
elektro-pnömatik yön kontrol valfi kullanılmıştır.

Şekil 2-20 Robot kontrol ünitesi
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2.6. Kontrol Sistemi Tasarımı
Robot kontrolünün amacı uç işlevcisinin referans yörünge sinyalini takip ederek amaçlanan yörünge
hareketinin gerçekleştirmesini sağlamaktır. Robotlar için iyi bir kontrol yapısı gerçekleştirmek için
karmaşık ve doğrusal bir yapıya sahip olmayan robot dinamiğinin çok iyi modellenmesi gerekir. Tam
olarak bilinmeyen uç işlevciye bağlanan yük değeri veya yükteki ani değişmeler, bağlantı
elemanlarındaki sürtünme, boşluklar, mekanik verim ve esnek bağlar mekanik modelde bir takım
belirsizliklere neden olabilir. Dinamik modelde karşılaşılan bu belirsizlikler çıkışı (konum, hız veya
ivme), referans yörüngeyi hatalı takip etmesine neden olabilir. Robust (güçlü) bir kontrolör modelleme
hataları ve yukarıda belirtilen belirsizliklerden kaynaklanan problemleri gidererek iyi bir dinamik
davranış gösterebilir. Dinamik modeldeki belirsizlikler yok edildikçe kontrolörün etkinliği o derece
arttırılabilir [8].
Robotik sistemler çoğunlukla çok girişli ve çok çıkışlı sistemlerdir. Robotun kontrolünde kullanılacak
kontrol sisteminden robotun bulunduğu pozisyon, hız ve ivme değerinden planlanan pozisyon, hız ve
ivme değerlerine ulaşması için gerekli kontrol sinyalinin hesaplanması beklenmektedir. Robota ait
kontrol problemi hem servo kısım hem de model tabanlı kısım içeren kısımlara ayrılmış kontrol
metoduyla çözülebilir.

2.6.1 Kısımlara Ayrılmış Geri Beslemeli Kontrol
Bu yöntemde kontrolör model-tabanlı ve servo kısmı olmak üzere iki parçaya bölünür [14]. Bu bölme
işlemini, sistem değişkenleri (
) model tabanlı kısımda kalacak şekilde tasarlanmalıdır.
Servo kısım ise bu değişkenlerden bağımsız ve kazançları (
) barındıracak şekilde tasarlanır. Model
kısmından sonra oluşturulan birim atalet sistemini servo kısım kontrol eder. Ayrıca servo kısım birim
atalet sistemini kontrol edecek kazançları seçme işlemini de gerçekleştirir. Model tabanlı kısım için
kontrol kuralı Denklem 2.77’teki gibidir.
(2.77)

.
Denklemde
yeni girişi

değişkenleri uygun olarak seçilerek sistem birim atalet sistemine dönüşür ve sistemin
olur. Bunu elde edebilmek için açık çevrim dinamik denklemleri ile model kısmı eşitlenir.
(2.78)

Sistemin birim atalet sistemine benzemesi için

değerleri aşağıdaki gibi seçilir.
(2.79)
(2.80)

Model tabanlı kısım için birim atalet sistemi oluşturulduktan sonra servo kısma geçilir. Servo kısım için
durum geri besleme kuralı şu şekilde ifade edilebilir.
(2.81)
(2.82)
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Denklem 2.81 ve Denklem 2.82 ‘e dayanarak kapalı çevrim sistemin hata denklemi yazılırsa Denklem
2.83’te yer alan ifade elde edilir.
(2.83)
Elde edilen hata denklemi servo kısım için ikinci dereceden bir sistemin karakteristik denklemiyle
eşitlenirse Denklem 2.84 elde edilir.
(2.84)

Denklem 2.84’ten yararlanılarak

ve

denklemleri elde edilir. Bu denklemlerden

yararlanılarak sistemin sönümleme oranı
durumu için

şeklinde bulunur. Kritik sönümleme (

ifadesi bulunur. Görüldüğü üzere sistemin davranışını doğrudan etkileyen

sönümleme oranı ve doğal frekans sadece servo kısımda yer alan kazanç değerleriyle ilişkilidir. Bu da
kısımlara ayrılmış geri besleme kontrol algoritmasının meydana getirdiği bir üstünlüktür. Tüm bu
denklemler kullanılarak elde edilen kontrol bloğu Şekil 2-21’de verilmiştir.

Şekil 2-21 Kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrolör blok diyagramı

Bu kontrol algoritmasının düzgün çalışabilmesi için sistem değişkenlerinin tam olarak bilinmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde iç döngüde ya da model tabanlı kısımda birim atalet sistemi oluşturulamaz.
Hatalı seçilen sistem değişkenleri çıkış değişkenlerinde hataya neden olur.
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2.6.2 SCARA Robota Ait Kontrolörün Matlab Ortamında Modellenmesi
Yapılan SCARA robota ait kontrolör sisteminin tasarımı kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol
metodu uygulanarak Matlab’in Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Mümkün olduğunca gerçek
sisteme ait veriler kullanılarak simülasyon verilerinin gerçek sistemin verileriyle neredeyse birebir
olması sağlanmıştır.

Şekil 2-22 Robota ait sistemin Matlab/Simulink modeli

(2.85)

(2.86)
SCARA robotun eklemlerine ait verilen tork denklemine dayanarak ivme değerleri için Denklem
2.87’de yer alan ifade bulunur. Burada
robotun eklemlerine ait kütle-atalet matrisini,
robota uygulanacak Koriolis ve merkezkaç kuvvetlerini,
’de hem Coulomb hem de viskoz
sürtünmenin toplamını yani toplam sürtünme kuvvetini temsil eder. Toplam sürtünme kuvveti Denklem
2.87’deki gibi ifade edilmiştir.
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𝐹(𝛩, 𝛩̇) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝛩̇) + 𝐵𝛩̇

(2.87)

Robota ait dinamik denklemler göz önünde tutularak robot Matlab’in Simulink ortamında
modellenmiştir. Modelde giriş olarak uygulanan tork değeri öncelikle sistemin belirli bir ivme değeri
üretmesini sağlayacaktır. Dinamik modelin ivme üretmesi sistemin ilk hareketi anlamına gelir. Model
tarafından sağlanan ivme değerinin integrali alınarak sisteme ait hız değeri bulunur. Ardından sistemin
hız değerinin integrali alınarak sisteme ait pozisyon bilgisi elde edilir. Robota ait sistem üzerinden elde
edilen hız ve pozisyon değerleri gerçek sistemdeki sürtünme, Koriolis ve merkezkaç kuvvetlerinin
hesaplanması için kullanılır. SCARA robota ait model için sistemde meydana
gelecek Coulomb sürtünme ve viskoz sürtünme değerleri düşünülerek sürtünme torku üretecek blok
oluşturulmuştur. Gerçek sistem için elde edilen bu değerler giriş tork değerine geri besleme uygulanarak
robota ait gerçek sistem modeli tamamlanır.
Robota uygulanacak kısımlara ayrılmış geri besleme kontrolör uygulaması için birim atalet sistemini
içeren model tabanlı kısım ve servo kısım oluşturulur. Model tabanlı kısımda kullanılan birim atalet
sisteminin gerçek sisteme olan yakınlığı gerçek sisteme uygulanacak kontrolörün düzgün çalışmasını
etkileyecektir. Bu nedenle sistemin hareketi sırasında meydana gelecek sürtünme sabitlerinin gerçek
sisteme göre modellenmesi çok önemlidir.

Şekil 2-23 SCARA robota ait kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol sistemi
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Yörünge takibi yapmak amaçlı kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol sistemi Şekil 2-23’te ki gibi
oluşturulmuştur. İlk olarak model tabanlı kısım oluşturulmuştur. Burada Denklem 2.84’ten elde edilen
denklemlerden yararlanılmıştır. Sistemde üretilecek hız ve pozisyon değerleri servo kısımda geri
besleme oluşturulmak üzere kullanılır. Her eklem için ayrı
ve
servo kazançları bulunur. Servo
kısım tasarlanırken dikkat edilmesi gereken nokta;

ve

değerleri belirlenirken

olan değerler göz önünde tutulur. Yapılan bu uygulamada
sönümleme (

için uygun

arasındaki ilişkinin kritik

) değerinin aşağısına düşmemesi göz önünde tutulmuştur. Yani yapılan pozisyon

takibi için minimum
ve

ve

ve

değeri, seçilen

değerine göre

ifadesi sağlanacak şekilde seçilir.

değerleri daha sonra istenilen kriterler çerçevesinde seçilir. Sistemin girişine uygulanacak

farklı giriş fonksiyonlarıyla seçilen
ve
değerleri test edilir. Sistemde yapılacak pozisyon takibi
için çıkış değerlerinin istenilen oturma zamanı, aşım ve kalıcı durum hatası seviyesine gelene kadar
servo kısmın kazançları değiştirilir.
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2.7. Robot Yazılımının Geliştirilmesi
Robotun programının Windows tabanlı bütün bilgisayarlardan sağlanması hedeflenerek program
geliştirilmiştir. SCARA robotun programı Visual Basic programlama diliyle Visual Studio ve Motion
Perfect platformlarında geliştirilen iki ayrı ayrı programdan oluşmaktadır. Şematik olarak Şekil 2-24 de
gösterilmiştir.

Visual Studio
(Arayüz)
Motion Perfect
(Kontolör
Programı)

SCARA ROBOT
(Motor, Saha Ekipmanları)
Şekil 2-24 Robot yazılım piramidi

2.7.1. Kontrolör Programı
Motion Perfect 4.1 ile yazılan kontrol programı Trio Hareket Kontrol Birimi içinde eş zamanlı çalışan
farklı alt programlardan oluşmaktadır. Oluşturulan programın temel çalışma algoritması Şekil 2-25 de
gösterilmiştir.

Şekil 2-25 Kontrolör algoritması akış diyagramı
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Hazırlık; Sistemin ilk çalışmaya hazırlanması için gerekli parametrelerin değişkenlere
yüklendiği programdır. Sistem başlatıldığında ilk olarak çalışan programdır.
Değişkenler; Program içerisinde kullanılacak değişkenlerin ve değişken tiplerinin belirlendiği
programdır. Hazırlık programı hazırlık onayı gönderdiğinde bir kere değişken tanımlama
işlemini yapmak için çalışır.
Giriş/Çıkış; Sistemin fiziksel girişlerini değişkenlere atanma ve değişkenleri fiziksel çıkışlara
atama işleminin yapılmasının sağlandığı programdır. Sistem çalıştıktan sonra sonsuz döngü
içerisinde sürekli olarak çalışır. Anlık değişen giriş çıkışları algılayarak her bir değişken
içeresine atama yapar.
Acil Durum; Okunan giriş değişkenlerine göre sistemin başlatılmasına karşı bir durum olup
olmadığını sorgulayan programdır. Bu sorgulamayı hazırlık onay geldikten sonra sürekli olarak
yapar. Acil stop, motor alarmı geldiğinde veya robot çalışma alanı dışarısına çıkmaya
çalıştığında sistemi acil durum modunda geçirerek robotun çalışmasını durdur.
Sıfırlama; Robotun ilk çalışmasında Ana program başlatılmadan önce kullanıcı arayüzünden
gelecek olan sıfırlama komutunun gelmesi ile başlar. Programla her bir eksen sıfırlanır ve robot
referans pozisyonunda çalışmaya hazır bir şekilde bekler.
Ana Program; Öncelikli olarak acil durumu ve sıfırlama işlemini sorgular. Bu sorgulama işlemi
doğrultusunda acil durum yoksa ve sıfırlama işlemi tamamlanmışsa kullanıcı arayüzünden
gelecek olan kullanıcı komutlarına göre robotun çalışmasını sağlar.

2.7.2. Arayüz Programı
SCARA robot arayüz programı kullanıcı tarafından farklı görevler için programlanabilmesi amacıyla
Visual Studio ortamında Visual Basic görsel programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Oluşturulan
arayüz sayesinde kullanıcı sistemin giriş ve çıkışlarına Trio Hareket Kontrol birimi ile Ethernet IP
üzerinden haberleşerek erişebilir. SCARA robot görsel arayüzü ‘ Run, Teach, Setting ve Basic Control
Buttons’ olmak üzere Şekil 2-26’da gösterildiği gibi 4 ana bölümden oluşmaktadır.

Şekil 2-26 SCARA robot arayüz
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SCARA robot için tasarlanan arayüz programı başlatıldıktan sonra öncelikli olarak Setting panelden
Trio hareket kontrol birimine bağlanılması ve sıfırlama işleminin yapılması gerekmektedir. Sıfırlama
işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı tarafından Run panelden robot doğrudan programlanarak
çalıştırılabileceği gibi, Teach panelden öncelikle pozisyonlar öğretilerek bu pozisyonlar üzerinden de
kullanıcı program geliştirerek robotun kontrolünü sağlayabilir. SCARA robot için yapılan görsel
arayüzün temel algoritma akış diyagramı Şekil 2-27’de gösterilmiştir.

Şekil 2-27 SCARA robot arayüz programı temel algoritması akış şeması

Basic Control Button; Arayüzün sağ bölümünde bulunana ana kontrol butonlarından oluşan paneldir.
Sistemi aktifleştiren Drive Enable, Sistemi durduran Emergency Stop, Acil stoptan sonra çalışmaya
devam etmeyi sağlayan Motion Continue, sistem alarmlarını temizleyen Alarm Clear ve programı
kapatmayı sağlayan Exit butonlarından oluşan paneldir. Şekil 2-28 ‘de gösterilmiştir.
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Şekil 2-28 SCARA robot Basic Control Buttons

Setting Panel; Basic Control Button’larından Drive Enable aktif edildikten sonra, Arayüzün bu
bölümünde bağlantı ve sıfırlama ayarları yapılmakta ve robotun bulunduğu aktif pozisyon ve çalışma
durumuyla ilgili bilgilerin görüntülenebildiği yerdir. Robotun çalışmaya başlaması için öncelikle
arayüzün trio hareket kontrol birimine Ethernet IP üzerinden bağlanması gerekmektedir. Daha sonra ilk
çalışmaya başlamadan önce robotun sıfırlama işlemi için Homing Setting kısmında Start butonuna
basılarak yapılır. Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra robot çalışmaya hazır duruma gelir.

Şekil 2-29 SCARA Robot arayüz Setting Panel

Teach Panel; Oluşturulan veri tabanına, kullanıcının pozisyon kaydedebilmesi için geliştirilmiş olan
arayüz bölümüdür. Kullanıcıya proje oluşturma ve robotu jog modunda çalıştırarak istediği pozisyonlara
götürme imkânı sağlanan bu bölümde kullanıcı robotu götürdüğü aktif pozisyonları kaydeder ve bu
sayede Run Panelde programlama yaparken veri tabanında kayıtlı olan pozisyonlara ulaşabilir.
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Şekil 2-30 SCARA robot arayüz Teach Panel

Pozisyonların kaydedildiği veritabanı Microsoft Access’te geliştirilmiştir. Microsoft Access veri
tabanında oluşturulan tablolara veri girişi için SQL komutları geliştirilen arayüz içerisine gömülmüştür.
Oluşturulan projeler veri tabanında TEACH_PROJE adlı tabloda saklanır. Şekil 2-31 de gösterilmiştir.

Şekil 2-31 Access veri tabanı Teach_proje tablosu

Projelere ait pozisyon bilgilerini saklamak için her bir proje için pozisyon tablosu oluşturulur. Örnek
pozisyon tablosu Şekil 2-32‘de gösterilmiştir.

Şekil 2-32 Access veri tabanı pozisyon tablosu örneği
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Run Panel; Robotun kullanıcı tarafından programlandığı ve robotun çalıştırıldığı arayüz bölümüdür.
Kullanıcı Statement bölümünde GO, WAIT ve GRIPPER komutlarından birisini seçerek isteği komutu
oluşturur ve oluşturduğu komutu Add Command Butonu’na basarak Command List’ e ekler. Go komutu
ile kullanıcı robot çalışma uzayında robot taban eksenine göre manuel olarak koordinat girebileceği gibi,
Program For Teach Points Butonu ile açacağı pencereden önceden oluşturmuş olduğu Teach
projelerinden birini seçerek; Teach projesinde robota öğretmiş olduğu pozisyonlara erişerek bu
pozisyonları da kullanabilir. Kullanıcının girdiği pozisyonlar Add Command Butonuna basıldığında
kinematik denklemlerden yararlanılarak eklem dönme açıları hesaplanır ve Trio Hareket Birimine
gönderilecek dönme açıları için arka planda bir dizi oluşturulur. Wait komutu ile kullanıcı robota saniye
veya dakika cinsinden girdiği değer kadar bekleme ekleyebilir. Grıpper komutu ile robot tutucusunu
açabilir ve ya kapatabilir. Bu komutlar ile Command List’te kullanıcı robot programı Şekil 2-33 de
gösterildiği gibi komutlarını oluşturur. Oluşturulan program komutlarını kullanıcı Speed açılır
menüsünden çalışma hızı seçerek Run butonuna basar ve çalıştırır. Scara robotun çalışması sırasında
kullanıcı anlık pozisyonları Status bölümünden takip edebilir. Robot çalışması esnasında program
arayüzünde sadece Basic Controls butonları aktif olarak bulunur.

Şekil 2-33 SCARA robot arayüz Run Panel

Run butonuna basıldıktan sonra arayüz program akışı devam ederken oluşturulan paralel program
tarafından Trio hareket kontrol birimine Command List’te bulunan komutlar için oluşturulmuş olan
dönme açılarının bulunduğu dizi elemanları ve komut elemanları Ethernet IP üzerinden gönderir. Bu
şekilde Scara robot kullanıcı tarafından oluşturulan programa göre hareket eder.
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2.7.3. Arayüz ve Kontrolör Programının Simülasyonla Test Edilmesi
Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen arayüz ve kontrolör programı SCARA robot üzerinde
çalıştırılmadan önce Motion Perfect’te bulunan robot simülasyonu ile haberleştirilerek test işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
Örnek test programı için çalışma alanı içerisinde bulunan 2 ayrı cismi bir pozisyondan alıp farklı bir
pozisyona bırakma uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulamada öncelikli olarak robota cisim
pozisyonları ve hedef pozisyonlar Teach menüsünden öğretilmiştir. Daha sonra öğretilen pozisyonlar
kullanılarak robot uygulama programı için tut-bırak programı Şekil 2-34’de gösterildiği gibi
oluşturulmuştur. Simülasyondaki SCARA robotun planlanan noktalara belirtilen hız ve ivmeler ile
planlanan zamanda ulaştığı Motion Perfect platformundan ve Visual Studio ’da tasarlanan arayüzde
bulunan Status bölümünden takip edilmiştir. Böylece geliştirilen arayüz ve kontrol programında test için
yapılan simülasyon işlemlerinin başarı ile tamamlandığı gözlemlenmiştir.

Şekil 2-34 Arayüz ve kontrolör simülasyon test programı
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3. BÖLÜM: DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA
SCARA robotun mekanik, elektronik, kontrol tasarımı ve arayüz yazılım kısımları tamamlandıktan
sonra robotun çalışması sırasında Servo sürücülerin motorları kontrol ederken ki davranışları deneysel
olarak incelenmiştir.

3.1 Servo Motor Rijitliğinin Robot Hızına ve Titreşimine Etkisinin
İncelenmesi
Panasonic A5 serisi servo motorda sürücü kazanç değerleri rijitliğe bağlı olarak değişen değerlerdir. Bu
değerler sistem kararlı ve hassas çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. Değerlerin en iyi şekilde
ayarlanabilmesi için robotun gerçek çalışması sırasında servo sürücüye bilgisayarın USB portu
üzerinden bağlanılarak Panaterm 6.0 programında Tuning ayarlarından Rigidity parametresi
değiştirilerek robotun istenilen referans hız profili oturması için iyileştirilme yapılmıştır. Bu sırada
rijitliğe bağlı olarak ortaya çıkan titreşimler analiz edilerek robotun kararlı ve hassas çalışması için en
iyi rijitlik değeri ayarlanmıştır.

Şekil 3-1 Rijitlik 10 olduğunda hızın referans değerine oturması

Motorun rijitliği düşük olduğu zaman hız cevabı frekansı düştüğü için sistemin Şekil 3-1’de görüldüğü
gibi gerçek hız profili ile referans hız profili arasında hatanın yüksek olduğu görülmektedir. Bundan
dolayı rijitlik arttırılarak sistemin hız cevabı frekansı yükseltilmiş ve Şekil 3-2 ‘de gösterildiği gibi
oluşan hata ortada kaldırılmıştır.
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Şekil 3-2 Rijitlik değeri 10 olduğunda hızın referans değerine otırması

Motorun yüksek rijitlikte olması hız cevabı frekansını arttırken robotun değişimlere karşı hassasiyetini
düşürdüğü için robotun ivmelenme ve yavaşlama sonlarında titreşime neden olduğu görülmüştür.
Bundan dolayı rijitlik değişiminin robotta oluşturduğu titreşimler ölçülerek Şekil 3-3’ de gösterilen
grafik elde edilmiştir.
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Şekil 3-3 Motor rijitliğinin titreşime etkisi

SCARA robotun her bir ekleminde bulunan servo motor için servo sürücülerinden rijitlik ve parametre
ayarlaması yapılmıştır. Servo motorların rijitliği; titreşim ve hız profili ile referans hız profili arasında
oluşan hata göz önüne alınarak en iyi değere ayarlanmıştır. Bu şekilde referans hızlara, planlanan
zamanlarda ulaşılarak, robot ucunda oluşan titreşimler engellenmiştir.
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3.2 Değişen Taşıma Kütleleri İçin SCARA Robotun Eklemlerine
Uygulanan Torkların İncelenmesi
SCARA robotun çalışması sırasında taşıdığı yükün kütlesine ve ataletine bağlı olarak robotun
eksenlerinde oluşan tork değerleri değişmektedir. Robotun taşıma işlemi sırasında meydana gelen bu
tork değerlerinin sistem tasarlanırken hesaplanan maksimum tork değerlerini aşmaması gerekmektedir.
Robotun yüksüz ve maksimum eklem hızlarında çalışması sırasında meydana gelen tork değerleri
Lagrange Denklemleri kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
1. eksende meydana gelen tork: 267,59 Nm
2. eksende meydana gelen tork: 107,1 Nm
Elde edilen bu değerlerden sonra SCARA robotun değişken taşıma kütleleri ve ataletleri için
eklemlerinde meydana gelen tork değerleri Matlab programı kullanılarak Şekil 3-4’te gösterildiği gibi
elde edilmiştir

Şekil 3-4 SCARA robot taşınan cismin kütlesi - tork grafiği

Bu çalışma sonucunda maksimum eklem hızlarında; 0 - 10 kg aralığında değişken kütle ve 0 - 0,1 kgm2
aralığında değişen atalet değerleri için eksenlerde oluşan maksimum torklar aşağıdaki gibidir.
1. eksende meydana gelen tork: 516,2 Nm
2. eksende meydana gelen tork: 243,9 Nm
Elde edilen değerler SCARA robotun mekanik tasarımı sırasında yapılan hesaplamalara ve motor seçimi
yapıldıktan sonra elde edilen maksimum tork değerlerine uygun olduğundan taşıma kapasitesi için
seçilen 10 kg kütle ve 0,1 kgm2 atalet değerlerine kadar olan taşıma parçaları maksimum eklem hızlarına
çıkılarak taşınabilmektedir.
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3.3 Maksimum İvme ve Hız Değerleriyle Kolların Farklı Başlangıç
Açılarına Göre Eksenlerdeki Torkların Elde Edilmesi
SCARA robotun maksimum ivme ve hız değerlerinde harekete başladığı anda değişken eklem başlangıç
açıları için eksenlerde meydana gelen tork değerleri Matlab ortamında elde edilen dinamik model
yardımıyla robot ucunda herhangi bir yük olmadan hesaplanmıştır. İlgili grafik Şekil 3-5’te verilmiştir.

Şekil 3-5 Kol açılarının değişiminin maksimum torklara etkisi (yüksüz)

SCARA robotun yüksüz durumda eklemlerine uygulanan maksimum torkları 1.eklem için 271,77 Nm
ve 2.eklem için 117,99 Nm olarak Şekil 3-5’te elde edilmiştir.

Şekil 3-6 Kol açılarının değişiminin maksimum torklara etkisi (yüklü)
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Yüksüz durum için yapılan eklemlerde meydana gelen maksimum tork analizi SCARA robotun
maksimum taşıma kapasitesi için de yapıldığında Şekil 3-6’daki grafik elde edilmiştir. SCARA robotun
10kg’lık maksimum taşıma kapasitesi için eklemlerine uygulanan maksimum torkları 1.eklem için
525,00 Nm ve 2.eklem için 267,07 Nm olarak Şekil 3-6’dan elde edilmiştir.

3.4 SCARA Robot İçin Geliştirilmiş Kısımlara Ayrılmış Geri
Beslemeli Kontrol Sisteminde Değişken Servo Kazanç Ayarlarına
Bağlı Robot Kol Açılarının Tepkileri
SCARA robot için geliştirilen kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol sistemine ait servo kısmın
kazanç değerleri ( ve ) değiştirilerek robot kollarının uygulanan pozisyon giriş sinyaline tepkileri
incelenmiştir.

Şekil 3-7 𝑘𝑝 =16 ve 𝑘𝑣 =8 iken uygulanan giriş fonksiyonuna kol tepkileri

SCARA robotun her eklemine ait

ve

değerleri uygulanan giriş fonksiyonundan elde edilen çıkış

değerlerinin uygunluğu saptanarak ayarlanmıştır. İlk olarak kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol
sisteminde
ve
başlangıç değerleri seçilerek SCARA robotun çıkış verileri alınmıştır. Şekil 3-7
‘de yer alan grafikten de görüleceği gibi ilk olarak seçilen

ve

değerleri robot kolunun pozisyon

takibi yapabilmesi için oldukça yetersizdir. Giriş referans değerine daha hızlı ulaşmak amacıyla
sistemde servo kazançları arttırılır.
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Şekil 3-8 𝑘𝑝 =625 ve 𝑘𝑣 =75 iken uygulanan giriş fonksiyonuna kol tepkileri

1.kol için

ve

=75 değerleri seçilerek robotun 1.koluna 2.saniyede 1 radyanlık açı değişim

sinyali gönderilmiştir. 1.kol açı değişim sinyaline sistem tarafından oluşturulan cevap Şekil 3-8’de
gösterilmiştir. Sistemin istenilen pozisyona mekanik şartlar göz önüne alınarak en kısa sürede varması
robot için istenilen bir durumdur. Bunun için
ve
değerleri arttırılarak kontrolörün sistemi daha
güçlü(roboust) hale getirilebilir. Kazanç ayarlama işlemi yapılırken bölüm 2.6’da bahsedildiği üzere
sisteme ait ve
değerleri için
ifadesi göz önünde tutulur.
değerinin bu ifade veya
daha yüksek bir
değerine sahip olması >= 1 durumunu sağlayacak ve sistemin daha kısa sürede ve
minimum aşım değeriyle giriş referans değerine ulaşması sağlanacaktır.

Şekil 3-9 𝑘𝑝1 = 1600 ve 𝑘𝑣1 = 75 iken uygulanan giriş fonksiyonuna kol tepkileri
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Kontrolörün servo kısımındaki kazançlar ayarlanırken 1.kol için
sağlanmıştır. Fakat sistemde

=1600 olması

sönümleme oranının etkisini gözlemlemek amacıyla

olarak alınmış ve sistemin sönümleme oranının
görüldüğü üzere

arttırılarak

değeri

olması sağlanmıştır. Şekil 3-9’da

değerinin artması sistemi referans giriş değerine daha hızlı bir şekilde ulaştırmış

fakat sönümleme değeri
olduğu için sistemde yakşalık %24’lük bir maksimum aşım meydana
getirmiştir. Maksimum aşım değerinin yüksek yüzdeli olması pozisyon takibi yapacak robot kol için
istenmeyen durumdur. Bu nedenle
değeri ayarlanırken
eşitliğine dikkat edilmelidir.
Seçilecek

değeri sönümleme oranının >=1 olmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Şekil 3-10 𝑘𝑝1 = 1600 ve 𝑘𝑣1 = 150 iken uygulanan giriş fonksiyonuna kol tepkileri

Hem robotun pozisyon takibi yaparken giriş değeri değişimine hızlı cevap vermesi hem de yapılacak
pozisyon takibinde maksimum aşımı engellemek için servo kazançları
ve
=150 olarak
ayarlanmıştır. Bu durumda giriş referans değerine karşı robot kolunun tepkisi Şekil 3-10’da verilmiştir.
Servo kısımda
kazancının artması robotun referans değerine daha hızlı ulaşmasını sağlamış ve
arttırılan
kazancı da maksimum aşımı engellemiştir. Fakat
değerinin de artması sistemin oturma
zamanını ve oturma hatasının arttırılmasını sağlayacaktır. Bu sebeple
değerinden maksimum aşımı
minimum düzeye çekmesi, kabul edilebilir oturma hatasını sağlaması ve istenilen düzeyde oturma
süresini sağlaması istenilmektedir. Bu özellikler göz önünde tutularak
değeri ayarlanır. Servo
kısımdaki
değeri de arttırılmış ve sistemde meydana gelen değişiklikler gözlenmiştir.
değerinin
artması sistemde referans giriş değeri sonrası kalıcı durum hatası oluşmasına neden olmuş ve oturma
zamanını oldukça arttırmıştır. İlgili grafik Şekil 3-11’de verilmiştir.
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Şekil 3-11 𝑘𝑝1 = 1600 ve 𝑘𝑣1 = 1000 iken uygulanan giriş fonksiyonuna kol tepkileri

1.kol için servo kazançları ayarlama yöntemi aynı şekilde 2.kol için de geçerlidir. Böylelikle SCARA
robota ait kısımlara ayrılmış kontrol sisteminin servo kazanç kısmı tamamlanır.

3.5 SCARA Robot İçin Geliştirilmiş Kısımlara Ayrılmış Geri
Beslemeli Kontrolörde Model Tabanlı Kısımda Yapılan Hataların
Sistem Üzerindeki Etkileri
Robot kontrolöründe kullanılacak kısımlara ayrılmış kontrol sistemi için model kısmı büyük önem
taşımaktadır. Çünkü gerçek sistemle model kısmı arasındaki uyuşmazlıklar kontrol sisteminin düzgün
çalışmasını engelleyecektir. Model kısmının modellenmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermek
amacıyla gerçek sistemden farklı olan yanlış oluşturabilecek değişken olarak birim atalet sisteminde yer
alan kütle değeri seçilmiş ve normalde olan kütle değerinden daha düşük bir değer birim atalet sistemine
girilmiş ve simülasyon gerçekleştirilmiştir.
Gerçek sistemde
ve
olan kütle değerleri kontrol sisteminde kullanılacak
birim atalet sistemi için
ve
olarak girilmiştir. Bu deneydeki amaç kısımlara
ayrılmış geri beslemeli kontrol sisteminde birim atalet sistemi için kütle tahminin ne kadar önem
taşıdığıdır.
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Şekil 3-12 Kontrolör için yanlış tahmin edilen kütle değerlerinin sistem üzerine etkileri

Kütlenin yanlış tahminin sistemde yarattığı etki Şekil 3-12’de yer alan grafikte görülmektedir. Yanlış
kütle tahmini hem 1. kol hem de 2.kol pozisyon değerinde yüksek aşımlar meydana getirmiştir. Bu da
kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol sistemi tasarlanacak birim atalet sisteminin önemini
göstermektedir. Eğer atalet birim sisteminki değerler yanlış tahmin edilirse sistemde kalıcı durum
hataları da meydana gelir. Fakat bu deney sisteminde
’in değerinin yüksek olması kalıcı durum
hatasının olabildiğince düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle deney için elde edilen grafikte gözle
görülür bir kalıcı durum hatası oluşmamaktadır. Model tabanlı kısım için seçilecek birim atalet
sisteminde kullanılan verilerin gerçek sisteme ait verilere yakınlığı kontrol sistemini kusursuz hale
getirecektir.
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4. BÖLÜM: SONUÇLAR
Bu çalışmada endüstride özellikle tut-bırak, montaj gibi işlemleri gerçekleştirilebilen 4 eksenli bir
SCARA robotun geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun için öncelikle literatür taramasından elde edilen
verilerden yola çıkarak robot çalışma hızı, taşıma kapasitesi, çalışma uzayı ve bunlara bağlı kol boyları
belirlenmiştir. Bu parametrelere bağlı olarak robot ön tasarımı gerçekleştirilmiştir. Robotun ileri ve ters
kinematik denklemleri Denavit-Hartenberg yöntemi kullanılarak çıkartılmıştır. Robot dinamik analizi
Newton-Euler yönteminden yararlanılarak yapılmıştır ve Lagrange metodu da kullanılarak elde edilen
sonuçların doğruluğu teyit edilmiştir. Robot mekanik tasarımı, SolidWorks ortamında gerekli
mukavemeti ve rijitliği sağlayacak şekilde malzeme seçimi yapılarak tamamlanmıştır. Daha sonra elde
edilen sonuçlar doğrultusunda Matlab/Simulink ortamında robot dinamik modeli oluşturularak kontrol
sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Son olarak kullanıcı arayüzü Visual Basic görsel programlama dili
ile geliştirilmiştir. Projede gerçekleştirilen çalışmalarda ve bunların sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
SCARA robot pozisyonunu X-Y koordinat düzleminde belirleyen yapı birbirine bağlı 2 eklemden
oluştuğundan, eklemlerin açısal konumları dönme eksenlerine hareket için verilecek tork büyüklüklerini
doğrudan etkilemektedir. Mekanik sistemin tasarım aşamasının başlangıcında eksenlere ait maksimum
tork büyüklüklerinin kol açılarının 0 radyanlık başlangıç konumunda olacağı düşünülmüş fakat dinamik
denklemler üzerinde yapılan deneylerde maksimum tork büyüklüklerinin bu başlangıç konumundan
daha farklı pozisyon değerlerinde ortaya çıktığı görülmüştür. Dinamik denklemler yardımıyla elde
edilen maksimum torkların seçilen motorların maksimum tork büyüklüklerine oranı eklem sırasıyla %92
ve %93 olduğu görülmüştür. Bu nedenle robota ait eksenlere motor seçimi yaparken dinamik
denklemlere dayanılarak yapılmış analiz sonuçlarının yorumlanması büyük önem taşımaktadır.
SCARA robotun eklemlerinde kullanılan servo motorların sürücü parametreleri robot hareketi için kilit
rol oynamaktadır. Robot eklemlerinde tahrik elemanı olarak kullanılan servolarda rijitlik parametresi
altında sürücü kontrol değerleri değiştirilmektedir. Bu değerin robot kontrolü için en uygun değerde
olması gerekmektedir. Çünkü yapılan deneysel testlerde rijitlik değerinin düşük olması servonun
gönderilen kontrol sinyaline ulaşmamasına neden olmaktadır. Bu durumun robot ucunda pozisyon
hatalarına neden olduğu görülmüştür. Fakat servo motor rijitliğinin artması robot ucunda titreşim
meydana getirdiği de ölçümlerle görülmüştür. Bu sebeple robot kontrolünde kullanılacak servo motorun
rijitlik değeri hem pozisyon takibinin güçlü yapılmasını hem de titreşim değerinin belirli sınırlar içinde
kalmasını sağlayacak optimal değerde seçilmelidir.
Robota uygulanacak kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol sistemi için atalet, kütle, kütle merkezi,
sürtünme sabitleri(coulomb ve viskoz) gibi sistemin cevabını doğrudan etkileyecek değerlerin ölçümü
çok hassas gerçekleştirilmelidir. Bu değerlerden dolayı yapılacak modelleme hataları için sistemin
referans girişler karşısında ürettiği tepkiler deneysel çalışmalarla gerçekleşmiştir. Simülasyon ortamında
kullanılacak olan SCARA robota ait non-lineer dinamik denklerin elde edilmesinde hem Newton-Euler
hem de Lagrange formülasyonu kullanılmıştır. Sayısal veriler kullanılıp iki ayrı yöntemin de aynı
doğrulukla çalıştığı test edilmiştir. Elde edilen dinamik diferansiyel denklemler simülasyon ortamında
robotu modelleme amaçlı kullanılmıştır. Böylelikle dinamik denklemler çıkarılırken yapılabilecek
hatalarının önüne geçilmiştir. Kontrol sisteminde kullanılacak servo kazançlarının ayarlanması sistemin
referans giriş değerine istenilen seviyede ulaşması için önem taşımaktadır. Simülasyon ortamından elde
edilen verilerle servo kazançlarının sistemin çıkışına etkileri ve birbiriyle ne derecede ilişkili oldukları
gözlenmiştir. SCARA robotun kontrolünde kullanılacak kısımlara ayrılmış geri beslemeli kontrol
sistemi tasarlanırken sistemin oluşturduğu cevapları etkileyen tüm bu kontrol değerlerinin düzgün
şekilde ayarlanması gerekmektedir.
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Robot arayüz tasarımında; anlık konumun değişiminin arayüzde görülmesi ve aynı zamanda robot
hareketi için gerekli hareket komutlarının hareket kontrol birimine eşzamanlı olarak gönderilmesi
gerektiği saptanmıştır. Bundan dolayı SCARA robotun arayüzü geliştirilirken paralel programlamaya
ihtiyaç duyulmuştur. Arayüzde kullanılan paralel programlama sayesinde hem komutlar seri bir şekilde
hareket kontrol birimine gönderilmiş hem de kullanıcının robotun pozisyonunu anlık olarak izlemesi
sağlanmıştır. Bu yüzden anlık konum değişiminin gözlenmesi gereken mekanik sistemlere arayüz
geliştirilirken paralel programlamaya ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.
Projemiz, robot tasarımında mekanik, elektronik, kontrol ve yazılım alanlarının her biri bir bütün halinde
kullanılarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada gerçekleştirilen endüstriyel SCARA robot görüntü işleme,
makine öğrenimi gibi sistemler de kullanılarak daha da geliştirilebilir niteliktedir. Bu açıdan çalışmamız
robot alanında yapılacak araştırmalar için referans olacaktır.
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