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Ağır sanayide insan gücünün yerine robotların kullanılmasının 

günden güne artış göstermesi; robotik bilim dalının, diğer bilim dalları 

yanında üst sıralara tırmanmasını sağlamıştır. İnsan işgücü ile 

kıyaslandığında; daha güçlü, hızlı, güvenli ve maliyetleri düşürmesi gibi 

olumlu faktörleri yüzünden, sanayide insan gücünden faydalanmak yerine, 

robotların kullanımları süratle yaygınlaşmaktadır. 

 Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar vb. disiplinlerin 

oluşturduğu otomasyon teknolojisinin en cazip makinelerinden birisi 

robotlardır. Robota asıl can veren güç, onu yönlendiren mikrobilgisayardır. 

Şu anda dünyanın ileri ülkelerinde araştırma merkezlerinde mekanik 

problemlerinden çok, düşünen robot tasarımı üzerinde çalışmalar 

sürdürülmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için yapay zekanın robotlar 

üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. 

Robotlar çevrelerini algılayamazlarsa, karşılaşabilecekleri her yeni 

durumu onlara önceden programlamak gerekir. Önüne konulan işi, yerinden 

oynamadan yapan robotların bile, görsel algılamaya gereksinimleri 

bulunmaktadır. Yoksa tutucuları ile kavradıkları parça hatalı da olsa, 

kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda o hatalı parçayı belirlenen 

yuvaya yerleştirmeye çalışacaklardır. Bu tür olumsuzlukların ortaya çıkması 

istenmez. Günümüzde robotların daha esnek çalışabilmeleri ve üretim 

alanında gezinebilmeleri, ancak çevrelerini kendi kendilerine algılayıp 

tanımlamaları ile mümkün olabilecektir. 
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Yapay zeka çalışmaları halen arzulanan düzeye ulaşmamıştır. Yapay 

zekanın sadece programlarla gerçekleştirilebileceği görüşü yavaş yavaş 

değişmekte ve artık yapay zeka için özel tasarımlı elektronik beyinlerin 

(Fuzzy Logic Teknolojisi) gerektiği ortaya çıkmaktadır. Programlama ile 

gerçekleştirilen ve şu an kullanıma başlanılan Uzman Sistemler  bu alanın 

yan ürünleri olarak görülebilir. Zekanın tanımı da oldukça çelişkili 

tartışmalara neden olmaktadır. Bilincin ne olduğu ve elektronik beynin ne 

zaman bilince sahip sayılabileceği de tartışmalı bir durumdur.  

Sesli komutları algılama yeteneği de belirli bir düzeye gelmiş 

durumdadır. Her iş için gerekebilecek genel sözcükleri algılayabilecek ve 

hatasız çalışabilecek sistemler üzerinde çalışmalar hızla ilerlemektedir. Bu 

sistemlerin konuşan kişinin sesine göre ayarlanmaları gerekmektedir. 

Fransızların Safrane ve diğer bazı 2000’li yılların otomobilleri, ses 

komutlarıyla bazı işlevleri yerine getirebilmektedir. Bu tür arabalarda verilen 

komutlarla pencerelerin açılması, sinyallerin yakılması, aynaların 

ayarlanması vb. işler yapılabilmektedir.    

Görsel algılama üzerindeki çalışmaların yeterli düzeyde olmaması 

nedeniyle, robotların yollarda, açık arazide vb. yerlerde hareket ederken 

çaresiz kalmalarına neden olabilmektedir. Ev robotları bu açıdan daha 

şanslıdır. Çünkü ev içerisinde bulunan eşyaların robota tanıtılması daha 

kolaydır. Bu işlemlerin robotlar açısından ne kadar zor olduğunu 

kavrayabilmek için, insan beyninin tanıma işini ne şekilde yaptığı 

düşünülmelidir.   

Bu tür algılama için gerekli işlem hızı, işlenen bilginin çokluğu 

yüzünden yüksektir. Ayrıca görsel bilginin elektronik beyne iletilmesi de 

ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Bu görüntü içinden, belli bir cismi algılamak 

insan için kolay görünse bile, robot beyni için çok karmaşık bir olaydır. Bir 

de bunlara kişilerin yüzlerine bakarak kim olduklarını kavrama  eklenirse, 
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zorluklar daha da artacaktır. Şu an robotik biliminin üzerinde uğraştığı 

sorunların başında burada anlatılan olaylar gelmektedir.   

Mükemmel dizayn edilen bir robotun gövde yapısı kullanım amacına 

göre değişik şekiller alabilmelidir. Hareketli robotların yürüme sistemleri 

tekerlekli, tırtıllı ya da ayaklı dizayn edilir. Robotun hareketini sağlayan 

sistemler arasında elektrik motorları, pönomatik ve hidrolik tahrik 

mekanizmaları başta gelmektedir. Robotların mekanik yapılarının tasarımını 

zorlayan en önemli konu, güç/ağırlık dengesidir. Yani robot ne kadar ağır 

olursa, onu hareket ettirecek güç gereksinimi  ve taşınması gereken güç 

kaynağı da o oranda artacaktır.  

1. Robotların Tarihi 

Robot kelimesi ilk olarak Çek filozof ve oyun yazarı Karel Capek'in 

Rossum's Universal Robot (R.U.R.) isimli oyunu içerisinde 1922'de 

kullanılmıştır. Çek dilinde "robot" "işçi" veya "esir" anlamındadır. Endüstri 

robotları; 1960'lı yılların başlarında Joseph Engelberger ve George Devol'un 

"Unimation" adını verdikleri firmayı kurmalarıyla gündeme gelmiştir [1]. 

İnsan koluna benzeyen kolları olan robotların yapımına 1950’lı 

yıllarda başlanılmıştır. O zamanlar çalışmalarda hedeflenen işlem, sanayide 

fazla güç gerektiren, tek düzey işlerin robotlara yaptırılmasıydı. Geliştirilen 

ilk robot kolları, sadece bir nesneyi alıp, başka bir yere koymak gibi belirli 

işlerde kullanıldı. 1970’li yıllarda mikroişlemcilerin geliştirilmesiyle, 

robotlar için yapay zeka geliştirme fikri doğmuştur. Bunun sonucu olarak 

bilgisayar sistemleriyle donatılan robotlar, bir çok alanda kullanılmaya 

başlanılmıştır [2]. 

Bir çok teknolojik uygulamada olduğu gibi robotik alanında da 

doğada, geliştirilmesi planlanan yapıya benzer yapıdaki oluşumlar 

incelenmiştir. Arı ve karınca topluluklarının incelenmesi en önemli 
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araştırmalardan biriydi. Bu topluluklardaki bireyleri grup içi davranışlarının 

ve aralarında iletişimin irdelenmesi, oluşturulacak bir robot toplumunun 

sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesini sağlamıştır. 

Biyolojik mekanizmaların temel alınması ile gerçekleştirilen 

modellemeler, robot teknolojisine bir çok yenilikler getirmiştir. Genetik 

yapıların, yapay sinir ağları ile oluşturulabileceği fikri bunlardan sadece 

birisidir. 

Canlılarda bir kaç bireyin bir araya gelmesi ile küçük guruplar veya 

birey sayısının artması ile topluluklar meydana gelir. Canlılar arasında 

oluşturulan toplulukların büyüklüğü, topluluğu oluşturan türün zeka seviyesi 

ile yakından ilgilidir. Zeka seviyesi yüksek olan insan türü, her zaman diğer 

türlerden daha büyük ve karmaşık birliktelikler kurar. Her bireyin kendi 

kendini idare edebilme yeteneği gelişmiş toplulukların en önemli 

özelliklerindendir. Benzer özelliklere sahip olmaları nedeni ile yapılarını 

düzenleyebilen robot sistemleri belirli bir zekaya sahip olmalıdır. 

2. Robot Parçaları Arasındaki Uyumluluk ve İletişim 

Kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için, robotun 

parçalarının birbiri ile uygun hareket etmesi gerekir. Yani parçalar 

bulundukları konumdan başka bir noktaya gidebilmek için bütün sistem 

hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Parçanın sahip olduğu bilgi, yani 

yazılımı canlılarda hücrelerin sahip olduğu DNA molekülleri ile aynı 

görevdedir. Ancak parçaların sistem hakkında bilgi sahibi olması yeterli 

olmayıp, bulunan ilk noktanın ve gidilecek son noktanın da bilinmesi 

gerekir. Bunun yanı sıra parçaların belli bir düzen içinde hareket etmesi 

büyük önem taşır. Bu amaçla parçalar birbirleri ile sürekli iletişim halinde 

olmalıdır [3]. 
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3. Robotun Zekası 

Robot üzerindeki parçaların karmaşık görevler üstlenebilmesi için 

belirli bir zeka seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Robot sistemlerinin 

işlevlerini yerine getirebilmesi için gurup zekasının en uygun seçim olduğu 

düşünülmektedir. Birden çok parçadan oluşan robot sistemlerinde gurup 

zekası, guruptaki parçaların davranışlarını düzenleyen ve işbirliğini sağlayan 

bir yapı niteliğindedir. Gurup zekası sistemin elemanlarına dağıtılmış 

zekanın bileşkesidir. Yani her elemanın sahip olduğu zeka sistemin 

zekasının sadece bir kısmıdır. Sahip olunan bilgi de sistemin elemanlarına 

dağıtılır. Bu yapı, karar verme mekanizmasının da parçalara dağıtılması 

anlamına gelir.  Her elaman, kısıtlı bir zekaya ve bilgiye sahip olması 

nedeniyle karar vermede yetersiz kalabilir, bu nedenle elemanların bir 

sorunu çözmek için beraber çalışması gerekir. Elemanlar arasındaki ortak 

çalışma şekilleri, görev ve sonuç paylaşımı olarak ikiye ayrılabilir. Karar 

verme mekanizması, karmaşık problemleri çözen elemanlardan daha basit 

problemleri çözen elemanlara doğru hiyerarşik bir yapı izler. 

4. Robotların Geleceği 

Yapılarını düzenleyebilen robotların ilk kuşağını oluşturan bugünkü 

prototiplerin gelişmiş modelleri, gelecekte büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 

Hareket edebilen ve düşünebilen parçalardan oluşmaları, en önemli 

üstünlükleri olacaktır. Parçalar, kendi kendilerini idare edebildikleri için, 

bulundukları yerin geometrik kısıtlamalarını belirleyip, ortama uygun bir 

şekil alabilecekler ve dolayısıyla boyutları büyüyüp küçülebilecektir. 

Yapılarını düzenleyebilen sistemler, çalışmaları sırasında görev dağıtımı 

yaptıkları için birden fazla işin yapılmasında kullanılabilecektir. Ayrıca 

dinamik bir yapı daha işlevsel olduğundan, üretimdeki verimliliği 

arttırabilecektir. Kendi kendilerine şekil değiştirebilen robotlar, şartların 
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sürekli değiştiği ortamlara uyum sağlayabildiklerinden, insanlar için tehlikeli 

sayılabilen işleri üstlenebileceklerdir.  

5. Robotlarda Ayak Sayısının Önemi 

Yanardağ araştırmaları, kimyasal madde temizliği gibi tehlikeli 

işlerde kullanmak için genelde dört ya da daha fazla ayaklı robotlar 

üretilmektedir. Buradaki yaklaşım çok ayaklı robotların iki ayaklılardan daha 

dengeli olacağı ve ayrıca robotun ilerlemesi için özel bir alan gerekmemesi, 

ayaklı robotların avantajıdır. Ancak MIT yapay zeka laboratuarı 

araştırmacıları, iki ayaklı robot tasarımı yapmaktadırlar. Çünkü daha az 

ayağın daha az harcama gerektirdiği düşüncesi hakimdir.  

6. Endüstriyel Robotlar 

Endüstriyel bir robot, bilim kurgu öykülerinin insansı şekline pek 

benzemez. Çoğunda kafanın her konuma ve yöne taşınmasını sağlayabilen 

mafsallı bir kol mekanizması vardır. Robotlar, hareketin olabildiği eklem 

sayısı ve robotun sahip olabildiği serbestlik derecesi ile açıklanabilir. 

Bir robot genellikle önceden belirlenmiş bir işlem sırasını izler. 

İşlem sırası koordinat formunda bir programlama ünitesinden yüklenir. En 

karmaşık ve güç robot uygulamaları, bir cismin aksam ve parçalarını monte 

ederek ortaya çıkarılmasını içeren uygulamalardır. Zorluk günümüzde gerek 

görme ve gerekse dokunma duygusuna sahip olmaksızın ve sonuç olarak da 

cisimlerin yönünü görememesinden veya cisimleri hissederek 

kaydıramamasından kaynaklanmaktadır.  

7. Isı Kontrolünün Robotla Yapılması Projesi 

Günümüzde sanayinin gelişmesiyle fabrikalarda kullanılan kimyasal 

madde atıkları, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı 

sıra bir çok sebepten dolayı mevcut olan hastalıkların sayısı giderek 

artmaktadır. Bu da tedavi için kullanılan ilaçların üretiminde ciddi laboratuar 
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çalışmaları gerektirmektedir. Üretim yeterli olmayıp ayrıca bu ilaçların 

üretiminden gelen doğal halini koruma ihtiyacını da beraberinde 

getirmektedir. Bunun için prospektüslerinde belirtildiği gibi ısı değerlerinde 

muhafaza etmek gerekir.  

Bu projede bir ecza deposunun robot sistemi kullanılarak istenilen ısı 

değerinde tutulması tasarlanmıştır. Diğer bir deyimle ısı kontrol işlemi, 

benzetim (simülasyon) şeklinde Fischertechnik firması tarafından setler 

halinde piyasaya sürülen ve küçük parçaların bir araya getirilmesi ile farklı 

tasarımların gerçekleştirilebildiği bir robot tarafından yapılacaktır [4, 5, 6]. 

8. Fonksiyon ve Kontrol 

Depo ortamının ısısını algılamak için NTC kullanılmıştır. Ortam ısısı 

istenilen değerin dışına çıktığında NTC durum değiştirerek depoda bulunan 

pervane motoruna ilk hareketi verip pervanenin çalışmasını sağlamaktadır. 

Ayrıca soğutmanın yetersiz olması durumunda motorlar tarafından kontrol 

edilen karşılıklı pencerelerin açılması söz konusudur. Bunun için pencere 

kanadına bağlı kasnaklar ve bir dişli kullanılmaktadır. Havalandırma 

sonrasında deponun ısısı normal değere ulaştığında NTC durum 

değiştirmekte, bu değişiklik bilgisayar tarafından algılanarak bilgisayar 

tarafından pervane motoru durdurulmakta ve pencere kanatları kapalı hale 

getirilmektedir. Bu işlemler döngü halinde devam etmektedir [7, 8]. 

9. Kullanılan Malzemeler 

Bahsi geçen robot montajını gerçekleştirmek için kullanılan hazır 

ana malzemelerin listesi içerisinde NTC (1MV/c hassasiyetli), motor (4 

adet), anahtar (7 adet), pervane (1 adet), motor dişlisi (4 adet), yapı ve 

birleştirme blokları, ısı algılayıcı elektronik devre ve güç kaynağı yer 

almaktadır. 
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 10. Sistemin Yerleşim Planı 

 Montajı gerçekleştirilen robotun yerleşim planı Şekil 1 de şematik 

olarak gösterilmiştir. Kullanılan simgeler ileride açıklanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Ecza Deposu Isı Kontrolü Projesinin Yerleşim Planı 
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11. Robotta Kullanılan Motorların Görevleri  

M1 =  Ortamın soğutulmasını sağlayan pervanenin bu işlemi 

homojen olarak yapabilmesi için ileri ve geri hareketini sağlar. 

M2 =  Pervanenin dönüşünü sağlar. 

M3 =  1 nolu pencerenin açılıp kapanmasını sağlar. 

M4 =  2 nolu pencerenin açılıp kapanmasını sağlar. 

  

 12.Anahtarların Görevleri 

E1 =  1 nolu pencerenin kapalı konumu  

E2 =  2 nolu pencerenin kapalı konumu 

E3 =  Pervanenin hareketsiz konumu 

E4 =  Pervanenin son gittiği konum 

E5 =  2 nolu pencerenin açık konumu 

E6 =  1 nolu pencerenin açık konumu 

E7 =  NTC den ısı algılama konumu 

 M1 M2 M3 M4 

1 nolu pencere   Açık ileri  

1 nolu pencere   Geri kapalı  

2  nolu pervane    Açık ileri 

2 nolu pervane    Kapalı geri 

Pervane Isı arttı ileri  Isı arttı ileri    

Pervane Isı azaldı geri Isı azaldı geri   
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 13. Anahtarların Durumları 

ANAHTAR KONUMLARI E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

1 nolu pencere açık 1 1 0 1 1 1 1 

1 nolu pencere açık 1 1 1  0 0 0 0 

2 nolu pencere açık 0 0 0 1 1 1 1 

2 nolu pencere kapalı 1 1  1 0 0 0 0 

Pervane çalışıyor 0 0  0 1 1  1 1 

Pervane çalışmıyor 1 1 1 0  0 0 0 

 

14. Sistemin Blok Şeması 

 Sistemin blok şeması Şekil 2 de görülmektedir.  

 

Şekil 2: Sistemin Blok Şeması 
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15. Yazılım  

 Robot, LOGO programlama dili kullanılarak bir mikrobilgisayar 

tarafından kontrol edilmektedir. Farklı işlevleri yürüten program parçalarının 

bir araya getirilmesi ile asıl ana program elde edilmiştir. Program parçaları 

aşağıda verilmiştir.  

 TO STARTUP 

 IF EUQALP STATUS “E1  1   [ A ] 

 MCCW “M3” 

 WATCH “E1” 

 MSTOP “M3 

  Bu program çalıştığında bilgisayar, M3 motorunun programın 

çalışmasına hazır konumda olup olmadığını kontrol eder. 

 TO A 

 IF EUQALP STATUS “E2  1   [ B ] 

 MCCW “M4 

 WATCH “E2 

 MSTOP “M4 

 Programın bu kısmında M4 motorunun konumunun program 

başlangıcına uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

 TO B 

 IF EUQALP STATUS “E3  1   [B A SLA] 

 MCCW “M1 

 WATCH “E3 

 MSTOP “M1 

 Programın bu kısmında M1 motorunun konumunun programın 

başlangıcına uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

TO BASLA 

 WATCH “E7 
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 MCW “M1 

 WATCH “E4 

 MSTOP “M1 

 MCW “M2 

 MCW “M3 

 WATCH “E6 

 MSTOP “M3 

 MCW “M4 

 WATCH “E5 

 MSTOP “M4 

 WATCH “E7 

 MSTOP “M2 

 MCCW “M1 

 WATCH “E4 

 MSTOP “M1 

 MCCW “M3 

 WATCH “E1 

 MSTOP “M3 

 MCCW “M4 

 WATCH “E2 

 MSTOP “M4 

 END 

 

 Programın BASLA  kısmında E7 anahtarı, yani NTC’nin kontrolü 

yapılmaktadır. Ortam ısısı istenilen değerin üzerine çıktığında E7 anahtarı 

konum değiştirmektedir. Algılanan değişiklik neticesinde M1 motoru 

pervaneyi E4 anahtarına kadar ileri götürür. M3 motoru E6 anahtarına M4 

motoru da E5 anahtarına kadar hareket ettirilir. Böylece pencereler açılır, 

M2 motoru çalışır ve pervane dönmeye başlar. Ortam ısısı düştüğünde E7 
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anahtarında durum değişikliğine sebep olur. Böylece M2 motoru durur. Yani 

pervane dönmez ve M1 motoru pervaneyi E3 anahtarına kadar geri çeker. Bu 

sırada E3 motoru E1 anahtarına kadar M4 motoru da E2 anahtarına kadar 

geri çekilir ve soğutma işlemi tamamlanmış olur. 

 A ve B alt programlarının kullanılması sistemin dış etkilerden 

etkilenmeden sürekli olarak aynı durumda başlamasını sağlamaktadır.  

16. Ortam Isısını Algılayan Elektronik Devre  

 

 Yukarıdaki elektronik devre NTC’nin sıcaklık hassasiyeti tespit 

edilerek dizayn edilmiştir. Hassasiyet 1mV/C dir. Kıyaslama işlemi LM 741 

operasyonel amplifikatörü ile gerçekleştirilmiştir. Referans gerilimi oda 

sıcaklığında NTC üzerinde düşen gerilim değeri ölçülerek hesaplanmıştır. 

Vgir noktasındaki gerilim Vref geriliminden küçük olduğu zamanlarda 

Vçıkış=0 Volt (lojik 0) seviyesi opamp'ın çıkışından alınır. Vgir noktasındaki 

gerilim Vref geriliminden büyük olduğu zaman Vçıkış=5.1 Volt (lojik 1) 

seviyesi opamp'ın çıkışından alınır. Bu lojik 0 ve 1 seviyeleri arabirim 

kartının E7 anahtar girişi tarafından algılanır (Bu işlemde arabirim kartı ve 

Elektronik devrenin groundları birleştirilmiştir.). 

 

 

E 7 Anahtarına 

gidecek 
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  17. Sonuç 

 Fishertechnik robot setinin parçalarından olan profiller, yapı 

blokları, tutucular, kamalar, bağlantı hatları, arabirim, mini step motor, 

redüktör, eksenli U tip redüktor, dişli kutusu, mini şalter, NTC, direnç, 

opamp, pervane, raylar ve montaj tahtası kullanılarak montajı 

gerçekleştirilen robotun resmi Şekil 3 de verilmiştir. 

 Robotlar günlük yaşantımızın bir parçası olma yolunda hızla 

ilerleme kaydettiği bu dönemde, eğitim kurumlarımızda robotik konusunda 

verilecek uygun derslerin sayısının arttırılması gerekir. Bu teknolojiyi 

yakalamak için de hantal büyük boylarda robotlar üzerinde eğitim yapmanın 

pek önemli olmadığı görülür. Masa üstü robotlar kullanılarak ve özgün 

tasarımlar geliştirilerek robot teknolojisi çok kolay öğretilebilir. Bu 

makalede ısı kontrolünü sağlayan basit bir robot montajı gerçekleştirilmiş ve 

programlanmıştır. Eğitimde bu tür uygulamalı yürütülen bilgilerin kalıcı 

olduğu her dönemde kanıtlanmıştır.  
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