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5.10. OTOMATİK MİL TAŞLAMA BENZETİM PROJESİ 

  

Prof. Dr. Asaf Varol 

avarol@firat.edu.tr 

 

  Sayısal kontrollü torna, freze, taşlama, matkap vb. tezgahlar 

yıllardır sanayimizin hizmetindedir. Artık Türkiye'de de kalitesi yüksek 

hassas CNC tezgahları imal edilebilmektedir. Eğitim amacıyla bu tezgahların 

bir kısmı bazı üniversitelerimizde yer almaktadır. Bu tezgahları kullanarak 

döner sermayeleri aracılığı ile sanayiye hizmet vermeye çalışan 

üniversitelerin sayısı yok denecek kadar azdır. Hacmi büyük bu makinaların 

eğitim amacıyla kullanımı ise, kanımca ülkemiz için uygun değildir. Çünkü,  

 Bu makinaların fiyatları oldukça pahalıdır, 

 Öğrenci uygulamaları için temrinlik malzeme gereksinimi süreklidir, 

 Acemi öğrenciler tarafından iş kazaları meydana gelebilir, 

 Tezgah sayısı fazla olamayacağı için, gruplar halinde ve gösteri 

niteliğinde uygulama yapılabilir, 

 Tezgahlar evlere taşınamayacağından, ancak bulunduğu ortamda 

uygulama yapılabilir. 

 Yukarıda sayılan dezavantajları çoğaltmak mümkündür. Ancak en 

belirgin olanları bunlardır. O nedenle, uygun bir yazılımla benzetim 

yöntemleri kullanılarak, CNC tezgahlarına ait kodların öğretilmesi gerekir. 

Benzetimler bilgisayar üzerinde yapılacağından, herşey sanal ortamdadır ve 

gerçek olmadığı için herhangi bir zarar meydana gelmez. Benzetim 

yöntemiyle hazırlanan bir eğitim programının avantajları şöyle sıralanabilir. 
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 Üniversitelerimizde bilgisayar sayıları genelde yeterli düzeyde sayılabilir. 

Her birgisayarda bir benzetim programı çalıştırılarak, öğrenci ile 

etkileşimli eğitim sağlanabilir, 

 Benzetim programları ile herhangi bir alete, cihaza veya kişiye zarar 

verilemez, 

 Benzetim programları defalarca çalıştırılarak eğitimin kalıcılığı 

sağlanabilir, 

 Gerektiğinde öğrenci disketi evindeki bilgisayara yükleyerek, 

çalışmalarını tekrarlayabilir, 

 Benzetim programlarının maliyetleri, gerçek sanayi tipi tezgahlarla 

kıyaslanmayacak düzeyde çok düşük seviyelerdedir. 

 Torna ve freze ile ilgili piyasada birçok benzetim programları 

mevcuttur [1]. Bu yazılımların amacı, ait olduğu tezgaha ait kodların 

öğrencilere öğretilmesidir. Hatta masa üstü eğitim amaçlı CNC tezgahlarının 

dahi, benzetim programları yanında itibarı gün geçtikçe azalabilmektedir. Bu 

nedenle eğitim kurumlarımızın bir kısmı, bu kıyaslamaları yaparak, sanayi 

tipi bir tezgah almak yerine; o tezgahın eğitim amaçlı olan bir masa üstü 

tipini satın almakta ve benzetim programlarından ise fazla sayıda sağlayarak, 

her öğrencinin bilgisayar karşısında etkileşimli çalışmasına imkan 

tanımaktadır. Masa üstü eğitim tezgahının alınmasının nedeni ise, örnek bir 

imalatı toplu olarak öğrencilere gösterebilmektir. 

  1. Otomatik Mil Taşlama Projesinin Amacı 

 Sanayide kullanılan millerin yüzeylerinin düzgün, pürüzsüz ve 

parlak olması istenir. Döküm olarak üretilen miller, pürüzlü ve kaba bir 

görünüme sahiptir. Bu pürüzlü ve kaba miller, torna tezgahları tarafından 

işlenerek pürüzlü ve kaba kısımları ortadan kaldırılır. Parlak ve pürüzsüz 
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yüzey elde etmek için taşlama tezgahları tarafından yeni bir işleme tabi 

tutulur. Sonuçta pürüzsüz ve parlak mil elde edilmiş olur ve sanayide 

kullanıma sunulur. Yukarıda anlatılan mil taşlama işlemi, klasik mil taşlama 

tezgahlarında ve insan kontrolünde yapılmaktadır. Bu miller kullanım 

yerlerine göre 1000’de 1 hatayı bile kabul etmemektedir. İnsan kontrolünde 

yönetilen makinalarda hata yapma oranı yüksektir. Bu yüzden taşlama işinin 

otomatik makinalar vasıtasıyla yapılması durumunda, istenilen hassasiyette 

ve sıfıra yakın hata ile pürüzsüz yüzeyli miller elde etmek mümkündür.  

 Otomatik mil taşlama tezgahının sanayide kullanımını bir kenara 

bırakarak, benzetim yöntemiyle bu tür bir tezgahın basit montajını 

gerçekleştirmek ve bilgisayarla kontrolünü sağlamak, bu tezgah ile ilgili 

eğitimin diğer bir yönünü oluşturur. Burada otomatik mil taşlama tezgahı, 

Fischertechnik robot montaj seti kullanarak benzetim yöntemi ile 

yapılmaktadır. Öğrenci otomatik mil taşlama tezgahına ait montajı kendisi 

tasarlamakta ve tezgahı benzetim şeklinde çalıştırmak için bilgisayarla 

programlamayı öğrenmektedir. 

  2. Projede Kullanılan Parçalar 

 Fischertechnik Robot Montaj Seti kutusunda bulunan parçaların 

uygun birleştirilmesi sonrasında elde edilen sistemin genel görünümü Resim 

1 de verilmiştir. Sistem şu şekilde çalışmaktadır. Tezgahın aynası olarak 

algılayabileceğimiz bir mekanizmayı harekete geçirmek için motor 

çalıştırıldığında, bu motor; hızı ayarlanabilen devirde mili döndürmeye 

başlamaktadır. Milin dönmeye başladığını algılayan bilgisayar, üzerinde 

zımpara taşı bulunan sistemi mile doğru yanaştırmakta, sonra zımpara taşını 

döndürmektedir. Milin bir ucundan başlayarak ve gene hızı ayarlanabilir bir 

şekilde mil boyunca ilerleyerek taşlama işlemini gerçekleştirmektedir. 

Zımparanın mili hangi toleranslar içerisinde taşlayacağı, bilgisayarla kontrol 

edilebilmektedir. 
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Resim 1: Otomatik Mil Taşlama Tezgahının Genel Görünümü 

 

 Resim 2'de Bilgisayarın paralel portuna bağlanan arabirim, bu 

arabirime enerji sağlayan adaptör ve bağlantı kabloları görülmektedir. Bu 

arabirim 4 adet motoru, 8 adet anahtarı ve 2 adet captoru kontrol edebilecek 

donanıma sahiptir. 

 

 

Resim 2: Adaptör, arabirim ve bağlantı kabloları 

 

3. Otomatik Mil Taşlama Tezgahını Kontrol Eden Yazılım  

 Sanayi tipi tezgahların kontrolünde, teknoloji çok gelişmiş 

durumdadır. CAM olarak adlandırılan sistemlerde, parça tasarımı CAD 

yöntemi ile yapılmakta ve tezgahta üretim ise doğrudan bilgisayar yardımı 

ile (CAM) yapılmaktadır. Üretim safhasında makinaya uygun yazılımlar 
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kullanılmaktadır. Burada örneği verilen sistemde, kontrol için aşağıdaki 

yazılım kullanılmıştır. 

 

TO STARTUP  

IF EQUALP STATUS "E1 1 [ILERI] 

IF EQUALP STATUS "E1 0 [MCCW "M2] 

WATCH "E1 

MSTOP "M2 

END 

 

 TO STARTUP : Programın başlangıç kısmıdır. 

 

 IF EQUALP SATUS “E1 1 [ILERI] : Bu komut ile E1 anahtarının 

konumuna bakılır. E1 1 ise,  ILERI alt programına gider. Değilse alt satıra 

iner. 

 IF EQUALP STATUS “E1 0 [MCCW” M2] : E1 anahtarı boşta ise, 

yani 0 ise tezgah başlangıç konumunda değildir. MCCW “M2 komutu ile M2 

motoru tersine döndürülerek tezgahı başlangıç konumuna getirir. MSTOP 

“M2 komutu ile M2 motoru durdurulur. 

TO ILERI  

MCW "M2 

MCW "M1 

MCW "M4 

WATCH "E4 
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MSTOP "M2 

SAG1 

END 

 

 TO ILERI, bir alt programdır. Bu programa gelince, MCM “M2, 

MCW “M1, MCW “M4 komutları ile M1, M2, M4 motorları çalıştırılır. 

WATCH “E4 komutu ile E4 anahtarı izlenir. Bu anahtarda değişme olduğu 

zaman, program bir alt satıra geçer.  

 MSTOP “M2 komutu ile M2 motoru durdurulur. Bu sayede kızağın 

ileri doğru hareketi durdurulmuş olur. SAG1 komutu ile, program akışı 

SAG1 alt programına dallanır. 

TO SAG1  

IF EQUALP STATUS "E2 1 [MCCW "M3] 

WATCH "E3 

MSTOP "M3 

SOL1 

END 

 

 IF EQUALP STATUS “E2 [MCCW “M3] komutu ile E2 anahtarının 

konumu 1 ise, M3 motorunun sola doğru döndürür. Bu esnada bu motora 

bağlı kızak sağa doğru hareket eder. 

 WATCH “E3 komutu ile E3 anahtarı izlemeye alınır. Bu anahtarda 

değişme olduğu zaman alt satıra iner. 
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 MSTOP “M3 ile M3 motoru durdurulur. SOL1 komutu ile SOL1 alt 

programına gider. 

TO SOL1  

IF EQUALP STATUS "E3 1 [MCW "M3] 

WATCH "E2 

MSTOP "M3 

SAG2 

END 

 

IF EQUALP STATUS “E3 1 [MCCW “M3] komutu ile E3 1 ise, M3 motoru 

sağa doğru döner. Bu esnada kızak sola doğru hareket eder.  

 WATCH “E2 komutu ile E2 anahtarı izlemeye alınır. Bu anahtarda 

değişme olduğunda alt satıra iner. 

 MSTOP “M3 komutu ile M3 motoru durdurulur. SAG2 komutu ile 

SAG2 alt programına gider. 

TO SAG2  

IF EQUALP STATUS "E2 1 [MCCW "M3] 

WATCH "E3 

MSTOP "M3 

SOL2 

END 

 

TO SOL2  
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IF EQUALP STATUS "E3 1 [MCW "M3] 

WATCH "E2 

MSTOP "M3 

GER 

END 

 

 SAG2 ve SOL2 alt programları SAG1 ve SOL1’in aynısıdır. Mili 

tekrar tekrar taşlamak için bu sayılar artırılabilir. GER komutu ile GER adlı 

alt programa gider.  

TO GER  

IF EQUALP STATUS "E2 1 [MCCW "M2] 

WATCH "E1 

MSTOP "M2 

MSTOP "M4 

MSTOP "M1 

END 

 

  

 IF EQUALP STATUS “E2 1 [MCCW “M2] komutu ile E2 anahtarı 1 

ise,  M2 motoru tersine döndürülerek kızak başlangıç noktasına çekilir. 

 WATCH “E1 komutu ile E1 anahtarı izlemeye alınır. Bu anahtarda 

değişme olduğu zaman alt satıra iner. 

 MSTOP “M2  
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 MSTOP “M4  

 MSTOP “M1  

 

 Komutları ile M2, M4 ve M1 motorları durdurulur ve END komutu 

ile program sona erer. 

 

4. Sonuç 

 Sanayide kullanılan CNC tezgahlarının G ve M gibi kodlarının 

eğitim kurumlarında öğretilmesi işlemi, o tezgah için yazılan bir benzetim 

programı ile yapılabilir. Yaratıcılık gücü gelişen elemanların yetişmesi; 

tezgahın basit montajının tasarımı ve bilgisayarla kontrolünün tamamen 

öğrenci tarafından yapılması ile sağlanabilir. Türkiye'nin artık yaratıcılık 

gücüne sahip elemanlara şiddetle gereksinimi bulunmaktadır. Yoksa 

sanayimizde istenen gelişmeyi sağlayamaz, sadece başkaları tarafından 

kuralları önceden belirlenen makinaları kullanmakla yetiniriz. Bilgi toplumu 

diye adlandırılan 21. Yüzyılda, diğer gelişmiş ülkeler arasında yer almak 

istiyorsak, teknolojiyi öğreten kurumlarımızın eğitim yöntemlerinde önemli 

değişiklikler yapılması zorunludur. Eğitilenleri düşünmeye ve hayallerindeki 

tasarımları geliştirmeye yönlendirecek yollar bulmalıyız. 
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