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Önsöz 

Uluslararası Katılımlı Makine Teorisi Sempozyumu, UMTS 2015, İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilerek 14-17 Haziran 2015 tarihleri 

arasında İzmir’de düzenlenmiştir. UMTS 2015 Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu serisinin 17. 

organizasyonudur. Bu sempozyuma kadar olan bütün UMTSler makine teorisi alanında Türkçe yazılı 

eserlerin geliştirilmesi için sadece Türkçe bildiriler ile gerçekleştirilmişti. 2015 yılında ilk defa, UMTS 

yüksek sayıda uluslararası katılımcı ile hem Türkçe hem de İngilizce oturumlar ile gerçekleştirilmiştir.  

UMTS2015, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü, Makina Teorisi 

Derneği (MakTeD), Atmosfer TTO ve IFToMM Mekanizmalar ve Mekanik Kontrol Teknik Kurulu 

tarafından IFToMM (Uluslararası Makina Teorisi ve Mekanizmalar Federasyonu) çatısı altında İYTE 

evsahipliğinde geniş bir katılımla yapıldı. 220 kişinin katılım sağladığı sempozyum çerçevesinde 117si 

sözlü, 13ü poster sunumu şeklinde olmak üzere 130 bildiri sunumu gerçekleşti. 105i Türkçe, 25i 

İngilizce olan bildiri sunumları 25 Türkçe ve 6 İngilizce oturumda gerçekleştirildi. Bunlara ek olarak 

hepsi uluslararası alanda seçkin akademisyenler olan Prof. M. Kemal Özgören, Prof. Rasim Alizade, 

Prof. Marco Ceccarelli ve Prof. Jorge Angeles tarafından 4 adet davetli konuşma, Sanayi Ar-Ge 

paneli, Mekanizma Tasarım Yarışması ve sosyal etkinlikler yapıldı. Atmosfer TTO’nun düzenlediği 

Endüstriyel Ar-Ge panelinde Kale Pratt&Whitney, TOFAŞ ve Vestel’den üst düzey yöneticiler sunum 

yaparak soruları yanıtladılar. Mekanizma Tasarım Yarışması sonucunda ODTÜ KKK, İYTE ve 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden dereceye giren 3 öğrenciye ödül plaketi verildi. Ayrıca 

sempozyum serisinde ilk defa en iyi sanayi işbirliği bildirisi, en iyi öğrenci bildirisi ve en iyi teorik 

bildiri alanlarında ödüller verildi. Sempozyuma TÜBİTAK, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 

ile BİAS, FİGES, FORD OTOSAN, MARMATEK ve MECELAC firmaları destek verdiler. 

UMTS 2015’in bildiri kitabında özellikle mekanik titreşimler, denetim sistemleri, mekanizmalar, 

makine dinamiği, robotbilimi, taşıt tekniği, biyomekanik ve kinetik mimari alanlarında önemli 

yayınları bulacaksınız. Bu önemli ve kaliteli yayınların oluşmasında emeği geçen bütün yazarlarımıza 

ve değerlendiricilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca bildiri kitabının oluşturulmasında emeği geçen bütün 

gönüllüler ekibine Sn. Emre Uzunoğlu başta olmak üzere minnettarız. 

Değerli konuşmalarını bizimle paylaşan davetli konuşmacılarımız başta olmak üzere, sempozyuma 

kuvvetli bir şekilde destek veren katılımcılarımıza, ve Uluslararası Program Kurulu, Sempozyum 

Yürütme Kurulu, Akademik Danışma Kurulu, Bilim Kurulu, Yarışma Kurulu ve Ödül Kurulunun 

içinde bulunduğu bütün kurul üyelerine, özellikle Makine Teorisi Derneği Başkanı Prof. Eres 

Söylemez’e göstermiş oldukları uzun süreli ve iyi niyetli çalışmaları nedeniyle en derin 

teşekkürlerimizi iletiriz.  Organizasyon için özverili desteklerinden ötürü Makine Mühendisliği 

Bölümü personeline, özellikle Prof. Metin Tanoğlu’na (Bölüm Başkanı); İYTE personeline, özellikle 

Prof. Mustafa Güden (Rektör) ve Gülay Güden Hn.’a (Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Direktörü); ve 

ATMOSFER TTO personeline, özellikle Dr. Emrah Tomur’a (TTO Koordinatörü) minnettar 

olduğumuzu belirtiriz. Ayrıca, sempozyumu gerçekleştirmemizde çok önemli katkıları olan Makine 

Mühendisliği Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan UMTS 2015 gönüllü 

personeline teşekkür ederiz. Sempozyumun finansal destekçileri olan TÜBİTAK, ATMOSFER 

Teknoloji Transfer Ofisi, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, BİAS ve FİGES, FORD 

OTOSAN, MARMATEK ve MECALAC  firmalarına teşekkür ederiz. 

Son olarak bütün katılımcıların UMTS 2015 sempozyumunda davetli konuşmalarla, teknik 

oturumlarla, çalıştay ve eğitimlerle, sergilerle ve teknik/sosyal turlarla faydalı ve unutulmaz bir zaman 

geçirdiğini umuyoruz. 

 

 

M. İ. Can Dede ve Gökhan Kiper 

 Sempozyum Yürütücüleri

  



Preface 

TrC IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, TrISToMM 2015 was 

organized by the Department of Mechanical Engineering at Izmir Institute of Technology (IzTech) 

was held in Izmir in between the dates of 14-17 June 2015. TrISToMM 2015 is the 17
th
 event of the 

National Symposium series on Theory of Machines (known as UMTS in Turkish abbreviation) held in 

Turkey. In 2015, for the first time, the symposium had large scale international attendance in its 

history, where the sessions were held both in Turkish and in English. 

TrISToMM 2015 was hosted by IzTech within the umbrella of IFToMM (International Federation 

for Promoting Machine Theory and Mechanisms) and the Turkish Chamber of Mechanical Engineers 

– İzmir branch, National Machine Theory Association and IFToMM TC on Linkages and Mechanical 

Controls contributed in the organization of the event. 220 people attended the symposium and 130 

papers are presented among which 117 of them were oral and 13 of them were poster presentations. 

105 papers in Turkish and 25 papers in English are presented in 25 session in Turkish and 6 sessions 

in English. Additionally, 4 plenary talks by Prof. M. Kemal Özgören, Prof. Rasim Alizade, Prof. 

Marco Ceccarelli and Prof. Jorge Angeles, who are all internationally prominent scholars in their 

fields, Industrial R&D panel, Mechanism Design Contest and social activities were performed. Top 

level managers from Kale Pratt&Whitney, TOFAŞ and Vestel had presentation and answered the 

questions during the Industrial R&D panel organized by ATMOSFER TTO. 3 students from METU 

NCC, IzTech and Eskişehir Osmangazi University received the first, second and third place awards in 

the Mechanism Design Contest. Also, for the first time in this symposium series, awards are given for 

the best application paper, the best student paper and the best theoretical paper. TÜBİTAK, 

ATMOSFER Technology Transfer Office of IZTECH, Turkish Chamber of Mechanical Engineers – 

İzmir branch, MECELAC, MARMATEK, BİAS, and FİGES were the supporters of the symposium. 

In the proceedings book of TrISToMM 2015, you will find important publications in the fields of 

mechanical vibrations, control systems, mechanisms, dynamics of machinery, robotics, vehicle 

dynamics, biomechanics and kinetic architecture. We thank all the authors and reviewers who has 

contributed in developing such important and good quality publications. Also, we are grateful for all 

the volunteers’ team and especially Mr. Emre Uzunoğlu for putting together this proceedings book. 

We express our deepest thanks to plenary speakers for their willingness to deliver their prestigious 

lectures, to all the participants for their strong support of this symposium, and to all the organizing 

committee members including International Steering Committee, Local Organizing Committee, 

Advisory Board, Reviewers, Student Contest Committee and Awards Committee for their dedicated 

efforts for a long time, especially to the president of Turkish Machine Theory Association, Prof. Eres 

Söylemez. For the organization, we are grateful for the sincere efforts of Mechanical Engineering 

Department staff, specifically Prof. Metin Tanoğlu (Department Chair); IzTech personnel, specifically 

Prof. Mustafa Güden (Rector) and Mrs. Gülay Güden (Director of Press and Public Relations Unit); 

and Atmosfer TTO staff, specifically the TTO coordinator Dr. Emrah Tomur. Also, we thank 

TrISToMM 2015 volunteer staffs, who are graduate and undergraduate students in Department of 

Mechanical Engineering at IZTECH, for making this symposium a reality. Finally we thank the 

financial sponsors including TÜBİTAK, ATMOSFER Technology Transfer Office of IZTECH, 

Turkish Chamber of Mechanical Engineers – İzmir branch, MECELAC, MARMATEK, BİAS, and 

FİGES. 

Finally, we hope that all the participants had a rewarding and memorable time at TrISToMM 2015 

from plenary talks, technical sessions, workshop/tutorial, exhibitions, technical/social tours, gala 

dinner, and private activities. 

 

 

M. İ. Can Dede ve Gökhan Kiper 

   Symposium Co-Chairs 
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Abstract— This paper presents the position and velocity 

analysis of a spatial cam mechanism, which consists of 

two cams that are connected to the base with cylindrical 

joints. By fixing two of the four parameters of the 

cylindrical joints, the cams can be operated in either of 

the oscillating and reciprocating modes. The analysis 

includes writing the loop closure and cam contact 

equations both in the position and velocity levels and 

then solving them for the unspecified variables and their 

rates in correspondence with the specified ones. The 

solution in the position level has been obtained in a semi-

analytical way by reducing the number of equations that 

necessitate a numerical solution from eleven to two. On 

the other hand, it has been possible to obtain the solution 

in the velocity level analytically owing to the linearity of 

the velocity equations. Writing and solving the equations 

have been facilitated by introducing the contact ratio 

between the gradient vectors as an auxiliary variable.     

 
Keywords: Spatial Mechanisms, Cam Mechanisms, Surface Contact, 

Contact Ratio, Higher Kinematic Pairs, Rolling Kinematic Pairs 

I. Introduction 

There are numerous previous publications about the spatial cam 

mechanisms. Some of the typical ones can be seen in the list of 

references. In [1] and [2], Dandhe and Chakraborty present the 

basics of curvature analysis. In [7] and [8], Yan and Cheng also 

present curvature analysis with more specific applications. In 

[3], Angeles and Lopez-Cajun discuss the optimization of 

cylindrical cams. In [4], Gonzales-Palacios and Angeles present 

synthesis examples of mechanisms consisting of spherical cams 

and oscillating roller followers. In [5], Tsai and Wei present a 

method based on the envelope theory for the determination of 

planar and spatial cam profiles. In [9], Yang also presents a 

similar method for the determination of spherical cam profiles. 

In [6], Ramahi and Tokad present a kinematic analysis based on 

the screw theory oriented to the generation of contact surfaces 

for the three-link spatial, spherical and planar cam mechanisms. 

In [10], Kim, Sacks, and Joskowicz present a kinematic analysis 

method based on configuration spaces, by means of which a 

mechanical part with a complex shape can be modeled as a 

combination of several patches with simple shapes. The same 

authors mention that their method can also handle the problem 

of contact changes. In [11], Cheng, Jiang, and Wang present a 

method of modeling spatial cams based on an analysis of 

conjugate surfaces by using the principles of differential 

geometry. In [12], Ozgoren presents the position analysis of a 

spatial cam mechanism as one of the examples. That 

mechanism consists of an ellipsoidal cam and a cylindrical cam 

connected to the base with revolute joints. In [12], as an 

originality in the kinematic description of the cam pairs, the 

contact ratio is introduced between the gradient vectors of the 

cam surfaces as an auxiliary variable. As demonstrated in [12] 

and also in this paper, the contact ratio facilitates expressing the 

kinematic relationships between two cams.  

In this paper, as compared to the example in [12], a somewhat 

different three-link cam mechanism is considered. It consists of 

two cams, which are connected to the base with cylindrical 

joints. Thus, by fixing two of the four variables of the 

cylindrical joints, it becomes possible to use the mechanism in 

one of the four different operational modes, which are rotation-

rotation, rotation-translation, translation-rotation, and 

translation-translation. Both cams are assumed to be shaped as 

smooth surfaces without sharp edges and corners. The 

kinematic analysis of this mechanism is carried out both in the 

position and velocity levels, whereas the kinematic analysis in 

[12] was carried out only in the position level. Other than this 

difference, the notation and the methodology used in this paper 

is the same as those used in [12]. The kinematic analysis 

includes writing the loop closure and cam contact equations, 

differentiating them to obtain the velocity equations, and then 

solving all those equations to find the the unspecified variables 

and their rates that correspond to the specified ones. For the 

considered mechanism, the solution in the position level can 

only be obtained in a semi-analytical way. That is, by means of 

symbolic manipulations, the number of equations that 

necessitate a numerical solution can be reduced from eleven to 

two. On the other hand, the solution in the velocity level can be 

obtained analytically owing to the linearity of the velocity 

equations.        

II. Kinematic Description of a Mechanical System 

This section is devoted to explain the notation and terminology 

that is used in this paper in order to describe the kinematic 

relationships among the links of a general mechanical system 

established by the joints, i.e., the kinematic pairs. 

1
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Figure 1. Two Links Connected by a Joint  

A. Description of the Link and Joint Frames  

Consider a spatial mechanical system that consists of several 

links such as aL , bL , cL , etc. Two connected links of such a 

system are depicted in Figure 1. The links are assumed to be 

rigid. The joint between aL  and bL  is denoted as abJ  or baJ . 

On each link, e.g., aL , there are attached several reference 

frames such as a , ab , ac , ad , etc. Here, a  is the link 

frame and the others ( ab , ac , ad , etc) are the joint frames. 

The joint frame ab  is attached to the kinematic element abE  

of abJ  on aL . The origins of the frames a  and ab  are aO  

and abO . Their k-th unit basis vectors are 
( )a
ku  and ( )ab

ku . 

B. Kinematic Connectivity Equations 

Considering two links aL  and bL  connected by a joint abJ , 

such as those shown in Figure 1, the relative position 

(orientation and origin location) of the link frame b  with 

respect to the link frame a  can be expressed as explained 

below. 

a) Orientation Equation 

The overall orientation of b  with respect to a  can be 

expressed as follows by taking the companion joint frames ab  

and ba  also into account. 

 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )ˆ ˆ ˆ ˆa b a ab ab ba ba bC C C C  (2.1) 

In Eq. (2.1), ( , )ˆ a abC  and ( , )ˆ ba bC  are constant matrices but 

( , )ˆ ab baC  is a variable matrix, which is a function of the variable 

or variables of the joint abJ . 

b) Location Equation 

The vector equation that expresses the location of the origin bO  

with respect to the origin aO  is  

 , , , ,a b a ab ab ba ba br r r r    (2.2) 

In Eq. (2.2), as a generic symbol, ,p qr  denotes the relative 

location vector directed from an origin pO  to another origin 

qO . As expressed in a , the matrix equation corresponding to 

Eq. (2.2) is written as 

 
( ) ( ) ( ) ( )
, , , ,
a a a a

a b a ab ab ba ba br r r r    (2.3) 

Note that ,a abr  and ,ba br  appear constant in a  and b , 

respectively. Moreover, ,ab bar  has the simplest expression in 

.ab  Therefore, Eq. (2.3) can be written more expressively as 

 
( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , )
, , , ,

ˆ ˆa a ab ba ab a b
a b a ab ab ba ba br r C r C r    (2.4) 

Upon substituting Eq. (2.1) into Eq. (2.4), a more detailed 

equation is obtained as 

 
( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , ) ( , )
, , , ,

ˆ ˆ ˆ[ ]
a a ab ba ab ab ba ba b

a b a ab ab ba ba br r C r C C r    (2.5) 

In Eq'ns (2.4) and (2.5), 
( )
,
a

a abr  and 
( )

,
b

ba br  are constant column 

matrices but 
( )

,
ab

ab bar  is a variable column matrix, which is a 

function of the variable or variables of the joint abJ . 

III. Kinematic Description of the Analyzed 

  Three-Link Spatial Cam Mechanism 

    

 

Figure 2. The Analyzed Three-Link Spatial Cam Mechanism 

The spatial cam mechanism considered in this paper is 

illustrated in Figure 2. It is a three-link mechanism that consists 

of two cams ( aL  and bL ), which are connected to the base link 

( oL ) with cylindrical joints. Thus, by fixing two of the four 

variables of the cylindrical joints, it becomes possible to use the 

mechanism in one of the four different operational modes, 

which are rotation-rotation, rotation-translation, translation-

rotation, and translation-translation. Both cams are assumed to 

be shaped as smooth surfaces without sharp edges and corners. 

The cams themselves are their own kinematic elements of the 

cam joint ab baJ J  between them. Therefore, for the sake of 

convenience, a  and b  are selected so that 

 a ab   and  b ba   

The axes of the cylindrical joints oa aoJ J  and ob boJ J  are 

represented by the unit vectors 
( ) ( )
3 3
oa ao

u u  and 
( ) ( )
3 3
ob bo

u u . 
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The origins of the joint frames oa , ao , ob , and bo  are 

oaO , aoO , obO , and boO , respectively. oaO  and obO  are the 

orthogonal projections of oO  on the axis of oa aoJ J  and 

ob boJ J . Similarly, aoO  and boO  are the orthogonal 

projections of aO  and bO  on the axes of oa aoJ J  and 

ob boJ J , respectively.  

IV. Loop Closure and Cam Contact Equations 

A. Loop Closure Equation for Link Orientations  

 ( , ) ( , ) ( , )ˆ ˆ ˆo a a b o bC C C    

 ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆo oa oa ao ao a a b o ob ob bo bo bC C C C C C C  (4.1) 

The matrices in Eq. (4.1) can be expressed separately as 

follows. 

 ( , )
3 2 1

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )o oa
oa oa oaC R R R    (4.2) 

 ( , )
3 2 1

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )o ob
ob ob obC R R R    (4.3) 

 ( , )
3 2 1

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )a ao
ao ao aoC R R R    (4.4) 

 ( , )
3 2 1

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )b bo
bo bo boC R R R    (4.5) 

 ( , )
3

ˆ ˆ ( )oa ao
oaC R   (4.6) 

 ( , )
3

ˆ ˆ ( )ob bo
obC R   (4.7) 

 ( , )
3 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )a b
ab ab abC R R R    (4.8) 

Here, the rotation sequence of ( , )ˆ a bC  is selected as 3-2-3 for 

the sake of reciprocal symmetry so that the following 

alternative closure equation looks similar. 

 ( , ) ( , ) ( , )ˆ ˆ ˆo b b a o aC C C  

In the preceding equations, ˆ ( )kR   is the k-th basic rotation 

matrix, which is defined as follows according to the Rodrigues 

formula. 

 ˆ ˆ( ) cos sin (1 cos )ku t
k k k kR e I u u u

         (4.9) 

In Eq. (4.9), ku  is the skew symmetric matrix generated from 

the basic column matrix ku . The basic column matrices are 

 1

1

0

0

u

 
 

  
  

,  2

0

1

0

u

 
 

  
  

,  3

0

0

1

u

 
 

  
  

 (4.10) 

For an arbitrary column matrix c , the corresponding skew 

symmetric matrix c  is generated by the ssm operator, which is 

defined as described below. 

 

1

2

3

c

c c

c

 
 

  
  

    

3 2

3 1

2 1

0

ssm( ) 0

0

c c

c c c c

c c

 
 

   
  

 (4.11) 

Upon the due substitutions, Eq. (4.1) becomes 

 

3 2 1 3 1 2 3

3 2 3

3 2 1 3 1 2 3

( )( )( )

( )

( )( )( )

oa oa oa oa ao ao ao

ab ab ab

ob ob ob ob bo bo bo

u u u u u u u

u u u

u u u u u u u

e e e e e e e

e e e

e e e e e e e

      

  

      

  

  





 (4.12) 

In Eq. (4.12), the constant matrix products can be denoted as 

follows for the sake of notational brevity. 

 3 2 1ˆ oa oa oau u u
oaM e e e

  
  (4.13) 

 3 2 1ˆ ao ao aou u u
aoM e e e

  
  (4.14) 

 3 2 1ˆ ob ob obu u u
obM e e e

  
  (4.15) 

 3 2 1ˆ bo bo bou u u
boM e e e

  
  (4.16) 

Then, Eq. (4.12) can be written briefly as 

 3 3 2 3 3ˆ ˆ ˆ ˆoa ab ab ab obu u u u ut t
oa ao ob boM e M e e e M e M

    
  (4.17) 

B. Loop Closure Equation for Origin Locations  

 
o oa oa ao ao a a ab

o ob ob bo bo b b ba

O O O O O O O Q

O O O O O O O Q

  

   
   

 

( )
, ,3

( )
, ,3

oa
o oa oa a ao ab

oa
o ob ob b bo ba

r s u r

r s u r





  

   
 (4.18) 

The above-written vector equation leads to the following matrix 

equation as expressed in o . 

 

( / ) ( )( ) ( )
, ,3

( ) ( / ) ( ) ( )
3, ,

oa o oo o
o oa oa a ao ab

o ob o o o
obo ob b bo ba

r s u r

r s u r





  

   
 (4.19) 

Considering the natural resolution frames for the relevant 

vectors, in which they have the simplest expressions, the 

following equations can be written. 

 ( / )( ) ( , )
, 11

ˆoa oo o oa
o oa ooa ooar r u r C u      

 3 2 1 3 2( )
, 1 1

oa oa oa oa oau u u u uo
o oa ooa ooar r e e e u r e e u

    
   (4.20) 

 ( ) ( / ) ( , )
11,

ˆo ob o o ob
oob oobo obr r u r C u      

 3 2 1 3 2( )
1 1,

ob ob ob ob obu u u u uo
oob oobo obr r e e e u r e e u

    
   (4.21) 

 3 2 1( / ) ( / )( , )
33 3

ˆ oa oa oau u uoa o oa oao oau C u e e e u
  

   (4.22) 

 3 2 1( / ) ( / )( , )
33 3

ˆ ob ob obu u uob o ob obo obu C u e e e u
  

   (4.23) 

 

( ) ( )( , ) ( , )

( , )
1 2 3

ˆ ˆ

ˆ ( )

o ao a o a
aab ab

o a
a a a

C C

C u x u y u z

   

  
 (4.24) 

 

( ) ( )( , ) ( , )

( , )
1 2 3

ˆ ˆ

ˆ ( )

o bo b o b
bba ba

o b
b b b

C C

C u x u y u z

   

  
 (4.25) 
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 3 2( ) ( , ) ( ) ( , )
, , 1

ˆ ˆ ( )ao aou uo o a a o a
a ao a ao aaor C r C r e e u

 
     

 
3 2 1 3 1 2 3

3 2

( )
,

1

( )( )( )

( )

oa oa oa oa ao ao ao

ao ao

u u u u u u uo
a ao

u u
aao

r e e e e e e e

r e e u

      

 

  
 

 

  

 3 2 1 3( )
, 1

oa oa oa oau u u uo
a ao aaor r e e e e u

   
   (4.26) 

Similarly, 

 3 2 1 3( )
1,

ob ob ob obu u u uo
bbob bor r e e e e u

   
   (4.27) 

Again, upon the due substitutions, Eq. (4.19) becomes 

 

3 2 3 2 1

3 2 1 3

3 2 1 3 1 2 3

3 2 3 2 1

1 3

1

1 2 3

1

( )

oa oa oa oa oa

oa oa oa oa

oa oa oa oa ao ao ao

ob ob ob ob ob

u u u u u
ooa oa

u u u u
aao

u u u u u u u

a a a

u u u u u
oob ob

r e e u s e e e u

r e e e e u

e e e e e e e

u x u y u z

r e e u s e e e u

    

   

      

    

  





 

  

 

3 2 1 3

3 2 1 3 1 2 3

3

1

1 2 3( )

ob ob ob ob

ob ob ob ob bo bo bo

u u u u
bbo

u u u u u u u

b b b

r e e e e u

e e e e e e e

u x u y u z

   

        



 

  

 (4.28) 

Eq. (4.28) can also be written briefly as follows with the help of 

Eq'ns (4.13) to (4.16). 

 

3

3

3

3

1 3 1

1 2 3

1 3 1

1 2 3

ˆ ( )

ˆ ˆ ( )

ˆ ( )

ˆ ˆ ( )

oa

oa

ob

ob

u
oa ooa oa aao

u t
oa ao a a a

u
ob oob ob bbo

u t
ob bo b b b

M r u s u r e u

M e M u x u y u z

M r u s u r e u

M e M u x u y u z









 

  

  

  

 (4.29) 

Eq. (4.29) can be manipulated further to 

 
3

3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

ˆ [ ( cos ) ( sin ) ]

ˆ ˆ ( )

ˆ [ ( cos ) ( sin ) ]

ˆ ˆ ( )

oa

ob

oa ooa aao oa aao oa oa

u t
oa ao a a a

ob oob bbo ob bbo ob ob

u t
ob bo b b b

M u r r u r u s

M e M u x u y u z

M u r r u r u s

M e M u x u y u z





 

 

  

  

   

  

 (4.30) 

The details of the symbolic manipulations used in the preceding 

equations can be seen in the Appendix at the end of the paper. 

C. Contact Equation for the Cams 

Let ag  and bg  be the gradient vectors that belong to the cams 

aL  and bL . Since the gradient vectors are normal to the 

surfaces of the cams, they must be aligned with each other 

when they are associated with the instantaneously coincident 

contact points abQ  and baQ . This contact condition can be 

expressed by the following equation.  

 a ab bg g   (4.31) 

Here, ab  is defined as the contact ratio between the cams aL  

and bL . The minus sign is inserted into Eq. (4.31) because the 

cams are mostly convex and the gradient vectors are aligned 

oppositely at a convex-convex contact. Thus, 0ab   at a 

convex-convex contact and 0ab   at a convex-concave or 

concave-convex contact. If one of the cams happens to be flat 

(locally or globally), then the sign of ab  depends on the way 

the normal unit vector of the flat surface is oriented.   

The surfaces of the cams can be described by the following 

equations, in which the scalar functions af  and bf  are 

assumed to be differentiable twice with respect to their 

arguments. 

 ( ) ( , , ) 0a a a a a a af f f x y z    (4.32) 

 ( ) ( , , ) 0b b b b b b bf f f x y z    (4.33) 

The functions af  and bf  lead to the following gradient 

expressions that represent the gradient vectors as column 

matrices respectively in the frames a  and b . 

 ( )
1 2 3

a a a a
a a

a a a

f f f
g g u u u

x y z

  
   

  
   (4.34) 

 ( )
1 2 3

b b b b
b b

b b b

f f f
g g u u u

x y z

  
   

  
   (4.35) 

Thus, the matrix equivalent of Eq. (4.31) can be written as 

follows in the base frame o . 

 ( , ) ( , )ˆ ˆo a o b
a ab bC g C g   (4.36) 

As recalled from Part A of this section, 

 3 2 3( , ) ( , ) ( , ) ( , )ˆ ˆ ˆ ˆ ab ab abu u uo b o a a b o aC C C C e e e
  

   (4.37) 

Hence, Eq. (4.36) becomes 

 3 2 3ab ab abu u u
a ab bg e e e g

     (4.38) 

D. Summary of Equations and the Involved Variables 

Here, the kinematic equations derived in Parts A, B, and C of 

this section are written again together as shown below. 

 3 3 2 3 3ˆ ˆ ˆ ˆoa ab ab ab obu u u u ut t
oa ao ob boM e M e e e M e M

    
  (4.39) 

 
3

3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

ˆ [ ( cos ) ( sin ) ]

ˆ ˆ ( )

ˆ [ ( cos ) ( sin ) ]

ˆ ˆ ( )

oa

ob

oa ooa aao oa aao oa oa

u t
oa ao a a a

ob oob bbo ob bbo ob ob

u t
ob bo b b b

M u r r u r u s

M e M u x u y u z

M u r r u r u s

M e M u x u y u z





 

 

  

  

   

  

 (4.40) 

 ( , , ) 0a a a af x y z   (4.41) 

 ( , , ) 0b b b bf x y z   (4.42) 

 3 2 3ab ab abu u u
a ab bg e e e g

     (4.43) 

The equations written above contain the following fourteen 

variables. 

 
, ; , ; , , ;

, , ; , , ;

oa oa ob ob ab ab ab

a a a b b b ab

s s

x y z x y z

    


  

4



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015   

   

 

The same equations contain the following eleven independent 

scalar equations. 

Eq. (4.39) is a 3×3 orthonormal matrix equation. Therefore, it 

contains three independent scalar equations. 

Eq'ns (4.40) and (4.43) are 3×1 column matrix equations. 

Therefore, they contain six independent scalar equations. 

Eq'ns (4.41) and (4.42) are two independent  scalar equations. 

Since there are fourteen variables and eleven independent scalar 

equations, the degree of freedom of the system is 

 3F   (4.44) 

Therefore, if three of the variables are somehow specified, 

either as fixed or as input variables, the other eleven unspecified 

variables can be determined.  

For the considered mechanism, depending on the preferred 

operational mode, one of oa  and oas  is fixed and the other is 

specified as the input variable, while one of ob  and obs  is 

fixed and the other is selected as the output variable, which is to 

be determined together with the other unspecified variables. 

V. Semi-Analytical Solution of the Position Equations 

To be more specific about the considered cam mechanism, let 

the cam surfaces be ellipsoidal. That is, 

 2 2 2 1 0a a a af         (5.1) 

 2 2 2 1 0b b b bf         (5.2) 

In Eq'ns (5.1) and (5.2), the six nondimensional variables ( a  

to b ) are defined as follows.  

 { /a a axx d  , /a a ayy d  , /a a azz d  } (5.3) 

 { /b b bxx d  , /b b byy d  , /b b bzz d  } (5.4) 

In Eq'ns (5.3) and (5.4), the six parameters axd  to bzd  are the 

semi-axis lengths of the ellipsoidal surfaces.  

Eq'ns (5.1) and (5.2) suggest to replace the distance-indicating 

variables ( ax  to bz ) with the nondimensional variables ( a  to 

b ) throughout the solution procedure. Thus, the same 

equations lead to the following matrix representations of the 

gradient vectors in the frames a  and b . 

 1 2 3a a a ag u u u      (5.5) 

 1 2 3b b b bg u u u      (5.6) 

Note that, as suggested by Eq. (4.43), ag  and bg  are both 

simplified by the same factor (1/2) without loss of generality. 

To start the solution, Eq. (4.39) can be written again as follows 

so as to relate ab , ab , and ab  to oa  and ob . 

 3 2 3 3 3
1 2 3
ˆ ˆ ˆab ab ab oa obu u u u u

e e e N e N e N
    

  (5.7) 

In Eq. (5.7), the new constant matrices are defined so that 

 1
1
ˆ ˆ( )t

aoN M  , 1
2

ˆ ˆ ˆ
oa obN M M , 3

ˆ ˆ t
boN M  (5.8) 

Upon substituting Eq. (5.7), Eq. (4.43) becomes 

 
3 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3
ˆ ˆ ˆ ( )oa ob

a a a

u u
ab b b b

u u u

N e N e N u u u
 

  

   

 

   
 (5.9) 

Eq. (5.9) leads to the following equations for the variables a , 

a , and a . 

 3 3
1 1 2 3 1 2 3
ˆ ˆ ˆ ( )oa obu ut

a ab b b bu N e N e N u u u
     

     (5.10) 

 3 3
2 1 2 3 1 2 3
ˆ ˆ ˆ ( )oa obu ut

a ab b b bu N e N e N u u u
     

     (5.11) 

 3 3
3 1 2 3 1 2 3
ˆ ˆ ˆ ( )oa obu ut

a ab b b bu N e N e N u u u
     

     (5.12) 

Meanwhile, Eq. (4.40) can be written again as follows by 

inserting Eq'ns (5.3) and (5.4). 

 
3

3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

ˆ [ ( cos ) ( sin ) ]

ˆ ˆ ( )

ˆ [ ( cos ) ( sin ) ]

ˆ ˆ ( )

oa

ob

oa ooa aao oa aao oa oa

u t
oa ao ax a ay a az a

ob oob bbo ob bbo ob ob

u t
ob bo bx b by b bz b

M u r r u r u s

M e M u d u d u d

M u r r u r u s

M e M u d u d u d





 

  

 

  

  

  

   

  

 (5.13) 

When Eq'ns (5.10) to (5.12) are inserted, Eq. (5.13) can be 

arranged into the following linear equation for the variables b , 

b , and b . 

 b b b b b b bu v w q      (5.14) 

In Eq. (5.14), the column matrices bu , bv , bw , and bq  are all 

known as functions of oa , oas , ob , obs , and ab . Their 

expressions can be extracted from Eq. (5.13) without much 

difficulty after the substitution of Eq'ns (5.10) to (5.12). 

The following equations can be derived from Eq. (5.14) in order 

to solve it for b , b , and b . 

 

b b b b b b b b

b b b b b b b b

b b b b b b b b

u v u w u q

v u v w v q

w u w v w q

 

 

 

  


  
  

 (5.15) 

Furthermore, 

 

( )

( )

( )

t t
b b b b b b b

t t
b b b b b b b

t t
b b b b b b b

w u v w u q

u v w u v q

v w u v w q










 


 

 (5.16) 

It can be shown that  

 t t t
b b b b b b b b b bu v w v w u w u v d    (5.17)  

Here, bd  happens to be the determinant of the coefficient 

matrix [ ]b b bu v w  appearing implicitly in Eq. (5.14).  

If 0bd  , Eq. (5.16) gives b , b , and b  as follows in terms 

of oa , oas , ob , obs , and ab .   
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 /t
b b b b bv w q d   (5.18) 

 /t
b b b b bw u q d   (5.19) 

 /t
b b b b bu v q d   (5.20) 

When Eq'ns (5.18) to (5.20) are substituted, Eq'ns (5.10) to 

(5.12) give a , a , and a  also as functions of oa , oas ,  

ob , obs , and ab . 

For the considered mechanism, as mentioned before, one of 

oa  and oas  is fixed and the other is specified as the input 

while one of ob  and obs  is fixed. In other words, oa  and 

oas  are known as well as one of ob  and obs . So, the 

remaining two variables ab  and the unknown one of ob  and 

obs  can be found by solving Eq'ns (5.1) and (5.2) for them 

upon inserting the expressions of { , , }a a a    and { , , }b b b    

derived above. The resulting two scalar equations can be 

denoted as follows.  

 ( , , ) ( , ) 0a a a a a ab obf F q      (5.21) 

 ( , , ) ( , ) 0b b b b b ab obf F q      (5.22) 

In Eq'ns (5.21) and (5.22), 

 
if constant

if constant

ob ob ob
ob

ob ob ob

s d
q

s



 

 
 

 
 (5.23)  

However, differently from the previous stages, the solution at 

this stage, i.e., the solution to Eq'ns (5.21) and (5.22) for ab  

and obq  cannot be obtained analytically because the 

expressions of the functions ( , )a ab obF q  and ( , )b ab obF q  are 

nonlinear and quite complicated. Therefore, a suitable 

numerical solution method must be used. Nevertheless, since 

there are only two equations to be solved numerically, the 

solution can still be obtained much more easily as compared to 

the difficulty of obtaining a completely numerical solution that 

involves eleven equations with eleven unknowns. 

Actually, since the output is selected as obq , the solution 

procedure can be terminated as soon as its value is obtained.  

However, if it is desired to find the values of the other variables 

as well, the following procedure can be pursued.   

Once the values of ab  and obq  are obtained as described 

above, they are used in Eq'ns (5.18) to (5.20) in order to find the 

values of b , b , and b . Afterwards, the values of b , b , 

and b  are used in Eq'ns (5.10) to (5.12) in order to find the 

values of a , a , and a .  

As for the angles ab , ab , and ab , they can be found from 

Eq. (5.7) by using the known values of oa  and ob . For this 

purpose, Eq. (5.7) can be written as   

 3 2 3 ˆab ab abu u u
e e e B

  
  (5.24) 

In Eq. (5.24), B̂  is a known matrix, which is defined as 

 3 3
1 2 3

ˆ ˆ ˆ ˆoa obu u
B N e N e N

 
  (5.25) 

Eq. (5.24) can be used to find ab , ab , and ab  by extracting 

the following equations out of it. 

 3 2 3
3 3 3 3 33

ˆab ab abu u ut tu e e e u u Bu b
  

      

 2
3 3 3 3 1 33( cos sin )abut t

ab abu e u u u u b
         

 33cos ab b    (5.26) 

Similarly, 

 3 2 3 3 2
1 3 1 3 1 3 13

ˆab ab ab ab abu u u u ut t tu e e e u u e e u u Bu b
    

       

 13cos sinab ab b     (5.27) 

 3 2 3 3 2
2 3 2 3 2 3 23

ˆab ab ab ab abu u u u ut t tu e e e u u e e u u Bu b
    

       

 23sin sinab ab b     (5.28) 

 3 2 3 2 3
3 1 3 1 3 1 31

ˆab ab ab ab abu u u u ut t tu e e e u u e e u u Bu b
    

       

 31sin cosab ab b      (5.29) 

 3 2 3 2 3
3 2 3 2 3 2 32

ˆab ab ab ab abu u u u ut t tu e e e u u e e u u Bu b
    

       

 32sin sinab ab b     (5.30) 

Eq. (5.26) implies that 

 33sin ab d    (5.31) 

In Eq. (5.31),   is an arbitrary sign variable, i.e., 1   , and  

 2
33 331d b    (5.32) 

Hence, from Eq'ns (5.31) and (5.26), ab  is found as follows 

with a sign ambiguity represented by  .  

 2 33 33atan ( , )ab d b   (5.33) 

If 33 sin 0abd   , Eq. Pairs (5.27, 5.28) and (5.29, 5.30) 

give ab  and ab  without any additional sign ambiguity as 

follows. 

 23 13
2 2 23 13

33 33

atan , atan ( , )ab

b b
b b

d d
  

 

 
  

 
 (5.34) 

 32 31
2 2 32 31

33 33

atan , atan ( , )ab

b b
b b

d d
  

 

 
   

 
 (5.35) 

If 33 sin 0abd   , i.e., if 0ab   or ab   , Eq. Pairs 

(5.27, 5.28) and (5.29, 5.30) cannot give ab  and ab . In such 

a case, although ab  and ab  cannot be found separately, at 

least their combinations ab ab ab     and ab ab ab     

can still be found from Eq. (5.24) as shown below. 

If 0ab  , Eq. (5.24) becomes  

 3 3 3 3 3 32 0 ˆab ab ab ab ab abu u u u u uu
e e e e Ie e e
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 3 3( ) ˆab ab abu u
e e B

  
    (5.36)  

If ab   , Eq. (5.24) becomes  

 3 3 3 32 2 ˆab ab ab abu u u uu u
e e e e e e B

     
       

 3 3 2( ) ˆ ˆab ab abu u u
e e Be B

         (5.37) 

Then, Eq'ns (5.36) and (5.37) give ab  and ab  as follows. 

 2 21 11atan ( , )ab b b    (5.38) 

 2 21 11 2 21 11atan ( , ) atan ( , )ab b b b b        (5.39) 

VI. Velocity Equations 

In this section, the orientation matrices are differentiated 

according to the following equations. 

 ( ) / ; 1,2,3k k ku u u
k kd e dt u e e u k

        (6.1) 

 ( )( , ) ( , )
/

ˆ ˆaa b a b
b aC C   (6.2) 

 ( )( , ) ( . )
/

ˆ ˆ ba b a b
b aC C   (6.3) 

In Eq'ns (6.2) and (6.3),  

 ( ) ( )
/ /ssm[ ]
a a

b a b a    and  ( ) ( )
/ /ssm[ ]
b b

b a b a   (6.4) 

In Eq. Pair (6.4), ( )
/
a

b a  and ( )
/
b

b a  are the column matrix 

representations of the vector /b a , which is the relative angular 

velocity of the frame b  with respect to the frame a . 

Suppose ( , )ˆ a bC  is obtained as a result of an i-j-k sequence of 

three successive rotations so that 

 ( , )ˆ ji k
uu ua bC e e e
 

    (6.5) 

Then, by using Eq'ns (6.2) and (6.3), it can be shown that 

 ( )
/

ji i
uu ua

i j kb a u e u e e u
        (6.6) 

 ( )
/

jk k
uu ub

i j kb a e e u e u u
    

 
    (6.7) 

The velocity equations associated with the considered cam 

mechanism are obtained as shown below by differentiating the 

relevant position equations that are used in the previous section. 

Note that 

 3 2 3 ( , )ˆab ab abu u u a be e e C
  

    (6.8) 

Hence, the differentiation of Eq. (5.7) leads to the following 

equation according to Eq. (6.6).  

 
3 3 2

3

( )
3 2 3/

1 2 3 3
ˆ ˆ

ab ab ab

oa

u u ua
ab ab abb a

u
ob oa

u e u e e u

N e N u u

  



   

 

  

 
 (6.9) 

The differentiation of Eq. (5.9) results in  

 

3 3

3 3

3 3

3 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 3 2 3 1 2 3

1 2 3 3 1

ˆ ˆ ˆ ( )

ˆ ˆ ˆ ( )

ˆ ˆ ˆ ( )

ˆ ˆ ˆ (

oa ob

oa ob

oa ob

oa ob

a a a

u u
ab b b b

u u
ab b b b

u u
ab oa b b b

u u
ab ob

u u u

N e N e N u u u

N e N e N u u u

N e u N e N u u u

N e N e u N u

 

 

 

 

  

   

   

    

  









 

   

  

  

 2 3 )b b bu u  

 (6.10) 

The following equations are obtained upon the differentiation of 

Eq'ns (5.1), (5.2), and (5.13). 

 0a a a a a a         (6.11) 

 0b b b b b b         (6.12) 

 

3

3

3

1 2 3

3 1 2 3

1 2 3

1 2 3

3

ˆ [( sin cos ) ]

ˆ ˆ ( )

ˆ ˆ ( )

ˆ [( sin cos ) ]

ˆ ˆ (

oa

oa

ob

oa oa oa aao oa oa

u t
oa oa ao ax a ay a az a

u t
oa ao ax a ay a az a

ob ob ob bbo ob ob

u t
ob ob bo

M u u r u s

M e u M u d u d u d

M e M u d u d u d

M u u r u s

M e u M







  

   

  

  



 

  

  

  



3

1 2 3

1 2 3

)

ˆ ˆ ( )ob

bx b by b bz b

u t
ob bo bx b by b bz b

u d u d u d

M e M u d u d u d


  

  

 

  

 (6.13) 

VII. Solution of the Velocity Equations 

The solution can be started from Eq. (6.10), which gives the 

rates , , anda a a    with the following expressions. 

 11 12 13 14 15 16a b b b ab ob oah h h h h h             (6.14) 

 21 22 23 24 25 26a b b b ab ob oah h h h h h             (6.15) 

 31 32 33 34 35 36a b b b ab ob oah h h h h h             (6.16) 

When Eq'ns (6.14) to (6.16) are substituted into Eq. (6.13), the 

following linear equation is obtained for the rates 

, , andb b b   . 

 1 2 3 0b b b          (6.17) 

In Eq. (6.17), 0  is a linear function of ab , ob , obs , oa , 

and oas . That is, 

 0 1 2 3 4 5ab ob ob oa oan n n s n n s         (6.18) 

In Eq'ns (6.17) and (6.18), the coefficients of the rates are 

known as functions of the currently available position of the 

mechanism. 

Eq. (6.17) can be solved similarly as Eq. (5.14) is solved. Thus, 

its solution can be expressed as follows if 0rd  . 

 2 3 0 /t
b rd     (6.19) 

 3 1 0 /t
b rd     (6.20) 

 1 2 0 /t
b rd     (6.21) 
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The determinant rd  is also defined similarly as in Eq. (5.17). In 

other words, 

 1 2 3 2 3 1 3 1 2
t t t

rd             (6.22) 

By means of Eq'ns (6.14) to (6.21), the rates toa b   become 

available as linear functions of  ab , ob , obs , oa , and oas . 

Therefore, when they are inserted into Eq'ns (6.11) and (6.12), 

the following linear equations are obtained. 

 11 12 13 14 15 0ab ob ob oa oak k k s k k s        (6.23) 

 21 22 23 24 25 0ab ob ob oa oak k k s k k s        (6.24) 

Upon the elimination of ab , Eq'ns (6.23) and (6.24) merge 

into the following single equation. 

 32 33 34 35 0ob ob oa oak k s k k s      (6.25) 

If the output is selected to be ob , then 0obs   and the value 

of ob  is found as 

 34 35 32( ) /ob oa oak k s k     (6.26) 

If the output is selected to be obs , then 0ob   and the value of 

obs  is found as 

 34 35 33( ) /ob oa oas k k s k    (6.27) 

Afterwards, if desired, the values of toa b   can be found by 

using Eq'ns (6.19) to (6.21) and Eqn's (6.14) to (6.16). 

Also if desired, Eq. (6.9) can be used to find the values of the 

remaining rates , , andab ab ab   . For this purpose, Eq. (6.9) 

can be manipulated as follows. 

 2
3 2 3

abu
ab ab ab abu u e u

         

 1 2 3( sin ) ( cos )ab ab ab ab ab ab abu u u           (6.28) 

In Eq. (6.28), ab  is available as 

 3 3
1 2 3 3
ˆ ˆ( )ab oau u

ab ob oae N e N u u
    

    (6.29) 

Eq. (6.28) leads to the following scalar equations. 

 1sin t
ab ab ab abu      (6.30) 

 2
t

ab ab abu     (6.31) 

 3cos t
ab ab ab ab abu        (6.32) 

Eq. (6.31) has already given the value of ab . 

If sin 0ab  , Eq'ns (6.30) and (6.32) give the values of 

andab ab   as follows. 

 / sinab ab ab    (6.33) 

 cotanab ab ab ab       (6.34) 

If sin 0ab  , i.e., if 0ab   or ab   , andab ab   

cannot be found separately. This is because Eq. (6.30) becomes 

trivial as 0 0  and there remains only Eq. (6.32), which gives 

the following combination of andab ab  .  

 ab ab ab      (6.35) 

In Eq. (6.35), 1   if 0ab   and 1    if ab   .  

VIII. Conclusion 

This paper presents a special notation and methodology that can 

be used conveniently for the kinematic analysis of the 

mechanisms that involve rolling kinematic pairs such as cams.  

The convenience has been demonstrated on a three-link spatial 

cam mechanism. Indeed, it has been possible to write the loop 

closure and cam contact equations systematically in such a way 

that they are suitable for further symbolic manipulations.  

As a further manipulation, the position-level equations have 

been solved for the unspecified variables in a semi-analytical 

way so that the number of equations that necessitate a 

numerical solution is reduced from eleven to two. 

As another further manipulation, the position-level equations 

have been differentiated in order to obtain the velocity-level 

equations, which also turn out to be suitable for symbolic 

manipulations. Thus, it has been possible to solve them 

analytically for the rates of the unspecified variables.       

Another conveniece of the methodology is the introduction of 

the contact ratio between the gradient vectors as an auxiliary 

variable. It has been demonstrated that this variable does indeed 

facilitate writing and solving the kinematic equations.    
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Appendix 

The rotation matrices formed by the basic column matrices have 

the following properties that facilitate symbolic manipulations. 

These properties are excerpted from [12]. 

 det ( ) 1ku
e


  

 1( ) ( )k k ku u ute e e
      

 ( )k k ku u u
e e e

   
  

 i k k i i ku u u u u u
e e e e e

     
    if  i k   

 ku
k ke u u


   and  kut t

k ku e u

   

 cos siniu
j j ijk ke u u u

      

 cos siniut t t
j j jik ku e u u

      

 /2 /2j ijk ki i
u uu u

e e e e
   
  

 
1 if 123, 231, 312
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ijk

ijk
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 ssm( )i i iu u u
k ke u e u e
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Kinematics and Dynamics of Motion of the Docking Manipulator of Spacecraft 

 
Rasim Alizade 

National Academy of Aviation 

Department of Aircraft, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract— The work is composed of the basic 

dynamic equations of the new spatial docking 

manipulator equations of the new docking manipulator 6-

RUPU consist of a platform and six legs. In each leg 

there are two Hooke joints, rotational and translational 

pairs. Dynamics of docking manipulator of spacecraft 

are described by the method of Lagrange- Euler six 

nonlinear differential equations of the second order.  
Keywords: theory of orbital docking, spacecraft, kinematics of 

manipulators, dynamics of motion. 

I Introduction 

 The extrapolation of space has led to the development 

of new directions in the science of machines and 

mechanism. The development of space vehicles and 

stations required the development of the problem of 

computing the kinematics and dynamics to solve the 

spaceship. Docking device is intended for direct 

connection of spacecraft in orbit. 

 

A. Preface 

 

Up to date standart spaceflight is increasingly used 

orbital docking. Theory and practice orbital dock turned 

into a scientific field of space station with two docking 

assemble providing a rigid connection with the formation 

of a sealed tunnel that leads to effective operation of the 

space complex. The first docking devices were created 

for spacecraft (SC) “Union” (USSR) with automatic 

approach and docking, as well as with the participation of 

astronauts and the “Gemini” (USA) with mandatory 

participation of the crew in the navigate. 

The implementation of the first projects of the “Union- 

Union” and the lunar program “Apollo” has led to the 

development of technology dock. Docking was carried 

out using the active docking mechanism with pin and 

passive with the receiving cone. 

For the implementation of international project  have 

used the principle of androgyny peripheral docking 

aggregates ¬¬– principle of reversal symmetry of the 

location of interacting and connecting elements.The 

successful implementation of the project ‘’Union – 

Apollo ‘’ was crowned by two-time docking in space, 

and each of androgenic units performe alternately active 

and passive role. 

Docking units are concentrated a large number of 

interacting mechanisms. The complexity of operations 

and versatility of the end effectors complicates the 

solution of the problems of analysis, synthesis, 

kinematics and dynamics of spatial mechanisms docking 

units. The action of external forces, the location and 

dimensions of the guide elements define the interaction 

after the first touch. Their choice is determined by the 

initial conditions of the docking provided by the systems 

to approach the SC to the end site. Classification of 

docking devices, analysis and synthesis of the basic 

mechanisms and individual parameters of the structures 

allows to generate a schematic diagram of the docking 

units. Great attention is paid to the design locks the 

docking frame. It is known that most of the mechanisms 

connecting devices work in open space, so you need to 

consider additional terms in the design of the main 

mechanisms , components and elements.You must also 

take into account the reliability of the docking device. 

The subsequent design stage is dock dynamics.Space 

dock has set the task dynamics shock absorption at 

arbitrary colision of two free-space designs.Dynamic 

analysis uses elements of the classical theory of impact of 

rigid bodies and equations, taking into accout finite 

deformation of shock absorbers and designs. 

The creation of a docking device required the 

development of new mechanisms and elements.On the 

basis of electromechanical dampers established  

electromechanical docking device. By cushioning the 

rotor brake may be dispersed in units of milliseconds up 

to a speed of several thousand revolutions per minute. 

 

B. Functions of the Docking Devices of Spacecraft 

 

Navigated spacecraft (SC) are brought to touch a 

certain speed and position, followed by a docking process 

that culminates in a rigid connection.After the flight 

uncoupling occurs by the release of mechanical linkages 

and repulsion SC. Connection SC is realized by two 

docking assembles  (DA) called  docking device (DD). 

If all operations for docking and undocking is 

performed by a single unit, such a unit is called active 

and the other passive respectively.The unit, which can be 

active or passive is called androgenic. 
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Docking of spacecraft (SC) can be produced also by 

means of the intermediate platform type of the 

manipulator, which provides mechanical grip SC. 

The main objective DD is SC mechanical connection 

with the possibility of multiple docking and 

undocking.DD performs three basic functions : docking, 

maintaining the docking state, undocking. DD must meet 

two basic requirements high reliability and low weight. 

 

Note basic operations for DD: 

1. depreciation; 

2. payment of penalty; 

3. the coupling; 

4. alignment; 

5. contraction; 

6. the final alignment; 

7. rigid connection; 

8. disconnection; 

9. the repulsion SC; 

10. the control SC. 

DD also performs additional operations: 

1. open covers; 

2. tunnel release; 

3. leak test; 

4. pressure relief from the tunnel. 

Docking and undocking performed: 

1. automatically; 

2. with remote control from astronaut’s control 

panel; 

3. with remote control from the Ground; 

4. manually. 

DD consists of two units.Mechanism DA includes: 

1. housing; 

2. docking mechanism (DM); 

3. docking frame. 

Docking frames of the two units are interconnected by 

means of locks. The frame elements provide the 

connection, sealing and dedocking. 

 

C. Initial Conditions of the Dock 

 

When docking SC converging so as to be positioned 

coaxially position docking units and zero speed for the 

rest of the linear and angular coordinates.The possible 

values of the relative coordinates defining the deviation 

from the aligned position, and their first derivatives in 

mechanical contact are called initial conditions of the 

dock.The relative position and velocity of the 

translational movement and orientation of both units 

usually are maintained using traffic control system active 

SC. 

Under automatic control uses a radar system that 

measures the relative linear and angular coordinates and 

their derivatives.When the pilot control used optical 

viewfinders and cameras active on SC, the target and the 

optical indices of the spatial type to passive.These targets 

allow you to measure both linear and angular deviations 

from SC coaxially position. 

Alignment sight and targets are consistent with 

coaxially located DA.The pilot of the active device while 

watching the target on the screen of the viewfinder, the 

effect on the Executive bodies of the ship by using three 

degrees of freedom control handles so that they retain a 

coaxial position with passive set rate. 

Passive SC during the approach supports the angular 

stabilization, and in the presence of automatic 

radiolocator-orientation to active. Active SC gradually 

reduces the range of initial deflections and velocities.

 

Figure 1: x, y, z - Coordinate System of Reference Parameter’s Initial 

Conditions 

Deviations from a coaxial position convenient to set 

(Fig. 1) two linear coordiantes y and z on y and z axes 

associated with passive DA and two flat angles and 

also Vx, Vy, Vz – relative velocity; r(y,z) is the 

lateral displacements; - is the angle between the x 

axis and the projection of the axis x1 on the xy(xz) plane. 

Angle  of intersection of the planes x1y1 and x2y2 

in the plane yz.The relative velocities of the centers of 

mass Vx
0
 , Vy

0
 , Vz

0
 are defined in the projections on the 

axes x, y, z and angular velocity ɸ1
0̇ ,

1
0̇, 1

0̇  and 

ɸ2
0̇ ,

2
0̇,  2

0̇  in projections on the associated axis.  

The total deviation of the docking units coaxially from 

the provisions consists of errors: 

1. install DA; 

2. measurement; 

3. dynamic arising in the control process. 

 

II. The Equations of Motion of Spatial Manipulator 

The problem of dynamic control of manipulators is to 

determine the dynamic response using the inpulse 

reaction forces and inertia forces acting on the links of 

the mechanism.The problem of control is to obtain the 

basic equations of the dynamics of the manipulator in the 

form of a dynamic model with subsequent determination 

11



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015   

  
  

 

of the control laws to obtain the necessary response.The 

paper considers the issues of obtaining a physical model 

of the dynamics of a spatial parallel manipulator 

structures of the docking device spacecraft. 

Spatial parallel structure manipulator is presented in 

the form of six open-loop kinematic and dynamic 

circuits. Each leg circuit is connected to the rotational, 

translational and two universal Hooke’s joints (Fig. 2). 

In statics and dynamics for the considered manipulator 

are determined values of bringing moments that allow 

you to achieve the required force and moment of docking 

device spacecraft.Thus, we deal with the inverse problem 

of dynamics of a spatial parallel structure manipulator, 

i.e. the problem of computing bringing moments needed 

to obtain the desired generalized coordinates, velocities 

by six nonlinear differantial equations of the second 

order.Differantial equations defined by the following 

moments and forces: forces and moments of reaction 

inertial forces and moments; centrifugal forces and 

moments; load forces and moments. 

 

A. The Equation of the Dynamics of Manipulators 

Parallel Structure 

 

Consider applying the method of Lagrange-Euler for 

spatial manipulators with parallel structure in 

combination with screw by recurrent expressions in 

open-loop kinematics [1,2].If you do not take account of 

the elastic force and gravity links each leg , as well as 

friction in the kinematic pairs of docking manipulator 

[1,2], the value of the total potential energy can be taken 

to zero[3, 4].Then the equation of the dynamics of a 

spatial parallel manipulator structure with six degrees of 

freedom can be written as: 

 

               

 
i

i i

T T
Q

t  

 
 
 

  
 

  

              (2.1) 

 

Where: 𝑄𝑖  – the generalized forces and moments; T 

– the kinetic energy of the end effector and the input 

links of the mechanical system; 𝑤𝑖  – the values of the 

angular velocities of the input links of the manipulator; 

 i – the values of the generalized coordinates of the 

manipulator i = 1, . . . ,6 – is the number of generalized 

coordinates of the manipulator. 

B. Definition of Generalized Moments of the 

Mechanical System 

 

In the time of drawing up mathematical models of the 

dynamics of manipulators make use of the theory of 

screw calculus. Forces and moments of resistance forces 

applied to the ring of the docking device, are presented in 

the form of a power screw, towards the center of the ring: 

                E F M                                  (0.1) 

where: F̅ − vector of forces of resistance; M̅ − the 

moment vector F̅ relative to the fixed coordinate system; 
− the operator of Clifford (2 = 0). 

Screw calculus is the vector algebra of dual 

vectors.Each power screw (2.2) can be described in space 

by using three dual coordinates E(Mx̃, Mỹ, Mz̃). Then 

each of the dual coordinate of the power screw (2.2) is 

devided into two physical parts: 

; ;x x x y y y z z zM F M M F M M F M       
 (2.3) 

Six dual physical forces and moments of forces of the 

system (2.3) are the components of the power screw 

E(Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) , where F̅(Fx, Fy, Fz) − are 

components of the vector of force and 

M̅(Mx, My, Mz) −are moments from the components of 

forces relatively coordinate axes x,y,z. We write the 

equation of the power screw directed through the center 

of the ring of docking device in the form: 

                        x    cM F  (2.4) 

where: 
c
(̅̅ ̅̅ xc, yc, zc) − the radius of vector of the point 

of application of force F; xc, yc, zc − Cartesian 

coordinates of the radius vector of the center of the ring 

of the docking device. 

On the basis of (2.4) we write the equation of the 

power screw in space, directed through the center of the 

ring of the docking device: 

; ;
x z c y c y x c z c z y c x c

M F y F z M F z F x M F x F y        

 (2.5) 

Generalized torques of input links are determined from 

the condition of equality of the elementary works of these 

moments, when infinitesimal changes of generalized 

coordinate i and a fixed value of time t, the work of the 

external forces and moments the resistance forces applied 

to the ring of the docking device, the possible 

displacements of their points of appication: 

 

        
6

1

     
 

x c y c z c

i

i x y z

i

F x F y F z
Q

M M M




  

 



  
 
 

 


   


 (2.6) 

Where:  xc,  yc,  zc −the projection of possible 

displacements of the center of the ring for a docking 

device on the coordinate axis; 

, , ɸ − the possible values of the angular 

rotations of the ring of the manipulator around the 

coordinate axes. 

During the control of multimobility manipulators, 

typically identify alternately elementary work of all 

external forces when you change one of the generalized 
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coordinates i , fixed values of the other generalized 

coordinates: 

; ;

; ;

c c c
c i c i c i

i i i

i i i

i i i

x y z
x y z     

  

  
     

  

  
  
  

  
  
  

 

 (0.2) 

 

Figure 1: Docking Manipulator of Spacecraft 

Therefore, fixing the values of five generalized 

coordinates, we obtain a mechanism with one degree of 

freedom, so far each combination of fixed generalized 

coordinate values of the generalized moment forces will 

be equal to the value bringing moment forces.Using (2.6) 

and (2.7), we obtain : 

 

; 1, . . . ,6

c c c
x y z

i i i

bi

x y z

i i i

x y z
F F F

M i

M M M

  

  

  

   
     

  
     

    

 

 (0.3) 

Note that the moment the Lagrangian is equal to the 

sum of possible works forces and moments the forces 

applied to the ring of the docking device, when you 

change only one generalized coordinate. 

III. The Equations of Motion of Spatial Docking 6-

RUPU Manipulator of Spacecraft 

Consider equations of motion of a spatial parallel 

manipulator structure with variable inertia coefficients 

that depend on the position of spacecraft types 6-RUPU 

(Fig.2). Write the equation of motion for the Lagrange-

Euler (2.1) as follows: 

 

              
  ;   1, . . . ,6.bi

i i

T T
M i

t  

   
   

   

  (0.4) 

The kinematic energy of the system is defined under 

the assumption that the input links of the legs are 

balanced and the masses and moments of inertia of the 

rod can be neglected, because the ring is hollow and six 

rods are arranged symmetrically relative to the 

ring.According to the adopted assumptions, we write the 

kinetic energy of the mechanical system taking into 

account the output ring of the manipulator: 

 
6

2 2 2 2

1

2 2 2

0.5  
i i c c c

i

x x y y z z

J m x y z
T

J J J



  



 
   

  
    



  (0.5) 

where: Ji − respectively the moments of inertia of the 

input links relative to the axis of rotation of the rotational 

pairs; 

wi − angular velocities of the input links; 

m − the mass of ring of the docking device; 

xċ, yċ, zċ − the projections of the velocity of the center 

of gravity of the ring; 

Jx, Jy, Jz − the moments of inertia of the ring relative to 

the principal axes of inertia; 

wx, wy, wz − the projection of the angular velocity on 

these main axes of inertia. 

Note that, the coordinate axes are chosen so, that all 

the centrifugal moments of inertia are equal to zero. 

Translational motion of the center and orientation of the 

docking ring of the spatial manipulator are functions of 

the six angles of rotation of the input links. 

      

     

     

; ;

; ;

c c i c c i c c i

i i i

x x y y z z

        

   

  
  (0.6) 

Differentiation of expressions (3.3) in time gives the 

projection of the velocity of the center of the ring and the 

projection of the instantaneous angular velocity on these 

main coordinate axes: 
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; ;

c c c
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  (0.7) 

where the partial derivative (3.4) correspond to the 

ratio of output parameters of the ring to the input links. 

We introduce the notation: 

       

; ;

; ;

c c c
xi yi zi

i i i

i i i

i i i

x y z
U U U

U U U  

  

  

  

  
  
  

  
  
  

 (0.8) 

with each i for a private derivative correspond to five 

fixed independent of the other input parameters. 

 Taking into account (3.5) the expression (3.4) 

has the form: 

 
6 6 6

1 1 1

6 6 6

1 1 1

; ;

; ;

c xi i c yi i c zi i

i i i

x i i y i i z i i

i i i

x U y U z U

U U U  

  

     

  

  

  

  

  

  
  (0.9) 

Thus, the problem of determining the relations in 

equation (3.6) is reduced to the problem of kinematic 

analysis of mechanisms with one degree of freedom. 

After substitution of the values of output parameters 

(3.6) in equation (3.2) and after elementary 

transformations, we get the expression of the kinematic 

energy of six degree of freedom of the spatial docking 

manipulator with parallel structure: 
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 (0.10) 

Differentiation of the expression of the kinetic energy 

(3.7) of six degrees of freedom docking manipulator 

spacecraft on six input angles of rotation of the input 

links gives: 
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 (0.11) 

Note that in the resulting six equations, the inertia 

coefficients depends on the relations (3.5), which in turn 

depend on the input angles (3.3). We can write the partial 

derivative inertial forces (3.7) on the input coordinates of 

the considered manipulator as follows: 
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 (0.12) 

 

Differentiating the expression of the kinetic energy 

(3.7) on the angular velocity and having simple 

mathematical operations, we obtain: 
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             (0.13) 

 Subsequent differentiation of the expression of 

the kinetic energy (3.10) in time has the form of: 

      

6 6
2

1 1

  ;  1,. . .,6ki
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k ki i
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 û

 (0.14) 

Supplying values of the derivatives (3.8) and (3.11) 

into equations of Lagrange-Euler (3.1), we get: 
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1 1 1

;

1,...

1

2

,6

ki ki
ki k k ki i bi

k k ki i

J J
J

i

M  
   

 
  






  û

 (0.15) 

Equation (3.12) is the equation of motion the six 

degrees of freedom parallel structure docking spatial 
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manipulator with variable inertia coefficients (3.9) 

depending on the position of the input links. 

Using equations (2.4), (2.7) and (3.5), we obtain the 

expression bringing moment of forces Mbi determined 

from the condition of equality of elementary works on 

the respective possible movement of all forces applied to 

the ring of docking manipulator of spacecraft  
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          (0.16) 

Note that each Mbi in the equation (3.13) correspond 

to five independent parameters fixed input links.The 

equation (3.12) can also be represented in the form: 
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 (0.17) 

The solution of the problem of the dynamics of spatial 

docking manipulator of spacecraft describes six nonlinear 

differential equations (3.14) of the second order. 
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Abstract— In this paper concepts and activities for 

creating and transferring innovation are synthetically 

presented with the aim to stress a significant role of 

technical contents with a specific emphasis to MMS 

(Mechanism and Machine Science). Examples are 

discussed to show past and present challenges in the 

areas of mechanical systems, including concerns on real 

novelty of today solutions. In addition, innovation of 

MMS is highlighted in terms of MMS community that is 

identified in IFToMM federation, and IFToMM activities 

are presented as innovation results and aims in 

knowledge transfer and worldwide coordination. 

 

I. Introduction 

 

Everywhere is asked for innovation in technological 

developments.  

But what does innovation mean? What does 

innovation mean in MMS (Mechanism and Machine 

Science)? 

Innovation is a complex activity with multidisciplinary 

contents that is asked to improve technological 

developments with practical implementations for benefits 

both of their producers and users. In the last decades 

Science achievements have made possible new 

engineering developments (and vice versa!) in many 

fields with faster evolutions than in the past. This has 

produced even competition in developing solutions and 

innovation has raised to be fundamental for further 

developments within well structured frames. Those 

aspects and trends are today discussed and solicited from 

many viewpoints of innovation multidisciplinary activity 

and some times some aspects is overestimated as due to 

specific experience and expertise. A rich literature is 

available even from each aspect of the innovation 

activity. References are not included in the paper for its 

general character and as based on personal experience of 

the author. 

MMS achievements are developed in theoretical, 

numerical, and design works that once implemented in 

engineering practice or in science applications they 

contribute to innovation or even they are innovation 

themselves. In this paper a synthetic presentation is 

attempted to clarify innovation mainly as related to 

technical aspects that are linked to MMS. 

 

 

II. Understanding Innovation 

 

In general innovation can be understood as a transfer 

of knowledge and its applications into market sales. Fig 

1a) summarizes the concept of innovation as a multi-

disciplinary complex of activities and actors. Innovation 

is achieved not only with novel ideas but mainly when 

the knowledge transfer reaches successfully the real 

world with users’ acceptance. This complex of activities 

includes a variety of skills and when just one is weak or 

fails, the whole transfer process will fail. Innovation can 

be started when a technical idea or solution has potential 

contents. Thus, initiators of innovation are designers or 

scientists with engineering skills, but in general the main 

exploiters are business experts or enterprise leaders, who 

produce the idea at proper levels of market valorisation 

and users’ acceptance. But, not only new solutions make 

innovation, but very often is the exploitation plan that 

produce innovation, like for example when a product 

reaches the market sales with no other competitors. 

Therefore, the success of innovation requires a full 

understanding of what con be transferred with enterprise 

perspectives for market sales toward properly solicited / 

identified users. Summarizing: Science and Technology 

are the fundamentals, but Economics and Administration 

are the motors, and Education and Publicity are final 

tools of Innovation. University frames can be involved 

both in fundamentals and final tools when referring to 

technical contents. Indeed, Education and Formation are 

essential areas both for conceiving new ideas and 

preparing users to the acceptance of those new ideas.  

Procedures for innovation are proposed from different 

perspectives but always requiring  

 Technical novelty 

 Production feasibility 

 Operation efficiency 

 Market exploitation 

Technical aspects are often emphasized as due to 

design creativity and ingenuity for which patent 

production is considered the main means both of 

innovation defence and dissemination. 

Understanding innovation can be considered 

fundamental for producing innovation with well aware 

plans. 
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III. Innovation in MMS 

 

All the above considerations for understanding 

innovation can be referred also to MMS when innovative 

ideas are related to machines and their operations, and 

users are identified not only in general users but even in 

stake-holders and technique developers. Thus, the general 

concept Fig 1 a) can be reshaped as in Fig 1 b) when it 

refers to the modern concept of service machines that are 

aimed at helping or servicing human operators in work 

tasks or diary life.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig. 1 Conceptual schemes for innovation: a) for a general 

understanding; b) in MMS areas. 

In Fig. 1 b) the traditional engineering process is 

synthetically indicated in the central block of the diagram 

as the core of machine developments. But the 

multidisciplinary aspects can be considered very 

influential in the design development of machines as 

coming from the two lateral blocks that summarize all 

those other aspects that are necessary to have a machine 

design and an innovation proposal. The peculiarity of 

MMS areas can be summarized in the above-mentioned 

concept of service machines by which goals of MMS 

developments are finalized to improve and/or to solve 

new or evolved needs in users’ activities both in diary life 

and technological labour. 

 

A. Examples of MMS innovative solutions 

 

The following examples in Figs. 2 to 6 can clarify the 

above aspects of innovation meaning and values in MMS 

area with an illustrated approach.  

The innovation value of achievements and results in 

MMS is presented through few significant examples in 

order to stress the variety of innovation forms that MMS 

can provide in terms of theory and practice of 

technological developments as well as in terms of 

knowledge acquisition and formation of next generations.  

Fig. 2 refers to the design of today very famous Watt 

mechanism that was used to increase the efficiency of 

steam motors thanks to the better accuracy in piston 

guidance. The success led to wide application of steam 

motors also in the new machines for transportation and 

other industrial applications. Technical novelty s related 

to MMS of the time can be recognized in using coupler 

curve for motion guiding purposes. This is an emblematic 

example form the past  in which knowledge, expertise, 

and ingenuity have produced and in innovation in 

machinery with string impacts not only in technological 

developments but in social and economic evolutions. 

Fig. 3 shows the ABB delta robot whose parallel 

manipulator architecture is the core of the success in pick 

& place operations at high speed in manufacturing and 

assembling operations for industrial and non-industrial 

applications. In the first case knowledge was acquired 

with first experiences in industrial object transfer and 

then it was applied in further developments also in other 

industrial applications. In the second case theoretical 

works accumulated experience that has permitted the 

conceptions of this machine structure in new application 

areas. In both case the technical values was exalted by 

business plans and enterprise exploitations also with 

several versions that were developed even by others. 
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(a) 

 

 

(b) 

Fig. 2 Past innovation with Watt mechanism: a) early kinematic study 

of kinematic properties in the book by Lanz and Betancourt in 1808; b) 

applications for locomotives (top) and industrial plants (bottom) in the 

book on Composition of Machines by G.A. Borgnis in 1818. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 3 Delta parallel manipulator: a) the ABB commercialized version; 

b) industrial application for fast pick & place packaging  

While in the past technical contents were prominent in 

innovations with MMS values, today the commercial 

exploitation reduces the merit of technical valorisation. 

Only partially this is limited with patent protections that 

help to give proper significance to MMS conceptions. 

Fig. 4 refers to deployable mechanisms by showing 

the several solutions of the innovation success. The MMS 

theory of deployable mechanism is still a topic of intense 

research activity and new design solutions are 

continuously conceived with or without practical 

applications purposes, being an emblematic example of 

how much a technical achievement can be a complete 

innovation. The examples in Fig. 4 refer to different 

fields of applications with specific innovation aspects. 

The very different fields of application can indicate how 

a mechanism design can contribute to innovation and 

technological achievements with different applications 

demonstrating the richness and indeed great potentiality 

of mechanisms. 

In Fig.5 Romba house cleaning robot is shown ns and 

example of service robot. A general scheme for designing 

and operating service robots is reported in Fig.5 a) to 

show the complexity of the service robots which includes 

indeed aspects of the innovation products. The current 

market Romba robot is shown in Fig. 5 b). It is a mobile 

intelligent robot with a device for house cleaning. Its 

design was started in 1990s’ but only in the 2000s’ it 

reached a large market success with millions of sales. 

Today versions are built also for other applications like 
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garden grass cleaning and cutting. This is an example of 

how much users’ education is influential in accepting 

innovation.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig.4 Deployable mechanisms in innovative applications: a) in toy 

design; b) for space antenna structures; c) in load lifters for civil 

engineering. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.5 Innovation with service robots: a) a general scheme; b) Romba 

market product. 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Fig. 6 Examples of modern mechanism innovations in past designs: a) 

2dof linkage with coupler guiding point by Villard de Honnecourt 

in13th century; b) cable-base parallel manipulators  by Filippo 

Brunelleschi (1377-1446).  

Fig.6 shows examples of past mechanism designs that 

were considered/recognized innovation only much later. 

They concern with solutions with very modern concepts, 

like the coupler motion guidance in Fig. 6 a) and cable-

based parallel architectures in Fig. 6 b), that are today 

well understood and exploited in modern innovations. 

But the conceptual technical ideas were developed much 

before: this is the case for several modern inventions! 

 

IV.  IFToMM activities for MMS innovation 

 

Significance of MMS innovation is produced and 

supported by community growth and particularly 

significant is the role of IFToMM, even at the level of 

local frames. 

The current structure of IFToMM is summarized in 

Fig. 7 in terms of the action of IFToMM bodies that are 

established in the IFToMM constitution for a worldwide 

flow of activities. According to IFToMM mission as in 

the article 1 of the constitution, IFToMM activity is 

finalized to provide leadership for cooperation and 

development of modern results in Mechanism and 

Machine Sciences by assisting and enhancing 

international collaboration.  

The bodies of IFToMM can be described synthetically 

as: 

 General Assembly: it is the supreme body of the 

Federation and determines its policy. It is 

composed of the Chief Delegates of IFToMM 

Organization Members (in 2014 they are 46 from 

countries of all the continents as national or 

territory associations with interests and activities 

in MMS) and members of the Executive Council 

with no vote rights. 

 Executive Council: it manages the affairs of the 

Federation between the sessions of the General 

Assembly. It is elected every four years, meets 

annually, and is composed of the President, Vice- 

President, Secretary-General, Treasurer, Past 

President, and six ordinary members.  

 3 GACs (Committees of the General Assembly) 

that are appointed for the basic specific duty 

relating to GA in dealing with Constitution, EC 

Nominating procedure, Honors and Awards.  

 13 TCs (Technical Committees) are today active 

in the fields of Biomechanical Engineering, 

Computational Kinematics, Gearing and 

Transmissions, Linkages and Mechanical 

Controls, Micromachines, Multibody Dynamics, 

Reliability, Robotics and Mechatronics, 

Rotordynamics, Sustainable Energy Systems, 

Transportation Machinery, Tribology, and 

Vibrations. Additional TCs are under 

consideration for future activation in hot topics 

with an IFToMM significant community. 

 The 4 PCs (Permanent Commissions) are on 

Communications, Publications and Archiving; 

Education; History of MMS; and Standardization 

of Terminology. 

 

Fig. 7 IFToMM bodies and activities 

Each PC and TC is composed of a Chairperson, 

appointed by the Executive Council, a Secretary and 

members, who are representatives of MOs and, once 

nominated by the Chairperson they are appointed by the 

Executive Council. A Chairperson shall not serve for 

more than two terms consecutively. The general goals for 

the work of the PCs and TCs are aimed at promoting 

their specific fields of interest by attracting researchers 

and practitioners, including young individuals, in order 

to:  
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 define new directions in research and 

development within their technical areas;  

 establish contacts between researchers and 

engineers;  

 initiate and develop bases and procedures for 

modern problems;  

 promote the exchange of information;  

 organize national and international symposia, 

conferences, summer schools, and meetings.  

The mission of IFToMM is to promote research, 

development, and education in the field of Machines and 

Mechanisms by using theoretical and experimental 

methods, along with their practical application. This 

mission statement indicates the engineering aspects but 

also the practical scope of implementation of the activity 

of the community in technological developments for the 

benefit of the society with clear aims toward innovation. 

Main activities can be summarized in, Fig.7:  

 conference initiatives that are organized both for 

wide international participation and specific topic 

forums; conferences are held on local, national 

and international frames as organized by any body 

of IFToMM or by individuals, who are affiliated 

to IFToMM MOs under a given patronage of 

IFToMM; in general each TC and PC has its own 

specific series of conference 

 meetings of the IFToMM bodies for planning the 

activities and indicating new trends and initiatives; 

all TCs and PCs have an annual meeting and some 

other forums 

 publications that include proceedings of IFToMM 

sponsored conferences, editorial works, and 

textbooks. A special Springer book series on 

MMS (available in the Springer website for book 

series at code 8779) has been started in 2011 for 

book projects on MMS topics mainly from 

IFTOMM community. Specific attention is 

devoted to journal paper publications that are 

organized mainly but not only within the 6 

IFToMM affiliated Journals: Mechanism and 

Machine Theory, Problems of Mechanics, Open-

access Mechanical Sciences, Chinese Journal of 

Mechanical Engineering, Advances in Vibration 

Engineering, Mechanics Based Design of 

Structures and Machines. 

 knowledge transfer that is worked out through 

several actions including contacts and projects 

with professional and industrial frames, seminars, 

and tutorials. 

 collaborations that are executed non only within 

the activities of PCs and TCs but also through 

actions for teaching, research and application 

among IFToMMists and institutions that are 

linked with IFToMM MOs; a special plan is 

established as Young Delegate Program to help 

young researchers in participating at IFToMM 

sponsored activities with specific grants from 

IFToMM budget.  

Those activities are duties and benefits both for MOs 

and individuals, who are affiliated to IFToMM through a 

MO that is active in their territories.  

A special attention is addressed to the IFToMM World 

Congress that is organized every 4 years. Last World 

Congress was held in Guanjuato, Mexico, in 2011 and 

next World Congress will be held in 2015 in Taipei, 

China-Taipei. 

More information on IFToMM and its activity can be 

found in the official IFToMM website (www.iftomm.org) 

that is constantly being updated. 

IFToMM activity has grown in many aspects, as for 

example concerning the number of Member 

Organizations (from the 13 founder organizations to the 

current 46 organizations), the size and scale of 

conference events (with many other conferences, even on 

specific topics, at national and international levels, in 

addition to the MMS World Congress), and the number 

and focus of technical committees working on specific 

discipline areas of MMS. IFToMM was founded in 1969 

and today a fourth generation of IFToMMists is active, 

who can be named as those persons working with 

international activity within the IFToMM community. 

Individuals have paid and still pay an important role on 

the activity and significance of IFToMM since the 

federation is made of people and its bodies are just an 

expression of the international aggregation of persons 

with commonly agreed rules for functioning and 

perspectives of activities. 

All the IFToMM activities are stimulated and directed 

to innovation in MMS technical filed with a clear impact 

also in other areas and ultimately in the society 

evolutions. IFToMM itself can be considered an 

innovation result when it is recognized as a product of 

new attention to a community working for technological 

developments of MMS. 

The IFToMM community evolved in character from 

that of a family of a few enthusiastic pioneers/visionaries 

and founders into a scientific worldwide community 

through the following generations: 

 1950s-1975 – First generation: founding fathers 

and their friend colleagues up to the 4th IFToMM 

World Congress in New Castle upon Tyne in 

1975 with Prof. Leonard Maunder as Congress 

Chair. 

 1976-1995 – Second Generation: pupils and 

people, who were educated in TMM by founding 

fathers and their friend colleagues; up to the 9th 

World Congress in Milan in 1995 with Prof. 

Alberto Rovetta (Bianchi’s pupil) as Congress 

Chair. 

 1996-2011 – Third Generation: educated people 

with MMS activity in the frames of IFToMM and 

within IFToMM activity with 48 national 
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organizations as IFToMM members, up to the 

13th World Congress in 2011 in Guanajuato, 

Mexico with Prof. Carlos Lopez-Cajùn as 

Congress Chair.  

 2011 – Today – Fourth Generation: educated 

people working in frames that are linked to 

IFToMM and within IFToMM activity with 46 

organizations as IFToMM members. 

IFToMM officers (who are the Chairs of IFToMM 

Member Organizations, the Chairs of TCs and PCs, and 

the members of the Executive Council) have contributed 

and still contribute as leaders for the mission of 

IFToMM, which is stated in the first article of the 

Constitution as: ‘The mission of IFToMM is the 

promotion of Mechanism and Machine Science’. 

 

A. Examples of IFToMM contributions to MMS 

innovation 

 

Iftomm community works for innovation in MMS but 

through developments and applications of mechanical 

systems by means of an action of leadership and 

coordination of activities and trends  in worldwide 

international frames. 

Significant examples of contributions of IFToMM 

with innovation contents can be summarized both in 

community aggregation and identification as well as in 

specific activities such as: 

 New TCs for new research subjects of large 

interest 

 New forums and publication frames 

 New demands for formation in research and 

profession 

Innovation can be focused in new research subjects 

that in IFToMM can be motivation for establishing new 

TCs in order to focus and coordinate trends and 

developments. Recently TC for Sustainable Energy 

Systems and TC for Medical Devices have been 

established in those corresponding areas in which 

challenging activities are solicited and under 

developments for innovative solutions. New subjects are 

arising that could permit/require the creation or 

enlargement of TCs with a suitable groups of interested 

persons and institutions from Member Organizations. In 

addition, in each of the existing TCs activities are 

continuously worked out to stimulate new trends and 

challenges together with the usual activities of meetings, 

conferences, and information flows. 

Similarly, innovation in IFToMM is stimulated and 

also disseminated through publications in international 

frames that can be considered themselves innovation. 

Thus, recently IFToMM has more affiliated international 

journals with the aim to facilitate aggregation of 

publications of works from the IFToMM community as 

well as Springer book series have been started with 

specific focus and link to MMS. 

Formation with advanced issues is of great interest 

since the early days of IFToMM. New results can be 

considered the planning of several specific tutorials, 

mainly as Summer schools by TCs and even a Student 

Olympiad that this year has been planned in its third 

event. 

Beside the above, innovation of MMS is obtained in 

IFToMM through specific results in new theories, 

designs, and applications that are achieved for new 

solutions. 

V. Conclusions 

Summarizing, achievements and solutions in MMS as 

well as the corresponding community can be considered 

important bases for innovation with technical content and 

background, without which no innovation is possible in 

machine area and even in more fields. But a full modern 

innovation exploitation up to users’ satisfaction requires 

a community with more multi-disciplinary skills, even 

from Business and Administration areas and IFToMM 

community can work such an influential role in 

stimulating/guiding innovation activity since it was 

established with vision of international frames for 

collaboration purposes in the growth of MMS with 

impacts and application of technological developments 

for the benefits of the society. 
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Kalınlık Değişiminin Kombine Geometrili Kabuk Yapıların Ezilme 

Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi 
 

A. Taşdemirci* A. Kara† S. Şahin‡ A. K. Turan § M. Güden + 
İYTE İYTE İYTE İYTE İYTE 
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Özet—  Bu çalışmada, AISI 304L paslanmaz 
çeliğinden derin çekme yöntemi ile nümerik olarak 
üretilmiş kombine geometrili kabuk yapıların ezilme 
davranışlarına kalınlık dağılımının etkisi nümerik olarak 
incelenmiştir. Söz konusu kombine geometri yarı küresel 
ve silindirik geometrilerin bileşiminden oluşmaktadır. 
Derin çekme metodu ile üretilen farklı kalınlık 
dağılımlarına sahip numunelerin 50 m/s dinamik yükleme 
hızında ezilme davranışları incelenmiştir. Kalınlığın 
artışı ile birlikte burkulma kuvvetlerinin arttığı birim 
enerji emme (SAED) ve ortalama ezilme kuvvetinin 
kalınlık değişiminden kaynaklı burkulma modlarının 
değişikliğinden etkilendiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Derin çekme, ezilme, kombine geometrili kabuk 
yapılar, sonlu elemanlar yöntemi 

 
Abstract—In this study, the effect of thickness on the 

crushing behavior of combined geometry shells 
manufactured by deep drawing with different thickness 
was investigated numerically. The particular combined 
geometries consist of hemi-spherical and cylindrical 
segments. The crushing responses of deep drawn 
combined geometries having different thickness 
distribution was investigated for 50 m/s crosshead speed.  
It was observed that buckling loads increased with 
increase in thickness and specific absorbed energy and 
crushing forces were affected by the deformation mode 
change due to the change in thickness. 

Keywords: Deep drawing, crushing, combined geometry shells, finite 
element method 

I Giriş1 

Kombine geometrili yapılar silindirik, küresel, konik 
ve kare/dikdörtgen geometrik yapıların bir araya 
getirilmesi ile bir çok mühendislik uygulamasında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Birden fazla geometrinin bir 
araya getirilmesi ile oluşan uçakların radom bölgeleri, 
yakıt tankları, basınçlı kaplar ve roketler bileşik yapıların 
kullanıldığı önemli uygulama örnekleridir. Kombine 
geometrili yapılar kendilerini oluşturan alt yapıların 
ezilme karakterlerini sergileyerek progresif ve daha 
verimli ezilme davranışları (statik ve dinamik) 

                                                           
* alpertasdemirci@iyte.edu.tr 
† alikara@iyte.edu.tr 
‡ selimsahin@iyte.edu.tr 
§ kivancturan@iyte.edu.tr 
+ mustafaguden@iyte.edu.tr 
 

sergilemektedir. Tasarım aşamasında geometrik 
özellikler ve üretim kısıtları dikkate alınarak yapılar 
istenilen şekilde bir araya getirilebilir. Bu çalışmada 
incelenen geometrik yapı yarı küresel ve silindirik 
geometrilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş 
kombine bir yapıdır.  

İnce cidarlı et kalınlığına sahip silindirik geometriler 
üzerine yapılan çalışmalardan biri Karagiozova ve 
diğerleri [1] tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 
silindirik tüplerin eksenel yüklemelerde burkulma 
davranışları incelenmiştir. Ayrıca çarpma esnasında 
meydana gelen kuvvet değerleri analitik olarak 
hesaplanmıştır. Taşdemirci [2] ve Singace ve El-Sobky 
[3] tarafından tüplerin farklı sınır şartlarında ezilme 
davranışları incelenmiştir. Galib ve Limam [4] silindirik 
tüplerin ezilme davranışlarını farklı deformasyon 
modlarında incelemiştir. Simetrik deformasyonda daha az 
enerji emilimi olmasına rağmen progresif bir ezilme 
sergilediği çıkarılmıştır. Ghamarian ve Abadi [5] bir 
tarafı kapalı silindirik bir tüpün içini köpük ile doldurarak 
ezilme davranışını incelemiştir. Kuvvet-deplasman 
tarihçesinde ilk tepe kuvvet değerinin noktasının 
silindirin radyusu ve köpüğün yoğunluğuna göre değiştiği 
çıkarılmıştır.  Higuchi ve diğerleri [6] eksenel dinamik 
yüklemeler altında ince cidarlı bir tüpün ezilme 
davranışını ortaya koymuşlardır. Farklı çarpma hızlarında 
silindirin sabit ve çarpma kenarlarındaki tepe kuvvet 
değerlerini incelemiştir. 

Literatürde ince cidarlı küresel ve yarı küresel yapılar 
üzerine farklı çalışmalar mevcuttur. Updike [7] yarı 
küresel geometrinin ezilme davranışını yarı kürenin 
yarıçapının onda biri kadar bir deplasman değeri için 
analitik ve deneysel olarak ele almıştır. De Oliveira ve 
Wierzbicki [8] küresel geometriye sahip yapıların farklı 
yükleme koşullarında analitik olarak ezilme davranışını 
sergilemişlerdir. Leinster ve diğerleri [9] küresel bir 
geometrinin ezilme davranışını çukurlaşma öncesi ve 
çukurlaşma olarak iki kısımda analitik incelemişlerdir. 
Gupta ve diğerleri [10] küresel geometrilerin kalınlık, 
yarı çap ve yükseklik değerlerine göre ezilme 
davranışlarını karşılaştırmışlardır. Dadrasi [11] yapmış 
olduğu çalışmada küresel geometrilerin  çap, kalınlık, hız 
ve çarpan kütle parametrelerine bağlı olarak dinamik 
ezilme davranışını nümerik olarak incelemiştir. 

Kombine geometrili yapıların farklı yükleme 
hızlarındaki ezilme davranışları ile ilgili mevcut 
çalışmalar, söz konusu silindirik, küresel, yarı küresel ve 
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konik geometrili yapılar ile ilgili çalışmalara nazaran 
oldukça azdır. Gupta [12] statik ve dinamik hızlarda 
konik ve küresel geometrilerden oluşan kombine 
geometrili yapının ezilme davranışlarını farklı kalınlık 
değerleri için gerçekleştirmiştir. Gupta ve Gupta [13] 
silindirik tüp ve konik geometrilerin bir araya gelmesi ile 
oluşan kombine geometrili yapının ezilme davranışını 
cidar kalınlığına ve koniklik açısına göre incelemiştir. 
Bunun yanı sıra Shojaeefard ve diğerleri [14] tarafından 
karesel ve silindirik geometrik tüplerin birleştirilmesi ile 
yeni bir yapı oluşturulmuş, ilk yükleme kuvveti ve enerji 
dağılımlarının kombine geometri ile nasıl değiştiği ortaya 
koyulmuştur. Taşdemirci ve diğerleri [15] yarı küresel ve 
silindirik geometrilerden oluşan kombine geometrili 
yapının statik ve dinamik yüklemeler altında ezilme 
davranışlarını incelemişlerdir. Numunelerin üretiminde 
kullanılan derin çekme metodu da nümerik olarak 
modellenmiştir. Bu sayede numune içerisinde üretim 
esnasında meydana gelen kalıcı gerilme ve şekil 
değiştirmeler analize dahil edilmiştir. Bahsi geçen 
geometrinin dinamik yüklemeler altında sabit enerjide 
farklı hızlarda atalet ve şekil değiştirme hızının ezilme 
davranışına etkileri ortaya konulmuştur. Ayrıca yapıyı 
oluşturan geometrilerin her birinin statik ve dinamik 
ezilme esnasında enerji emilimine katkıları tespit 
edilmiştir.  

Bu çalışma kapsamında ise  0,6 - 0,9 mm aralığındaki 
AISI 304L paslanmaz çelik saclardan derin çekme 
metodu ile üretilmiş olan numunelerin dinamik ezilme 
davranışları incelenmiştir. 

II. Parametrik Çalışmalar 

A. Derin çekme metodunun nümerik  modellenmesi 
Kombine geometrili yapılar derin çekme metodu ile 

üretilebilmektedirler. Derin çekme metodunun 
modellendiği bu çalışmada, Şekil 1’de görüldüğü gibi 
12.5 mm yarı çapında ve 23 mm yüksekliğinde 
numuneler nümerik olarak üretilmiştir. 

Numunelerde üretim metodundan kaynaklı değişken 
bir cidar kalınlığı dağılımı bulunmaktadır. Derin çekme 

operasyonu sonucunda sac metalin plastik deformasyonu 
ile yapının yarı küresel bölgesinde incelme ve silindirik 
bölgesinde doğrusal olmayan kalınlaşma mevcuttur. Aynı 
zamanda söz konusu kalıcı plastik deformasyon yapının 
pekleşmesine neden olarak yapının mekanik özeliklerini  
değiştirmiştir [15]. Bu çalışmada derin çekme metodu ile 
farklı kalınlıklardaki numunelerin elde edilebilmesi için 
parametrik derin çekme modeli hazırlanmıştır. Farklı 
kalınlık dağılımlarına sahip numunelerin içerisindeki 
artık gerilme ve kalıcı plastik deformasyon dahil edilip 
numunelerin ezilme davranışları nümerik olarak ortaya 
konulmuştur.  

Bu çalışmada yer alan kombine geometriler için N06, 
N07, N08 ve N09 kodlaması yapılmıştır. Kod içerisinde 
geçen sayısal değer numunelerin kalınlıkları ile 
ilişkilendirilmiştir (N06 numunesi  0,6 mm ; N09 
numunesi 0.9 mm kalınlığında sacdan üretilmiştir.). 

 

 
Şekil. 1. Numunenin Uzunluk Ölçüleri (Uzunluk Birimi 

Milimetredir.) 

 
Numunelerin nümerik ortamda ezilme davranışlarının 

incelenebilmesi için malzeme karakterizasyonu statik ve 
dinamik hızlarda gerçekleştirilmiştir [15].  

Nümerik modelleme çalışmalarında LS-DYNA 971 
sonlu elemanlar kodu kullanılmıştır. Ezilme esnasında 
asimetrik deformasyon da söz konusu olabileceği için 
tam model hazırlanmıştır. Şekil. 2’de derin çekme modeli 
ve basma modeli ile birlikte nümerik iş akışı 
görülmektedir. 

 
 

 
 

Şekil. 2. Nümerik Modelleme İş Akışı (Derin Çekme Modeli-Ezilme Modeli) 

 

25



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

Derin çekme modelinde farklı kalınlıklarda paslanmaz 
çelik sac, dişi kalıp üzerinde baskı plakası ile tutturulmuş 
ve zımbanın hareketi ile istenilen geometrik boyuta 
getirilmiştir. Nümerik çalışmada numune Belytschko-
Tsay kabuk elemanı kullanılarak kalınlık doğrultusunda 
yedi integrasyon noktasına sahip olacak şekilde 
modellenmiştir. 

Daha önceki çalışmada yapılan analizler 
doğrultusunda 0,5 mm elemanların optimum sürede 
çözüme yakınsadığı tespit edilmiş ve bu çalışmada da 
aynı uzunlukta elemanlar kullanılmıştır. Derin çekme 
modelinde zımbaya trapezoit hız profili verilmiştir [15].  

Derin çekme modelinde kütle ölçekleme (mass 
scaling) [15, 16] metodu kullanılmıştır. Bu metotta  
minimum zaman adımı (time step) belirlenmiş ve çözüm 
zamanı zımbanın hızı artırılarak azaltılmıştır. Şekil 
değiştirme hızı ve atalet etkilerinin minimuma 
düşürülmesi için numunenin yoğunluğu ise 1000 kat  
azaltılmıştır. Kütle ölçekleme metodunda statik 
deformasyon hız rejiminde kalınabilmesi için numunenin 
kinetik enerjisinin toplam enerjiye oranı %4’den daha az 
olmalıdır. Modelde numune ve diğer parçalar arasında 
forming_one_way_surface_to_surface temas algoritması 
kullanılmıştır. Nümerik olarak üretilmiş numuneler tekrar 
yeni bir nümerik model içerisine yerleştirilip ezilme 
davranışları incelenmiştir. Bu amaçla derin çekme 
modelinde ‘Interface_springback_lsdyna_thickness’ kartı 
kullanılmış ve numune ‘dynain’ dosyası ile elde edilerek 
bir sonraki nümerik modelleme ortamına aktarılmıştır 
[15, 17, 18].  

Parametrik çalışma kapsamında nümerik olarak farklı 
kalınlıkta saclardan üretilecek numuneler için derin 
çekmedeki dişi kalıbın çapı sabit tutulup, zımbanın çapı  
kalınlık değerine göre  değiştirilmiş ve numuneler 
nümerik olarak üretilmiştir. Numune üzerinde doğrusal 
olmayan kalınlık dağılımı (Şekil 3) ve kalıcı 
gerilme/plastik deformasyon mevcuttur.  

Derin çekme ve ezilme modellerinde AISI 304L 
paslanmaz çelik malzeme Johnson Cook malzeme modeli 
kullanılarak modellenmiştir. Johnson-Cook malzeme 
modelinde eş değer gerilme değeri denklem 1’de 
görülmektedir.  
 

 
Şekil. 3. Numulerin Kalınlık Dağılımları 

 

Denklem 1’de yer alan A, B, n ve C malzeme sabitleri, 
εeq efektif plastik gerinim,  efektif birim şekil 
değiştirme hızı ,  ise referans birim şekil  değiştirme 
hız değeri, ayrıca T mutlak sıcaklık, Tr ortam sıcaklığı ve 
Tm ergime sıcaklığıdır. Malzeme modeli parametreleri 
Tablo 1’de görülmektedir [15]. 
 

1 1 							 1  

 
B. Ezilme modelinin oluşturulması 

Ezilme modelinde numune iki rijit plaka arasına 
yerleştirilerek 50 m/s hız ile dinamik olarak ezilmiştir. 
Ezilme modelinde de yine MAT15 Johnson Cook 
malzeme modeli kullanılmıştır [15]. Ancak kırılma 
parametreleri kapatılarak ezilme modeline kırılma dahil 
edilmemiştir. Bu modelde numunenin kendi içindeki 
temas tanımı için automatic_single_surface temas tanımı, 
rijit plakalar için ise automatic_surface_to_surface temas 
tanımı kullanılmıştır. 

III. Bulgular ve Sonuçlar 

Nümerik olarak elde edilen kombine geometrilerin 
dinamik yükleme altında ezilme davranışları ilk tepe 
kuvvet Pi, ortalama kuvvet Pm ve maksimum kuvvet 
değerleri Pmax, dinamik özgül enerji emme kapasiteleri 
(SAED) ve toplam deformasyon miktarları bakımından ele 
alınmıştır. Tablo 2’de bu değerler görülmektedir. Bu 
değerler incelendiğinde en düşük ilk tepe kuvvet değeri 
29,72 kN olarak N06 numunesine, en yüksek ise 54,72 
kN olarak N09 numunesine aittir. Ortalama kuvvet 
değerleri ilk tepe kuvvet değerine paralel olarak artış 
göstermiştir. Bu değerler karşılaştırıldığında en düşük 
kuvvet 23,241 kN olarak N06 numunesinde, en yüksek 
ise 43,062 kN olarak N09 numunesinde elde edilmiştir. 
Maksimum kuvvet değerleri bütün durumlarda ilk tepe 
kuvvet değerlerinden yüksektir.  

Maksimum kuvvet değeri ilk tepe kuvvet değerine 
göre %30-50 arasında bir oran ile artmıştır. En düşük 
maksimum kuvvet değeri 45 kN olarak N06 
numunesinde, en yüksek ise 78,33 kN olarak N09 
numunesinde ölçülmüştür. Numunelerin 50 m/s hız ile 
basma kafası tarafından ezilme kuvvet-deformasyon 
tarihçeleri Şekil 4’de görülmektedir. Ayrıca numunelerin 
deformasyon şekilleri Şekil 5’de 0 mm, 10 mm, 12 mm, 
15 mm ve 18 mm deplasman değerlerinde gösterilmiştir. 
Kuvvet-deplasman tarihçeleri ve deformasyon şekilleri 
incelendiğinde kombine geometrili yapının bölgesel 
olarak kademeli bir ezilme gerçekleştirdiği 
görülmektedir. İlk tepe kuvvet değeri yarı küresel 
bölgenin çukurlaşması ile yaklaşık 10 mm deplasman 
değerinde gerçekleşmiştir. Yarı küresel bölgenin 
deformasyonunun ardından yarı küresel bölge ve 
silindirik bölgelerin birleşim noktasında bir katlanma 
meydana gelmekte ve kuvvet-deplasman tarihçesinde 
kuvvet değerinin düşüşe geçtiği gözlenmektedir. 
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Katlanmanın ardından kuvvet değeri tekrar silindirik 
bölgenin ezilmesi ile yükselişe geçmektedir. Ardından 
silindirik bölgenin burkulması ile birlikte ikinci tepe 
noktasının düşüşe geçmesi söz konusudur. Numunelerin 
deformasyon şekillerinde (Şekil 5) kalınlığın artması ile 
birlikte deformasyon modunun değiştiği görülmektedir 
[19]. N06, N07 ve N08 numuneleri silindirik bölgenin 

deformasyonunda asimetrik bir deformasyon şekli 
sergilerken (Şekil. 5. a, b, c) N09 numunesi simetrik bir 
deformasyon gerçekleştirmektedirler (Şekil. 5. d). Bunun 
yanı sıra deformasyon modunun değişmesi ile birlikte 
katlanma uzunluklarında farklılıklar meydana gelmekte 
ve numunelerin son deformasyon değerleri kalınlıktan 
farklı olarak değişmektedir. 

 
ρ  

(kg/m3) 

G  

(GPa) 

E 

 (GPa) 
υ 

A  

(MPa) 

B  

(MPa) 
n C 

7830 80 193 0,305 264 1567,33 0,703 0,067 

TABLO 1. AISI 304L Johnson Cook Malzeme Parametreleri [15]

 
Numune Pi (kN) Pmax (kN) Pm (kN) Enerji (J) SAED (kJ/kg) Deformasyon 

(mm) 
N06 29,72 45,00 23,241 470,62 71,242 21,11 
N07 39,16 52,50 28,984 579,68 75,253 21,25 
N08 47,50 65,55 32,379 625,96 78,209 20,48 
N09 54,72 78,33 43,062 853,92 90,930 20,62 

TABLO 2. 50 m/s Yükleme Hızında Numunelerin Ezilme Karakteristikleri 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
Şekil. 4. Numunelerin 50 m/s Yükleme Hızında Kuvvet-Deplasman Tarihçeleri: a) N06, b) N07, c) N08, d) N09 
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0 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 
 

 

(a) 
 

 

(b) 
 

 

(c) 
 

 

(d) 

Şekil. 5. Numunelerin 50 m/s Yükleme Hızında Deformasyon Şekilleri: a) N06, b) N07, c) N08, d) N09 

 
Tablo 2’deki değerler baz alınarak numunelerin 50 m/s 

yükleme hızındaki dinamik ezilme kuvvet verimliliği 
(CFED) değerleri denklem 2’ye göre hesaplanmıştır. 
Şekil 6’da numunelerin CFED ve SAED değerleri 
görülmektedir. En yüksek CFED değeri N07 
numunesinde 0,552 olarak, en düşük ise N08 
numunesinde ise 0,493 olarak hesaplanmıştır. 

 
 
 

Numuneler özgül enerji emme kapasiteleri bakımından 
incelendiğinde, en yüksek değer N09 numunesinde 
90,930, en düşük ise N06 numunesinde 71,242’dir. 

 
 

CFED = (Pm/Pmax)                                              (2) 
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Şekil. 6. Numunelerin 50 m/s Yükleme Hızında CFED Ve SAED 
Değerleri  

 
IV. Sonuçlar 

AISI 304L paslanmaz çelik sacından farklı 
kalınlıklarda derin çekme metodu ile nümerik olarak elde 
edilen numunelerin 50 m/s yükleme hızında ezilme 
davranışları incelenmiştir. Derin çekme metodu ile 
üretilen numuneler üzerinde kalıcı gerilme/şekil 
değiştirmeler ve kalınlık dağılımı söz konusudur. Kalıcı 
gerilme ve şekil değiştirmeler analizlere dahil edilerek 
kombine geometrili yapıların ezilme davranışları 
incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda çıkarılan 
sonuçlar sıralandığında;  
 

 Üretim metodunun nümerik modellere dahil 
edilmesi ezilme davranışı incelenecek 
numuneler için önem teşkil etmektedir. 

 LS-DYNA sonlu elemanlar yazılımı 
tekrarlanabilir simulasyon özeliği ile bir önceki 
aşamanın etkilerini yeni modele dahil ederek 
aşamalar arasında parametrik çalışmalar 
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

 Kalınlık dağılımı incelendiğinde numunelerin 
yarı küresel bölgelerinde incelme ile silindirik 
bölgelerinde kalınlaşma söz konusudur. Bu 
incelme ve kalınlaşma yüzdeleri farklı kalınlıkta 
saclarda da aynı değerdedir. 

 50 m/s yükleme hızında kalınlığın artması ile 
kuvvet değerleri doğrusal bir yükseliş 
göstermektedir. 

 Numunelerin kalınlık değişimleri deformasyon 
modunu değiştirmektedir. Kalınlığın artması ile 
R/t oranı azalarak, özellikle silindirik bölgelerde 
asimetrik moddan simetrik moda geçiş 
gözlemlenmiştir.  

 SAED değeri kalınlığın artması ile artmaktadır. 
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Çevrimsel yüklemeye maruz tabakalı kompozitlerin maksimum yorulma ömrü 

için optimum tasarımı 
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Özet—Kompozit yapılar, uygulama alanlarına bağlı 
olarak hizmet ömrü boyunca çoğunlukla, yorulma 
hasarına yol açan dalgalı mekanik yüklere maruz kalır.  
Tabakalı kompozit yapılarda yorulma dayanımı, 
dolayısıyla yapısal performans, tasarım optimizasyonu 
sayesinde önemli ölçüde arttırılabilir. Bu çalışmada, 
çevrimsel yükler altındaki tabakalı kompozitlerin 
maksimum yorulma dayanımını sağlayan optimum fiber 
oryantasyonunu bulmak için bir metodoloji sunulmuştur. 
Bu amaçla, bir yorulma ömrü tahmin modeli olan 
“Failure Tensor Polynomial in Fatigue (FTPF)”, 
plakaların yorulma ömrünün belirlenmesinde 
kullanılmıştır. MATLAB Optimization ToolboxTM 
içerisinde yer alan tamsayı genetik algoritma, 
optimizasyon sürecinde arama algoritması olarak 
kullanılmıştır. Modelin etkinliğini göstermek için 
literatürdeki deneysel veriler kullanılarak bir deneysel 
korelasyon ortaya konmuştur. Farklı tasarım durumları 
içeren belirli sayıda problem çözülmüş ve sonuç olarak, 
plakaların maksimum yorulma ömrünü sağlayan en iyi 
fiber yönlendirme açıları sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: tabakalı kompozitler, yorulma, ömür tahmini, 
optimum tasarım, tamsayı genetik algoritma 

 
Abstract—Composite structures, depending on the 

application areas, are mostly subjected to fluctuating 
mechanical loads during service life leading to fatigue 
failure. Fatigue strength in laminated composite 
structures, thus structural performance, can significantly 
be increased through design optimization. In this study, a 
methodology is proposed to find the optimum fiber 
orientation of laminated composites under cyclic loads 
ensuring maximum fatigue strength. For this purpose, a 
fatigue life prediction model, “Failure Tensor 
Polynomial in Fatigue (FTPF)” is used to predict the 
fatigue life of the laminates. Integer genetic algorithm in 
MATLAB Optimization ToolboxTM is used as search 
algorithm in the optimization procedure. Experimental 
correlation is presented to demonstrate the effectiveness 
of the model using experimental data from the literature. 
A number of problems including different design cases 
are solved, and finally the best fiber orientations of the 
laminates having the maximum fatigue life are proposed. 

Keywords: laminated composites, fatigue, life prediction, optimum 
design, integer genetic algorithm 

 
 

* ardadeveci@iyte.edu.tr 
† secilartem@iyte.edu.tr 

I. Giriş 

Genel anlamda bir kompozit, birbiri içerisinde 
çözünmeyen ve makroskobik düzeyde bir araya getirilmiş 
iki veya daha fazla bileşenden oluşan yapısal bir 
malzemedir. Standart iki bileşenli kompozitler için 
bileşenlerden biri takviye, takviyenin içine konduğu diğer 
bileşen ise matris olarak adlandırılır. Takviye malzemesi; 
fiber, parçacık ve pul formlarında olabilir. Matris 
malzemeleri genellikle sürekli bir yapıdadır. Çelik 
takviyeli beton; cam, karbon, vs. fiber takviyeli reçineler 
bazı kompozit sistem örnekleridir [1].  

Fiber takviyeli kompozitler, dayanım/ağırlık veya 
rijitlik/ağırlık oranları gibi üstün özellikleri sebebiyle son 
birkaç on yılda havacılık, uzay ve otomotiv gibi 
sanayilerde geleneksel makina parçalarının ve 
elemanlarının yerine artan bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunun yanı sıra, kompozitler yapısal olarak 
yorulmaya metallerden daha az duyarlıdır. Daha önemli 
bir avantaj olarak kompozit yapılar, birçok farklı şekilde 
malzeme sistemi değişikliğine izin verdiği için tasarımda 
büyük esneklik sunar. 

Bir yapının dayanıklılığı, hizmet ömrü boyunca 
mekanik performansının mümkün olduğu kadar 
korunması ile sağlanır. Kompozitlerde de metallerde 
olduğu gibi hizmet ömrü boyunca çevrimsel yükler 
altında hasar (çatlak) oluşumu ve ilerlemesi yapısal 
bütünlüğün kaybına yol açabilen yorulma hasarlarına yol 
açmaktadır. Kompozit malzemelerin; özellikle uçaklar, 
rüzgâr türbini rotor kanatları, tekneler, köprüler, vb. gibi 
çalışma esnasında kayda değer yorulma yüklerine 
dayanması gereken yapılarda kullanımı, araştırmacıların 
yorulmayı dikkate almasını ve yorulmanın tasarım 
süreçleri esnasında hesaplamalarda göz önüne alınması 
gereken önemli bir parametre olduğunu fark etmelerini 
zorunlu kılmıştır [2]. 

Bir kompozit yapının yorulma ömrü ve dolayısıyla 
uzun süreli dayanıklılığı; fiber ve matris malzemeleri, 
fiber açı dizilimleri ve kalınlık gibi parametrelerin 
optimum seçilimleri sayesinde önemli ölçüde artırılabilir. 
Literatürde statik yüklemeye maruz tabakalı kompozit 
yapıların çeşitli tasarım optimizasyonları (tabaka kalınlığı 
minimizasyonu, ağırlık minimizasyonu, burkulma 
dayanımı maksimizasyonu, vs.) ile ilgili çok sayıda 
çalışma olmasına rağmen, kompozitlerin yorulma 
hasarına karşı optimum tasarımlarına yönelik çok az 
yayınlanmış çalışma mevcuttur [3-5]. Örneğin; Adali [3], 
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düzlem içi çevrimsel yükler altında bir simetrik fiber 
takviyeli kompozit plakayı optimize etmiş ve 
uygulanabilecek maksimum yorulma yükünü 
belirlemiştir. Walker [4], yorulma ömrünü bir kısıtlama 
olarak kullanarak çevrimsel yükler altında tabakalı 
kompozit malzemelerin kalınlığını minimize etmek için 
bir yöntem sunmuştur. Bu bahsedilen optimizasyon 
çalışmalarında araştırmacılar, sadece belirli plaka 
konfigürasyonları ve belirli yükleme şartlarını dikkate 
almışlardır. Esas olarak endüstriyel kompozit 
uygulamalar için tasarım optimizasyonlarında, daha genel 
plaka dizilimleri ve yükleme şartlarının dikkate 
alınmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, Ertas ve 
Sonmez’in çalışması [5] maksimum yorulma ömrü için 
çevrimsel düzlem içi yükleme altındaki çok yönlü 
tabakalı kompozit plakaların daha genel plaka dizilimleri 
için optimum tasarımlarının teorik olarak elde 
edilebileceğini göstermiştir. 

Kompozit malzemelerin ve yapıların yorulma ömrü 
tahmini ile ilgili çok sayıda deneysel, fenomenolojik 
modelleme veya çeşitli hasar ölçütlerinin büyüklüğüne 
dayanan tek eksenli ve çok eksenli plaka yorulma teori ve 
metodolojileri geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam 
edilmektedir. Bununla birlikte, çok eksenli yüklemeler 
altında kompozit plakaların yorulma davranışının 
incelenmesi gerçek kompleks yükleme şartları altındaki 
uygulamalar için daha fazla önem taşımaktadır [6]. Bazı 
kayda değer çok eksenli kompozit plaka yorulma teori ve 
modellemeleri literatürde detaylı olarak bulunabilir [7-
11]. 

Bu çalışmada öncelikle, bir ön çalışma yapılarak çok 
yönlü kompozit plakaların maksimum yorulma dayanımı 
tasarım optimizasyonuna izin verebilecek en uygun 
tahmin modeli seçilmiş ve modelin deneysel olarak 
doğruluğu araştırılmıştır. Ardından çeşitli 
konfigürasyonlardaki kompozit plakaların belirli yorulma 
yükleri altında fiber açı dizilimi optimizasyonları için bir 
metodoloji ortaya konmuş ve sonuçlar gösterilmiştir. 

II. Yorulma Ömrü Tahmin Modeli 

Maksimum yorulma ömrü için kompozit plakaların 
tasarım optimizasyonu, yorulma ömrünü etkileyen 
faktörleri hesaba katan güvenilir bir yorulma ömrü 
değerlendirme modeli gerektirmektedir. Bir fiber katkılı 
kompozit plakanın yorulma dayanımı, öncelikle tabaka 
bileşenlerinin çeşidine, yükleme yönlerine uygun fiber 
yönelim açılarına ve çevrimsel gerilme oranı olarak 
çevrimsel gerilmenin şiddetine bağlıdır. Yukarıda 
bahsedilen gereksinimleri karşılamasının yanında bir 
metodun plakanın yorulma davranışını tahmin etmek için 
tabaka özellikleri yerine plaka özelliklerini kullanması; 
modelin tek yönlü, örgü veya dikişli kompozit 
tabakalardan oluşan herhangi bir tek yönlü veya çok 
yönlü kompozit plaka için uygulanabilirliğini 
genişletecektir. Ayrıca metot, kolaylık açısından 
tahminler için referans olarak az sayıda deneysel 

parametreye ihtiyaç duymalıdır. Bu hususlar göz önüne 
alındığında “Failure Tensor Polynomial in Fatigue 
(FTPF)” modeli [10,12] çeşitli düzlem içi yükleme 
durumlarına ve istenilen fiber yönlendirmelerine 
uygulanabilirliği göz önüne alındığında, tasarım 
optimizasyonunda kullanmak için ümit verici bir model 
olduğu gözükmektedir.  

Karmaşık gerilme durumları altında yorulma dayanımı 
tahmini için hasar tensör polinomunun bir ikinci derece 
denklem modifikasyonu olan teori,  Philippidis ve 
Vassilopoulos tarafından ortaya sürülmüştür ve Failure 
Tensor Polynomial in Fatigue (FTPF) olarak 
adlandırılmıştır. Teori, Tsai-Hahn tensör polinomuna 
[13] dayanmaktadır ve hasar tensör bileşenleri ilgili 
deneysel olarak elde edilmiş S-N (çevrimsel gerilme-
yorulma ömrü) eğrileriyle ilişkilendirilerek yorulmaya 
adapte edilmiştir. Şekil 1’de gösterildiği gibi düzlem içi 
yüklemelere maruz sürekli bir fiber takviyeli kompozit 
plaka dikkate alacak olursak, FTPF kriteri düzlem 
gerilme altındaki bir kompozitin malzeme simetri 
eksenleri 1 ve 2 için aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
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Bu ifadede hasar tensörleri aşağıdaki gibidir:  
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Burada X, Y ve S, sırasıyla tek yönlü bir kompozit plaka 
için fiber, fibere dik ve kayma yüklemesi (Nxy) 
yönlerinde yorulma dayanımlarını ifade etmektedir. (′) 
işareti basma yorulma dayanımları için kullanılmaktadır. 
Kriterde kullanılan 12F terimi aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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Şekil 1. Düzlem içi yüklemeleri ve temel malzeme koordinatlarını 
gösteren temsili plaka geometrisi 
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A. Yorulma kriteri (modeli) 
Çevrimsel yükleme altındaki bir kompozit plaka için 

FTPF, Denklem (1)’ deki aynı genel forma sahiptir; 
 

,01 iijiij FF    6,2,1, ji                                 (4) 

 
Bundan sonrası için hasar tensörü bileşenleri Fij ve Fi; 
çevrim sayısı N, gerilme oranı R )/( maxmin   ve 

yükleme frekansı  ’nın fonksiyonu olacaktır. Böylece; 
 

 ,,, RNFF ijij     ,, RNFF ii                                 (5) 

 
Burada Denklem (2) ve (3) tensör bileşenlerinin 
hesaplanması için hala geçerlidir, fakat 

SYYXX ,,,,  hasar gerilmeleri, malzemenin S-N 
eğrileyle aynı yönler için ve aynı şartlar altında yer 
değiştirilecektir. Daha açık bir ifadeyle, statik gerilme X, 
fiber yönü boyunca çeki-çeki yorulma yüklemesi altında 
elde edilmiş S-N eğrisiyle; hasar gerilmesi ,X  ilgili bası- 

bası S-N eğrisiyle değiştirilecektir. Aynı şekilde, YY , ve 
S sırasıyla fibere dik yönde çeki-çeki, bası-bası yorulma 
yüklemeleri ve kayma yorulma yüklemesi altında elde 
edilen S-N eğrileriyle değiştirilecektir. 

Böylece, artık SYYXX ,,,,  hasar gerilmeleri, çevrim 
sayısı, gerilme oranı ve frekansın fonksiyonları olarak 
verilebilir. Eğer malzemenin S-N eğrileri aşağıdaki genel 
formda ifade edilecek olursa 

 
NBAS log                                                              (6) 

 
o zaman yorulma hasarı gerilme ifadeleri de aşağıdaki 
gibi yazılabilir: 
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Literatürdeki deneysel sonuçlara göre XX   ve 

YY  olduğunu varsayarak  bu beş yorulma hasar 
denkleminden sadece  ,, RNX ,  ,, RNY  ve 

 ,, RNS ’ nin, dikkate alınan malzeme ve deney şartları 

için FTPF kullanılarak tatmin edici tahminler elde 
edilmesi için yeterli olduğu bildirilmiştir. 

Sadece bu üç S-N eğrisi kullanıldığında, hasar tensör 
bileşenleri aşağıdaki gibi verilebilir: 
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ve bunlar Denklem (4)’ te yerlerine konursa, kriterin 
denklem formu aşağıdaki şekli alır: 
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Burada yorulma hasar gerilmeleri sadece çevrim sayısı 
(N)’ nın fonksiyonları olarak gösterilmektedir. Bununla 
birlikte kriter, bahsi geçen S-N eğrilerinin istenilen 
gerilme oranı (R) ve frekans )( değerleri için elde 

edilmesiyle her R ve  için kullanılabilir. 
 
B. Modelin deneysel korelasyonu 

Philippidis ve Vassilopoulos,  FTPF kriterinin 
uygulanabilirliğini, modelin tahminlerini çeşitli yükleme 
şartları altında çok sayıda kompozit malzeme üzerinde 
literatürdeki mevcut deneysel veriyle kıyaslayarak 
sunmuştur [10]. Buna ek olarak, modeli diğer kriterlerle 
[7-9] kıyaslamışlar ve öne sürülen kriterin avantajlarını 
ve zayıf olabilecek noktalarını ortaya koymuşlardır. 

Optimizasyon prosesinde kullanılacak olan modelleme 
programımızın doğruluğunu göstermek için 19 Hz’ lik bir 
frekansta gerilme oranı 1.0R  olan tek yönlü E-
glass/epoxy laminaların [7] yorulma davranışları FTPF 
kriteri kullanılarak tahmin edilmiş ve deneysel veriler ile 
kıyaslanmıştır. Teorik bağıntılar için girdi verileri 
doğrudan Ref. [7]’ den alınmıştır: 

 
NX log60.13898.1414   

NY log26.311.36                                                   (10) 

NS log65.395.35   

 
Çeşitli eksen-dışı açılar (0°’ den farklı fiber açıları) 

için tahmin eğrileri deneysel verilerle birlikte Şekil 2-4’ 
te sunulmuştur. 

 
Şekil 2. 5° ve 10° fiber açılı numuneler için tahmin edilmiş S-N eğrileri 

ve deneysel veriler 
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Şekil 3. 15° ve 20° fiber açılı numuneler için tahmin edilmiş S-N 
eğrileri ve deneysel veriler 

 

 
 

Şekil 4. 30° ve 60° fiber açılı numuneler için tahmin edilmiş S-N 
eğrileri ve deneysel veriler 

 
Şekillerden FTPF kriterinin tahminlerinin deneysel 

verilerle uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Özellikle 
30° ve 60° açıların tahmin eğrileri oldukça uyumludur. 

III. Yapısal Optimizasyon 

Optimizasyon, verilen şartlar altında en iyi sonucun 
elde edilmesi işlemidir. Herhangi bir mühendislik 
sisteminin veya yapısının tasarımında nihai amaç, ya 
gerekli iş gücünü minimuma indirmek veya arzu edilen 
kazancı maksimuma çıkarmaktır. Her uygulamada 
beklenen kazanç veya gereken çaba, belirli karar 
değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak ifade 
edilebileceğinden dolayı,  optimizasyon (eniyileme) bir 
fonksiyonun maksimum veya minimum değerini veren 
şartları bulma işlemi olarak tanımlanabilir [14].  

Aynı şekilde yapısal optimizasyon, önceden 
tanımlanmış bir amaç ve verilen bir grup geometrik 
ve/veya gelişimsel sınırlamalar içindeki tüm muhtemel 
tasarımların en iyisi olan yapısal bir tasarımın mantıksal 
bir tesisi olarak tanımlanabilir [15]. Bir yapının veya 
bileşenin tasarımı genel olarak önceden belirlenmiş bir 
hizmet ömrü süresince hasardan kaçınma felsefesine 
dayanır. Bununla birlikte, hasara yol açan şey esas olarak 
söz konusu uygulamanın çeşidine bağlıdır. 

 
A. Optimizasyon probleminin tanımı 

Bir optimizasyon veya matematiksel programlama 
problemi aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 
 

Bul                       ,2

1























nx

x

x

X


 )( Xf ’i minimize eden 

 
Kısıtlamalar         0)( Xgi ,        i 1, 2, …, m  

                              0)( Xli ,        i 1, 2, …, p  

 
Burada X  tasarım vektörü olarak adlandırılan n-boyutlu 
bir vektördür, )(Xf amaç fonksiyonu olarak 

isimlendirilir, )(Xgi  ve )(Xli  sırasıyla eşitsizlik ve 

eşitlik kısıtlamaları olarak bilinir. Değişken sayısı (n) ve 
kısıtlamaların sayısının (m ve/veya p) herhangi bir 
şekilde bağlantılı olması gerekli değildir. Bu standart 
formülasyon ile belirtilen optimizasyon problemi bir 
kısıtlı optimizasyon problemi olarak adlandırılır. Kısıtsız 
optimizasyon problemi olarak adlandırılan bazı 
optimizasyon problemlerinde ise herhangi bir kısıtlama 
yoktur [14]. 
 
B. Genetik algoritma 

Kompozit plaka tasarım problemleri geleneksel 
optimizasyon yöntemleriyle ele alınamazlar çünkü türev 
hesaplamaları veya yaklaşımlarını elde etmek neredeyse 
imkansızdır ve büyük bilgisayar işlem gücü gerektirirler. 
Diğer yandan, modern veya geleneksel olmayan 
optimizasyon yöntemleri, son yıllarda kompozit plaka 
tasarım problemleri gibi karmaşık mühendislik 
optimizasyon problemleri çözümünde güçlü ve popüler 
yöntemler olarak ortaya çıkmıştır. Bu optimizasyon 
yöntemlerinden bazıları; genetik algoritma, benzetimli 
tavlama, parçacık sürü optimizasyonu, karınca kolonisi 
optimizasyonu, yapay sinir ağları tabanlı optimizasyon ve 
bulanık optimizasyon olarak sıralanabilir. 

Genetik algoritma (GA), evrimsel biyolojiden 
esinlenen evrimsel algoritmaların bir türüdür ve aslen 
Darwin’in doğal seleksiyon teorisinin modellenmesiyle 
elde edilmiştir. GA çevreye en iyi uyum sağlayan 
organizmaların evrimiyle sonuçlanan en iyi uyum 
sağlayanın hayatta kaldığı bir doğal seleksiyon işlemine 
dayanmaktadır. GA çözüm aramasına herhangi bir 
rastgele bireyler popülasyonuyla başlar. Popülasyonun 
her bireyi, bireyin belirli özelliklerinin kodlandığı bir 
kromozom taşır. Algoritma, tasarımların 
popülasyonundaki her bireyi ayarlanmış özelliklere göre 
düzenli olarak analiz eder ve ona tasarımcının amaçlarını 
yansıtan bir uygunluk derecesi atar. Bu uygunluk 
derecesi sonra diğerlerinden daha iyi performans gösteren 
yapısal tasarımları belirlemek için kullanılır. Böylece 
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genetik algoritmanın zayıf olan ve reprodüksiyon 
operatörü kullanılarak  elimine edilmesi gereken 
tasarımları bulması sağlanmış olur. Bu adımdan sonra 
kalan, daha çok istenen genetik materyal, yeni bir birey 
popülasyonu oluşturmak için kullanılır. Bu kısım, gen 
çaprazlaması, gen mutasyonu ve yer değiştirme olarak 
adlandırılan doğal genetik işlemlere benzer üç tane daha 
operatör uygulanarak gerçekleştirilir. İşlem, optimal 
tasarımlara ulaşılıncaya kadar birçok jenerasyon boyunca 
tekrarlanır. Genetik algoritma işlemini pratik bir şekilde 
özetleyen bir akış şeması Şekil 5’te gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 5. Standart genetik algoritma akış şeması [16] 

 
Genetik algoritmalar çok amaçlı üstün optimizasyon 

algoritmalarıdır; çünkü hem ayrık hem de sürekli değerli 
tasarım değişkenlerine uyum gösterebilirler ve lineer 
olmayan veya gürültülü arama uzaylarını sadece amaç 
fonksiyonunu kullanarak araştırabilirler. Tek bir nokta 
yerine tasarım popülasyonuyla çalıştığı için genetik 
algoritmaların tasarım uzayında lokal optimal alanlarda 
takılması daha az olasıdır [17]. 
 

B1. Tamsayı genetik algoritma (Integer ga) 
Bu çalışmada yazılım olarak Matlab Optimizasyon 

Aracı (MATLAB Optimization ToolboxTM) kullanılmıştır 
[18]. Optimizasyon aracı; standart veya geniş ölçekli 
optimizasyonlarda kısıtlı ve kısıtsız, sürekli ve ayrık 
problemleri çözebilen yaygın olarak kullanılan 
algoritmaları içerir. Seçilen tasarım problemlerinin 
doğasına uygun olarak çalışmada aracın içinde yer alan 
ve standart genetik algoritmanın bir varyasyonu olan 
Tamsayı Genetik Algoritma Çözücüsü (Integer ga 
Solver) kullanılmıştır [19]. Tamsayı genetik algoritmayla 

ilgili detaylı bilgiye ve ayarlarına ilgili referanstan 
ulaşılabilir [20]. Burada sadece “Integer ga Solver” 
kısaca açıklanacaktır.  

“Integer ga Solver”, karışık tamsayı optimizasyon 
problemlerinin çözümünde kullanılabilir. Algoritma, 
belirli veya tüm tasarım değişkenlerinin tamsayı değerli 
olması istendiğinde problemleri çözebilecek şekilde 
geliştirilmiştir. Genetik algoritma ile tamsayı 
programlama, basit algoritmanın çeşitli 
modifikasyonlarını barındırır. Tamsayı programlama 
için: 
 Özel oluşum, çaprazlama ve mutasyon fonksiyonları, 

değişkenleri tamsayı olmaya zorlar. 
 Genetik algoritma bir amaç fonksiyonunu değil,  bir 

penaltı fonksiyonunu minimize etmeye çalışır. 
Penaltı fonksiyonu, infizibilite için bir terim içerir. 
Bu penaltı fonksiyonu, izleyen jenerasyonlar için 
bireyler seçmek üzere ikili turnuva seleksiyonu ile 
kombine edilmiştir. Popülasyonun bir üyesinin 
penaltı fonksiyonu değeri; 
- Eğer üye fizibıl (olurlu) ise penaltı fonksiyonu 

uygunluk fonksiyonudur. 
- Eğer üye olursuz ise penaltı fonksiyonu, 

(olursuz) noktanın kısıtlama ihlallerinin 
toplamının da dahil olduğu popülasyonun olurlu 
üyelerinin arasındaki maksimum uygunluk 
fonksiyonudur. 

IV. Problem Tanımı 

Bu çalışmada, düzlem içi yüklere maruz kompozit 
plakalarda maksimum yorulma ömrü elde etmek için 
optimum fiber yönlenme açıları bulunmuştur. Tabaka 
sayısı n ve tabakaların kalınlığı t0 önceden 
tanımlanmıştır. Her tabakanın yönlenme açısı θk, tasarım 
işleminde belirlenecektir. Buna göre tasarım 
değişkenlerinin sayısı, n olacaktır. Yönlenme açıları, -90° 
ve 90° aralığında belirli değerleri alacaktır. Bu değerler 
program tarafından tamsayılar içeren sonlu bir grup açı 
içerisinden seçilmiştir. 

Malzeme ve deneysel yorulma parametreleri Hashin 
ve Rotem’in çalışmasından [7], problem ve yükleme 
şartları ise Ref. [5]’ten alınmıştır. Malzeme,  tek yönlü 32 
tabakalı E-glass/epoxy fiber takviyeli kompozit plakadır. 
Tabakalara ait malzeme ve dayanım özellikleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 
 

Malzeme Özellikleri   Dayanım Özellikleri 

E11 = 181 GPa  64.1235 ct XX MPa 

E22 = 10.3 GPa  44.28 ct YY MPa 

G12 = 7.17 GPa  95.37S MPa 

28.012    

 
TABLO 1. Çalışmada kullanılan tabakaların özellikleri [7] 

 

35



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

Tabaka kalınlığı (t0) 0.127 mm’dir. Gerilme oranı 
R’nin 0.1 ve frekansın (ν) 19 Hz olduğu bilinmektedir. 
Daha önce bahsedilmiş olan tasarım optimizasyonu 
algoritması, çeşitli açı dizilim konfigürasyonlarına sahip 
ve farklı tip düzlem içi yüklere maruz plakalara 
uygulanmıştır. 
 
A. Amaç fonksiyonunun formülasyonu 

Bu kısımda amaç fonksiyonunun türetilmesi ve 
optimizasyon stratejisine değinilecektir. Doğrudan Ref. 
[7]’den alınan ve Denklem (10)’da verilen yorulma hasar 
gerilmelerinin ifadeleri, Denklem (9)’da tanımlanan 
FTPF kriteri ifadesinde yerine konmuştur. Daha sonra 
(logaritmik cinsten) yorulma ömrü log(N), bazı 
matematiksel hesaplamalar yardımıyla polinom formunda 
elde edilmiştir. Dolayısıyla, amaç fonksiyonu aşağıdaki 
gibi ifade edilecektir: 

 
   Nnf k log,    | {k = 1,..,n = 32}                        (11) 

 
Arama algoritması normal olarak amaç fonksiyonunu 

minimize etmek için oluşturulduğundan dolayı, plakanın 
logaritmik yorulma ömrünün maksimize edilebilmesi için 
amaç fonksiyonu ifadesinde negatif alınmıştır. Görüldüğü 
üzere geometrik kısıtlama olarak dizilim 
konfigürasyonlarından başka optimizasyonda herhangi 
bir kısıtlama yoktur. 

Yorulma ömrü N’yi elde edebilmek için öncelikle 
Denklem (11)’de kapalı formda gösterilen ifade 
kullanılarak her tabakanın yorulma ömrü hesaplanır ve 
ardından bulunan yorulma ömürlerinden en küçük olanı,  
plakanın yorulma ömrü N olarak seçilir. Böylece ilk 
tabaka hasarı yaklaşımı çalışmaya dâhil edilmiş 
olmaktadır. Eğer bulunan bir plaka fiber açı diziliminin 
yorulma modeliyle tahmin edilmiş yorulma ömrü bir 
diğerinden daha uzun ise, bu plakanın yorulmaya daha 
çok dirençli olduğu kabul edilmiştir. 

V. Sonuçlar ve Tartışma 

Kompozit plakalar, maksimum yorulma ömrünü 
sağlayan en iyi fiber açı dizilimi tasarımlarını elde 
edebilmek için tamsayı genetik algoritma kullanılarak 
optimize edilmiştir. Algoritmanın güvenilirliğini ve 
verimini artırmak amacıyla her bir tasarım durumu için 
birbirinden bağımsız en az 50 tane çözüm araması 
gerçekleştirilmiştir. İki farklı dizilim konfigürasyonu 
dikkate alınmıştır: biri  s4444 ///  ve diğeri ise 

16 farklı fiber tabaka açılı durumdur. Çeşitli düzlem içi 
yükler için optimum tabaka dizilimleri ve ilgili yorulma 
ömrü değerleri Tablo 2-4 arasında sunulmuştur. Ek 
olarak, aynı maksimum yorulma ömründeki farklı en iyi 
tasarımları ifade eden global optima sayıları Tablo 2 ve 
3’te her bir tasarım durumu için belirtilmiştir. Neredeyse 
bütün tasarım durumları için çok sayıda global optima 

bulunmuştur. Bu sebeple alternatif açı dizilimleri 
tablolarda gösterilmemiştir. 

Tablo 2, belirtilen düzlem içi yüklere maruz dört farklı 
tabaka açısına sahip bir plaka için optimum dizilim 
tasarımlarını göstermektedir. Sonuçlarda görüldüğü üzere 
yorulma ömrü, uygulanan gerilmenin seviyesi ve çeşidine 
duyarlıdır. Yüklemenin artırılmasıyla ve bası yüklemesi 
uygulanmasıyla yorulma ömrü azalmaktadır. Bunun 
yanısıra hemen hemen tüm tasarım durumları için değişik 
plaka fiber açı dizilimlerinde birçok global optima 
bulunmuştur. Özellikle 5/5/0 (×102 N/mm) yükleme 
durumunda üç farklı konfigürasyonda çok fazla sayıda 
global optimum tasarım mevcuttur ve her biri için seçilen 
bir tanesi gösterilmiştir. 

Tablo 3’te kayma gerilmelerinin (Nxy) varlığının 
optimum tasarımlar üzerindeki etkisi gösterilmiştir. 
Birçok global tasarım elde edilmiş ve plakaların yorulma 
dayanımları üzerindeki kayma gerilmesinin olumsuz 
etkisinin, uygun fiber açılarıyla en aza indirilebileceği 
görülmüştür. Örnek olarak, Tablo 2’deki 5/5/0 yükleme 
durumunda yorulma ömrü 4.660×106 bulunmuş olmasına 
rağmen, Tablo 3’te 5/5/2.5 yüklemesi için doğru açılarla 
1.580×107 gibi daha yüksek bir yorulma ömrü elde 
edilmiştir. 

Optimizasyonda fazla sayıda tasarım değişkeni dikkate 
alındığında çözüm bölgesi genişleyecek ve bu geniş 
çözüm uzayında daha iyi tasarımlar bulunabilecektir. Bu 
bağlamda, 16 farklı fiber açısı kullanılarak elde edilen 
optimum dizilimler Tablo 4’te gösterilmiştir. Sonuçlara 
bakıldığında,  s4444 ///   konfigürasyonundaki 

aynı tasarım durumlarına kıyasla ilk yükleme durumu 
hariç hepsinde yorulma ömrü daha geliştirilmiş tasarımlar 
elde edilmiştir. Örneğin, 5/-7/0 yükleme durumunda 
Tablo 2’de açı dizilimi  s88 90/0  ve maksimum 

yorulma ömrü 1.505×105 (çevrim) bulunmasına rağmen, 
burada açı dizilimi  s97 90/0 ve maksimum yorulma 

ömrü 4.299×105 olarak bulunmuştur. 
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Yükleme  
(×102 N/mm) 
Nxx/Nyy/Nxy 

Optimum dizilim 
Global optima 

sayısı 
Yorulma ömrü 

(çevrim) 

5/0/0  s160  1 4.704×108 

5/3/0  s4444 38/37/37/37   24 3.965×107 

5/5/0 

     ,90//90/ 4444 s 

     ,90/90// 4444 s 

     ,90/90// 4444 s 

  ,33/57/29/61 4444 s

  ,75/44/15/46 4444 s

 s4444 9/74/16/81   

3* 4.660×106 

5/7/0  s4444 50/50/50/50   6 7.444×105 

5/-5/0  s88 90/0  6 3.987×106 

5/-7/0  s88 90/0  6 1.505×105 

 
* Bu durumda gerçekte çok sayıda global optimum çözüm vardır ve 3 sayısı tekrarlı dizilim şablonlarını ifade etmektedir. 

 
TABLO 2.  s4444 ///   konfigürasyonuyla optimum fiber açı dizilimleri 

 
 
 
 
 

Yükleme  
(×102 N/mm) 
Nxx/Nyy/Nxy 

Optimum dizilim 
Global optima 

sayısı 
Yorulma ömrü 

(çevrim) 

0/0/5  s88 45/45   6 3.987×106 

5/0/5  s844 32/59/32   4 1.091×106 

5/2.5/5  s412 52/38   4 1.038×106 

5/5/5  s1645  1 1.821×108 

5/7.5/5  s4444 67/37/67/37  6 3.113×107 

5/10/5  s448 78/77/39  12 3.152×106 

5/5/2.5  s88 74/16  6 1.580×107 

5/5/7.5  s124 45/45  4 9.743×103 

 
TABLO 3.  s4444 ///   konfigürasyonuyla kayma yükleri etkisinde optimum fiber açı dizilimleri 
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Yükleme  
(×102 N/mm) 
Nxx/Nyy/Nxy 

Optimum dizilim 
Yorulma ömrü 

(çevrim) 

5/7/0  s3355 50/50/50/50   7.444×105 

5/-7/0  s97 90/0  4.299×105 

5/2.5/5  s214 52/38   2.930×106 

5/10/5  s22324 78/)78/39/(78/39/74/39  3.194×106 

5/5/7.5  s213 45/45/45   2.401×104 

 
TABLO 4. 16 farklı açı kullanılarak elde edilen optimum plaka tasarımları 

 

VI. Sonuç 

Yapılan çalışmada, çeşitli çevrimsel yükler altındaki 
tabakalı kompozitlerde maksimum yorulma dayanımı 
(ömrü) elde etmek için gerekli optimum fiber açı 
dizilimlerini bulmaya yönelik bir prosedür sunulmuştur. 
Bu amaçla analitik olarak FTPF yorulma ömrü tahmin 
modeli kullanılmıştır. Optimizasyon prosedüründe arama 
algoritması olarak Matlab Optimization ToolboxTM 
içersinde yer alan tamsayı genetik algoritma (integer ga) 
kullanılmıştır. Modelin etkinliğini göstermek için 
literatürden deneysel veri kullanılarak bir deneysel 
korelasyon yapılmıştır. Birçok tasarım durumu içeren 
belirli sayıda problem çözülmüştür. 

Arama algoritmasının optimum tasarımları bulmada 
tutarlı ve güvenilir olduğu görülmüştür. Optimizasyon 
işlemi, her yükleme durumu için rastgele başlangıç 
konfigürasyonlarından başlanarak en az 50 defa tekrar 
edilmiştir. Bu çalıştırmaların neredeyse tamamında, fazla 
sayıda tasarım değişkeni olsa bile aynı global optimum 
tasarım(lar) bulunmuştur. 

Sonuç olarak, yorulma ömrünün uygulanan çevrimsel 
gerilme seviyesine çok bağlı olduğu bulunmuştur. 
Normal olarak artırılan gerilme düzeyi yorulma ömrünü 
önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu durum kompozit 
plakaların yorulma ömrünün geliştirilmesi için tasarım 
optimizasyonu pratiğinin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Nitekim uygun fiber açı dizilimleriyle 
kompozitlerin yorulma ömründe ciddi gelişme 
sağlanabileceği çalışmada gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Özet— Sandviç kompozitler, kompozit malzemelerin özel 
bir çeşidi olup, iki tane ince ve rijit alt ve üst yüzey 
tabaka arasına kalın ama oldukça hafif çekirdek 
malzemesinin yerleştirilmesiyle elde edilir. Sandviç 
kompozitler, özellikle klasik malzemelere oranla sahip 
oldukları hafiflik, yüksek “dayanım/ağırlık” oranı, 
dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde havacılık ve uzay 
sanayinden, denizcilik, otomotiv ve yapı endüstrisine 
kadar değişen pek çok sahada geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Bu çalışmada delaminasyonlu (süreksizlik)   
sandviç yapıların serbest titreşim analizleri 
gerçekleştirilmiştir.  Ankastre-serbest  sınır şartına sahip 
delaminasyonlu kompozit yapıların  doğal frekansları 
deneysel ve nümerik olarak belirlenmiştir.  
Delaminasyon büyüklüğü ve konumunun titreşim 
karakteristikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Nümerik analizler ANSYS paket programı yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir.  ANSYS’te sandviç yapının birebir 
aynı modeli (structural model) oluşturulmuştur. 

Anahtar kelimeler: sandviç yapı, delaminasyon, serbest titreşim, 
nümerik analiz 

 
Abstract— Sandwich composites which are a special 

kind of composites are obtained by placing thick but light 
weighted core material in between two thin and rigid skin 
plates. Sandwich composites have a wider range of use in 
aircraft, space, marine, automotive and structural 
industry than the other conventional materials because of 
their lightweight, high strength-to-weight ratio and 
durability. In this study free vibration analysis of   
delaminated sandwich structures    was carried out. The 
natural frequencies of   delaminated sandwich structures   
for clamped-free boundary condition were determined 
experimentally and numerically. The effects of 
delamination size and locations on the vibration 
characteristics were examined. The numerical studies 
were performed with ANSYS package. Structural model 
was used for modeling the sandwich structure.  

Keywords: sandwich structure, delamination, free vibration, 
numeric analysis 

I. Giriş 

Günümüzde bir çok mühendislik uygulamasında hafif 
yapılar fazlasıyla kullanılmaktadır. Hafif yapılar olarak  
sandviç malzemeler  bu uygulamalarda yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır.    

 
 

Sandviç yapılar, iki tane ince ve rijit alt ve üst yüzey 
tabaka arasına kalın ama oldukça hafif çekirdek 
malzemesinin yerleştirilmesiyle elde edilir (Şekil 1). 
Sandviç kompozitler, klasik malzemelere oranla sahip 
oldukları hafiflik, yüksek “dayanım/ağırlık” oranı, 
dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde havacılık ve uzay 
sanayinden, denizcilik, otomotiv ve yapı endüstrisine 
kadar değişen pek çok sahada geniş bir kullanım alanına 
sahiptir.  Sandviç malzemelerin,  çeşitli uygulamalar için 
alt ve üst yüzey tabakaları ile çekirdeğinin farklı 
malzeme ve geometrik yapılardan seçilerek optimal 
dizaynların elde edilebilmesi en büyük avantajları 
arasındadır.  

Sandviç kompozit malzemelerin diğer alışılmış 
malzemelere göre bir çok avantajı olmasına rağmen, bu 
malzemeler sandviç yapıyı oluşturan çekirdek ve alt ve 
üst yüzey tabaka malzemeleri arasında delaminasyonların 
(süreksizliklerin) oluşmasına son derece müsaittirler. Ara 
yüzeyler arasında oluşan bu süreksizlikler,  genellikle 
çekirdek ile alt ve üst yüzey tabaka malzemesinin 
yapıştırılmasında uygun yapıştırıcı seçilememesinden 
veya düşük hızlı veya şok darbe şeklinde yapı üzerinde 
medya gelen  dış etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu 
hatalar genellikle yapının rijitliğinin azalmasına sebep 
olurlar. Sandviç yapılarda bulunan delaminasyonlar doğal 
frekansları, sönüm oranını ve mod şekillerini değişikliğe 
uğratırlar. Bu sebeple sandviç yapıların dizayn edilip 
bunların sürdürülebilirliklerinin sağlanabilmesi için  
delaminasyonun yapının dinamik davranışları üzerine 
olan etkilerini iyi anlamak gerekmektedir. Bundan dolayı 
yapılan çalışmada,  bu tür zorlamalar altında çalışan 
delaminasyonlu sandviç yapıların  serbest titreşim 
analizlerinin yapılması temel amaçtır. Konuyla ilgli 
yapılan bazı çalışmalar şu şekildedir.  
Givli  ve arkadaşları [1] delaminasyonlu sandviç 
kirişlerin doğrusal olmayan dinamik davranışını 
çalışmışlardır ve sandviç bir kirişin dinamik tepkisinde 
temas özelliklerinin önemini ve etkisini göstermişlerdir.  
Shu ve Della [2] iki tabakalı bir sandviç yapının temaslı 
delaminasyon problemini çalışmışlardır ve ayrıca iki 
örtüşmeyen delaminasyonlu kompozit kirişin serbest 
titreşimi için analitik bir çözüm sunmuşlardır. 
Çalışmalarında delaminasyonların konumu ve 
boyutlarının doğal frekanslar ve mod şekilleri üzerinde  
önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir. Baba 
ve Gibson  [3] çekirdeği köpük olan delaminasyonlu 
sandviç kirişlerin serbest-serbest sınır şartlarındaki  
titreşim karakteristiklerini incelemişlerdir. Kim ve *guldogan_ali@hotmail.com 

 †gsakar@atauni.edu.tr 
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Hwang  [4] yaptıkları araştırmada üst yüzey levha ile bal 
peteği çekirdek arasında oluşan delaminasyonların 
sandviç kirişlerin doğal frekansları ve frekans  cevap 
fonksiyonları üzerindeki etkilerini deneysel ve teorik 
olarak incelemişlerdir. Luo ve  Hanagud  [5]  
delaminasyonlu kompozit kirişler için yeni bir model 
sunmuşlardır. Bu model de kayma etkisi, dönme ataleti 
ve eğilme-uzama ilişkisi göz önüne alınmış ve titreşim 
analizi için bu etkiler hareket denklemine dahil edilmiştir. 
Bulunan sonuçlar daha önceden yapılmış deneysel 
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yapılan diğer bir çalışmada 
[6] delaminasyonlu plakaların dinamik davranışlarını 
incelemek için rijitlikteki azalma şekli ve Tsai hasar 
kriteriyle beraber birinci mertebe kayma deformasyonları 
teorisine de dayanarak nümerik çalışmalar yapmışlardır. 
Analizler yapılırken spesifik sönüm kapasitesi ve  modal 
sönüm matrisi  Adam’s şekil değiştirme enerjisi 
metoduna dahil edilmişlerdir. Bu çalışma daha çok 
hatanın ilerlemesi konusuna yoğunlaşmıştır. Maheri ve 
Adams [7,8] serbest titreşim yapan  yapısal ortotropik 
malzemelerin  ve ileri polimer matrisli kompozit 
malzemelerin  sönüm kapasitesini Rayleigh-Ritz ve sonlu 
elmanlar yöntemini kullanarak hesaplamışlardır. Elde 
edilen sonuçlar serbest serbest sınır şartları içeren levha 
için yapılan  testlerden elde edilen deneysel sonuçlarla ve  
sonlu elamanlar yöntemiyle elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Böylelikle Rayleigh Ritz yönteminin 
ince dikdörtgen levhaların sönüm değerlerini doğru 
olarak belirleyebilmek için kullanılabileceğini 
göstermişlerdir. Arman  vd. [9]  ortasında delik bulunan 
tabakalı bir kompozit plakta deliğin etrafında dairesel bir 
delaminasyon bulunması halinde bunun plağın kritik 
burkulma yüklerine olan etkisini araştırmışlardır. 
Araştırmalarını deneysel ve nümerik olarak yapmışlar, 
elde ettikleri verileri karşılaştırmışlardır. Bunun 
sonucunda teorik ve deneysel çalışmaların iyi bir uyum 
sergilediğini göstermişlerdir. Lee [10] delaminasyonlu 
tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşim analizini 
Layerwise teorisini kullanarak gerçekleştirmiştir. Hareket 
denklemleri Hamilton prensibi kullanılarak elde edilmiş 
ve problemi çözmek için sonlu elemanlar metodu 
geliştirilmiştir. Fiber açısının, delaminasyonun yerinin, 
büyüklüğünün ve sayısının doğal frekanslar üzerine 
etkisini araştırmış ve kullandığı teorinin delaminasyonlu 
kirişlerin titreşim analizi için yeterli olduğunu bulmuştur. 
Li ve Crocker [11]  çekirdek malzemesi bal peteği ve 
köpükten oluşan sandviç kirişlerin sönüm özelliğini,  
sandviç yapıyı oluşturan çekirdek ve alt ve üst yüzey 
kalınlıklarının, tabakalar arasındaki delaminasyonun 
etkisi göz önüne alarak incelemişlerdir. Bal peteği-köpük 
çekirdek yapılı sandviç kirişlerin farklı 
konfigürasyondaki ve kalınlıktaki durumları için deneyler 
yapılmış ve elde edilen sonuçlar  teorik yaklaşımlarla 
(Ross-Ungar-Kerwin model) karşılaştırılmıştır. Lee  ve 
arkadaşları  [12]  üzerinde birçok delaminasyon bulunan 
kompozit kirişlerin serbest titreşim analizini 

gerçekleştirmişlerdir. Bu analizi kompozit kirişlerdeki 
delaminasyonların rastgele, yatay, düşey veya her ikisinin 
bir arada bulunması durumu için teorik olarak ve 
deneysel olarak incelemişlerdir. Analizlerde çözüm 
yöntemi olarak da sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. 
Kim ve Hwang [13]  alt ve üst yüzey ve çekirdeği 
arasında delaminasyon bulunan bal peteği sandviç 
kirişlerin  doğal frekanslarını incelemişlerdir. Yapılan 
çalışma hem deneysel hem de teorik olarak 
desteklenmiştir. Sandviç malzemenin alt ve üst yüzey 
malzemesi olarak karbon epoksi kullanılırken bal peteği 
için Nomex aramid  çekirdek malzemesi kullanılmıştır.  
Çalışmada esas olarak delaminasyonun doğal frekanslar 
ve frekans cevap fonksiyonları üzerine olan etkileri 
incelenmiştir. Della  ve Shu [14,15] Üst üste çakışan ve 
çakışmayan iki delaminasyonlu kompozit  kirişin serbest 
titreşim analizi için analitik bir çözüm sunmuşlardır. Bu 
çalışmada üst üste bulunan delaminasyonların kompozit 
kirişin doğal frekanslarını ve titreşim biçimlerini nasıl 
etkilediğini incelemişlerdir. Kirişlerin serbest ve 
tamamen sınırlandırılmaları durumunda doğal 
frekansların alt ve üst limitlerini bulmuşlardır. Li  ve 
Crocker  [16] Çekirdeği bal peteği görünümlü sandviç 
yapıların çekirdeğinin köpük malzemesiyle dolu olması 
halinde bu tür malzemelerin sönüm özelliklerini teorik ve 
deneysel olarak araştırmışlardır. Analizlerinde üst ve alt 
tabakaların ve çekirdeğin kalınlığının ayrıca üst tabaka 
ile çekirdek arasındaki delaminasyonun sönüm 
karakteristikleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 
Teorik analizler yapılırken çekirdeğin eğilme ve kayma 
etkileride göz önünde bulundurulmuştur. Frostig ve 
Thomsen [17] tamamen bağlı sandviç kirişlerin serbest 
titreşim analizi için yüksek mertebe yaklaşımlarını 
kullanmışlardır. Bal peteği kompozitlerin ne tür 
malzemelerden yapıldığı, nasıl dizayn edildikleri, ne tür 
üretim metotlarının kullanıldığı, uygulama alanları ve bu 
malzemelere uygulanan testler kaynak [18] da detaylıca 
verilmiştir.  Çalllioğlu ve Atlihan [19] delaminasyon 
uzunluğu ve  oryantasyon açısının simetrik bir kirişin  
doğal frekansı üzerine olan etkilerini  nümerik ve analitik 
olarak  incelemişlerdir.  Baba ve Thoppul [20]  eğrilik 
yarıçapı ve yüzey ile çekirdek arasındaki ayrılmanın 
yüzey tabakası  karbon/epoksi ve çekirdeği köpük olan 
sandviç  kirişlerin titreşim davranışları üzerine olan  
etkilerini araştırmışlardır.    Marjanoviç ve Vuksanoviç    
[21] levha  geometrisi, tabaka dizilişi,  ortotropi derecesi ,  
delaminasyon büyüklüğü ve   konumunun levhanın  
dinamik özellikleri üzerine olan etkilerini  Reddy 
teorisini kullanarak araştırmışlardır.  
Bu çalışmada delaminasyonlu (süreksizlik)   sandviç 
yapıların serbest titreşim analizleri ankastre-serbest  sınır 
şartı için deneysel ve nümerik olarak yapılmış,  
delaminasyon büyüklüğü ve konumunun titreşim 
karakteristikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
 
 

40



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

 
II. Malzeme ve Yöntem 
 

Alt ve üst yüzey tabakası ile çekirdek malzemesi 
alüminyum olan delaminasyonlu  sandviç kompozit 
malzemelerin üretilmesi çalışmanın ilk adımını 
oluşturmaktadır. Çalışmada sandviç yapıyı oluşturmak 
için  Araldite AW 106-HV 953 yapısal yapıştırıcısı 
kullanılmıştır.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. 1. Sandviç yapıyı oluşturan elemanlar 

Sandviç yapılarda delaminasyonlar (süreksizlikler) şu 
şekilde oluşturulmuştur. Öncelikle delaminasyonun 
nerede (alt tabakada mı, üst tabakada mı), ne kadar 
uzunlukta olacağı, ve sayısının kaç olacağına karar 
verilir.  

 

 

 

 

 

Şekil 2. Üretimi yapılan deleminasyonlu  sandviç yapı 
 

Daha sonra seçilen yapıştırıcı, levhanın delaminasyon 
oluşacak bölgesi dışındaki tüm alanlara ince bir film 
şeklinde uygulanır. Bu işlemden  sonra malzemelerin 
uygun basınç altında oda sıcaklığında yapışması sağlanır. 
(Şekil 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil. 3. Delaminasyonlu sandviç yapı  
 

Titreşim karakteristiklerinin belirlenmesi bilgisayar 
tabanlı çok kanallı bir analiz sistemi olan PULSE titreşim 
ölçüm sistemi ile yapmıştır. Bu sistem çeşitli veri 
toplama üniteleri ve yazılım opsiyonlarından oluşan 
modüler bir yapıya sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil. 4. Titreşim ölçüm sistemi 

 

Çalışmada, malzeme üzerinde belirli noktalardan 
darbe çekici kullanarak tahrik kuvveti uygulanmış ve 
malzemenin cevabı ölçülerek aradaki transfer fonksiyonu 
(FRF)  ME'scope VES modal analiz yardımıyla elde 
edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 
 

a) Petek yapı geometrisi 

 

 

 

 

 

 

             b) Kullanılan koordinatlar 
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Şekil. 5. Petek yapı geometrisi ve kullanılan koordinatlar 

 

Uygulanan tahrik kuvveti bir kuvvet transdüseri 
(çekiç) ile, cevap ise lazer vibrometre ile ölçülmüştür 
(Şekil 4). 

Deneysel çalışmalardan elde elden sonuçlar, nümerik 
anlizden elde edilen  sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 
Nümerik analizlerde sonlu eleman yöntemiyle çözüm 
yapan ANSYS paket programı kullanılmıştır. Bu 
çalışmada sandviç paneli oluşturan çekirdek malzeme 
olarak bal peteği görünümlü düzgün altıgen yapı 
seçilmiştir. Sandviç model oluşturulurken bire bir gerçek 
bal peteği geometrileri kullanılmıştır. Şekil 5a) ve 5b)’de 
çekirdek yapıyı oluşturan petek geometrisi ve sandviç 
model oluşturulurken kullanılan koordinat sistemi 
görülmektedir.   

Şekil 6 ANSYS’de katı modeli oluşturulan sandviç 
yapının sonlu eleman modelini göstermektedir. 
Analizlerde yapı bir kiriş olarak kabul edilmiştir. Sandviç 
yapının alt ve üst yüzey tabakaları  Solid 186 ile çekirdek 
malzemesi Shell 281elemanı kullanılarak modellenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. 6.  Sandviç yapının sonlu eleman modeli 

Sandviç yapı parametrik olarak modellenmiş olup, 
istenilen fiziksel özellikler (hücre sayısı, hücre kalınlığı 
gibi) kolayca değiştirilebilmektedir. Oluşturulan modelde 
alt ve üst yüzey levhaların çekirdek ile mükemmel 
birleştiği kabul edilmiştir. Sandviç yapıyı oluşturan 
elemanların malzemesi alüminyumdur. Çalışmada alt ve 
üst yüzey levha kalınlığı  1.016 mm,  çekirdek yüksekliği 
10 mm olarak  alınmıştır. 

 
 

Serbest titreşim yapan  sönümsüz bir sistemin en genel 
haldeki  hareket denklemi matris formunda  aşağıdaki 
gibidir.    

[M]{ x }+[K]{x}=0                     (1) 

Bu denklemde [M] kütle matrisini, [K] ise rijitlik 
matrisini {x}   ise genelleştirilmiş koordinatı 
göstermektedir.   

{x}={X}sinωt                                    (2) 

Sistemin yukarıda  verilen şekilde  harmonik bir hareket 
yaptığı kabul edilip bu  çözüm  (2) denkleminde yerine 
yazılırsa  

[K- 2 M]{X}=0                  (3)  

ifadesi  elde edilir.  Bu ifadede ki   {X}  zamandan 

bağımsız genlikleri,   ise sistemin doğal frekanslarını 
göstermektedir.  Bu denklem  bir özdeğer denklemidir. 
Denklemin öz değerleri sistemin doğal frekanslarını, öz 
vektörleri ise  titreşim biçimlerini göstermektedir. 
ANSYS’te özdeğerler ve  öz vektörler otomatik olarak 
hesaplanmaktadır.  

III. Sonuçlar 
 
Örnek olarak modellenen sandviç yapının serbest 

titreşim karakteristiklerini belirleyebilmek için W 
doğrultusunda (boyuna) 35 adet düzgün altıgen hücre, L 
doğrultusunda(enine) ise 3 adet altıgen hücre alınmıştır. 
Kiriş boyu seçilen hücre sayısına göre belirlenmektedir. 
Üretilen sandviç yapı ile nümerik olarak modellenen 
yapının ankastre-serbest sınır şartındaki frekans 
değerlerinin karşılaştırılması Tablo 1’de verilmiştir.  
Deneysel sonuçlarla ANSYS programı yardımıyla elde 
edilen nümerik sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu tespit 
edildikten sonra çeşitli parametreler için ANSYS 
programı yardımıyla birinci mod için frekans değişimleri 
verilmiştir.   

 
 

 Doğal frekanslar (Hz) 
Delaminasyon türü  ANSYS DENEYSEL 
Delaminasyon yok 248 242 

Ortada del. boyu 20mm 230.6 232 

Ortada del. boyu 30mm 206.6 225 

Ankastre ucdan 20 mm 
uzaklıkta del.  boyu 25mm 

207.5 224 

Ankastre ucdan 50 mm 
uzaklıkta del.  boyu 25mm 

210.7 228 

 
TABLO 1. Deneysel ve nümerik sonuçların karşılaştırılması 

 
 

Lazer   
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Şekil 7. PULSE ölçüm sisteminden alınan delaminasyonsuz sandviç 

yapının  rezonans frekansını ve sönüm oranını gösteren FRF  ve 
coherence (tutarlık) grafiği 

 
 

Şekil 7’de  PULSE titreşim  ölçüm sisteminden alınan 
delaminasyonsuz sandviç yapının  rezonans frekansını ve 
sönüm oranını gösteren FRF grafiği görülmektedir. Bu 
grafikteki rezonans pikleri o moda karşılık gelen doğal 
frenasları göstermektedir. 

Sandviç yapının  ortasında bulunan   deleminasyon 
uzunluğunun  doğal frekans  ve  sönüm oranına etkisi 
Şekil 8’de görülmektedir.  Frekans ve sönüm oranlarının 
değişimi gösterilirken normalize edilmiş değerler 
kullanılmıştır. Yani  gerek doğal frekansı gerekse sönüm 
oranını normalize ederken bulunan değerler  hatasız 
numunenin sahip olduğu değerlere bölünerek   grafikler 
çizilmiştir. Buna göre delaminasyon boyu arttıkça  
rijitliğin azalmasına bağlı olarak frekans değerleri 
düşerken sönüm oranı değerleri ise artmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(c) 

 
Şekil. 8. Sandviç yapının  ortasında bulunan   deleminasyon 
uzunluğunun  doğal frekans  ve  sönüm oranına etkisi  (a) 
Deleminasyonlu yapının geometrisi (b)   Deleminasyon uzunluğuna 
karşı normalize edilmiş frekans (c)   Deleminasyon uzunluğuna karşı 
normalize edilmiş sönüm oranı 

 
 
 
 
 
 

Ldel 

L/2

L
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(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 

 
Şekil. 9. 25 mm uzunluğundaki delaminasyonun  konumunun   doğal 
frekans  ve  sönüm oranına etkisi  (a) Deleminasyonlu yapının 
geometrisi (b)   Deleminasyon uzunluğuna karşı normalize edilmiş 
frekans (c)   Deleminasyon uzunluğuna karşı normalize edilmiş sönüm 
oranı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(c) 

 
Şekil. 10. Sandviç yapının  uç noktalarında  bulunan   kenar 
deleminasyon uzunluğunun  doğal frekans  ve  sönüm oranına etkisi  (a) 
Deleminasyonlu yapının geometrisi (b)   Deleminasyon uzunluğuna 
karşı normalize edilmiş frekans (c)   Deleminasyon uzunluğuna karşı 
normalize edilmiş sönüm oranı 

 
 
 
 
 
 

25 mm 

Xdel

L

25 mm 

Xdel

Ldel 

L

Ldel 
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Şekil 9’da 25 mm uzunluğundaki  sabit delaminasyonun  
konumunun   doğal frekans  ve  sönüm oranına etkisi   
görülmektedir.  Deleminasyon bölgesi kenardan     kirişin 
ortasına doğru hareket ettikçe  frekans değerleri 
düşmektedir. Bu azalma değeri en fazla Xdel/L=0.32 
oranında görülmektedir.  Sönüm oranının değişimine 
bakıldığında yine delaminasyon bölgesi  kirişin orta 
noktasına doğru hareket ettikçe  sönüm oranı değerleri 
artmaktadır.  Bu artış  Xdel/L=0.32 oranında daha azdır.  
Şekil 10 sandviç yapının  uç noktalarında  bulunan   
kenar deleminasyon uzunluğunun  doğal frekans  ve  
sönüm oranına etkisini göstermektedir. Doğal frekanslar 
kenar deleminasyon uzunluğu arttıkça  azalmakta,  
sönüm oranları ise artmaktadır. Sönüm oranındaki bu 
artış 2Ldel/L=0.13 oranında en az olmaktadır.   
Grafiklerden de görüleceği üzere  kirişin ortasında 
bulunan deleminasyonun  uzunluğunun değişimi   frekans 
ve sönüm  oranları için en etkili parametredir.  
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Uç Değer Tabanlı Modelleme ile Belirsiz Kompozit Bir Plakanın  
Deneysel Titreşim Cevap Sınırlarının Tahmin Edilmesi 

 
 A. Seçgin* M. Kara† A. Ozankan‡  
 Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi 
           İzmir İzmir İzmir 
 

 
1Özet—Belirsizlik adı verilen kontrol edilemeyen 

değişkenlikler yapılan titreşim analizlerinde genellikle 
göz ardı edilirler. Ancak daha gerçekçi analizler için 
uygun algoritma veya yöntemlerle bu belirsizlikler 
hesaba katılmalıdır. Bu işlemler için sayısal veya 
deneysel Monte Carlo simülasyonu gibi istatistikî 
teknikler sıklıkla kullanılır. Daha az sayıda Monte Carlo 
verisi kullanabilen uç-değer teorisi tabanlı modelleme ile 
bu belirsizliklerin cevap sınırları elde edilebilir. Bu 
çalışmada, kompozit bir plakanın belirsizlik analizi 
deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde plakanın 
kütlesi belirsiz parametre olarak seçilmiş ve belirsizlik 
normal dağılıma uygun olarak farklı sayılarda küçük 
topaklanmış kütlelerin plakaya eklenmesi ile pratik 
olarak modellenmiştir. Son olarak her bir örneklem için 
titreşim cevapları ölçülmüş ve bir uç değer modeli 
kurularak bu belirsiz cevapların sınırları başarı ile 
tahmin edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: belirsizlik analizi, kompozit plaka, Monte Carlo 
simülasyonu, uç değer tabanlı modelleme 

 
Abstract—Variabilities called uncertainty are 

generally ignored in performed vibration analysis. 
However for more realistic analysis, these uncertainties 
need to be taken into account with appropriate algorithm 
or methods. Statistical techniques such as numerical and 
experimental Monte Carlo simulation are frequently used 
for these operations. The response bounds of 
uncertainties can be successfully obtained by extreme-
value theory based modeling using less number Monte 
Carlo data. In this study, uncertainty analysis of a 
composite plate is experimentally performed. In the 
analyses, plate mass is selected as uncertain parameter 
and uncertainty due to mass variability is practically 
modeled by adding different small lumped masses to 
plate as proper with the normal distribution. Finally, 
vibration responses are measured for each sample and 
bounds of these uncertain results are successfully 
predicted by constructing an extreme value model. 

Keywords: composite plate, uncertainty analysis, Monte Carlo 
simulation, extreme value based modeling 

                                                            
* abdullah.secgin@deu.edu.tr 
† kara.murat@deu.edu.tr 
‡ altay.ozankan@ogr.deu.edu.tr 

 

I. Giriş 

Yapısal-akustik sistemlerin cevap davranışlarında, 
malzeme içerisindeki ve geometrisindeki küçük 
değişkenlikler, zorlama karakteri ve genliğinde ortaya 
çıkan küçük farklılıklar, yapının ilk ve sınır 
koşullarındaki oynaklıklar nedeni ile ortaya çıkabilen bu 
kontrol edilemeyen değişkenlikler “belirsizlik” olarak 
adlandırılır. Genellikle vibro-akustik analizlerde bu 
belirsizlikler göz ardı edilerek, tek bir örnek üzerinden 
analiz yapılır. Fakat daha gerçekçi analizler yapabilmek 
için belirsizliklerin uygun bir şekilde modellenerek 
hesaba katılması gereklidir.   

 
Monte – Carlo simülasyonu özellikle düşük frekans 

belirsizlik analizlerinde en çok kullanılan yöntemlerden 
biridir. Ancak bu tip simülasyonların belirsizlikleri kabul 
edilebilir düzeylerde modelleyebilmeleri için çok sayıda 
simülasyon yapılması gerekmektedir. Bu durum ölçümün 
ve analizlerin verimliliğini azaltmaktadır. Buna karşın, az 
sayıda Monte Carlo verisinden faydalanarak oluşturulan 
uç-değer tabanlı bir istatistikî modelleme ile belirsiz 
sistemin vibro-akustik cevaplarının sınırları 
belirlenebilmektedir [1-3]. 

 
Bu çalışmada, sekiz tabakalı simetrik bir kompozit 

plakanın deneysel belirsizlik analizi gerçekleştirilmiştir.  
Burada, belirsizliğin nedeni olarak kompozit plakalarda 
reçinenin infizyonu nedeni ile plaka kütlesinin plaka 
üzerinde homojen olarak dağılmadığı varsayılmıştır. Bu 
amaçla toplam kütlesi, plaka kütlesinin yaklaşık %5’i 
kadar olan yirmi adet topaklanmış kütle her bir ölçüm  
için plaka üzerine rastgele yerleştirilerek, belirsiz titreşim 
cevap fonksiyonları ölçülmüştür. Zorlama noktasının 
ölçülen mobilite değeri sonsuz plaka sistemi için verilen 
analitik mobilite değerleri ile karşılaştırılmıştır. Son 
olarak, uç-değer tabanlı bir model kurularak plaka 
belirsizliğinin sınırları başarı ile elde edilmiştir.  

II. Matematiksel Bağıntılar 

A. Kompozit bir plakanın eğilme titreşim empedansı 
 
Yapıların yüksek frekanslarda titreşmesi durumunda, 

bu yapının dinamiği, sonsuz/yarı sonsuz yapıya yakınsar. 
x-y düzleminde bulunan sonsuz bir plakanın, eğilme 
kuvvetine karşı yüksek frekansta zorlama noktasındaki 
titreşim cevap fonksiyonlarından biri olan empedans 
analitik olarak [4], 
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                         0
0

1
8F

LZ h c
Y

    ,                  (1) 

 
ile ifade edilir. Burada, 0 0Y v F , mobilite; 0v , 

plakanın  zorlama noktasındaki hızı; 12h  , dönme 

merkezi yarıçapıdır. Plakanın uzama dalga hızı ise 
ortotropik plakalar için; 
 

     L Lx Lyc c c    ,                  (2) 

 
ile ifade edilir. Burada, Lxc  ve Lyc  kompozit plakanın 00 

ve 900 yönündeki uzama dalga hızlarıdır ve  
 

 2
0 1Lx x xyc E     ,   (3a) 

 

 2
0 1Ly y yxc E     ,                  (3b)  

 
ile hesaplanır. Burada, Ex ve Ey, sırasıyla x ve y 
yönlerindeki elastisite modülü; xy  ve yx  Poisson oranı 

ve 0 , plakanın yoğunluğudur. 

 
B. Uç-Değer (EV) tabanlı modelleme 

Bu yöntem istatistikte daha fazla bilinen klasik uç 
değer teorisine (Extreme Value Theory (EVT)) 
dayanmaktadır [3]. Klasik EVT [5], bağımsız, benzer 
olarak dağılımlanmış rastgele değişkenler dizisinin iX , 

 1 2max , ,n nM X X X   özelliğine sahip nM  

değişkeninin istatistiki özelliklerini tanımlayan bir 
yöntemdir. Uç-değer analizinin önemli bir özelliği, bir 
rastgele değişkenin nM  belirli bir sınır değerini ( )z p  

(quantile) aşma olasılığının p (exceedance probability) 
tahmin edilmesidir, yani  Pr ( )nM z p p   şeklinde 

formüle edilebilir (Burada Pr öngörülme fonksiyonudur). 
Stabil bir nM  dağılımı üç asimptotik dağılım tiplerinden 

birine aittir. Bunlar Tip I: Gumbel dağılımı, Tip II: 
Fréchet dağılımı veya Tip III: Weibull dağılımı. Veri 
dağılımının işlenmesi hangi tipe ait olduğu ile yakından 
ilgilidir. Genellikle bu verilerin ön işlemesi için üç farklı 
yöntem mevcuttur: 

 
 Bütün verinin alt veri bloklarına ayrılması, 
 Belirli bir yüksek seviyeli veri eşiğinin kullanımı 

ile sınıflandırma, 
veya 

 En üst-derece (top-order) istatistiklerin seçilmesi.  
Pratik bir sınır belirleme işlemi eşik aşma uç değer 

modeli kullanılarak oluşturulabilir. Sınır, m-gözlemsel 
geri dönüş düzeyi mx  (m-Observational Return Level 

mx ) cinsinden verinin her bir m gözleminin ortalama 

olarak belirlenen düzeyi geçtiği değer olarak belirlenir. 
Fiziksel bir sınırın varolduğu durumlarda elde edilecek 
olan sınır gerçek fiziksel sınırın bir yaklaşımıdır. Ancak 
fiziksel bir sınır yoksa rastgele belirsiz yapılar için 
deterministik bir sınır aramak anlamlı değildir. 

 
Bu durumlarda istatistiksel ölçüler belirlemek daha 

uygundur. Bir Tip 1 eşik modeli için m-gözlemsel geri 
dönüş düzeyi mx  şu şekilde yazılabilir:  

                                                          

logm

mk
x u

n
    

 
.     (4) 

 
Burada m sınır tahminlemenin yapıldığı yığın boyutu, 

n modeli kalibre eden veri örnek boyutu, k en üst-derece 
istatistiği,  ve u  ise model parametreleridir. Tip 1’e ait 
bir uç-değer modeli şu adımlarla belirlenebilir: 

 
Yeterli bir veri örnek sayısı seçimi (n): 
          

       sn N m  .                   (5) 

 
Uygun bir en üst-derece istatistik değeri seçimi (k), k 

veri örnek sayısına (n) bağlı olarak yarı-ampirik şekilde 
şu şekilde seçilebilir [5]:                                 

 

       1.5k n .      (6) 
 
Eşik değerinin seçilmesi (u), eşik değeri k ıncı azalan 

en üst-derece istatistik olarak seçilebilir:                            
 

          knu x .      (7) 

 
 Model parametre,   için maksimum olasılık 

belirleyicisinin hesaplanması: 
     

  
1

1
ˆ   

k

i
i

x - u
k




  .    (8) 

 
Böylelikle Denklem 4’de verilen sınır değeri (quantile) 

tahminleyicisi şu şekilde yeniden yazılabilir: 
 

           ˆ( ) log kn

mk
q m x

n
    

 


     (9) 

 
Denklem 7, “Weissman tahminleyicisi” olarak 

adlandırılır. Tahmin edilen sınırların yaklaşık güvenilirlik 
aralıkları şu şekilde hesaplanabilir [6]: 

 

        1/2
2

2
2

1

6mx n n k

k
q c R

k

 
 

   
 


  (10) 
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Burada, log( / )n km n  , ( )( )nc q nq ne   , 
1 2

1

k

k n
R n

 


  , ve 2,718e    . 

III. Simetrik Kompozit Plakanın Analizleri 

A. Genel bilgiler 
Bu çalışmada, özellikleri Tablo 1’de görülen (0-90-0-

90-90-0-90-0) oryantasyona sahip sekiz tabakalı 
kompozit plakanın deneysel belirsizlik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Burada, belirsizliğin nedeni olarak 
kompozit plakalarda reçinenin infizyonu nedeni ile plaka 
kütlesinin plaka üzerinde homojen olarak dağılmadığı 
varsayılmıştır. Bu amaçla, plakanın toplam ağırlığının 
%5’i kadar topaklanmış kütle plakanın üzerinde rastgele 
yer değiştirilerek, zorlama noktasının mobiliteleri ve 
rastgele bir noktanın transfer mobiliteleri 10-1000 Hz 
aralığı için elde edilmiştir. Toplam üç zorlama noktası 
seti için 60 adet ölçüm gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de 
zorlama noktaları daire içerisine alınarak diğer ölçüm 
noktaları ile birlikte gösterilmiştir. 

 

Özellikler Değer

Fiber yönündeki uzunluk ( a ) [m] 0,5 

Fibere dik yöndeki uzunluk (b) [m] 0,6 

Kalınlık (h) [mm] 2,50 

Fiber yönündeki elastisite modülü (E1) [GPa] 21,30 

Fibere dik yöndeki elastisite modülü (E2) [GPa] 21,1 

Kayma modülü (G) [MPa] 3003 

Poisson oranı ( 12 ) 0,161 
TABLO 1. Kompozit plakanın özellikleri 

 
B. Plakanın deneysel belirsizlik analizi 

Şekil 1a’da görüldüğü gibi plaka esnek iplerle asılarak 
serbest sınır koşulunun sağlanması amaçlanmıştır. 
Burada, titreştirici mümkün olduğunca sınır koşulu 
yaratmayacak şekilde bağlanmıştır (Şekil 1b).  

 

 

  
       a)                             b) 

Şekil 1. Sönüm kayıp faktörünün belirlenmesi için kullanılan deney düzeneği a) deney düzeneği, b) titreştiricinin bağlantısı 

 
C. Uç değer teorisine bağlı modelleme ile belirsizliklerin 
üst sınırlarının tahmini 

Bu bölümde kompozit plaka için elde edilen deneysel 
verilerden bir uç değer modeli Bölüm II.B’de anlatılan 
prosedüre göre 60 adet belirsiz veri için kurulmuştur. 
Buna göre, modelin istatistiki parametreleri; i) Veri örnek 

sayısı (n): 60 1200n m   , ii) En üst-derece istatistik 

değeri 1.5 12k n  , olarak seçilmiştir. Modeli 
oluşturulan verinin Tip 1’e uygunluğu Hasofer-Wang 
testi ile özellikle rezonans bölgeleri için elde edilerek 
Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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   d)          e)            f) 

Şekil 2. Hasofer-Wang test sonuçları a) 61 Hz; b) 179 Hz; c) 264 Hz; d) 419 Hz; e) 536 Hz; f) 657 Hz 
 

Ölçülen zorlama noktası ve transfer mobilite 
spektrumları, uç değer modelleme ile elde edilen cevap 
sınırları ile birlikte sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de 
sunulmuştur. Deneylerin doğruluğu sonlu sistemlerin 
serbest sınır koşulu için analitik çözümlerinin 
olmamasından dolayı sonsuz sistemlerin zorlama 
noktası analitik mobilite değerleri ile karşılaştırılmıştır.  
Bilindiği gibi sonsuz sistemlerin analitik çözümlerinin 
sonlu sistem çözümleri ile karşılaştırılması ancak yüksek 
frekans bölgesinde anlamlıdır. Bu bağlamda, elde edilen 
deneysel sonuçların ortalama değerlerinin analitik 
sonuçlara yüksek frekanslara doğru gidildikçe 
yakınsaması yapılan deneylerin doğruluğunu açıkça 
göstermektedir.    

 
Uç-değer modeli ile elde edilen sınır ve güvenlik 

değerleri Şekil 3 ve Şekil 4’de görüldüğü üzere yine 
başarı ile elde edilmiştir. Bununla birlikte, belirsizliğin 
zorlama noktası cevapları üzerindeki etkisi transfer 
noktalarına göre daha düşük seviyelerdedir. Sonuç 
olarak yapı üzerindeki homojen olmayan kütle 
dağılımının zorlama noktasından uzaklaşıldıkça etkisi 
çok daha fazla olmaktadır ve bu yüzden tasarımlarda bu 
oynaklığın hesaba katılması gerektiği açıktır.  

  IV. Sonuç 

Bu çalışmada homojen olmayan kütle dağılımına 
sahip bir kompozit plakanın cevap sınırları uç değer 
teorisine dayanarak elde edilmiştir. Veri olarak çok 

sayıda deneysel mobilite ölçümleri kullanılmıştır. 
Doğrulama çalışması için zorlama noktasının belirsiz 
mobilite cevapları sonsuz plaka mobilitesi ile 
karşılaştırılmıştır, daha sonra bu veri seti uç-değer 
teorisine göre modellenerek plakanın cevap sınırları 
başarılı bir şekilde elde edilmiştir. 
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c) 

Şekil 3. Plakanın zorlama noktası mobilitesinin deneysel belirsizlik cevapları ve sınır tahminlemesi (gri: belirsizlik verileri, kesikli siyah çizgi: 
belirsizlik ortalaması, x-siyah çizgi: sonsuz plaka mobilitesi, düz siyah: tahmin edilen üst sınır değeri, noktalı siyah: güven aralıklı tahmin edilen üst sınır 

değeri) 
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c) 

Şekil 4. Plakanın transfer mobilitesinin deneysel belirsizlik cevapları ve sınır tahminlemesi (gri: belirsizlik verileri, kesikli siyah çizgi:belirsizlik 
ortalaması, düz siyah: tahmin edilen üst sınır değeri, noktalı siyah: güven aralıklı tahmin edilen üst sınır değeri)
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Özet—Son yıllarda, canlı gruplarının incelenmesiyle 
sürü zekası konusu yaygın bir hale gelmiştir. Sürü 
yaklaşımı tek birey bazında mümkün olmayan 
hesaplamalara imkan veren genel bir yaklaşımdır. Bu 
çalışmada, stabiliteyi ölçmek için sürü ajan entropileri 
ölçülmüş ve sürü dağılımına bağlı değişimi 
incelenmiştir. Bu ölçümler, kara mayını algılama 
robotlarıyla aynı davranışsal kurallara dayanmaktadır.  
Sürünün görevi ise alanı mayına karşı kolayca ve 
güvenli bir şekilde otomatik olarak taramaktır.  Shannon 
entropisine dayanan bir stabilite formulü geliştirilmiş ve 
sürü stabilitesi niceliksel olarak on farklı konfigürasyon 
için gösterilmiştir. İki ayri olasılık formülü verilmiş, ve 
farkları grafikler üzerinden dile getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Entropi, Sürü entropisi , Stabilite, Sürü 
stabilitesi 

Abstract—Swarm approach is a general approach 
that allows calculations which are impossible for any 
single agent. In this paper, the aim is measuring the 
entropy of a swarm of agents to observe the stability. 
These measurements are based on the parameters of 
behavioral rules of landmine detection robots. The task 
of this swarm is to autonomously sweep an area for 
mines quickly and safely. So an entropic formula,which 
is based on Shannon entropy, is developed and 
represented to make a quantitative approach to swarm 
stability. Two different probability functions are 
developed and differences are discussed in detail.  An 
overview to swarm intelligence, swarm stability and 
entropy is included. 

Keywords: Entropy , Entropy of Swarms, Stability, Swarm 
Stability1 

I. Giriş 
Sürü zekası kavramı, sürü halinde hareket eden 

canlıların incelenmesiyle çıkmıştır. Bu kavram 
mühendislik alanında farklı konulara uyarlabilecek bir 
kavram olup büyüyerek gelişmektedir. Sürüleri entropi 
cinsinden ifade edebilmek bu çalışmalara bir örnektir ve 
bu bildirinin de esasını teşkil etmektedir. 

Steven V. Viscido ve arkadaşları 2004’te yaptıları 
çalışmada, polarite, grup hızı ve bireyler arası boşluk 
                                                           
*  kemalhasirci@std.iyte.edu.tr 
† mehmetkiraz@std.iyte.edu.tr 
‡ serhanozdemir@iyte.edu.tr 
§ gzm.rsln@gmail.com 

gibi karakteristik özelliklerin balık sürüsü  bireylerini 
derinden etkilediğini savunmuşlardır.  Ama, bu grup 
seviyesinde oluşan karakteristik özellikler: tek üyenin 
kontrolünde değil, bütün üyeler arasındaki davranışsal 
etkileşimin toplu sonucudur. Grubun oluşturduğu  üyeler 
arası ilişki ve davranışlar karmaşık ve az 
anlaşılmaktadır.  

Bu sayede, balıklar arasındaki çekme ve itme, 
hizalanma ve rastgele kuvvetler modellenmiştir.Hem 
gerçek balıklarda hem de simüle edilmiş balıklarda 
polarize edilmiş grupların polarize edilmemiş 
gruplardan daha hızlı olduğu görülmüştür.[1] 

Chad M. Topaz ve arkadaşları  2008 ‘de yaptıları 
çalışmada çekirge sürülerinin göçlerinin birey tabanli 
kinematik modelini oluşturmuşlardır. Bu model sosyal 
etkileşim, yerçekimi, rüzgar ve yer sınırlarının etkisini 
kapsamaktadır. Numerik simulasyonlar ve istatistiksel 
mekaniğin araçları yani H-stable kavramı kullanılarak 
model elde edilmiştir. Boş uzay (rüzgarsız ve yer 
çekimsiz ortam) sürüleri için, çekirge sayısı arttıkça, 
eğer H-stable özelliğini sağlıyorsa sürü sabit yoğunluklu 
kristal örgüye ulaşır. Buna karşın, eğer katastropik 
yapıda ise sürü daha yoğun hale gelir. Boş uzayda  H-
stable özelliğini sağlayan sürüler için ,yerçekimi grubun 
yerleşmesini ve kristal örgü şeklini almasına neden olur. 
Rüzgar ise, tüm bireyler durağan hale gelinceye kadar , 
sürünün zemin boyunca dağılmasını sağlar. [2] 

Jaydev P. Desai ve arkadaşları 1998’deki 
çalışmalarında, lineer olmayan kontrol teorisini 
kullanarak mobil robotların kontrol oluşturma 
stratejilerini incelemişlerdir. Bu çalışmalarında, tek 
robot hareketinin kontrol edilme problemini çözmek için 
bir veya iki lider robot üzerine odaklanmışlardır. 
Bununla beraber, çoklu hareket eden robot sistemlerinin 
kontrolünün oluşumu geri besleme yasalarıyla 
incelemişlerdir. Bir lideri takip eden ve sadece bölgesel 
sensör bilgisini kullanan bir kontrol yöntemi 
sunmuşlardır. Bağıl uzaklığı ve yönelimi dengede 
tutmak, sıfır dinamik sistemlerin dengede olduğunu 
göstermek için geri besleme doğrusallaştırma yöntemini 
kullanmışlardır.  Bu kontrol kuralları çok büyük 
sayıdaki robotlarda kullanılabilir.[3] 

James Kennedy ve Russell Eberhart (1995), sürüler 
için sürekli lineer fonksiyonların optimize edilmesi 
yöntemi  üzerine çalışmışlardır. Bu yöntem sosyal 
modellerin simüle edilmesi ile elde edilmiştir. Bu 

52



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   
 

 

çalışmada, sürü parçalarının optimizasyon kavramını 
öncü açısından incelenmiş ve sosyal simulasyondan en 
iyi haline kadar gelişim süreçleri gösterilmiştir.[4] 

Naomi Leonard ve Edward Fiorelli (2001), 
çalışmalarında yapay potansiyelleri ve gerçek liderleri 
kullanarak, koordineli ve dağınık kontrollü çoklu 
otonom araçlar için bir yapı oluşturmuşlardır. Yapay 
potansiyeller, komşu araçlar arasında etkileşim kontrol 
kuvvetleri tanımlamış ve istenen araçlar arası boşluğu 
sağlamak için tasarlanmıştır. Gerçek bir lider, araçları 
bir sonraki yapay potansiyel ile komşusunu etkileyen 
,hareketli bir referans noktasıdır. Gerçek liderler grup 
geometrisini hareket ettirmek ve grubun hareketini 
yönlendirmek için kullanırlar. Bu yaklaşım, kinetik 
enerji ve yapay potansiyel enerjisini kullanarak , 
lyapunov fonksiyonunun kapalı sistem stabilitesini 
geliştirmesi için bir alt yapı sağlar.  Asimtotik stabiliteye 
ulaşmak için dağıtıcı kontrol terimleri dahil edilmiştir. 
[5] 

Veysel gazi ve Kevin M. Passino(2003) 
çalışmasında, ,n-boyutlu uzayda sürü toplanması için  
sürekli zaman sürü modelini belirlemişler ve onun 
stabilite özelliklerini incelemişlerdir. Sonlu zamanda 
bireylerin(otonom ajanların) birbirine bağlı bir sürü 
oluşturduğunu göstermişlerdir. Daha da fazlası, sadece 
sürü modeli parametrelerine bağlı olan sürü 
boyutlarının, üzerinde belirgin bir sınır olduğunu elde 
etmişler. [6] 

Yang Liu, Passino, K. and Polycarpou, M (2003) 
yaptıkları çalışmada, koordinasyonlu sürü 
davranışlarının aynı zamanda otonom sürü robotlarında 
da olabileceğini savunmuşlardır. Sürülerde ‘uyum’ 
stabilite özelliği olarak karakterize edilmiştir. Her 
sonsuzu büyüklükteki sürü üyelerinin yakınlık sensörü 
vardır ve komşu pozisyon sensörü sadece gecikmeli 
pozisyon bilgisi sağlar. Otonom araç takımlarının 
koordinasyon mekanizmasını anlamak isteyen biri için  
böyle stabilite analizleri önemli temeldir. Böyle 
durumlarda bireyler arası iletişim kanalları 
mükemmelden azdır ve çarpışmadan kaçınılmalıdır. [7] 

Sayantani Bhattacharya (2009) ve arkadaşları 
çalışmalarında, klasik en iyi parçacık sürü 
optimizasyonu dinamiğine, üç alternatif genişletme 
önermiştir ve standart parçaçık sürü algoritmasını kendi 
performanslarıyla karşılaştırmışlardır. Birinci 
genişletme, Lyapunov stabilite teoreminenden gelen en 
iyi düzeydeki parçaçık dinamiğine  matematiksel temel  
sağlar. Bölgesel ve küresel kapsamının bu dinamiği 
çekmesi klasik olandan daha büyük yakınsak hıza ve 
daha iyi kesinliğe neden olur. İkinci genişletme, negatif 
rastgele ağırlıklı bireysel parçaçıkların pozisyonla ilgili 
terimleri ile hız uyumu arttırılmıştır. Üçüncü genşletme 
ise, atalet terimleri yerine negatif pozisyon terimleri 
kullanılmasıdır.[8] 

Gazi, V. and Passino, K. (2004) yaptıkları 
çalışmada,n-boyutlu uzayda itme,çekme veya nötr 
profile göre hareket eden birey bazlı m-üyeli sürekli 

zaman sürü modelini belirlemişlerdir. Hareket eden her 
birey üç faktöre göre kararlaştırılmıştır: uzak mesafedeki 
diğer bireylerin çekimi, kısa mesafedeki diğer bireylerin 
itmesi ve çekme/itme profilinin daha uygun bölgelere 
çekimi( veya daha uygunsuz bölgelerden itmesi). Sürü 
hareketinden meydana gelen davranış, bireyler arası 
etkileşimin ve sürü üyelerinin eş zamanlı etkileşiminin 
sonucudur. Çalışmalarında, farklı profiller için sürülerin 
toplu davranışlarının stabilite özelliklerini 
incelemişlerdir ve daha uygun bölge profilleri için toplu 
yaklaşım koşulları sağlamışlardır.[9] 

Stabilite, sürü olarak kalmayı ifade eder ve entropi 
ile ölçülür. Entropi bireyler arası uzaklık ve grup hızı vs. 
Gibi parametrelere bağlı olarak, belirli bir  zaman 
aralığında sürü durumuna göre stabiliteyi ölçer. Bu 
çalışmada ifade edilen entropi, ne kadar ‘ilginç’ yada ‘ 
şaşırtıcı’ olan bir takım tepkinin büyüklüğünü ölçer. 
[10]’da Shannon’ nın entropisi hakkında derin bir 
inceleme bulurken, entropi bilgisine dayalı etkileşimli 
bir model [11]’de önerilmiştir. Bu çalışmanın temelini 
oluşturan Shannon’ın entropisi, bizim çalışmamızda da 
kullanılmıştır. Bir önceki [12] ‘ sürü ve kaya mayını 
algılayan robotlar için entropic modelleme’ adlı 
çalışmada, sürü stabilitesini ve sürü entropisini 
tanımlamak için Tsallis entropisi kullanılmıştır. 
Stabilitenin entropi ile öçlçümü bile kullanışlı 
,zorlamayan bir yöntemdir. Yöntem hakıında detaylı 
bilgi bildirinin sonraki bölümlerinde anlatılmıştır.  

Bu bildiride, ajanların birbirleriyle etkileşebildiği, 
iletişim kurabildiği ve kolayca birlikte hareket edebildiği 
bir hizanın olma olasılığını gösteren gözlemsel olmayan 
teorik bir yöntem sunulmuştur. 

II. Sürüler 
Son zamanlarda yapılan araştırmalarda doğada 

bulunan canlı ve cansız varlıklar örnek alınmaktadır. 
Biyoloji, kimya gibi bilim dallarında etkin olan bu 
araştırmalar artık mühendislikte de sıkça görülmeye 
başlamıştır. Doğanın bir parçası olan canlı sürüleri de 
hem biyoloji hem de mühendislik alanının önemli bir 
unsuru haline gelmiştir. 

Sürü terminolojisi, bir grup bağımsız bireysel 
dinamiği olan fakat derinden bağlanmış davranış 
gösteren ajanlar anlamına gelmektedir. Başka bir 
ifadeyle, çok ajanlı dinamik sistemlerdir.   Biyoloji 
dalında  farklı canlılar için bir çok eş anlamlı sürü  
ifadesi bulunmaktadır. Sinek ve arılar için ‘colonies’, 
kuşlar için ‘flocks’, balıklar için ‘schools’, antiloplar 
için ‘herds’, kurtlar için ‘packs’ gibi sürü ifadeleri 
bulunmaktadır. Sürülerin koordinasyonlu davranışı, 
biyoloji dalındaki araştırmacıların ve bilim adamlarının 
ilhisini çekerken, mühendisler de bu davranışa hayran 
kalmışlardır. Mühendislik tarafından bakıldığında, 
biyolojik sürülerin davranışını , çok ajanlı dinamik 
sistemlerde kullanmak kullanışlı olmaktadır. Bu 
biyolojik sistemler dağılmış işbirlikçi kontrollerinin, 
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koordinasyonun ve otonom çok ajanlı dinamik 
sistemlerin öğrenme stratejilerinin geliştirlmesinde 
rehber olarak kullanılabilir. Yani, böyle yüksek 
otomasyonlu sistemler, biyolojik sürülerin 
modellenmesinden, koordinasyon stratejilerinden ve 
grup dinamiğinin grup amacına ulaştğının analiz 
edilmesinden yararlanılmaktadır. Biyoloji ve 
mühendislik arasındaki bu yakın bağlantı, sürülerin 
birleşmiş görüntüsü olarak anılmaktadır.  

Benzer bir sürü bakış açısı geliştirmek için, ilk 
olarak duyu kapasitesine , işlem kabiliyetine, 
haberleşme kabiliyetine, aktüatör ile faaliyete geçme 
özelliklerine sahip ajanlar tanımlanmalıdır. Sensör ve 
aktüatör sınırlamaları, sınırlı ajan işlemleri boyunca 
oluşan hatalar, ajanları hataya yatkın hale getirir. [13] 

Sürüler, toplu uyarlanmış davranışların basit 
bölgesel birbirini etkileyen organizmaların 
toplanmasıdır. Kullanılabilirlik düşüncesi,  meydana 
gelen sürü davranışı ve işbirlikçi sosyal davranış evrimi 
arasında bağlantı sağlar. [14] 

N ajanlı bir sürüde her bir ajan bir tasarlanan 
davranışa ve bir amaca ulaşmak için iş birliği içindedir. 
Bu belirgin toplanma zekası, büyük grupların basit 
ajanlarından ortaya çıkmaktadır. Ajanlar, hareketlerini 
idare etmek ve bütün grup arasında etkileşim ile, basit 
bölgesel kuralları kullanarak amaçlarına ulaşır. Grubun 
hareketlerinin toplanması ile bir tür kendini örgütleme 
meydana gelir. [15] 

III. Sürü Zekası Karakterizasyonu 
Sürü olmanın ana fikri, merkezi olmayan, kendi 

başına hareket eden ve birbirleriyle bölgesel 
haberleşelebilen basit ajanların bir araya getirilmesidir. 
Bu onların lider veya ana kurallar olmadan birlikte 
hareket etmesini sağlar. 

Sürü zekası, merkezlenmemiş kontrolü ve kendi 
başına hareketi kullanan bireylerden oluşan doğal ve 
yapay sistemlerle ilgilenir. Özellikle, bireylerin 
birbirleriyle veya çevreyle olan bölgesel etkileşimi 
sonucu oluşan ortak davranışlar üzerine odaklanır.  

Alt üst örgütlenmesinin aksine, insan etkileşimini 
karakterize eder, sosyal türler, merkezi emirler ve 
kontrol yapısı olmadan bütünüyle alt üst yaklaşımını 
kullanarak ortak amaca ulaşırlar. [16] 

Bu bildiride amaç kara mayını algılama robot 
sürülerinin stabilitesinin entropi ile ölçülmesi 
olduğundan, bundan sonraki bölümlerde ajanların basit 
davranış kuralları gösterilecek.  

 
Stabilitenin karakterizasyonu 

Sürü zekasının yakınlık, çeşit, tepki çeşitliliği, uyum 
yeteneği ve stabilite gibi bir çok temel prensipleri 
vardır.[15] stabilite sürülerin temel özelliğidir. Çünkü 
stabilite olmadan sürülerin bir amaca ulaşması mümkün 
değildir. Stabilite hareket sırasında sürünün bağlılığını 
karakterize eder. Stabiliteyi matematiksel olarak 

tanımlamak için, bağıl hız ve gruptakilerin komşu 
üyelere uzaklıkları ölçüt olarak uygulanır. Bu bildiride 
stabilite farklı olarak entropi ile tanımlanacak. Doğada 
mekanik yada biyolojik sürü fark etmeksizin,  grubun 
çekici arayarak ve iticilerden kaçınarak hareket 
edebilmesi için bazı çekme veya itme profilleri 
bulunmalıdır. 

Sürülerin, çekim/ itme profilleriyle oluşan denge 
konumuna yakınsak veya bağlı kalmasını 
gözlemleyerek, sürü stabilitesi analiz edilebilir.[15] bu 
parametrelere gore entropi ölçümleri sürülerin nasıl 
stabil olduklarını gösterebilir. 

 

 
Şekil 1. Çekme/itme profili [15] 

IV. Entropinin Tanımı 
Problemleri çözerken her bireyde birçok bilgi 

olabilir. Bazen bu bilginin bir kısmı bireyin komşusu 
için kullanışlı olabilir(a), ama kullanışsız da olabilir (b) . 
bu yüzden, etkileşimden once bilginin kalitesi 
değerlendirilmelidir. Bu durumda, entropi bilgisi iyi 
seçim olabilir.[8] 

Shannon (1948) bilginin belirsizliğini ifade etmek 
için bilgi teorisi ve önerilen bilgi entropisine entropiyi 
tanımlamıştır. Bir sistemde yüksek bilgili entropi, 
yüksek belirsizlik, düzensizlik yada değişkenlik ile eş 
değerdir.   

Shannon tarafından entropi şöyle tanımlanmıştır; 
 

                    (1)                                   

Burada bilgi bits birimiyle verilmiştir, 
  ve Shannon’un entropisi bütün 

tepkilerin ortalamasıdır. Görüldüğü üzere, 
h=  ifadesi r oranıyla verilen tepkinin 
olasılığıyla çarpılmıştır. 

Bu tanım, düşük olasılıktaki tepkilerin toplam 
entropiyi etkilemediğini göstermektedir. Çünkü, p→0, 
h→∞ iken -0log0 ifadesi 0 a ulaşır. Ayrıca,yüksek 
olasılıktaki tepkiler toplam entropiye çok fazla katkıda 
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bulunmaz. Çünkü,  p→∞, h→0 iken düşük frekansta 
belirlenirler. 

V. Metot ve Uygulamalar 
A.  Sürülerin entropi için olasılık fonksiyonları 

Çalışma boyunca genel entropi formülüne 
uygulanması için bir olasılık fonksiyonunun bulunması 
amaçlanmıştır.(1) 

 

 

Bir sürünün entropi formülünün olasılık 
fonksiyonunun hesaplanması için 2 metot 
geliştirilmiştir;olasılık fonksiyonu her bir robotun 
yerleşim bölgelerindeki robot dağılımına göre 
tasarlanmıştır. 

 

                                             (2)                                                                                                                             

                                                (3) 

Her bir ajanın bulunduğu, varsayılan bir alanda 
(75x20),ni i’nci ajanın yerleşim bölgesindeki ajan 

sayısını, mi  kablosuz iletişim alanında algılanabilen 
ajan sayısını, j ise tüm alandaki toplam robot sayısını 
temsil etmektedir. 

Aşağıdaki şekilde görülen alan javada üretilmiş ve 
10 ajan 0’dan 9’a numaralanmıştır. 

 

 
Şekil 2. Javada üretilmiştir. 

Tüm ajanlar her bir durum veya zaman için rastgele 
olarak yerleştirilmiştir. Koordinatlar programdan 
görülebilir. Verilen örnek alandaki koordinasyon verisi 
aşağıdaki şekil 3’te görülebilir. 
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Şekil 3. Ajanların rastgele sıralandığı 10 durum                                                                                                                                                   

Ajanların entropisi 10 defa hesaplanmış olup 
Tablo 1’de görülmektedir. 
 

 
 
Formül 2’ye bakıldığında, mi terimi yerleşim 

bölgesinde algılanan ilk ajanlar olarak sadeleştirilir 
ve ifade yerleşim bölgesinde olabilecek maksimum 
robot sayısına bölünür.(kendi dışındaki tüm 
robotlar; j-1) Bu bize her bir robot için diğer 
ajanları yerleşim bölgesinde tutma olanağı 
vermektedir. Tüm olasılık toplandıktan sonra 
ortalama almak için toplam ajan sayısına bölünür. 

 

Son olarak, sonuçlar toplanıp genel entropi 
formülüne(4.1) uygulandığında entropi değerleri 
bulunmuştur. 

Formül 5.2’ye bakıldığında, 
 

 
(2)den farklı olarak her bir olasılık fonksiyonu 

toplanmamıştır. Yani entropi değeri her bir ajan için 
istenilen zamanlarda bulunmuştur ve son olarak her 
bir durum/zaman için olan tüm entropi değerleri 
toplanmıştır.
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Grafik 1: 1. Olasılık fonksiyonu için entropi değişimi 
 

B. Sonuçlar 
5.durumda entropi minimum düzeydedir,çünkü 

ajanlar birbirlerine yaklaşmaktadır. Bu olay 
saptanan bir alanda mayın veya bir nesne keşfi 
sırasında gerçekleşebilir. Çünkü böyle bir 
hareketten sonra ajanlar birbirlerine yaklaşarak 
birbirlerine görünür hale gelmektedirler. 7. 

durumda, bölgede görülen büyük bir engelden 
sonra entropi en yüksek halini almıştır,çünkü 
burada ajanlar arasındaki uzaklık en yüksek 
haldedir. Bu noktada sürü olma daha zor bir 
duruma gelmiştir çünkü ajanlar arasındaki iletişim 
minimum düzeye gelmiştir. 

 

 
 

Grafik 2: 2. Olasılık fonksiyonu için entropi değişimi 
 

Bu metotta ise grafik 2’den görüldüğü üzere 
değerler kullanılan metot nedeniyle daha yüksek 
rakamlarda dolaşmaktadır.Ancak grafiğin yapısı 
fazla değişmemiştir. Sadece 9. durumda, bir önceki 
grafikte bir eğim varken 9. durumda ani bir düşüş 
vardır. 

VI. Tartışma 
Bu bildiride her bir ajanın birbirinin yerleşim 

bölgesinde olduğunu,yani, ajanların belirli bir 

aralıkta durduğunu gösteren iki tane olasılık 
fonksiyonu geliştirilmiştir. Grafiklerde görüldüğü 
üzere entropi ajanların yerdeğiştirmesine göre 
değişmektedir. 

Entropi ve stabilite birbirleriyle ters orantılıdır, 
yani yüksek bir entropi değeri düşük stabiliteyi 
gösterir. Bunun anlamı entropi en yüksek değerini 
aldığında ajanlar arasındaki uzaklık da en yüksek 
halini alır. Ajanlar mayın ya da bir obje keşfine 
çıktığında birbirlerine yaklaşırlar ve entropi değeri 
düşer. 
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Shannon entropi formülünün karakteristiği 
nedeniyle,düşük olasılık yüksek entropiye, yüksek 
olasılık ise düşük entropiye sebep olur. Bu sonuçlar 
da sürünün stabil olup olmadığını gösterir. 
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Özet—Sayılabilir veya nitelendirilebilir akış 
çalışmalarında sınıflandırmada kullanılan tekniklerden 
birisi Hurst üsteli denen bir değişken hesabıdır. Bu 
değişken sistem dinamiği ile ilgili bir fikir verip detaylı 
analize olanak sağlar. Ancak literatürde eksik olan bir 
husus Hurst üstelinin averajlama veya R/S analizinde 
yapılan bölümlere ne kadar hassas olduğudur. Bir durum 
analizi olarak verilen trafik akış örneğinde, trafik 
çalışmalarında olduğu gibi verilerin averajlanarak 
verilmesi durumunda bu üstelin nasıl değiştiği 
araştırılmış, ve aynı çalışma bölünme hususunda da 
yapılmıştır. Sonuçlar, literatürde karşılaşılan çoğu 
çalışmanın güvenilirliğinin düşük olması gerektiğini 
göstermektedir. Zira Hurst üsteli hem averajlamaya hem 
de bölüm sayılarına bağlı olarak değişimler 
göstermektedir. Bu iki parametre arasında averajlamaya 
karşı daha hassas olduğu, ve artan averajlama 
değerlerinde Hurst üstelinin büyüme eğilimi gösterdiği 
görülmüştür. Diğer önemli bir sonuç ise eğer 
araştırmacıların elinde hazır averajlanmış veri varsa 
tutarlı sonuçlar için bölünmeyi bir minimumda tutmaları 
gerekliliğidir. 

Anahtar kelimeler: averajlama, Hurst üsteli, R/S analizi, trafik akışı, 
veri bölünmesi1 

 
Abstract—In the quantifiable or describable flow 

studies, one of the techniques used in the classification is 
a variable calculation called Hurst exponent. The 
variable proffers an idea about the system dynamics and 
gives the opportunity for doing a detailed analysis. 
However, no study is carried out in the literature to 
determine the extent to which the Hurst exponent is 
susceptible  to averaging and division of data. In this 
study, the traffic flow is considered as an example and 
the effects of the averaging and division of the data on 
the Hurst exponent are investigated. The results show 
that the reliability of the studies related to the Hurst 
exponent would be questioned since the Hurst exponent 
changes depending on the averaging and division. The 
Hurst exponent is more liable to the averaging than the 
division and it tends to increase with rising of averaging 
values. Another important result is that if researchers 
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† serhanozdemir@iyte.edu.tr 
 

have averaged data, they should hold the division at the 
minimum level. 

Keywords: averaging, Hurst exponent, R/S analysis, traffic flow, 
data division 

I Giriş 
Dinamik bir sistemde veri averajlaması farklı 

çıkarımlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada, bir 
dinamik sistemin zaman-serisi verisinde averajlama 
yapılmasının Hurst üsteli değerini ne yönde 
etkileyeceğinin araştırılması yapılmıştır. Yazarlar, araç 
bazında trafik hızı verisini kullanarak sistem dinamiğinin 
Hurst üsteli açısından nasıl değiştiğini incelemiştir. Veri 
analizinde çözünürlüğün önemli bir faktör olduğu ve 
çözünürlüğe bağlı olarak sistemin Hurst üsteli ile 
karakterizasyonunun değişebileceği gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

Literatürde Hurst üsteli üzerinden yapılan çeşitli 
çalışmalar vardır. Örneğin, finans alanında [1] [2], rüzgar 
hızı dinamiğinde [3], ozon zaman serisinin 
karakterizasyonunda [4], elektrik bedellerinin 
dinamiğinde [5], trafiğin fraktal yapısının incelenmesinde 
[6], trafik dinamiğinin araştırılmasında [7] ve sismik 
araştırmalar [8] gibi farklı çalışmalarda Hurst üsteli ile 
ilgili bulgulara yer verilmiştir. Bu çalışmada da farklı 
averajlamalardaki trafik hızı verisi kullanılarak Hurst 
üstelinin değişimi üzerine hesaplamalar yapılmıştır. 

II. Hurst Üsteli ve R/S analizi 
Hurst üsteli (H) temel olarak bir zaman-serisi verisini 

karakterize etmektedir. Hurst üsteli 0 ile 1 arasında 
( 1H0  ) bir değer almaktadır. Hurst üsteli değeri üç 
sınıfa ayrılabilir. Örneğin H değeri 0.5 ise, difüzyon 
açısından dinamik sistem Brown hareketi göstermektedir. 
Bu değer 0.5’in üstüne çıkarsa sistem uzun menzilli, 
pozitif korelasyona sahip olma yönünde ısrarcı bir 
karakter sergileyecektir. Eğer sistemin H değeri 0.5’in 
altında kalıyorsa o halde negatif korelasyona sahip bir 
difüzyon durumu ortaya çıkacaktır. Bu üç farklı sınıflama 
sırasıyla normal difüzyon, difüzyon-üstü (superdiffusion) 
ve difüzyon-altı (subdiffusion) olarak adlandırılmıştır. 

Bu çalışmada, Hurst üsteli değerleri R/S analizi 
(rescaled range analysis) tekniği ile hesaplanmıştır. Bu 
tekniğin temel adımları aşağıda verilmiştir: 

İlk olarak verilen T periyodunda  
veri kümesi için: 

k321 .....,, 
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Ortalama değerin hesaplanması, 
 

                                                                                        (1) 
 

Ortalamadan sapmaların kümülatif değerinin 
hesaplanması, 
 

(2) 
 

Aralık değerin bulunması, 
 

(3) 

Ve standart sapma değerinin bulunması, 
 
 

(4) 
 

İşlemleri yapılır. 

Son adımda               hesaplanır. Daha sonra log  
ve log (T) grafiğinden eğim yardımıyla Hurst üsteli 
hesaplanabilir. 

III. Averajlama ve Hurst Üsteli Bulguları 
Bu çalışmada Menemen-İzmir yönündeki karayolu 

parçasından bir günlük sabah 06:00 ve akşam 21:00 
saatleri arasında toplanan hız ölçümlerinden 
yararlanılmıştır. Ölçüm değerlerine sırasıyla 60, 120 ve 
240 saniyelik averajlama yapılmıştır. Elde edilen üç ayrı 
veri kümesinin farklı bölünme büyüklükleri kullanılarak 
Hurst üsteli değerleri hesaplanmıştır.  

 
A. 60 saniyelik averajlama 

60 saniyelik averajlanan veri sırasıyla 1’den 35, 55, 75 
ve 95’e kadar veri bölünme büyüklükleri altında 
incelenmiştir. Şekil 1’den Şekil 4’e kadar görüleceği 
üzere eğim, bölünme büyüklüğünün artmasına bağlı 
olarak artış göstermektedir. 

 
Şekil. 1. T<= 35 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 
Şekil. 2. T<= 55 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 

 
Şekil. 3. T<= 75 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 

 
Şekil. 4. T<= 95 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 
60 saniyelik averajlamaya bağlı olarak elde grafiklerde 

en düşük eğim 0.1923, en yüksek eğim ise 0.2201 olarak 
bulunmuştur. 
 
B. 120 saniyelik averajlama 

120 saniyelik averajlanan veri sırasıyla 1’den 35, 55, 
75 ve 95’e kadar veri bölünme büyüklükleri altında 
incelenmiştir. Şekil 5’ten Şekil 8’e kadar görüleceği 
üzere bölünme büyüklüğünün artması eğimin artmasına 
neden olmaktadır. 120 saniyelik averajlamada, en düşük 
eğim 0.1882 olarak bulunurken en yüksek eğim 0.2509 
olarak elde edilmiştir. 
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Şekil. 5. T<= 35 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 

 
Şekil. 6. T<= 55 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 
Şekil. 7. T<= 75 için log (R/S) ve log (T) grafiği 
 

 
Şekil. 8. T<= 95 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 

C. 240 saniyelik averajlama 
240 saniyelik averajlanan veri sırasıyla 1’den 35, 55, 

75 ve 95’e kadar veri bölünme büyüklükleri altında 
incelenmiştir. 60 ve 120 saniyelik averajlamalarda 
olduğu gibi 240 saniyelik averajlama ile elde edilen veri 
için bölünme büyüklüğünün artmasına bağlı olarak eğim 
de artmaktadır. Şekil 9 ila Şekil 12’den görüleceği üzere 
en düşük eğim 0.2098 iken en yüksek eğim 0.3373 olarak 
bulunmuştur. 

 

 
Şekil. 9. T<= 35 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 

 
Şekil. 10. T<= 55 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 

 
Şekil. 11. T<= 75 için log (R/S) ve log (T) grafiği 
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Şekil. 12. T<= 95 için log (R/S) ve log (T) grafiği 

 
Yukarıdaki analizlere dayanarak 60, 120 ve 240 

saniyelik averajlamalar ve bölünme büyüklükleri için 
elde edilen Hurst üsteli değerleri Tablo 1’de 
verilmektedir. 

 
  Averajlama Değeri 

  60 
saniye 

120 
saniye 

240 
saniye 

Maksimum 
bölünme 

büyüklüğü 

35 0.1923 0.1882 0.2098 
55 0.2028 0.2080 0.2459 
75 0.2116 

 
0.2308 0.2885 

95 0.2201 0.2509 0.3373 
TABLO 1. Averajlama ve bölünme büyüklükleri ile hesaplanan Hurst 

üsteli değerleri 
 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, sabit bölünme 
büyüklüklerinde averajlama değerleri arttıkça Hurst 
üstelinde de bir artış söz konusudur. Bu artış, yüksek 
bölünmelerde daha açık görülmektedir. Bununla birlikte 
sabit averajlama değerlerinde bölünme büyüklüğü 
arttıkça Hurst üsteli değeri de artmaktadır. En düşük 
eğim, 60 saniyelik averajlama ve 35’e kadar bölünme 
büyüklüğü ile 0.1923 olarak bulunmaktadır. En yüksek 
eğim ise 240 saniyelik averajlama ve 95’e kadar bölünme 
büyüklüğü ile 0.3373 olarak hesaplanmaktadır. 

 

 
     Şekil. 13. Averajlama, bölünme büyüklükleri ve Hurst üstelinin 

gösterimi 

IV. Sonuçlar 
Araştırmacılar zaten hazır averajlanmış veriyle karşı 

karşıya iseler Tablo 1’in ilk satırından görüleceği üzere 
verilerin bölünme büyüklüğü bir minimumda tutulursa 
averajlama ne olursa olsun Hurst üsteli yaklaşık sabit 
kalmaktadır. Bu ise veriyi hazır bulmuş ve averajlama 
miktarını değiştirme şansı olmayan araştırmacılara 
kılavuzluk edecek ve araştırma sonuçlarının hassasiyetini 
artıracak önemli bir bilgidir. Yine Tablo 1’den  
görüleceği üzere ikinci bir çıkarım da şu olacaktır: 
Maalesef yüksek bölünmelerde ve geniş averajlama 
dilimlerinde Hurst üsteli verinin dilimlenmesine göre 
hızlı bir değişim göstermektedir. Çok miktarda veriye 
sahip bir araştırmacı verileri daha fazla sayıya bölmek 
isteyebilir. Bu sayede log (R/S) ve log (T) grafiğinde 
daha geniş bir spektrumu tarayabilecektir. Ancak bu 
noktadan sonra averajlama sorun olarak karşımıza 
çıkmakta ve averajlama arttıkça Hurst değerini 
yükseltmektedir. Bu  bildirinin yazarları tarafından 
araştırmacılara bu noktada averajlamayı tutabilecekleri 
bir minimuma çekmeleri tavsiye edilir.  

Ayrıca, geniş bir hız aralığında heterojen hız dağılımı 
gösteren herhangi bir karayolu segmentinde bir trafik 
akışı nispeten küçük R/S değerleri içereceği için log 
(R/S) ve log (T) grafiklerinde düşük bir eğim verir. 
Sistem difüzyon-altı bölgesinde düşük Hurst değerleri 
üretir. Ancak, aynı bölgede daha yüksek Hurst değerleri 
elde etmenin yolu homojen bir hız dağılımı içerisine 
münferit uç hız değerlerinin gözlemlenmesidir. Öyle ki, 
bu trafik dinamiği düşük bir hız standart sapması 
üretirken aralık (R) değerini yükseltir. Nispeten yüksek 
Hurst üsteli değerleri bu yüzden ortaya çıkarlar. Bu daha 
yüksek Hurst üsteli değerlerinde, uç hız değerlerinin 
münferit olmasının anlamı düşük frekansta 
gerçekleşeceği şeklinde yorumlayabiliriz. Bu ise 
difüzyon-altı bölgesinde nispeten yüksek Hurst üsteli 
değerlerinin trafik akışında çok sık gözlemlenmemesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Difüzyon-altı bölgesinde olup nispeten yüksek Hurst 
üsteli değerlerinin gözlemlenmesinin potansiyel sebepleri 
şunlar olabilmektedir: Çoğunluğun dar bir hız aralığında 
aktığı trafikte, münferit aşırı yavaş ya da aşırı hızlı 
araçların bulunması yüksek Hurst değerine yol açar. 
Sıkışık ama dar bir hız aralığında akan bir trafik buna 
sebep olabilir. Bu durumda uç hızları yaratanlardan bir 
tanesi trafik kurallarını hiçe sayarak yüksek hızda zikzak 
yaparak ilerleyen araçlar olabilir. Trafiğin dar bir hız 
aralığına sıkışmasının iki temel sebebi şunlar olabilir: 
Hem düşük hem de yüksek hız limitlerine harfiyen uyan 
bir sürücü kitlesi ve trafiği o dar hız aralığına zorlayan 
trafik rejimi ya da sıkışıklığı. 

Difüzyon-altı bölgesinde olup aynı zaman 
periyodunda (T) daha düşük Hurst üsteli değerleri elde 
edilmesinin potansiyel sebepleri ise trafik hız dağılımının 
nispeten daha geniş bir aralıkta heterojen ve eşit olduğu, 
hız standart sapmasının nispeten yine büyük olduğu trafik 
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rejimleri olabilmektedir. İzin verilen trafik hızının her iki 
ucunda bulunacak şekilde uygunsuz hızlarda seyretmek 
ve düşünülen rejimi çoğunluğun takip etmesi standart 
sapmayı büyütür ve R/S değerini küçültür. 
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Bir Aracın Önünde Seyreden Aracın Uzaklığının Tek Kamera Kullanarak 
Tahmini 
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Özet—Bu çalışmada, trafikte seyreden bir binek 

aracın konsoluna bağlanmış tek bir CCD kamera ile 
alınan sayısal görüntülerden aracın önünde seyreden 
diğer araçlardan en yakın olanının araca olan uzaklığını 
tahmin etmeyi sağlayan bir yöntem sunulmuştur. Araç 
olma olasılığı olan görüntüleri elde etmek üzere 
görüntüye Gaussian Algoritması ile gürültü giderme 
işlemi uygulanmakta, eşikleme ve Canny algoritması 
uygulanarak kenarlar belirlenmekte, Hough algoritması 
ve  Harris ve Stephens Köşe Bulma algoritması 
kullanılarak görüntüdeki araç olma olasılığı olan aday 
dikdörtgenler belirlenmektedir. Aday dikdörtgenlerin 
araç olup olmadığı konusundaki karar görüntünün her 
hangi bir plaka görüntüsü içerip içermediğine bakılarak 
verilmektedir. Plaka olma potansiyeli taşıyan aday 
dikdörtgenler ise, aday dikdörtgen görüntülerinin en boy 
oranı esas alınarak sınıflandırılmaktadır. Aday 
görüntülerin belirlenmesinde OpenCV (Open Source 
Computer Vision)kütüphanesine ait fonksiyonlar 
kullanılmıştır. Sunulan yöntemle, önde seyreden 
araçlardan en yakın olanının aracına bağıl uzaklığı 
tahmin edilmektedir. Önde seyreden aracın uzaklığı, araç 
görüntüsündeki plakanın boyutu esas alınarak tahmin 
edilmektedir. Uzaklık hesabında bir aracın önceden 
belirlenmiş muhtelif uzaklıklardan alınan 
görüntülerinden ölçülen plaka boyutları 
kullanılmaktadır. Önerilen yöntem kullanılarak doğal 
gün ışığı şartlarında yapılan sürüş denemeleri 
yapılmıştır. Sürüş denemelerinde tek kamera ile alınan  
görüntüler kullanılarak yapılan uzaklık tahminlerindeki 
hata belirlenerek  önerilen yöntemin kullanılabilirliği 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: araç tanıma, kamera ile uzaklık tahmini, plaka 
tanıma, Hough algoritması, Canny algoritması, Harris ve Stephens 
algoritması 

 
     Abstract—In this work, detection and distance 
estimation of vehicles driving in front of a vehicle in 
traffic is accomplished by using digital images captured 
by a single CCD camera fixed on the car. Gaussian noise 
filter, thresholding, Canny Edge Detection algorithm, 
Hough algorithm and Harris and Stephens Corner 
Detection algorithms are applied in order to detect 
candidate vehicle images. Candidate vehicle images are 
classified by using the state of containing a licence plate  
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image. Candidate  licence plate images are classified by 
using aspect  ratio of the candidate rectangles. 
Functions in OpenCV ( Open Source Computer Vision) 
function library are used in determining the candidate 
images. Presented  method  determines the relative 
distance of the closest vehicle driving in the front. 
Relative distance of the front vehicle is estimated by 
using the size of the plate in the image in pixels.  Relative 
distance is calculated by using licence plate dimensions 
in pixels, measured from vehicle images taken from 
knowns distances as reference. Driving trials conducted 
in natural daylight conditions by using the proposed 
method has been conducted. Error in estimating the 
relative distances in the trials are determinend, and the 
effectiveness of the proposed method is evaluated. 

Keywords: vehicle recognition, distance estimation by camera, plate 
recognition, Hough algorithm, Canny algorithm, Harris and Stephens 
algorithm 

I. Giriş 

Geleceğin taşıtlarında, aktif güvenlik önlemleri 
kapsamında önde seyreden araçların tespit edilmesi, bu 
araçların mesafe ve hızına bağlı olarak sürücünün 
uyarılması veya araç hızının kontrol edilmesi gibi 
uygulamaların yaygın olarak kullanılması 
beklenmektedir. Trafikte seyreden araçların tanınması 
konusunda henüz otomotiv endüstrisinde yaygın olarak 
kullanılan bir  standart bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
halen trafikte seyreden araçların tanınması konusundaki 
araştırmalar yoğun olarak devam etmektedir. Bu 
kapsamda, çok sayıda araştırmacı görüntü işleme 
tekniklerini kullanmaktadır.   

Trafikteki potansiyel tehlikeleri algılayarak sürücüyü 
bilgilendirmek amacıyla görüntü işleme tekniklerinin 
kullanıldığı trafik işaret levhalarının tanınması, şerit 
çizgisi tespiti, araç ve engel tespiti uygulamaları çok 
sayıda araştırmacının ilgisini çekmiştir  [1-7]. 

Trafikteki araçların tanınması, aracın önünde, yanında  
veya arkasında da seyreden araçların tanınması, 
yakındaki araçların bağıl uzaklığının tahmini konusunda 
görüntü işleme tekniklerini kullanmışlardır [8-11]. 

Trafikte seyreden araçların tanınması konusunda 
görüntü işleme tekniklerini kullanarak yapılan 
çalışmalarda genellikle araç tanıması ve izlenmesi 
yapılmaktadır Bu konudaki çalışmalar içinde, öndeki ya 
da arkadaki aracın uzaklığını tahmin eden kısıtlı sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, önde giden 
araçların bağıl mesafesi ve hızının tespit edilmesinde 
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genellikle sabit kamera veya hareketli stereo kamera ile 
alınan görüntüler kullanılmaktadır[12-14].  

Bu çalışmanın amacı: sürüş güvenliğini sağlamak 
amacıyla trafikte seyir halindeki bir aracın konsoluna 
yerleştirilen tek kamera ile alınan sayısal görüntülerden  
önde seyreden araçların tanınması ve kameraya 
uzaklığının tespit edilmesidir.  

II. Tekli Kamera ile	Araçların	Tanınması ve Mesafe 
Tahmini 

Bu çalışmada, trafikte seyreden bir aracın konsoluna 
bağlanmış bir CCD kamera ile alınan sayısal görüntüler 
kullanılarak aracın önünde seyreden diğer araçların 
kameraya olan uzaklığı tahmin edilmektedir. 

Geliştirilen yöntemde CCD kamera ile alınan sayısal 
görüntü önce gürültü giderme amacıyla Gaussian 
filtresinden geçirilmekte, ardından görüntü gri renk 
sakalasına dönüştürülmekte, elde edilen görüntüye  
eşikleme (tresholding) ve  Canny Kenar Belirleme 
algoritmalarını uygulanarak görüntüdeki araç olma 
olasılığı olan parçalar bölütlenmektedir. Görüntüdeki 
araç olma olasılığı olan dikdörtgenler Hough algoritması 
ve  Harris ve Stephens Köşe Bulma algoritması 
kullanılarak belirlenmektedir. Aday dikdörtgenlerin araç 
olup olmadığı konusundaki karar görüntünün her hangi 
bir plaka görüntüsü içerip içermediğine bakılarak 
verilmektedir. Plaka olma potansiyeli taşıyan aday 
dikdörtgenler ise, aday dikdörtgen görüntülerinin en boy 
oranı esas alınarak sınıflandırılmaktadır. Aday 
görüntüler, piksel sayısı, en boy oranı, plaka içerme 
durumu göz önüne alınıp sınıflandırılarak araç olup 
olmadığına karar verilmektedir.  

Şekil 1. Sistemin gösterimi 

 
 
Geliştirilen yöntemde önde seyreden araçlardan en 

yakın olanının bağıl uzaklığı tahmin edilmektedir.  
Önerilen yöntemin uygulanması amacıyla geliştirilen 

C++ dilindeki yazılım araçta bulunan bilgisayarda gerçek 

zamanda çalışmakta olup bilgisayar ekranındaki yol 
görüntüsünde araç ve plaka olma olasılığı bulunan 
objeler renkli çerçeve içine alınarak işaretlenmektedir. 
Geliştirilen yazılım, Intel tarafından, gerçek zamanlı 
bilgisayarlı görme uygulamaları için geliştirilmiş olan 
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adlı 
herkesin kullanımına açık bir fonksiyon kütüphanesini 
kullanmaktadır. 

Kullanılan bilgisayar, Intel i3 işlemcili, 2 Gb hafıza, 
380 Gb sabit disk kapasiteli Packard Bell marka Easy 
Note TK tipi dizüstü bilgisayardır.  Görüntü almak üzere 
AF 22X OPTICAL ZOOM özellikli CCD Sanyo marka 
web kamerası bilgisayara USB kapısından bağlanmıştır. 
Web kamerası, öndeki araçların yol eksenine paralel 
konumda olacağı varsayımıyla test aracının ön konsoluna 
mercek düzlemi yol eksenine dik (mercek ekseni yol 
eksenine paralel) olacak şekilde sabitlenmiştir. Mercek 
ekseninin yol eksenine paralel ayarlanmasının nedeni, 
öndeki araçların plaka görüntüsünün gerçek boyutunda 
olmasını sağlamak üzere görüntünün mümkün olduğunca 
plakaya dik doğrultuda alınması amacına yöneliktir. 

  
III. Plaka Yüksekliği ile Uzaklık Arasındaki İlişki 

Bu çalışmada önde seyreden araçların uzaklığını tespit 
etmede aracın tanıtım plakasının kullanılmasına dayalı 
bir yöntem kullanılmıştır. Kullanılan yöntem için patent 
müracaatı yapılmıştır. Kullanılan yöntemde, önde 
seyreden aracın uzaklığının kalibre edilmiş kamera ile 
alınan iki boyutlu görüntüdeki  plaka yüksekliği ile 
orantılı olduğu kabul edilmektedir. Türkiye’de araçlarda 
kullanılan plakalar standartlaştırılmış boyutlara sahiptir. 
Standart plaka boyutları:21 Mart 2012 tarih 28240 sayılı 
resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik 
Yönetmeliği 6.Madde 2.bendine göre 11x52 cm ve 
21x32cm dir.  Yol görüntüsünü alan kameranın her 
zaman odak ekseninin yol düzlemine paralel,  plaka 
yüzeyine dik olduğu kabul edilmektedir. Bundan dolayı 
aday araçların plakalarında “h” yüksekliği referans  değer 
olarak kabul edilmiştir.  

 
 
 

 
 

Şekil 2. Plaka yüksekliğinin gösterimi 
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Geliştirilen yöntemde önde seyreden aracın uzaklığı 
aşağıdaki bağıntı kullanılarak tahmin edilmektedir: 

 
Burada; 
 
q : Yol deneyi sırasında alınan öndeki 

araca ait görüntüdeki plakanın piksel cinsinden 
yüksekliği, 

 
p : Kalibrasyon sırasında alınan öndeki 

araca ait görüntüdeki plakanın piksel cinsinden 
yüksekliği, 

 
 m : Kalibrasyon sırasında  öndeki aracın 

kameraya uzaklığının ölçülen değeri [cm], 
 
M : Öndeki aracın kameraya uzaklığının 

tahmin edilen değeri [cm] 
ifade etmektedir. 

 
IV. Denemeler  

Önerilen yöntemin doğrulanması amacıyla  Hyundai 
marka Accent Era tipi bir test aracına bağlanan kamera 
ile trafikte seyreden araçların uzaklık tahmini yapılmıştır.   
 
A. Kalibrasyon Amaçlı Denemeler  

Test aracı ile izlenen araç arasındaki uzaklık ile iki 
boyutlu görüntüdeki plaka yüksekliği arasında oransal 
ilişki olduğunu kanıtlamak amacıyla her iki araç durgun 
halde iken araçlar arası uzaklığının farklı değerleri için 
(1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 7m, 10m, 15m, 25m, 35m, 80m, 
90m)  görüntüler alınmıştır. Bu denemelerde, iki boyutlu 
görüntü kullanılarak tahmin edilen uzaklık değerinin 
doğrulanması amacıyla iki araç arasındaki uzaklık hem 
kalibre edilmiş şerit metre ile hem de Bosch DLE 150 tipi 
lazermetre ile yapılmıştır. Denemelerin gösterimi Şekil 1- 
Şekil 4’ de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (a)Alınan görüntü 

 

 
(b)Kenar belirleme sonrası plaka testi yapılan görüntü 

 

 
(c)Ekranda görülen çerçeve içine alınmış görüntü 

Şekil 3. Araçlar arasındaki uzaklık ile plaka yüksekliği arasında oransal ilişki 
olduğunu kanıtlamak amacıyla yapılan ölçüm (uzaklık 1 m 
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(a) Alınan görüntü 

(b) Kenar belirleme sonrası plaka tespiti yapılan görüntü 

(c) Ekranda görülen çerçeve içine alınmış görüntü 

Şekil 4. Araçlar arasındaki uzaklık ile plaka yüksekliği arasında oransal 
ilişki olduğunu kanıtlamak amacıyla yapılan ölçüm (uzaklık 5 m) 

 

 

 

 

 

 

(a) Alınan görüntü 

(b) Kenar belirleme sonrası plaka tespiti yapılan görüntü 

(c) Ekranda görülen çerçeve içine alınmış görüntü 

Şekil 5. Araçlar arasındaki uzaklık ile plaka yüksekliği arasında oransal 

ilişki olduğunu kanıtlamak amacıyla yapılan ölçüm (uzaklık 25 m) 
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Doğrulama amaçlı çekimlerde elde edilen sonuçlar Tablo 
1’de sunulmuştur. 
 
Deneme 
No 

Şerit metre 
ile Ölçülen 
Uzaklık 
(Referans) 
(cm) 

Önerilen 
Yöntemle 
Tahmin 
Edilen 
Uzaklık(cm) 

Hata  
% 

Lazermetre 
ile ölçülen 

Hata 
 % 

1 100 99.6 -0.4 100.1 0.1 

2 200 201.3 -0.65 199.7 0.15 

3 300 297 -1 300.8 0.2 

4 400 394 -1.5 401 0.25 

5 500 491 -1.8 501.4 0.28 

6 700 684 -2.3 702.6 0.37 

7 1000 971.4 -2.86 1004.2 0.42 

8 1500 1455 -3 1510.4 0.69 

9 2500 2376 -4.96 2482.2 0.71 

10 3500 Plaka Tespit Edilemedi 3474.1 0.74 

11 8000 Plaka Tespit Edilemedi 7934.4 0.82 

12 9000 Araç ve plaka tespit 
edilemedi 

8923.5 0.85 

TABLO 1. Araçlar durgun iken uzaklık tahmini 

 
Tablo 1’den görüldüğü gibi; önerilen yöntemle yapılan 

uzaklık tahminindeki hata iki araç arasındaki uzaklıklığa 
bağlı olarak artmakta olup ölçüm hatası; 1-25 m 
uzaklıklarda  %0.4-%4.96 aralığında değişmektedir. 
Bağıl hata, lazermetre ile yapılan uzaklık ölçümlerde ise 
aynı aralıkta %0.1-0.71 aralığında değişmektedir. 
Önerilen yöntemle yapılan uzaklık tahmini lazermetre ile 
ölçülene göre %0.3-%4.25 aralığında hata içermekle 
birlikte kabul edilebilir sınırlar içindedir. İki araç 
arasındaki uzaklık 25m’yi geçtikten sonra mesafe 
tahminindeki hata % 5 i geçmekte, 35 m yi geçtikten 
sonra görüntüdeki plakanın tespiti mümkün 
olamamaktadır. Ancak buna rağmen araca ait görüntü 
tanınarak çerçeve içine alınmaktadır.  Geliştirilen 
yöntem, görüntüde yer alan 90m’den daha uzaktaki 
araçları tanıyamamaktadır. 

İzlenen ve izleyen araçlar durgun iken yapılan, 
doğrulama amaçlı denemelerde elde edilen görüntüler 
Şekil 3- Şekil 5’de verilmiştir.  

 
B. Yol Denemeleri 

Karayolunda seyir halinde olan iki araç arasındaki 
uzaklığın sunulan yöntemle hangi doğrulukta tahmin 
edilebildiğini belirlemek üzere, kamera yerleştirilen test 
aracı seçilen bir güzergahta seyrederken test  aracının 
görüş alanı içine giren muhtelif araçların uzaklığı tahmin 
edilmiş, yapılan uzaklık tahminini doğrulamak üzere iki 
araç arasındaki uzaklık Bosch DLE 150 tipi lazermetre 
kullanmılarak manuel olarak   ölçülmüştür. Yol 
denemeleri, gerçek yol şartlarında, gündüz  saatlerinde, 
çiseleyen yağmurlu, açık, kapalı hava koşullarında 
yapılmıştır. Geliştirilen yöntem, ağır yağmurlu iklim 
koşullarında, cam sileceklerinin çalışması nedeniyle 
görüntüde oluşan  kesikliklerden dolayı güvenilir 
sonuçlar vermemektedir. Yol denemeleri, Konya-Afyon 

karayolunun Otogar Kavşağı ile Sarayönü Kavşağı 
arasındaki yaklaşık 35 km uzunluğundaki bölümünde 
yapılmıştır. Test aracı Hyundai marka Accent Era tipi 
sedandır.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi, iki araç arasındaki uzaklık 
için elde edilen tahminlerdeki bağıl hata araçlar 
arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişmektedir. Bu 
durumun, uzaklık tahmin etme yönteminin plakanın 
piksel cinsinden yüksekliğine bağlı olarak değişmesinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Araçlar arasındaki 
mesafe arttıkça görüntüdeki plaka yüksekliğinin piksel 
cinsinden değeri küçülmekte, piksel sayısındaki 
yuvarlama hatalarına bağlı olarak uzaklık tahminindeki 
bağıl hata doğal olarak artış trendine girmektedir. İzlenen 
ve izleyen araç arasındaki uzaklık için elde edilen 
tahminlerdeki bağıl hata %1.86-4.90 arasında değişmekte 
olup kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.  

Sürüş denemelerinde alınan görüntüler Şekil 6-7’de 
verilmiştir. 

İki araç arasındaki uzaklığın 35 m’den büyük olması 
halinde görüntüde plaka tespit edilmesi mümkün 
olamamaktadır. 
 
Deneme 
No 

Tahmin 
Edilen Uzaklık 

(m) 

Lazermetre ile 
ölçülen uzaklık  

(m) 

Hata 
% 

1 6,28 6,399 1,86 
2 7,24 7,420 2,40 
3 12,37 12,728 2,81 
4 13,08 13,470 2,90 
5 16,30 16,870 3,40 
6 17,21 17,868 3,68 
7 22,82 23,961 4,76 
8  22,95 24,130 4,90 
9 Tespit Edilemedi 63,578  

TABLO 2. Trafikte seyreden muhtelif araçların uzaklık ve bağıl hızının 
tahmini 

 
V. Sonuçlar 

Sunulan yöntem kullanılarak, 10-60 km/h hızda 
seyreden test aracı ile Sanyo AF 22X OPTICAL ZOOM 
özellikli CCD kamera kullanılarak gerçek yol şartlarında, 
gündüz saatlerinde, değişik iklim koşullarında (çiseleyen 
yağmurlu, açık, kapalı hava) yapılan uzaklık 
tahminlerinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
 En çok 90 m uzaklıktaki önde seyreden araçlar 

tespit edilebilmektedir, 
 Önde seyreden araca ait görüntüde plaka tespiti 

yapılabilmesi için araçlar arası uzaklığın 35 m’den 
az olması gerekmektedir, 

 0-25 m uzaklıktaki araçların uzaklığı yaklaşık  % 5  
bağıl hata ile tespit edilebilmektedir.  

Geliştirilen yöntemin, ağır yağmurlu iklim 
koşullarında, cam sileceklerinin hareketinin oluşturduğu 
kesikliklerden dolayı güvenilir sonuçlar vermediği tespit 
edilmiştir. 
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(a) Alınan görüntü 

 

 
(b) Kenar belirleme sonrası plaka tespiti yapılan görüntü 

 

 
(c) Ekranda görülen araç ve plaka işaretlenmiş 

görüntü(uzaklık 628.00 cm) 
Şekil 6. Trafikte test çekimleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(a) Alınan görüntü 

 

 
(b) Kenar belirleme sonrası plaka tespiti yapılan görüntü 

 
 

 
(c) Ekranda görülen araç ve plaka işaretlenmiş 

görüntü(uzaklık 724.00 cm) 
Şekil 7. Trafikte test çekimleri 
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Binek Araç Salıncağında Oluşan Gerilmelerin Çok Kütleli Yarım Araç Modeli 
Kullanılarak Belirlenmesi 

 
M. A. Güvenç*    E. G. Gürel†     F. M. Botsalı§ 

AYD Ar-Ge Merkezi   AYD Ar-Ge Merkezi     Selçuk Üniversitesi 
Konya    Konya     Konya 

      Özet—Otomotiv bileşenlerinin tasarımında 
bilgisayar destekli mühendislik (BDM) araçlarının 
kullanımı ile önemli zaman ve kaynak tasarrufu 
sağlanmaktadır. Bu çalışmada; BDM araçlarını 
kullanarak bir binek araca ait salıncağın çalışma 
ömrünün tahmin edilmesinde kullanılacak gerilmelerin 
araca ait çok kütleli dinamik model kullanılarak 
hesaplanması hedeflenmiştir. Salıncağın ömür tahmini 
sürecinde kullanılmak üzere salıncağa etki eden 
gerilmeler çok kütleli yarım araç modeli kullanılarak 
elde edilmiştir. Çok kütleli yarım araç modeli 
ALTAIR/MotionSolve ortamında oluşturulmuştur. 
Salıncak ömrünü belirlemek üzere yapılacak 
simülasyonlarda kullanmak üzere seçilen bir güzergâhta 
gerçek yol verileri toplanmıştır. Gerçek yol verileri, 
salıncak üzerine yerleştirilen üç eksendeki ivme 
bileşenleri ve salıncak üzerine yapıştırılan gerinim ölçer 
verileri şeklinde toplanmıştır. Çok kütleli yarım araç 
modeli ve gerçek yol şartlarında toplanan veriler 
kullanılarak aracın salıncağı üzerindeki kritik noktada 
oluşan gerilmeler karşılaştırılmıştır. ALTAIR/ 
MotionSolve ortamında yapılan simülasyonlarda elde 
edilen gerilmeler, yol verisi toplanırken salıncak 
üzerinde yapıştırılan gerinim ölçerler ile ölçülen 
gerilmelerle mukayese edilerek geliştirilen çok kütleli 
yarım araç modelinin doğrulaması yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: çok kütleli yarım araç modeli, yol verisi, 
salıncak, yorulma ömrü 

      Abstract—Significant savings in time and resources 
can be achieved by using Computer Aided Engineering 
(CAE) tools in automotive components design. This study 
targets determination of stresses to be used in fatigue life 
estimation of a passenger car wishbone by using CAE 
tools.  Stresses to be used in fatigue life estimation of the 
wishbone are calculated by using multi body half car 
model. Multi body half car model was created at the 
ALTAIR/MotionSolve software. Real road data to be used 
in fatigue life estimations are collected during test drives 
on a selected course by using a data acquisition system. 
Collected real road data consists acceleration 
components in three axes and data measured from strain 
gages fixed on the critical point on the wishbone. Stresses  

__________________________ 
 
* guvenc.mehmetali@aydtr.com 
† 

gurel.emin@aydtr.com 
§ fbotsali@selcuk.edu.tr 

induced on the wishbone were calculated by using the 
real road data and the multi body half car model in 
ALTAIR/MotionSolve software. Calculated stresses on 
the wishbone are compared with stresses measured by 
strain gages fixed on the wishbone during test drives in 
order to validate the half car dynamic model created in 
ALTAIR/MotionSolve software. 

Keywords: multibody half-car model, road load data, wishbone, 
fatigue life 

I. Giriş  

Karayolu taşıtları süspansiyon sistemleri 
bileşenlerinden biri olan salıncak kolu, tekerin kaster ve 
kamber açısını sağlaması için taşıyıcı ile araç şasisi 
arasında bağlantı oluşturur. Dövme, döküm veya saç 
şekillendirme ile üretilen salıncak kolları ayrıca araçta 
frenleme, ivmelenme ve radyal yüklerinin absorbe 
edilmesi görevini de yerine getirerek, araçta sürüş 
konforu ve güvenliğini sağlamaktadır.[1-2] 

Araç için önemli bir güvenlik parçası olan salıncak 
kolları, garanti edilen süre içerisinde dayanım ve 
güvenilirlik konusunda ön görülen hedefi sağlamalıdır. 
Bu dayanım süreleri ise üretici firmalar tarafından 
tasarım sürecinde belirlenmelidir. Tasarımı yapılarak 
üretilen sistemlerin dayanımlarının tespit edilmesi için 
uygulanmakta olan dört yöntem bulunmaktadır:[3] 

1. Trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testleri, 

2. Hızlandırılmış test pistlerinde yapılan dayanım 
testleri, 

3. Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan 
dayanım testleri, 

4. Sonlu elemanlar analizleri ile yapılan dayanım 
testleri. 

Trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testleri uzun 
sürelerde tamamlanması (binek araçlar için 300.000km, 
ticari araçlar için 1.000.000km) ve yüksek maliyetler 
oluşturması nedeniyle artık neredeyse hiç 
kullanılmamaktadır. Hızlandırılmış test pistlerinde 
yapılan dayanım testleri, farklı zorlama şartlarını içeren 
özel test pistlerinde istenilen ömrü tanımlayacak şekilde 
tekrar edilen yöntemlerdir. Trafiğe açık yollarda yapılan 
dayanım testlerine göre kısa sürelerde tamamlansa da, 
diğer yöntemlere göre uzun sürmesi ve bu tip pistlerin 
gizlilik açısından sorun teşkil etmesi nedeniyle az tercih 
edilmektedir. Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan 
testler en çok tercih edilen yöntem olmasına karşın 
yüksek maliyetli laboratuvar ekipmanları bu yöntem için 
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bir dezavantaj oluşturmaktadır.[4] Sonlu elemanlar 
analizleri ile yapılan dayanım testleri ise son 
zamanlardahızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. 
Özellikle sonlu elemanlar yazılımlarının doğruluk 
oranlarının artmasıyla birlikte gerçek prototip ve analizin 
yerini analitik prototip ve analiz almaya başlamıştır. Tüm 
aracın ve her bir bileşeninin dayanım testleri doğrulanmış 
sonlu elemanlar modelleri ile hem daha kısa sürelerde 
hem de daha düşük maliyetler ile sağlanmaya 
başlanılmıştır. Geçmişte yapılan birçok çalışmada da 
sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak tasarım doğrulama 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Orgül B. ve ark. [5] yaptıkları çalışmalarında, sonlu 
elemanlar araçlarıyla oluşturdukları dinamik taşıt 
modelinin doğrulamasını yaparak kullanılabilir hale 
getirmişlerdir. Doğrulanan dinamik model ile gövde ve 
şasinin statik ve dinamik mukavemet analizlerini 
gerçekleştirmişlerdir. 

Yuan L. ve ark. [6] yaptıkları çalışmalarında, gerçek 
yol verilerini ve çok kütleli dinamik analizi kullanarak bir 
kamyonun yorulma ömrünü incelemişlerdir. İlk olarak 
dinamik model için gerekli olan girdilerin elde edilmesi 
için yol verilerini toplamışlardır. Şasiye gelen 
ivmelenmeleri ölçmek için; ön, orta ve arka akslara 
simetrik olarak bağlamışlardır. Ayrıca dikey yöndeki 
ivmelenmeyi ölçmek için yine ivmeölçerler 
bağlamışlardır. Bunun yanında yorulma analizi ve 
dinamik modelin doğrulanması için sağ ve sol amortisöre 
gerinim ölçerler yerleştirmişdir. Elde edilen verileri 
dinamik modele aktararak yorulma analizlerini 
gerçekleştirmişlerdir. 

Antona F. [7] yaptığı çalışmasında, bir binek araca ait 
çok kütleli dinamik modeli oluşturmuş ve bu modeli 
gerçek yol şartlarında araca yoldan gelen cevaplar ile 
kontrol etmiştir. Dinamik çok eksenli test cihazı ile bu 
modelin doğrulamasını sağlamıştır. 

Kağnıcı F. ve Ulaş B. [8] yaptıkları çalışmalarında, 
çok kütleli dinamik modelini oluşturdukları aracın 
dinamik analizlerini gerçekleştirerek yorulma ve NVH 
analizlerini yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre 
aracın alt sistemi ve bileşenlerinde optimizasyon 
gerçekleştirmişlerdir. 

Yılmaz A. ve Kılıç N. [9] yapmış oldukları 
çalışmalarında, tekerlekten topladıkları ivme datasını 4 
poster deplasmanına iterasyonunu gerçekleştirerek 
Adams/car modelini doğrulayarak, alt sistemi 
bileşenlerinin yorulma analizinin yapılabileceği bir 
model oluşturmuşlardır. 

Lİ L. ve Li Q. [10] yaptıkları çalışmalarında ticari bir 
aracın çok kütleli dinamik modelini oluşturarak, bu 
modelde sistemin ve alt bileşenlerinin frekans içeriklerini 
incelemiştir. 

Bu çalışmada bir aracın yarım araç modeli 
Altair/Motionsolve kullanılarak oluşturulmuş, oluşturulan 
bu model gerçek yol verileri toplanarak tahrik edilmiştir. 

Model üzerinden ve veri toplama çalışmalarından elde 
edilen salıncak gerilme değerleri karşılaştırılarak çok 
kütleli yarım araç modelinin geçerliliği sağlanmıştır. 

II. Metodoloji 

Bu çalışmada; tasarımı yapılan sistem ve bileşenlerin 
dayanımının tespit edilebilmesi için kullanılan çok kütleli 
araç modelinin geçerli kılınması yapılmıştır. Çok kütleli 
yarım araç modeli Altair/MotionView arayüzünde 
oluşturulmuş, modelin dinamik analizi ise 
Altair/MotionSolve aracılığıyla yapılmıştır[11]. Toplanan 
yol verileri üzerinde yapılan hesaplama ve düzenleme 
işlemleri ise LMS/Tecware yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir[12]. Yapılan çalışmada izlenen 
yöntem ise Şekil 1’ de belirtilmiştir. 

 

Şekil 1. Çok kütleli dinamik model doğrulama süreci 

III. Yol Verisi Toplanması 

Oluşturulacak olan çok kütleli yarım araç modelini 
tahrik etmek amacıyla belirli bir sürede belirli bir yolda, 
dinamik simülasyonlarda kullanılabilecek türde (ivme, 
gerilme) veriler toplanmıştır. Veri toplama çalışmaları 
binek bir araçta gerçekleştirilmiştir. Dinamik modelin 
tahrik edilmesi için seçilen araç üzerindeki parçalar 
incelenmiş ve en uygun parça olarak salıncak 
belirlenmiştir.  

Salıncak parçası üzerine 3 eksenli MEMS tipi 
ivmeölçer ve rozet gerinim ölçer; şasi üzerine de yine 
MEMS tipi tek eksenli ivmeölçer yerleştirilmiş ve çok 
kütleli dinamik model için tahrik verileri elde edilmiştir. 
Gerinim ölçer ise, salıncak parçasına yapılan statik analiz 
sonrasında parça üzerinde belirlenen kritik gerilme 
bölgelerine yapıştırılmıştır.  

Yapılan çalışmalarda salıncak üzerinde kullanılmak 
üzere PCB marka ±30g ivmeölçer, şasi üzerinde 
kullanılma üzere Memsic marka ±25g ivmeölçer, Kyowa 
marka 0⁰/45⁰/90⁰ rozet tipi gerinim ölçer ve LMS marka 
veri toplama cihazı kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Gerinim ölçer ’in salıncak üzerine yapıştırılması 

 

 
Şekil 3. İvmeölçer ’in salıncak üzerindeki yerleşimi 

 

 
Şekil 4. İvmeölçer ‘in şasi üzerindeki yerleşimi 

 
Toplanan gerinim verilerde LMS Tecware 

kullanılarak düzenlemeler yapılmış ve gerinim ölçer 
hesaplamaları yapılarak Von-Mises gerilme değerleri 
çıkartılmıştır. Elde edilen gerilme değerlerinden 10s’ lik 
bir veri aralığı belirlenmiştir (Şekil 5). 

Toplanan ivme verileri ise yine LMS Tecware 
kullanılarak filtreleme ve düzenleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Gerilme değerlerinde seçilen 
aralıktaki ivme değerleri de seçilerek aynı şekilde 
ayrılmıştır. Elde edilen 10s’ lik ivme verisi (Şekil 6) 
dinamik modelin tahrik edilmesi için MS Excel 
dosyasına çevrilerek alınmıştır. Seçilen aralıktaki ivme 
verileri LMS Test Express kullanılarak çift integrasyon 
ve yeniden örnekleme işlemleri kullanılarak deplasman  

 

 
Şekil 5. Seçilen 10s’ lik yol verisinin gerilme değerleri 

MPa 

Time in S 
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verilerine dönüştürülmüştür (Şekil 7). Bu uygulamada; 
dışardan bir deplasman ölçer ve ivmeölçer kullanılarak 
doğrulaması yapılmıştır. Elde edilen deplasman verileri 
ivme verisinde olduğu gibi dinamik modelde kullanılmak 

üzere MS Excel dosyasına çevrilmiştir. Şasi üzerinden 
ölçülen tek eksendeki ivme değerine de çift integrasyon 
ve yeniden örnekleme işlemleri gerçekleştirilerek 
deplasman verisine dönüştürülmüştür.  

 

 
Şekil 6. Seçilen 10sn’lik verinin 3 eksendeki ivme değerleri 

 

 
Şekil 7. Seçilen 10sn’lik verinin 3 eksendeki deplasman değerleri 
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IV. Çok Kütleli Dinamik Analiz 

Çok kütleli yarım araç modeli, Altair/MotionSolve 
sihirbazı kullanılarak elde edilmiştir. Test aracına ait 
süspansiyon sistemi bileşenlerinin 3D katı modelleri 
bulunamadığı için Altair/MotionSolve sihirbazıyla 
MacPherson süspansiyon kriterlerine uygun olacak 
şekilde test aracındaki bileşenlere en yakın olan 
geometrik seçimler yapılmıştır. MotionSolve çok kütleli 
dinamik modelde kullanılan salıncak burçlarının mekanik 
özellikleri ise laboratuvar ortamında yapılan testler ile 
belirlenmiş ve sisteme girilmiştir. DD11 sac malzemeden 
imal edilen salıncağın üzerindeki gerilmelerin 
hesaplanabilmesi amacıyla; salıncak (Şekil 8.) 
Altair/Hypermesh ortamında modellenerek dinamik 
model üzerine esnek(flexbody) olarak yerleştirilmiştir. 
Oluşturulan yarım araç modeli ve modele yerleştirilen 
esnek salıncak Şekil 9’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 8. Salıncak Katı Modeli 

 
Şekil 9. Çok kütleli yarım araç modeli ve salıncak 

 
Veri toplama çalışmalarıyla elde edilen 3 eksendeki 

deplasman ve ivme verileri rotil üzerine yerleştirilen 
kayar mafsallar üzerine ayrı ayrı tanımlanmıştır.Böylece 
salıncak rotilinin o eksenlerde tanımlanan ivme ve 
deplasman hareketlerini gerçekleştirmesi sağlanmıştır. 
Şasi üzerinden elde edilen deplasman değeri ise dinamik 
modelde şasinin hareketi olarak tanımlanarak salıncak 
üzerinde gerçek dışı yükseklikte gerilmelerin oluşmasının 
önüne geçilmiştir. Bu deplasman hareketi de şasiye kayar 
bir mafsal tanımlanmasıyla sağlanmıştır. Oluşturulan 
model Altair/Motionsolve ile çözümlenerek 10 s boyunca 
salıncağa etki eden gerilme değerleri elde edilmiştir 
(Şekil 10).  

 

 
Şekil 10. MotionSolve analizi ile elde edilen salıncak gerilme değerleri 

                    MotionView 

Gerilme 

 (Mpa) 

Zaman (s) 
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V. Sonuçlar 

Bu çalışmada, taşıtların süspansiyon sistemi 
parçalarının yorulma ömrü tayininde kullanılacak 
gerilmeleri belirlemek  üzere çok kütleli yarım araç 
dinamik modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen dinamik araç 
modeli kullanılarak elde edilen araç salıncağına ait 
gerilme değerleri gerçek yol şartlarında toplanılan 
salıncak gerilme verileri ile karşılaştırılarak  elde edilen 
modelin yorulma ömrü  tahminlerinde kullanılabilirliği 
irdelenmiştir. Şekil 11‘de gerçek yol şartlarında salıncak 
üzerinden ölçülen ve yarım araç modeli kullanılarak 
MotionSolve analizi ile elde edilen gerilme değerleri 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. İki veri grubunun 
mertebe ve trend yönünden uyumlu olduğu gözlenmiştir. 
LMS Tecware yazılımı kullanılarak çok kütleli yarım 
araç modeli ile elde edilen salıncak gerilmelerinin hasar 
potansiyeli gerçek yol şartlarında ölçülen salıncak 
gerilmelerinin hasar potansiyeli ile karşılaştırıldığında; 
gerçek yol şartlarında oluşan gerilmelerin hasar 
potansiyelinin, yarım araç dinamik modeli kullanılarak 
elde edilen gerilmelerin hasar potansiyelinin %87 sine 
eşit olduğu (Şekil 12) belirlenmiştir. Elde edilen 
gerilmelerin hasar potansiyelleri, LMS/Tecware 
arayüzünde “Rainflow Counting” yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. Bu yöntem, yorulma hasar tespitinde en 
kullnaılan en uygun yöntemlerden bir tanesi olup, 
gerinim-gerilme’ ye ait zaman grafiği üzerinde yarım 
çevrim veya tam çevrimlerin sayılması ile gerçekleştirilir.	
Çevrimlerin sayılması ise malzemenin gerilme-gerinim 
davranışını temel alarak gerçekleştirilir. Hesaplanan ve 
ölçülen gerilmeler arasındaki farkın nedeninin 
aşağıdakiler olabileceği düşünülmüştür: 

I. Yarım araç dinamik modelinde kullanılan ideal 
bileşenlerin gerek geometri gerekse davranış 
yönünden gerçek taşıttaki parçalarla %100 
uyumlu olmaması, 

II. Salıncak üzerinde veri toplanan noktayı, 
dinamik model üzerinde birebir karşılayacak 
noktadan tahrik verilememesinden,  

III. İvme sinyallerinin integrasyonu ile elde edilen 
deplasman değerlerinin; gerçek deplasman 
değerlerinden belli oranda farklılık göstermesi. 

Yukarda belirtilen olumsuzluklara rağmen, ölçülen ve 
hesaplanan gerilme  değerleri arasındaki farkın kabul 
edilebilir olduğu, belirtilen olumsuzlukların giderilmesi 
durumunda aradaki farkın daha da azaltılabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

 

Şekil 11. MotionView ve Yol verisi ile elde edilen gerilme değerlerinin karşılaştırılması 

Gerilme 

 (Mpa) 

                    MotionView 

                    Yol Verisi 

Zaman (s) 
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Şekil 12. Hasar potansiyellerinin karşılaştırılması 
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Çubuk Mafsal Sistemlerinde; Noktasal Kütlelerle Birlikte Frekans ve Titreşim 

Biçimleri ile, Çoklu Çatlak ve Belirlenmesi Analizi 
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Özet—Çalışmada, çoklu çatlaklı, çubuk mafsal 
sistemlerinin titreşimleri üç boyutlu olarak krank biyel, 
robot kolu mekanizmaları gibi çubuk mafsal sistemlerinin 
titreşimleri üç boyutlu olarak analiz edilmiştir. Analizde,  
sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak; endüstriyel krank 
biyel mekanizmaları ve robot kollarının kritik 
konumlarındaki sınır koşullarındaki çoklu çatlaklı 
titreşimleri incelenmiştir. Çatlakların çubuğun tek 
tarafında olması hali göz önüne alınmış ve çeşitli 
derinlikteki çatlakların eğilme, boyuna uzama ve 
burulma hareketi üç boyutlu olarak modellenmiştir. Bu 
çalışmada, çatlağın yerinin belirlenmesi  konusu; yakın 
zamanda, güncel olarak kullanılan konumsal kütleler ve 
birlikte titreşim karakteristikleri, titreşim yanıtı 
yöntemleri , rastsal analiz ile elde edilen sonuçlar, çeşitli 
birlikte frekans türevleri de üçüncü türeve kadar dahil 
olmak üzere,  0.6-0.9  gibi yüksek  boyutsuz çatlak 
oranları da kullanılarak, endüstri ve literatürde yer alan 
örnekler de kullanılarak, tasarım hassasiyetinde olmak 
üzere, yeni bir çalışma olarak incelenmiştir. Örneklerde, 
L ve U tipi robot kolları ve krank biyel tipi çubuk mafsal 
sistemleri kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: çoklu çatlak,  noktasal kütleler, birlikte frekans 
ve titreşim biçimleri1 
 

Abstract—In the present work; multicracked 
supported beam structures, have been analysed by using 
the finite element method, considering three dimensional 
motion, namely, for in plane and out of plane bending, 
longitudinal and torsional frequencies, respectively, as 
new original research subject in the recent literature. 
Several types of cracks were modelled by massless 
rotational and longitudinal springs on one side of beams. 
The present analytical and experimental results were 
compared with each other and with the results available 
in the literature, satisfactorily.The crack identification 
have been discussed for the related supported beam 
structures using spatial masses, vibration 
characteristicsincluding, also, the response 
characteristics and random analysis. As a result, the 
crack positions can be determined satisfactorily in the 
present work .The composed frequencies at most up to 
three frequencies, and their derivatives and the 
derivatives of the deflections up to three derivatives, have 

                                                           
*  karadagv@itu.edu.tr 

been shown to be effective in the analyses. The numerical 
applications have been chosen, especially, from the 
industry, namely, L and U shaped robotic arms and 
crank slider mechanisms, respectively, as new research 
subjects. Determining crack positions have been 
discussed for the related cases. 

Keywords: multicracks, spatial masses, composed frequencies and 
vibration shapes  

I. Giriş 
Günümüzde, önemli bir araştırma konusu da,  uzay 

antenlerinde, reflektörlerde, otomotiv araçlarında ve 
robotlarda kullanılan, çatlak oluşabilen  krank biyel 
mekanizmaları, elastik çerçeve yapıları, robot kollarının 
titreşimleri ve bunların kontrolüdür [1],[2]-[5]. Çatlak 
nedeniyle oluşan hasar, çubuk modeli yapıların öz 
frekans değişimi ve çatlak konumunun hesaplanması 
şeklinde teorik olarak incelenmiştir[3]. Genelde, çatlak 
lokal elastiklik ile kırılma mekaniği kuralları ile 
hesaplanmış ve deneysel olarak da incelenmiştir[3]. 
Pratik ve teorik çalışmalarda çatlak için  en çok kütlesiz 
dönel yay modeli kullanılmıştır[3],[5]. Yakın zamandaki 
çalışmalarda [5],[6],[7], çatlak konumlarının 
belirlenmesinde; hareketli kütleler, analitik spektral 
düzeltme yöntemi, yanıt karakteristikleri kullanılmıştır. 
Bu konular en yakın zamanda da yeni teknolojilerde 
çeşitli uygulamalarda önem kazanmıştır [7], [8],[9]-[15]. 
Titreşim biçimleri ve enerji temelli modelleri de 
uygulamada kullanılmıştır. Mevcut çalışmada, çoklu 
çatlak; dönel, burulma ve doğrusal uzama yayları ile 
modellenerek ve üç boyutlu, 12 serbestlik dereceli klasik 
ince çubuk sonlu elemanları kullanılarak, krank biyel 
mekanizmaları, robot kollarına ve bunların L ve U şekilli 
elastik çerçevelerine uygulanmıştır.  Elde edilen sonuçlar, 
literatürden alınan sonuçlarla da karşılaştırılarak çoklu 
çatlak etkileri ve yerinin belirlenmesi ve önemi  
literatürdeki yeni yönleri  olan nokta kütle uygulamaları 
ve kombine titreşim karakteristikleri, rastsal analiz ile 
incelenmiştir.    

II.  Hareket Denklemleri 
      Krank biyel ve krank robot kollu sistemlere ait 
diferansiyel denklemler iki elastik kirişin birbirlerine 
literatürde yer alan yayınlara uygun bir şekilde 
birleştirildiği kabulü ile elde edilmiştir. Krank biyel 
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halinde, I, II   nolu çubuklar ankastre-basit-basit mesnetli 
olarak bağlanmış olarak, robot kollu sistemlerde ise I, II, 
III  ve L1,L2, L3 boylarındaki çubuklar uçta basit ve 
serbest  olarak birleştirilerek ilgili diferansiyel 
denklemler elde edilmiştir (Şek. 1- 4.). Sistemde bulunan 
her çubuk için, aşağıdaki potansiyel ve kinetik enerji 
denklemleri sırasıyla kullanılmıştır,[5],[8],[11], [12], 
 
             L                             L   
V= 1/2  EIGx v''2 dz +1/2  EIGy u''2 dz  
          0                              0   
        L                        L                            
+1/2EA w'2 dz +1/2 GIT'2dz+1/2Kr (w2-w1)2 
          
+1/2 KT (2-1)2 +1/2 KL (w2-w1)2 

   L                             
+ 1/2    FC  ( v'2   +  u'2 ) dz    
         0                                                                                                      
                                                        
+1/2 Kr (u'2-u'1)2+1/2 Kr (v'2-v'1)2                                   (1)                                           
 
burada 1 ve 2,sırasıyla, çatlak öncesi ve sonrası 
kesitlerdeki serbestliklerdir. Kr ise denklem (4) den sonra 
açıklanmaktadır. 
 
              L       .      .     .                   L          . 
T= 1/2    A(u2+v2+w2) dz + 1/2  ITP 2dz  
            0                                          0                                                                                      
                    .     .                      .       . 
+ 1/2  M i (u2 +v2) i+ 1/2  Ji (u'2 +v'2) i                      (2)                                             
 
Burada, FC =P eksenel kuvvet ile ilgili terim olarak 
tanımlanmıştır. (.) zamana, (') z’e göre türevdir. Noktasal 
kütle(M)i ve dönel kütleden(Ji) meydana gelen ek kinetik 
enerji terimleri i noktalarına karşı gelen i (i=1,2) 
koordinatları ile,  denklem (2) de son terimlerdir.   v  ve  
u; x ve y eksenleri yönünde, z ekseni boyunca enine 
eğilme deformasyonu yer değiştirmeleridir(Şek. 1.,2.) 
İlgili sınır koşulları; ankastre uçta u(0)=v(0)=0, 
u'(0)=v'(0)=0 ,serbest uçta, u'(L)v'(L)0 dır, krank biyel  
çubuk basit mesnet noktasında ise, düzlem içi hareket 
için, wI=wII , vI=vII, uI=uII  ve düzlem dışı hareket için, 
wI=wII , vI= vII, uI= uII  (bak, Şek. 1) dir. Her iki halde, 
(I)-(II) veya III terimleri,(1), (2) denklemleri benzeri 
şekilde kullanılarak birleştirilir. İnce çubuk sonlu 
elemanları 12 serbestlik derecelidir.  Her bir düğümdeki 
serbestlik dereceleri, sırasıyla; x ve y eksenleri boyunca 
eğilme  deformasyonu yer değiştirmeleri ve dönmeleri, 
burulma() ve boyuna uzama(w) yer değiştirmeleridir. 
(1) ve (2) denklemlerinde, kayma deformasyonu yer 
değiştirmeleri ihmal edilir. IGx, IGy çubuk alan 
momentleri, E elastisite, G kayma modülleri, A kesit 

alanı,  yoğunluk, IT burulma sabiti,  ITP kesit dönme 
atalet momenti, M noktasal kütle(i), J i koordinatındaki 
noktasal kütle atalet momentidir. (1) ve (2)  denklemleri 
Şek. 1- 4. e göre her bir çubuğa standart sonlu elemanlar 
yöntemi uygulanarak( [8], [11]), hareket denklemleri 
matris notasyonu ile standart bir şekilde aşağıdaki gibi 
elde edilir:  
                   .. 
           [M]{q} + [K]{q} = 0                                          (3) 
 
Burada, [M], sistem kütle, [K] sistem rijitlik matrisidir.  
(3) denklemi, standart öz değer problemi olarak çift 
hassaslıklı matematik kullanılarak çözülür.  
 

 
y         O         L1      Ms, Js          L2     M ,J         z 
 
çatlak:         rc/2 Lc/2 

Şekil 1. Koordinat eksenleri(Krank-biyel) 
 

 
çatlak:         rc/2 Lc/2 

Şekil 2. Koordinat eksenleri(robot mekanizması). 
rc=L1 krank boyu, Lc=L2 biyel boyu 

 
Bir taraflı açık çatlak fiziki modelinde; eğilme dönme 
yayı Kr ile, boyuna uzama yay katsayısı KL ile ve benzeri 
şekilde eklenecek çatlak burulma yay katsayısı KT ile 
gösterilmiştir. Çatlak için yerel eğilme fonksiyonu [3], 
[4] de verildiği şekilde  hesaplanabilir. Belirtilen 
çalışmada kullanılan eğilme dönme yayı modeli 
endüstrideki uygulamalarda iyi bir sonuç vermektedir. 
Çatlak için yerel eğilme fonksiyonu aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir[3]-[4] , 
 

)(346.5
h
aI

EI
hD                    (4) 
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Boyutsuz yerel eğilme fonksiyonu, [3],[4] ye göre 
tanımlanmaktadır.Burada a=aa  çatlak derinliği, h=t 
çubuk kalınlığı, I(a/h) =boyutsuz yerel eğilme 
fonksiyonudur. Verilen çatlak derinliği için burulma 
rijitliği , K1 = KrL/EI,   çatlak modellenmesinde 
kullanılan burulma yay katsayısı,  Kr = 1/D dir. Boyuna 
uzama yay katsayısı, KL = AcE/Lc, burada Ac =çatlak dik 
kesit alanı, Lc =çatlak boyudur. Çatlak burulma yay 
katsayısı, KT = G ITc /Lc, burada, ITc çatlak  burulma 
sabiti, G ise kayma modülüdür. Bu çalışmada, çatlakla 
ilgili yay katsayıları, bilgisayar programında 
(Şek.1.,2,3,4) de gösterildiği gibi hesaplanarak denklem 
(1) ve (2) ye göre sistem rijitlik matrisine eklenmektedir. 
Çatlak, (I) ve (II) nolu çubukların(Şekil 1- 4) ortalarında 
bulunmaktadır. 
 

 
Şekil 3. Koordinat eksenleri (L tipi) 

 

 
Şekil 4. Koordinat eksenleri (U tipi) 

III. Sayısal Sonuçların  Değerlendirilmesi 
   Sayısal sonuçlar için önce, uygulamalarda, çatlaksız 
haldeki sayısal değerlerin Tablolarda verilmesiyle 
başlanmıştır. Mevcut çalışmada kullanılan ince çubuk 
sonlu elemanları ve [3],[4],[8],[11],[12], deki tam analitik 
ve deneysel değerler arasında mükemmel bir uygunluk 
görülmüştür(Tablo 1. ve Tablo 2.).Çatlak yerinin hem 
biyelde hem de krankda tespiti bu yayınlardaki gibi ve 
şekillerden açıkça görülmektedir. Tablo 3, 4, 5 de de 
çatlaklı ve çatlaksız krank biyel, krank serbest robot kolu 
ve mevcut yöntem, sonuçları verilmiştir. Tablo 1 , 2, de 

frekanslar ve titreşim biçimleri verilmiştir(Şek.1- 3., Şek. 
5- 9 ). Düzlem içi kavramı,  Oxz düzlemindeki literatürde 
kullanılan tipik titreşim düzlemi ve düzlem dışı kavramı  
ise, Oyz düzlemindeki tipik titreşimleri belirtmek için 
kullanılmıştır.  Tablo 2.-3.  de,   M1   isimli boya 
robotunun en uçta yer alan boyama işlemi kolunun 
modeli ve uç kütlesi ile oluşturulan robot kolları halinde 
düzlem içi kütleli ve çatlaklı hallere ait sayısal değerler 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablo 3-4 de ise bu 
örneklerin çatlaklı ve kütleli ank-basit-serbest farklı robot 
kolları halleri için elde edilen sayısal değerler verilmiştir. 
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Şekil 5. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: m=10kg 

hali,(1-10 sonlu eleman(=el.), L1 boyunca,Şek.1). ____:m=10       
hali,(1-10el.,L1 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 

(a/t=0.9),(x10-5) 
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Şekil 6. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: m=10kg 

hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1). ____:m=10 hali,(1-10 sonlu 
eleman(=el.),L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 

(a/t=0.9),(x10-5) 
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Şekil 7. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: m=10kg 

hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.2). ____:m=10       hali,(1-10el.,L1 
boyunca,Şek.2),krank ve biyelde ortada çatlak 

hali(a/t=0.9,L1=L/2,L2=L),(x10-5). 
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Tablo 1. M1 Boya robotu titreşimleri 
                     Dairesel kesit, mm, 
E=2.1011N/m2,G=7.95551010N/m2,=7850kg/m3, 
L1=L2=L=1200mm,=0.3,k=1.2, 10+10el.,  ank.-basit, 
M= 10 kg,    krank+biyel , benzer ortada çatlak              
frek 
[Hz] 

aa/t=0 
  
  10+10el. 

aa/t=0.9 
 

aa/t=0.0 
   10kg 
   10+10el. 

  aa/t=0.9 
 biyel 

1 13.800         6.654       7.806       9.832 
2 83.391         14.311       60.894       18.590 
3 150.775         73.360       184.050       83.429 
4 337.535         219.556       375.955        232.662 
 5 830.564         252.571               338.791 
 
Tablo 2. M1  Boya robotu titreşimleri 
                   Dairesel kesit, mm 
Devam  Tablo 1 . ank.-serbest hal 
frek 
[Hz] 

aa/t=0 
 mevcut 
 

aa/t=0.9 
krank+ 
biyel 
çatlak 

 aa/t=0.9 
çatlak krank 
    

   aa/t=0.9 
çatlak biyel 

1 0.024       0.001        0.001 0.008 
2 14.626       7.360         7.572 12.638 
3 84.381        18.638        74.328 20.793 
4 336.315        75.586               237.812 86.624 
 5 600.131        238.085        599.705 336.316 
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Şekil 8.  Boya robotu titreşim biçimi 1.(L2 boyunca kesit dönmesi , 
Şek.1-7.) Çatlak L2 nin ortasındadır, Şek.1. 
 
Tablo 1- 4 de ise, ank.-basit-serbest sınır koşullu robot 
örneği (krank-biyel şekli iki ayrı L1 boyu) için sayısal 
değerler verilmiştir (Şek.1,Şek.2). Şekil 5. –11. de çatlak 
tespitinde kullanılan frekans ve titreşim biçimleri  
verilmektedir. 
 
Tablo 3. M1 Boya robotu titreşimleri 
                   Dairesel kesit, mm 
E=2.1011N/m2,G=7.95551010N/m2,=7850kg/m3, 
L1=L2=L=12mm,=0.3,k=1.2, 10+10el.,  ank.-basit, 
M= 10 kg,   krank+biyel , benzer ortada çatlaklar              

frek. 
[Hz] 

aa/t=0 
  
  10+10el. 

aa/t=0.9 
krank+ 
biyel 

aa/t=0.9 
   krank 
   10+10el. 

  aa/t=0.9 
 biyel 

1 41.3350         11.0356       19.6559       11.1782 
2 2460.85         20.6798       2460.64       42.9366 
3 4775.47         4162.27       4769.24       4166.97 
4 23551.0         22703.8          22713.3       23244.4 
 5 33634.2         23244.8        23553.3        33625.7 
 

Tablo 4. M1 Boya robotu titreşimleri 
devam Tabl1 1 . ank.-serbest hal 

frek. 
[Hz] 

aa/t=0 
 mevcut 
 

aa/t=0.9 
krank+ 
biyel 
çatlak 

 aa/t=0.9 
çatlak krank 
    

   aa/t=0.9 
çatlak biyel 

1 1.0277       -1.122        -0.13665 -1.986 
2 2.9751       1.48901         1.49002 2.6992 
3 82.9212        15.8091        74.5053 15.8129 
4 4167.87        79.8570               4167.84 88.8371 
 5 30938.1        21209.1        21209.15 30937.9 
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Şekil 9. Boya robotu titreşim biçimi 2(normalize halde).. L2 

boyunca(Şek.4.2den devam.) .krank ve  biyelde a/t=0.9, ortada çatlak 
hali, (x10-5). 
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Şekil 10. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L1 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 

(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.17.), ankastre-serbest halde 1. frekans türevi 
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Şekil 11. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 
____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1). 

____:m=10       hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve 
biyelde ortada çatlak hali (a/t=0.9),1.frekans 

hali(Şek.17.), ankastre-serbest halde 1. frekans türevi 
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Şekil 12.  Boya robotu spatial kütleli frekansları, 
____: m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1). 

____:m=10       hali,(1-10el.,L1 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada 
çatlak hali (a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.17.), ankastre-serbest halde 1. 

frekans 2. türevi 
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Şekil 13. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 
____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1). 

____:m=10       hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada 
çatlak hali (a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-serbest halde 1. 

frekans 2. türevi 
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Şekil 14. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el.,L1-L2 boyunca,Şek.1).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L1-L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-serbest halde 1. frekans 1. 

türevi, (x10-4[H/m]) 
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Şekil 15. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 
____: m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1). 

____:m=10       hali,(1-10el.,L1 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada 
çatlak hali (a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-serbest halde 1. 

frekans 3. türevi 
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Şekil 16. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 

(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-serbest halde 1. frekans 3. 
türevi 
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Şekil 17. Krank biyel spatial kütleli frekansları, 

1-10el., L2 boyunca,Şek.1), krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.6),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit halde 1. frekans 

1.türevi, Şekil 17. (Sandor[1],data). L1 boyunca(Şek. 17. den devam.) 
.a=0.6 krank ve biyelde ortada(x10-3[H/m]) 
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Şekil 18. Boya Robotu titreşim kesit dönme biçimleri, 

1-10el., L1-L2 boyunca,Şek.1), krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),2.frekans hali(Şek.18.), ankastre-basit halde 2. frekans, Şekil 
17. (Sandor[1]),(normalize halde).(Şek. 17. den devam.) .a=0.9 krank 

ve biyelde ortada (x10-5[H]) 
 

Tablo 5. Boya robotu titreşim yanıtı ortalama değerleri 
Sayısal değerler Şek.5. Ank.-basit-basit mesnet , 
                Birinci titreşim biçimi.L1=L/2 
                            krank                                    biyel         
                  a/t=0.0       a/t=0.9        a/t=0.0         a/t=0.9    
krank+ 
biyel 
çatlak 

  333.9 218.0 
 

 839.5   
krnk+biyel 
573.3 

   1028.5    
krnk+biyel 
618.6    

çatlak 
biyelde 

333.9 133.4 839.5 1209.1 

krnk+by 
L1=L/2 

204.2 121.7 688.0 843.6 

 biyel 
L1=L/2 

 
204.2 

 
96.1 

 
688 

 
878.5 
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Tablo 6. Boya robotu titreşim yanıtı  Standart Sapma 
               değerleri.(devam Tablo5) 
                            krank                                    biyel         
                  a/t=0.0       a/t=0.9        a/t=0.0         a/t=0.9    

krank+ 
biyel 
çatlak 

 
 333.9 

 
218.0 
 

  
 839.5  
krnk+biyel 
573.3 

    
1028.5    
krnk+biyel 
618.6    

biyelde 333.9 133.4 839.5 1209.1 
krnk+bi
yel 
L1=L/2 

 
204.2 

 
121.7 

 
688.0 

 
843.6 

biyelde 
çatlak 
L1=L/2 

 
204.2 

 
96.1 

 
688 

 
878.5 

 
Table 7. Boya robotu titreşim yanıtı Çarpılma  
              (skewness) değerleri. devam Tablo 8) 
                            krank                                    biyel         
                  a/t=0.0       a/t=0.9        a/t=0.0         a/t=0.9    

krank+ 
biyel 
çatlak 

 
  0.571 

 
0.980 
 

  
 -2.943  
krnk+biyel 
-0.380 

    
-2.663    
krnk+biyel 
-0.018   

biyelde 
çatlak 

 
0.571 

 
0.577 

 
-2.943 

 
-0.929 

krnk+bi
yelde 
L1=L/2 

0.630 0.865 0.108 -2.118 

 biyel 
L1=L/2 

0.630 0.615 0.108 -1.596 

 
Tablo 8. Boya robotu titreşim yanıtı  
               Kurtosis değerleri.( Devam Tablo 7) 
                            krank                                    biyel         
                  a/t=0.0       a/t=0.9        a/t=0.0         a/t=0.9    

krank+ 
biyel 
çatlak 

 
 -1.110 

 
-0.474 
 

  
 7.149 
krnk+biyel 
-1.596 

    
 9.359   
krnk+biyel 
-1.952  

biyel -1.011 -0.995 9.359 -0.430 
krank+
biyel  
L1=L/2 

-0.904 -0.635 1.047 3.691 

biyel 
L1=L/2 

 
-0.904 

 
-0.926 

 
1.047 

 
 1.584 

 
Spatial kütleli hal için her iki uzuvda 20 ayrı noktasal 
kütle için elde edilen frekans değişimleri krank ve ank.-
basit-serbest mesnetli biyel için Şek. 7 de,  ank.-basit-
basit hal için Şek.18 de verilmiştir. Bu haller için 1. 
frekans 1.türevi Şek.5.-Şek.6. da , 2. frekans türevi Şek. 
5.-14. ,1. frekans 3. türevi Şek. 15-16 da gösterilmiştir. 
[1]de 1. ve 2. frekans türevlerinin yine % 4 kadar 
hassasiyetle çatlak yerinin tespitinde kullanılabileceği 
gösterilmiştir. Birlikte titreşim biçimleri etkileri önce U 
şekilli boya robotu hali için ikinci titreşim biçimi ve 
birinci normalize edilen değerleri ile Şek. 19. da 
gösterilmiştir. Şekil 20 de bu hal için 1. titreşim biçimi 
türevi (t2-t1) hali için gösterilmiştir. 1. türev değerleri 
çatlak yerini daha belirgin olarak göstermektedir. Aynı 

örnekte U şekilli robot kolu titreşimleri de üçüncü t3 ve 
t1 titreşim biçiminde (t3-t1) halinde 1. türev hali ani artış 
ve azalma şeklinde daha belirgin gösterge olmak üzere 
sonuçlar elde edilmiştir. (Şek. 21, Şek. 22). L şekilli boya 
robotu hallerinde de sonuçlar benzeri şekildedir (Şek. 
23,Şek. 24). Şek. 25 de L şekilli halde 2.  ve Şek. 26 da 3. 
türev hallerinde de daha belirgin sonuçlar elde edildiğini 
göstermektedir. U tipi robot kolları halinde noktasal  
kütleler yönteminde birlikte frekanslara yapılan 
uygulamada 1. ve 2. frekanslar için (f2-f1) olmak üzere 
Şek. 27 ve Şek. 28 de ve (f3-f1) için Şek. 29 ve 1. türev 
için Şek. 30 da sonuçlar gösterilmiştir.Krank biyel hali 
için 1. türev halleri daha belirgin olmak üzere (f2-f1) 
frekansları için Şek. 31 ve 32. yakından L1 boyunca 
görünüşü Şek. 33 de, (f3-f1) halleri Şek. 34, 1. türev Şek. 
35, 1. türev Şek. 35, 2. türev Şek. 36 ve 3. türev Şek. 37 
de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 19. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: 

m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1). ____:m=10       hali,(1-
10el.,L1 boyunca,Şek.1),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t2-t1 hali, U 

şekilli L1 
 

 
Şekil 20. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: 

m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1).  ____:m=10       hali,(1-
10el.,L1 boyunca,Şek.1.,4.),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t2-t1 hali 

1. Türev, U şekilli L1 de. 
 

 
Şekil 21. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: 

m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1).  ____:m=10       hali,(1-
10el.,L1 boyunca,Şek.1),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t3-t1 hali , U 

şekilli L1 de. 
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Şekil 22. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: 

m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1.,4.).  ____:m=10       hali,(1-
10el.,L1 boyunca,Şek.1),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t3-t1 hali 1. 

Türev, U şekilli L1 de 
 

 
Şekil 23. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: 

m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1.,3.).  ____:m=10       hali,(1-
10el.,L1 boyunca,Şek.1),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t2-t1 hali  L 

şekilli L1 de 
 

 
Şekil 24. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: 

m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1.,3.).  ____:m=10       hali,(1-
10el.,L1 boyunca,Şek.1),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t2-t1 hali 1. 

Türev, L şekilli L1 de 
 

 
Şekil 25. Boya robotu titreşim biçimi 1(normalize halde)., ____: 

m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1.,3.).  ____:m=10       hali,(1-
10el.,L1 boyunca,Şek.1),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t2-t1 hali 2. 

türev, L şekilli L1 de 

 
Şekil 26. Boya robotu titreşim biçimi (normalize halde)., ____: m=10kg 

hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1.,3.).  ____:m=10       hali,(1-10el.,L1 
boyunca,Şek.1),ortada çatlak hali (a/t=0.9),(x10-5).t2-t1 hali 3. Türev, L 

şekilli L1 de 
 

 
Şekil 27. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L1” boyunca,Şek.1.,4.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 

(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-serbest halde f2-f1 
frekans,Utipi. 

 

 
Şekil 28. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L1 boyunca,Şek.1.,3.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 

(a/t=0.9), ankastre-serbest halde f2-f1 frekansı 1. türevi,Utipi 
 

 
Şekil 29. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,4.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak 
hali (a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-serbest halde f3-

f1 frekans,Utipi 
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Şekil 30. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,4.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 

(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-serbest halde f3-f1 frekansı 
1.türevi,Utipi 

 

 
Şekil 31. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,3.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit-serbest halde f2-f1 

frekansı 
 

 
Şekil 32. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,2.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit-serbest halde f2-f1 

frekansı 1. Türevi 
 

 
Şekil 33. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit-serbest halde f2-f1 

frekansı 1. Türevi, L1 boyunca. 

 
Şekil 34. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,2.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit-serbest halde f3-f1 

frekansı 
 

 
Şekil 35. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,2.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit-serbest halde f3-f1 

frekansı,1.türevi 
 

 
Şekil 36. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,2.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit-serbest halde f3-f1 

frekansı,2.türevi 
 

 
Şekil 37. Boya robotu spatial kütleli frekansları, 

____: m=10kg hali,(1-10el., L2 boyunca,Şek.1.,2.).  ____:m=10       
hali,(1-10el.,L2 boyunca,Şek.1),krank ve biyelde ortada çatlak hali 
(a/t=0.9),1.frekans hali(Şek.11.), ankastre-basit-serbest halde f3-f1 

frekansı,3.türevi 
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VI. Sonuçlar 
    Endüstride kullanılan krank biyel mekanizmaları ve 
robot kolları, klasik 12 serbestlik dereceli  ince çubuk 
sonlu elemanları ile üç boyutlu olarak incelendi.Mevcut 
çalışmada elde edilen sayısal değerler; literatürdeki 
değerler, tam değerler ve mevcut çalışmada elde edilen 
deneysel değerlerle büyük bir uygunluk içindedir. Buna 
karşılık noktasal olarak eklenen kütlelerin de tasarımda 
kullanılabilecek önemli veriler sağladığı gösterilmiştir. 
Noktasal kütleler halinde, birinci frekansın 1., 2. ve 3. 
frekans türevlerinin de çatlak yerinin % 4 hassasiyetinde 
belirlenmesinde kullanılabileceği de gösterilebilecektir. 
Seçilen önemli örnekler; L, U ve krank biyel 
örneklerinde, kombine, birlikte titreşim biçimleri; 1., 2. 
ve 3. titreşim biçimleri ve noktasal kütleler yöntemi ile 
bulunan frekanslar arasında uygulanmıştır. Ele alınan 
örneklerde birlikte ele alınan gerek titreşim biçimi 
gerekse frekans değerlerinden daha belirgin olmak üzere 
çatlak konumunun ve büyüklüğünün belirlenebileceği 
görülmüştür. Noktasal kütleli hallerde kombine, birlikte 
titreşim biçimleri ve frekanslarının incelenmesinde 
belirgin faydalar sağlandığı görülmüştür. Bilhassa 1. 
türevli hallerinde bu tip bir kombine, birlikte analizin  
daha fazla bilgi verdiği ve uygulamada kullanılması 
önerilmektedir.  
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Özet—Bu çalışmada, çatlaklı airfoil kesit alanına sahip 
türbin kanadı modelinin doğal frekanslarının, çatlak 
derinliği ve konumuna göre değişimi incelenmiştir. 
Bununla birlikte, ön burulma açısının ve soğutma 
kanallarının, doğal frekanslar ve mod şekilleri üzerindeki 
etkileri de analiz edilmiştir.  Yapılan hesaplamalar, 
SOLIDWORKS programında kanadın sonlu elamanlar 
modeli oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan 
sonuçlar grafikler halinde verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: airfoil kesit, çatlaklı kanat, serbest titreşim, ön 
burulma, hava kanallı kanat 

Abstract—In this study, natural frequencies of a cracked 
aerofoil cross-section turbine blade model are examined 
in relation with the change in crack ratio and crack 
location. Besides, the effects of pretwist angles and 
cooling slots on the natural frequencies and vibration 
modes are analysed. Series of analysis are conducted by 
forming the finite element models of turbine blades in 
SOLIDWORKS program. The acquired results are 
presented in graphic forms. 

Keywords: natural frequency, crack ratio, crack location, pretwist, 
cooling slot 

I. GİRİŞ1 

Kanatların doğal frekanslarının belirlenmesi turbo 
makinaların tasarımında oldukça önemlidir. Yapılan 
araştırmalarda, hasarın büyük bir kısmının kanadın 
rezonans frekansına yakın çalışma şartlarında meydana 
geldiği anlaşılmıştır. Tek kanadın titreşim karakteristiği 
çalışmalarında dikkatler bu noktaya çekilmiştir. Dönen 
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ya da dönmeyen, düz, ön burulmalı, eğimli airfoil kesit 
alanlı uçak ve helikopter kanatlarının tasarımında, 
kanatların titreşiminin mod şekilleri ve doğal 
frekanslarının belirlemesi önemli bir husustur[1]. 
Rayleigh-Ritz  yöntemi  kullanılarak, ankastre bir 
plakada çatlağın doğal frekanslar üzerine etkisi, 
Ramamurti ve Neogy tarafından incelenmiştir [2]. Saito, 
Castanier, ve Pierre [3] çatlaklı bir plak modelinin 
frekans denklemlerini elde etmiş,  çatlak konumu ve 
boyu oranına göre doğal frekansların değişimini  
araştırmışlardır. Wu ve  Huang [4] farklı dönme hızları 
altında çatlak derinliği ve konumunun eğilme doğal 
frekanslarına etkisininin incelenmesinde, hareket 
denklemlerini kullanmışlardır. Kulyk, Kucher, Kharyton, 
Laine ve Thouverez [5], dönme frekansı ve çatlak 
konumuna bağlı olarak, çatlaklı kanat için harmonik 
denge metodu ile lineer olmayan dinamik analiz 
yapmışlardır. Huang ve Kuang [6], Galerkin metodu 
kullanarak dönen turbo disklerde bölgesel kanat çatlağı 
ve grup düzenlemelerini mod lokalleşmesi üzerine 
etkisini araştırmışlardır. Sinha ve Turner [7], ince kabuk 
teorisi ve Rayleigh-Ritz yönteminden faydalanarak, 
dikdörtgen kesitli, dönen ve ön burulmalı plağın serbest 
titreşimlerini incelemişlerdir. Yardimoglu ve Yildirim [8] 
ön burulmalı, dikdörtgen kesitli  Timoshenko kirişi için 
sonlu elemanlar yöntemi geliştirmişler ve eğilme titreşim 
analizi için kullanmışlardır. Banerjee [9] Hamilton 
prensibinden faydalanarak burulmalı kirişin titreşimini 
incelemiştir. Dawson [10] ön burulmalı ve dikdörtgen 
kesitli kirişlerin, doğal frekanslarını ve mod şekillerini 
Rayleigh-Ritz metodu ile elde etmiştir. Mazur, García-
Illescas ve Porcayo-Calderón [11] jeotermal türbin 
kanadının topolojisini ölçerek nümerik modeli 
oluşturmuşlar, doğal frekans ve gerilme analizleri 
gerçekleştirmişlerdir. Poursaeidi E, Babaei A, 
Mohammadi Arhani M.R ve Arablu M. [12] doğal 
frekansların kompresör kanatlarının hasarı üzerine 
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etkisini, deneysel ve nümerik analiz (ANSYS) ile 
göstermişlerdir. Madhavan, Jain, Sujatha ve Sekhar [13] 
gaz türbinlerinde bulunan kanatların titreşim tabanlı 
hasarlarının algılanması için deneysel ve nümerik 
hesaplamalar (ANSYS programı kullanarak) 
yapmışlardır.   

Bu çalışmada ise, çatlaklı airfoil kesit alanına sahip 
türbin kanadı modelinin serbest titreşim frekanslarının, 
çatlak derinliği ve konumuna göre değişimi incelendi. 
Bununla birlikte, ön burulma açısının ve soğutma 
kanallarının doğal frekanslar ve titreşim biçimleri 
üzerindeki etkileri de elde edildi. Yapılan analizlerde, 
SOLIDWORKS programında oluşturulan kanadın sonlu 
elamanlar modeli kullanıldı.  

II. DÜZ BİR TÜRBİN KANADININ DOĞAL 
FREKANSLARININ MUKAYESESİ VE 
ÇATLAĞIN DOĞAL FREKANLARA ETKİSİ 

Şekil 1’de görülen dikdörtgen kesitli ankastre 
çubuğun, düzlem içi (zx düzlemi) titreşimlerinin ilk üç 
doğal frekansı, SolidWorks programı ve (1) ile  bulundu. 
Yaklaşık olarak hesaplanan doğal frekanslar, (1) 
denklemi ile bulunan kesin değerlerle kıyaslandığında, 
sonuçların doğruluğu açık bir biçimde görülmektedir 
(Tablo 1).    
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Frekans (Hz) 
Analitik Değer 

(1) 
Solidworks 

1   187.4  188.5 

2   1174.8  1174.9 

3   3289.5  3265 

TABLO 1.  İlk üç doğal frekans. 

 

 

Şekil. 1. Ankastre çubuğun şematik görünümü.  
(L=150mm, b=20mm, h=5mm, E = 210GPa, A=10-4 m2,       

υ =0.3, Ix =2.083(10-10)m4, ρ= 7700 kg/m3 ) 

Sabuncu, M. yaptığı bir çalışmada dikdörtgen, 
değişken kesitli bir çubuğun λ özdeğerlerini sonlu 
elemanlar yöntemi ile hesaplamıştır [1]. Bu çalışmada 
elde edilen değerler ile Solidworks modeli kullanılarak 
ulaşılan sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.     

Mode  Sonlu Elemanlar 
Yöntemi [1] 

SolidWorks 

λ1 21.3 23.3 

λ2 342.2 367.5 

λ3 382.2 415.5 

TABLO 2. Sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen 
özdeğerler ([1]’de) ile SolidWorks sonuçlarının 

karşılaştırılması ( )/(24
1 gEIA xx  ). 

Tablo 1 ve 2’de elde edilen sonuçlar incelendiğinde, 
ilk iki özdeğerin birbirine oldukça yakın olduğu açıktır. 
Yapılan bu testlerden, Solidworks modelinin ilk iki 
düzlem içi normal mod için iyi bir doğrulukta 
kullanılabileceği sonucunu çıkarabiliriz.  

Çalışmanın bu kısmında, ilk olarak çatlağın türbin 
kanadının normal modları üzerine etkisinin inceleneceği, 
türbin kanadının Solidworks modeli, [14]’den faydala-
nılarak  oluşturuldu (Şekil 2). Daha sonra, çeşitli L1/L 
konumu ve a/h çatlak oranı (bk. Şekil 3) için  ilk üç doğal 
frekans ve  mod şekli (titreşim biçimi) grafikler halinde 
elde edildi (Şekil 4-5).  
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Şekil. 2. [14] ile oluşturulan kanat kesitinin görünümü. 

a

h

L1

L

 

Şekil. 3. L1/L ve a/h oranı 

Şekil 4a’da düz bir türbin kanadının birinci doğal 
frekansında (düzlem içi birinci modu) çatlağın etkisi ile 
meydana gelen değişimler verilmiştir. Çatlak, eğilme 
momentin fazla olduğu sabit uca yakın bölgelerde daha 
fazla etki gösterirken bu etki kanadın serbest ucuna 
yaklaştıkça azalır. Bu nedenle, çatlağın sabit uca yakın 
olduğu yerlerde doğal frekans en düşük değerini alırken, 
serbest uca yakın olduğu durumlarda çatlağın etkinliğini 
kaybettiği ve çatlaksız kanadın birinci doğal frekans 
değerine yaklaştığı Şekil 4a’dan görülebilir. Çatlak 
derinliğinin artması durumunda da benzer bir etki söz 
konusudur. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil. 4. Çatlağın kanadın birinci doğal frekansına etkisi 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın birinci mod şekli. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil. 5. Çatlağın kanadın ikinci doğal frekansına etkisi. 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın ikinci mod şekli. 
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Düz bir türbin kanadının ikinci doğal frekansında 
(düzlem içi ikinci modu) çatlağın etkisi ile meydana 
gelen değişimler Şekil 5a’da görüldüğü gibidir. Grafik 
incelendiğinde,  çatlak konumu L1/L= 0.5 iken çatlağın 
titreşim genliğinin fazla olduğu bölgeye gelmesinden 
dolayı doğal frekanstaki azalmalar daha fazla olmaktadır. 
Aynı etki çatlak oranının (çatlak derinliğinin) artması ile 
de artar.  

Kanadın ikinci mod şekli incelendiğinde (Şekil 5b), 
L1/L = 0.75 konumundaki çatlak, bu moddaki nod 
bölgesine yaklaştığı için çatlağın doğal frekansa etkisi 
azalmaktadır.  

Şekil 4-5’in incelendiğinde, sonuç olarak, çatlaklı 
türbin kanadının doğal frekanslarındaki değişimlerin, 
çatlak konumu ve oranına göre farklılık gösterdiği 
anlaşılmıştır. 

III.ÇATLAĞIN HAVALANDIRMA KANALLI BİR 
TÜRBİN KANADININ DOĞAL FREKANSINA 
ETKİSİ 

Farklı tipte havalandırma kanallarına sahip çatlaksız 
türbin kanatlarının doğal frekansları,  I/A oranı ile 
değişim gösterir. Dört farklı I/A oranına sahip kanat 
modeli kullanılmasıyla yapılan hesaplamaların sonuçları 
Tablo 3’te verilmiştir. I/A değerinin artmasıyla, kanadın 
doğal frekanslarınnın arttığı  Tablo 3 ‘ten çıkarılabilecek 
bir sonuçtur.  

 

 

Şekil. 6.Model I. 

 

Şekil. 7.Model II. 

 

Şekil. 8.Model III. 

 

Şekil. 9.Model IV. 

 Model I Model II Model III Model IV 

A (mm2) 40.37 26.63 29.25 34.50 

I (mm4) 18.52 16.02 16.00 17.46 

I/A (mm2) 0.4585 0.6015 0.5470 0.5060 

1  (Hz) 85.88 99.25 94.81 90.65 

2    (Hz) 535. 14 606.20 588.56 564.12 

TABLO 3. Türbin Kanadı modellerinin kesit özellikleri 
ve çatlaksız doğal frekans değerleri. 

Çatlağın havalandırma kanallı bir türbin kanadının 
doğal frekansları üzerine etkisi, Tablo 3’te (ve Şekil 7-9) 
verilen üç model (Model II, III ve IV) için incelenmiştir.  
Bu modeller için çatlaklar, farklı konum ve oranlarda 
tanımlanarak analizler yapılmıştır.  

Model II için elde edilen grafikler Şekil 10-11; Model 
III için elde edilen grafikler Şekil 12-13; Model IV için 
elde edilen grafikler ise Şekil 14-15’ teki gibidir.  

Şekil 10a’da, Model II’de verilen kesite sahip 
havalandırma kanallı düz bir türbin kanadının birinci 
doğal frekansında (düzlem içi birinci modu) çatlağın 
etkisi ile meydana gelen değişimler görülebilir. Bu 
değişim sabit uçta en fazladır ve çatlak oranı artışı ile de 
artar. Serbest uca yaklaştıkça bu etki azalır ve çatlak 
konumu L1/L= 0.75 iken frekans değeri çatlaksız 
durumda elde edilen değer ile aynı olur. Aynı durum 
Şekil 12 ve 14’te görüldüğü gibi, Model III ve IV 
kesitine sahip türbin kanatlarının birinci modları için de 
geçerlidir. 
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(b) 

Şekil. 10.Çatlağın kanadın birinci doğal frekansına etkisi 
(Model II). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın birinci mod şekli. 

 

Şekil 11a’da, Model II ile verilen kesite sahip 
havalandırma kanallı düz bir türbin kanadının ikinci 
doğal frekansında (düzlem içi ikinci modu) çatlağın etkisi 
ile meydana gelen değişimler verilmiştir. Çatlak sabit 
bölgeye yakın iken, çatlak oranının artışı ile doğal 
frekans değerinde azalma miktarı fazla iken, serbest uçta 
etkisi hemen hemen yok olduğu görülebilir. Fakat 
çatlağın konumu L1/L = 0.5 iken kanadın mod şeklinden 
de anlaşılacağı gibi kanadın en fazla titreşim genliğine 
sahip bölgesi olan orta noktalarda çatlağın etkisinin artışı 
ile birlikte minimum frekans değerleri elde edilmiştir. Bu  
değerler çatlak oranı arttıkça daha düşük olur. Aynı 
durum Şekil 13 ve 15’te görüldüğü gibi, Model III ve 
Model IV kesitine sahip kanadın ikinci modları için de 
geçerlidir. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil. 11.Çatlağın kanadın ikinci doğal frekansına 
etkisi(Model II). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın ikinci mod şekli. 

 

(a) 
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(b) 

Şekil. 12.Çatlağın kanadın birinci doğal frekansına etkisi 
(Model III). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın birinci mod şekli. 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil. 13.Çatlağın kanadın ikinci doğal frekansına etkisi 
(Model III). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın ikinci mod şekli. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Şekil. 14.Çatlağın kanadın birinci doğal frekansına etkisi 
(Model IV). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın birinci mod şekli. 

Şekil 10-15 incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılır:  

a) Her bir modelin çatlaklı doğal frekans değerleri, 
havalandırma kanalı tipine göre farklılık 
gösterir.   

b) Aynı temel mod için elde edilen çatlak konumu 
ve çatlak oranı grafikleri  benzerdir. 
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(a) 

 

 

(b) 

Şekil. 15.Çatlağın kanadın ikinci doğal frekansına etkisi 
(Model IV). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın ikinci mod şekli. 

 
IV.ÇATLAĞIN ÖN BURULMALI TÜRBİN 
KANADININ DOĞAL FREKANSINA ETKİSİ 

Çalışmanın bu kısmında, [14]’den faydalanılarak 
oluşturulan türbin kanadına 45 ve 90 derece ön burulma 
uygulanmıştır.  

Farklı konum ve oranlarda tanımlanan çatlak değerleri 
için yapılan analizlerin sonuçları, ön burulma derecesi 45 
için Şekil 16 ve 17; ön burulma derecesi 90 için Şekil 18 
ve 19’ daki gibidir. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil. 16.Çatlağın kanadın birinci doğal frekansına etkisi 
(45 derece). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın birinci mod şekli. 

Şekil 16a’da, 45 derece ön burulmalı kanadın birinci 
doğal frekansında çatlağın etkisi ile meydana gelen 
değişimler görülür. Çatlak etkisi sabit uca yaklaştıkça 
artmakta ve serbest uca yaklaştıkça azalarak, kanadın 
çatlaksız durumdaki değeri ile aynı değeri verdiği 
görülebilir. Şekil 16b’de görülen akuple mod şekli, ön 
burulmanın bir sonucudur.  
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Şekil 17a’da, çatlağın 45 derece ön burulmalı kanadın 
ikinci doğal frekansına etkisi verilmiştir. Çatlak sabit uca 
en yakın olduğu bölgede frekans değeri, çatlaksız duruma 
göre en düşük değerini alırken, serbest uca yaklaştıkça 
çatlak etkinliğini kaybeder.  

 

(a) 

 

(b) 

Şekil. 17.Çatlağın kanadın ikinci doğal frekansına etkisi 
(45 derece). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın ikinci mod şekli. 

 

 

Şekil 18a’da,  90 derece ön burulmalı kanadın birinci 
doğal frekansına çatlağın etkisi görülebilir. Çatlağın 
konumu L1/L = 0.25 iken ön burulma etkisi ile oluşan 
kupl hareketinden dolayı çok fazla zorlandığı ve bu 
noktada doğal frekansın oldukça azaldığı belirlenmiştir. 
Bu etki serbest uçta kaybolur.  

.  

(a) 

 

(b) 

Şekil. 18.Çatlağın kanadın birinci doğal frekansına etkisi 
(90 derece). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın birinci mod şekli. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil. 19. Çatlağın kanadın ikinci doğal frekansına etkisi 
(90 derece). 

a) Çatlak oranı ve çatlak konumunun etkisi. 
b) Kanadın ikinci mod şekli. 

Şekil 19a’da, 90 derece ön burulmalı kanatta çatlağın 
etkisi ile ikinci doğal frekansında meydana gelen 
değişimler verilmiştir. Çatlak sabit bölgeye yakın 
olduğunda daha fazla zorlanacağı için doğal frekans daha 
fazla azalır. Bu durum serbest uca yaklaştıkça etkisini 
yitirir. 

V. SONUÇ 

1. Soğutma kanalları bulunan türbin kanatlarında I/A 
oranı arttıkça doğal frekanslarda artar. 

2. Kanat üzerinde bulunan çatlak, kanadın sabit ucuna 
yaklaştıkça etkisi artırır. 

3. Kanat üzerinde bulunan çatlağın derinliği arttıkça 
tesiri de artar. 

4. Kanadın titreşim biçimine bağlı olarak, kanat 
üzerinde oluşan ve nod olarak adlandırılan titreşimin 
sıfır olduğu yerler vardır. Oluşan çatlak bu bölgede 
ise kanadın titreşiminden etkilenmeyeceği için 
çatlağın hiçbir etkisi olmaz. Eğer çatlak bu bölgelere 
yakınsa, çatlak bölgesi daha az zorlanacağı için 
kanadın ilgili doğal frekansındaki azalma diğer 
bölgelere kıyasla daha az olur. 

5. Kanadın titreşim biçimine bağlı olarak daha fazla 
zorlanan bölgeler vardır. Eğer çatlak bu bölgeye 
yakın ise daha fazla zorlanacağı için ilgili doğal 
frekansında meydana gelen azalma daha fazla olur. 

6. İçi dolu veya soğutma kanallı düz türbin kanatları 
için elde edilen mod şekilleri benzerlik gösterirken 
aynı durum ön burulmalı kanatlarda geçerli değildir. 
Ön burulmanın etkisi ile kanatta akuple titreşim 
hareketleri meydana gelir. 
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EK1 : Semboller 
Sembol  Açıklama 
L Türbin kanadının boyu 
L1  Türbin kanadında bulunan çatlağın  
                  kanadın sabit olan ucuna göre 
                  konumu                                 
I Türbin kanadının atalet momenti 
A               Türbin kanadının kesit alanı 
ω               Türbin kanadının doğal frekansı 
a                Çatlak boyu 
h               Türbin kanadının genişliği 
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BAKLAVA ŞEKİLLİ ÇERÇEVELERİN TİTREŞİM,STATİK VE DİNAMİK 

KARARLILIK ANALİZİ 
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Özet—Birçok yapıda kullanılan baklava şekilli çerçeve 
yapılar, statik ve dinamik yüklere maruz kalırlar. Bunun 
sonucunda, burkulma ve dinamik kararsızlık problemleri 
ortaya çıkar. Bu çalışmada, baklava şekilli çerçeve bir 
yapının periyodik eksenel yük altındaki düzlem içi statik 
ve dinamik kararlılığı araştırılmıştır. Çerçeve, Euler 
çubuk kabul edilerek, Sonlu Elemanlar Metodu ile 
modellenmiştir. Dinamik karasız bölgelerinin bulunması 
için Bolotin yaklaşımı kullanılmıştır. Modelin doğruluğu 
için, bulunan burkulma ve doğal frekanslar ANSYS 
programı sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Baklava şeklin 
açısal değişimin, statik ve dinamik yük katsayısının 
dinamik kararsız bölgelere olan etkileri incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Baklava çerçeveler, Burkulma, Dinamik 
kararlık, Serbest titreşim, Sonlu elemanlar. 

 
Abstract—Diamond beam shape frames are used in 

many structures and subjected to static and dynamic 
loads. Therfore, dynamic and static stability occurs. In 
this study,in-plane dynamic and static stabilities of 
diamond beam structures under the periodic load are 
investigated. The diamond shape structure is assumed to 
be an Euler beam and modeled by using the Finite 
Element Method. Bolotin approach is used for finding the 
dynamic instable regions. Calculeted frequencies and 
static stability results are compared with ANSYS 
proggramme results. The effect of angular positon of the 
diamond shape, static and dynamic load parameters on 
the unstable regions are investigated. 

Keywords: Diamond beam, Buckling, Dynamic stability, Free vibration, 
Finite element. 

I. Giriş1 
Çerçeve yapılar, özellikle inşaat mühendisliği alanında 

yaygın olarak sanayi yapılar, köprüler, gökdelenler gibi 
yapıların iskeleti olarak kullanılmaktadır. Ayrıca inşaat 
sektörünün yanı sıra türbinlerde, otomotiv, havacılık ve 
çeşitli makine endüstrilerinde de çerçeve yapıların 
kullanımı yaygındır. Çerçeve yapılar çalışma esnasında, 
çalışma koşullarına göre statik ve dinamik yüklere maruz 
                                                           
afundaozil.90@gmail.com 
b hasan.ozturk@deu.edu.tr 
c mustafa.sabuncu@deu.edu.tr 
 

 

kalırlar ve sonuçta kararsızlık durumları ortaya çıkar. Bu 
nedenle, çerçeve yapılarda burkulma(statik kararlılık) ve 
dinamik kararlılık özellikleri ile ilgili birçok araştırma 
yapılmıştır. Titreşim analizi ise bu araştırmaların en 
önemli basamağıdır.Bolotin [1], Bernoulli-Euler 
çubuğunu, doğal frekans ve burkulma(statik karalılık) 
yüklerini veren diferansiyel denklemleri çözerek 
incelemiştir. Ayrıca dinamik kararsızlık sınırlarını da 
hesaplamıştır. Park ve Gao [2], Bernouli-Euler çubuğunu, 
minimum potansiyel enerji prensibini kullanarak çift stres 
teorisine dayalı olarak modellemişlerdir. Falsone ve 
Settineri [3], Timoshenko teorisine bağlı çubuk için yeni 
bir sonlu elemanlar yaklaşımı kullanarak çözüm 
geliştirmiştir. Bernouli-Euler teorisine benzer şekilde bir 
sonlu elemanlar yöntemi kullanmışlar, ancak tek bir 
dördüncü dereceden diferansiyel denklemin Timoshenko 
kirişin dengesini belirleyici olarak kabul edilmesiyle 
hesap gerçekleştirilmiştir.Briseghella, Majorana ve 
Pellegrino [4], sonlu elemanlar metodunu kiriş ve 
çerçevelerin dinamik kararlılık bölgelerini bulmak için 
kullanmışlardır. Sabuncu ve Şakar [5], homojen radyal 
periyodik kuvvete maruz simetrik iki kanatlı pervanenin 
statik ve dinamik kararlılığını sonlu elemanlar yöntemini 
kullanarak incelemiştir. Boyut, kanat açısı, dönme hızı 
gibi çeşitli parametrelerin kararlılığa etkisi 
sunulmuştur.Girgin, Ozmen ve Orakdogen [6], düzenli ve 
düzensiz çerçeve yapılarda burkulma yükünün yaklaşık 
değerini belirlemek için basitleştirilmiş bir yöntem 
geliştirmiştir. Bu yöntemde çerçevelerin yanal yük 
analizinden yararlanılmış ve sonuçlar kabul edilebilir 
%5’lik bir hatayla hesaplanmıştır. Zaslavsky [7], 
hareketli yük etkisi altındaki ana kiriş ve menteşe ve/veya 
sabit sütunlardan oluşan kapı çerçevesinin elastik 
kararlılığını incelemiştir. Thomas ve Belek [8], kanatların 
serbest titreşim özelliklerini sonlu elemanlar yöntemi 
kullanarak incelemiştir. Şakar, Öztürk ve Sabuncu [9], 
periyodik yük altındaki çok bölmeli çerçevelerin düzlem 
içi dinamik kararlılığını sonlu elemanlar yöntemini 
kullanarak incelemişlerdir. Lin ve Ro [10] sonlu 
elemanlar yöntemi ve diğer analitik yöntemlerde 
kullanılan matris boyutlarını azaltmayı amaçlayıp seri 
düzlem çerçevelerin titreşim analizini 
gerçekleştirmişlerdir. Kawashima [11] çerçeve yapılar da 
elemanlar arasına yarı-katı bağlantılar tanımlayarak 
titreşim analizini gerçekleştirmiştir. 
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Baklava şekilli çerçeveler ise çelik binalarda ve 
özellikle iki tekerlekli araçlarda kullanılmaktadır. 
Peterson, Londry [12] ve Covill, Begg, Elton, Milne, 
Morris, Katz [13] bisikletlerin baklava dilimi şeklindeki 
gövde çerçevelerinin sonlu elemanlar yöntemiyle 
analizini gerçekleştirmişlerdir. Jenkins, Seitz ve 
Przemieniecki [14], baklava şekilli çerçevelerin büyük 
yer değiştirmeleri için doğrusal olmayan çözümlerini 
yapmıştır. Ayrıca basınç kuvveti altında küçük ve büyük 
yer değiştirmeler için kararlılık analizini 
gerçekleştirmişlerdir. 

Bu bildiride baklava şekli çerçevelerin doğal frekans, 
burkulma(statik kararlılık) ve dinamik kararlılık 
analizleri Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak 
yapılmıştır. 

II. Sonlu Elemanlar Formülleri ve Modelin 
Oluşturulması [15], [16] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Baklava Şekilli Çerçeve Yapı 
 
Şekil 1 baklava şekilli çerçeve yapıyı göstermektedir. 

Çevreyi modelleme de birbiriyle aynı özelliğe sahip dört 
adet Euler çubuk kullanılmış ve model Sonlu Elemanlar 
Yöntemiyle oluşturulmuştur. Malzeme olarak ise çelik 
seçilmiştir. 

Euler çubuk için Sonlu Elemanlar Yönteminde, Şekil 
2 de verilen iki düğüm noktalı sonlu eleman ele 
alınmıştır. Elemanın her bir düğüm noktasında enine ve 
boyuna yer değiştirmeler ve dönmeler dikkate alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Altı Serbestlik Dereceli Sonlu Eleman(Düzlem içi) 

A. Boyuna titreşim durumu için elastik direngenlik ve 
kütle matrisinin bulunması 

Yer değiştirme denklemi 
 
w(x,t)=[F]{a}                                                             (1) 
 

Burada, 
 
[F]=[1 x]   ve    {a}={a0 a1}Tsin(wt)                          (2) 
 
Sonlu Elemanın genelleştirilmiş yer değişme vektörü, 
 
{we}={w1 w2} ve {we}=[C]{a }                            (3) 
 

şeklinde yazılır. [C] matrisi Ek 1 de verilmiştir. E(1) den, 
 
     w=[F][C]-1{we}                                                         (4) 
 
eşitliği elde edilir. Bulunan bu yer değiştirme denklemi 
Ek 1 de boyuna durum için verilen elastik potansiyel ve 
kinetik enerji denklemlerinde yerine yazılırsa kütle ve 
elastik direngenlik matrisleri hesaplanabilir. 
 
B. Enine titreşim durumu için elastik direngenlik ve kütle 
matrisinin bulunması 

Enine titreşim durumu için yer değiştirme denklemi; 
 
u(x,t)=[F]{a}(5) 
 

burada, 
 
[F]=[1 x x2 x3]    ve    {a}={a0 a1 a2 a3}Tsin(wt)         (6) 

Sonlu Elemanın genelleştirilmiş yer değiştirme vektörü, 
 
{ue}={u1 u1

ı u2 u2
1} , uı=du/dx   ve  {ue}=[B]{a}(7) 

şeklinde yazılır. [B] matrisi Ek 1 de verilmiştir. E(1) den, 
 
u=[F][B]-1{ue}                                                           (8) 
 
E(8) de yer değiştirme denklemi bulunur. Bu eşitlik Ek 

1 de enine durum için verilen elastik potansiyel enerji ve 
kinetik enerji denklemlerinde yerine yazılırsa enine 
direngenlik ve kütle matrisleri hesaplanır. 

Boyuna ve enine direngenlik ve kütle matrisleri {w1 u1 
uı

1 w2 u2 uı
2} yerdeğiştirme vektörleri oluşacak şekilde 

düzenlenerek birleştirilirler. 
 

C. Geometrik kütle matrisinin bulunması 
 
Lineer durum için geometrik matrisin boyuna titreşim 

ile ilgili terimleri sıfır değerini alır. 
 
[k]boyuna=[0]                                                              (10) 
 
Enine titreşim durumu için geometrik matris 

hesabında ise E(8) de verilen yer değiştirme denklemi 

h 
b    h=5mm 

   b=20mm 

L=200mm(boy) 

P(t) 

θ 

 w1(t)  w(x,t)  w2(t) 

x 
d 

 

 u1(t) 

u1
ı(t) 

u2(t) 

u2
ı(t) 

 u(x,t) 
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kullanılır. Ek 1 de verilen eksenel kuvvetin yaptığı iş 
denkleminde yer değiştirme ifadesi yerine yazılarak 
geometrik matris hesabı yapılır. 

Boyuna ve enine geometrik matrisleri {w1 u1 uı
1 w2 u2 

uı
2} yer değiştirme vektörleri oluşacak şekilde 

düzenlenerek birleştirilirler ve altı serbestlik dereceli 
eleman için matris hesabı tamamlanır. 

 
    [me]=[T]T[me][T][ke]=[T]T[ke][T] [kg]=[T]T[kg][T] (12) 
 

E(12) matrislerin global koordinat sistemine göre ifade 
edilişini göstermektedir. Burada T matrisi 
transformasyon matrisidir ve Ek 1 de verilmiştir. 

 
Enerji denklemleri kullanılarak Lagrange yöntemiyle 

hareket denklemi yazılırsa; 
 
[𝑀𝑒]{�̈�} + [[𝐾𝑒] − 𝑃(𝑡)[𝐾𝑔]] {𝑞} = 0                    (13) 
 
P(t)=Po+Ptcos(γt)                                                     (14) 
 
E(13) elde edilir ve Mathieu-Hill diferansiyel 

denklemi olarak adlandırılır. Burada [Ke], [Kg] ve [Me] 
tüm sistem için sonlu elemanlar algoritmasına göre 
oluşturulmuş global elastik/geometrik direngenlik ve 
kütle matrisleridir. E(14) ise uygulanan periyodik yükü 
göstermektedir. Burada γ uygulanan eksenel periyodik 
kuvvetin çalışma frekansıdır.  Kuvvetin statik ve zamana  
bağlı bileşeni kritik burkulma yükü (Pcr) cinsinden ifade 
edilebilir. 

 
P(t)=αPcr+βPcrcos(γt)                                               (14) 
 
E(14) de α statik yük parametresi, β dinamik yük 

parametresidir. Bu denklemdeki periyodik kuvvet hareket 
denkleminde yerine yazılırsa, 

 
[𝑀𝑒]{�̈�} + [[𝐾𝑒] − (αPcr + βPcrcos(γt))[𝐾𝑔]] {𝑞} = 0 

(15) 
 
E(15) Mathieu-Hill tipindeki periyodik sabitlere sahip 

diferansiyel denklemi göstermektedir. Dinamik kararsız 
bölgenin sınırları, 

 

[[𝐾𝑒] − (𝛼 ±
1

2
𝛽) 𝑃𝑐𝑟[𝐾𝑔] −

𝛾2

4
[𝑀𝑒]] {𝑞} = 0       (16) 

 
denklemi ile hesaplanır. Bu denklem üç farklı durum için 
çözülebilir. 

 
(i) Serbest titreşim durumu Pcr=0 ve w=γ/2  

 
[[Ke]-w2[Me]]{q}=0                                  (17) 
 

(ii) Statik kararlılık(burkulma) α=1, β=0 ve γ=0 

 
[[Ke]-Pcr[Kg]]{q}=0                                   (18) 
 

(iii) Dinamik kararlılık durumu 
 

[[𝐾𝑒] − (𝛼 ±
1

2
𝛽) 𝑃𝑐𝑟[𝐾𝑔] −

𝛾2

4
[𝑀𝑒]] {𝑞} = 0 

III. Sayısal Uygulama ve Sonuçlar  
Baklava şekilli çerçevelerin çeşitli açı konumları ve 

sınır şartı(şekil 3 ve 4) içindoğal frekans, burkulma(statik 
kararlılık) ve dinamik kararlılık analizleri 
gerçekleştirilmiştir.Doğal frekans ve burkulma analizleri 
aynı model için ANSYS programında da yapılmış ve 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 
A. Doğal frekans analizi 

Baklava şekilli çerçeve yapının serbest titreşim 
durumu için şekilde gösterilen θ açısının değişimine bağlı 
olarak Sonlu Elemanlar Yöntemi ile analizler 
gerçekleştirilmiş ve ilk üç doğal frekans 
değeriverilmiştir. 
 
 

 
 
 
 

 
SABİT NOKTA 

Şekil 3. Baklava Şekilli Çerçeve 
 

 

 
 
 

 
SABİT NOKTA 

Şekil 4. İlgili Düğüm Noktasından Sınır Şartı 
Uygulanmış Gösterimi 

 
Serbest titreşim analizi şekil 3 ve şekil 4 de gösterilen 

iki çerçeve yapı içinde yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

θ 

x=0 x=0 

θ 

y 

x 

99



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015  

  
 

Tablo 1. Şekil 3 deki çerçeve yapı için ilk üç frekans değeri 
karşılaştırması 

 
Açı 

Doğal Frekans (Hz) 

f1 f2 f3 

Ansys Matlab Ansys Matlab Ansys Matlab 

15 66.3200 66.365 89.881 89.97 392.13 392.834 

30 53.246 53.276 97.115 97.209 346.13 346.686 

45 43.557 43.579 110.44 110.546 353.88 354.442 

60 37.724 37.742 130.99 131.1197 386.52 387.185 

75 34.662 34.677 155.27 155.4261 419.12 419.948 

 
Şekil 3 için mod şekillerinin incelenmesi, 

 

 
Şekil 5. Şekil 3 İçinBirinci Mod Şekli 

 

 
Şekil 6. Şekil 3 İçinİkinci Mod Şekli 

 

 
Şekil 7. Şekil 3 İçinÜçüncü Mod Şekli 

 
Tablo 2. Şekil 4 deki çerçeve yapı için ilk üç frekans değeri 
karşılaştırması 

  
  

Açı 

Doğal Frekans (Hz) 

f1 f2 f3 

Ansys Matlab Ansys Matlab Ansys Matlab 

15 340.69 342.98 426.98 439.39 591.31 595.47 

30 344.16 344.867 453.76 457.5 594.11 596.341 

45 344.6 344.807 458.76 460.79 594.45 595.42 

60 344.16 343.724 460.42 461.881 594.11 591.873 

75 340.69 337.00 461.07 462.308 591.3 569.542 

Şekil 4 için mod şekillerinin incelenmesi, 
 

 
Şekil 8. Şekil 4 İçinBirinci Mod Şekli 

 

 
Şekil 9. Şekil 4 İçinİkinci Mod Şekli 

 

 
Şekil 10. Şekil 4 İçinÜçüncü Mod Şekli 

 
Her iki baklava şekilli çerçeve yapı içinde hesaplanan 

doğal frekans değerleri karşılaştırmalı olarak tablolar da 
verilmiştir. Sonuçların iyi bir uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir. 

 
B. Statik kararlılık (burkulma) analizi 

Baklava şekilli çerçeve yapı için şekilde gösterilen θ 
açısının değişimine bağlı olarak kritik burkulma yükü 
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile hesaplanmış ve sonuçlar 
ANSYS programı sonuçları ile karşılaştırmalı olarak 
tablolar halinde verilmiştir. Sonuçlardan görüleceği gibi 
gerçekleştirilen program iyi neticeler vermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 11. Baklava Şekilli Çerçeve 

 
 
 
 
 
 
 

θ 

P 
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Şekil 12. İlgili Düğüm Noktasından Sınır Şartı Uygulanmış Gösterimi 

 
Burkulma analizi şekil 11 ve şekil 12 de gösterilen her 

iki çerçeve için yapılmış ve kritik burkulma yükleri 
hesaplanmıştır. 
 
Tablo 3. Şekil 11 deki çerçeve yapı için hesaplanan kritik burkulma 
yükleri karşılaştırması 

Açı 
Burkulma Yükü (N) 
Ansys Matlab 

15 13224 13240.243 
30 6846.3 6852.8331 
45 4840.8 4852.7099 
60 3951.3 3954.7391 
75 3535.9 3545.8675 

 

 
Şekil 13. Şekil 11 İçinBirinci Mod Şekli 

 
Tablo 4. Şekil 12 deki çerçeve yapı için hesaplanan kritik 
burkulma yükleri karşılaştırması 

Açı 
Burkulma Yükü (N) 
Ansys Matlab 

15 7280.6 7233.745 
30 13972 13977.5 
45 19734 19769.9 
60 24157 24221.41 
75 26931 27014.48 

 
 

 
Şekil 14. Şekil 12 İçinBirinci Mod Şekli 

 
C. Dinamik kararlılık analizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 15. Periyodik Kuvvet Etkisi Altındaki Baklava Şekilli Çerçeve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 16. Periyodik Kuvvet Etkisi Altındaki ve İlgili Noktasından Sınır 
Şartı Uygulanmış Baklava Şekilli Çerçeve 

 
Şekil 15 ve Şekil 16 da periyodik yük etkisi altındaki 

baklava şekilli çerçeve yapı gösterilmiştir. E(14) de 
verilen denkleme göre statik(α) ve dinamik yük 
katsayılarının(β) dinamik karalılığa etkileri incelenmiştir. 
Analizler değişik θ açıları ve dinamik yük katsayıları(β) 
için α=0 ve α=0.5 değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. 
Analizler Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

 
 
 

y 

x 

P 

P(t) 

P(t) y 

x 
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θ 
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Şekil 17.Şekil 15 Durumundaα=0.5 İçin Dinamik Kararsız Bölge 

Gösterimi 
 

 
 

Şekil 18. Şekil 15 Durumundaα=0 İçin Dinamik Kararsız 
Bölge Gösterimi 

 
Şekil 17 ve 18'de verilen grafikler şekil 15 de 

gösterilen çerçeve yapı için hesaplanmıştır. Şekil 16 daki 
yapı için ise analizler şekil 19 ve 20’deki grafikler 
şeklinde verilmiştir. Buralardan da görüleceği gibi ilgili 
noktada x yönündeki yer değiştirmenin engellenmesi 
farklı θ açıları için dinamik kararsız bölgedeçok küçük 
değişiklikler meydana getirmiştir. 
 

 
 
Şekil 19. Şekil 16 Durumundaα=0.5 İçin Dinamik Kararsız Bölge 

Gösterimi 
 

 
 
Şekil 20. Şekil 16 Durumundaα=0 İçin Dinamik Kararsız Bölge 

Gösterimi 
 
Son iki grafik Şekil 16 daki yapı için tüm açı 

değerlerinde kararsız bölgelerdeki çok küçük değişimleri 
göstermektedir. 
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         θ=60o 
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IV. Sonuçlar 
Bu çalışmada baklava şekilli çerçeve yapılar için şekil 

1 de gösterilen θ açısının değişimine bağlı doğal frekans, 
burkulma ve dinamik karalılık analizi yapılmıştır. Ayrıca 
şekil 4 de gösterildiği gibi ilgili noktalarının x yönündeki 
hareketi engellenip aynı analizler tekrarlanmıştır. 
 Doğal frekans analizinde şekil 3 de gösterilen θ 

açısının artışıbirinci titreşim modu için frekans 
değerini azaltmakta, ikinci moddurumu için ise 
artırmaktadır. Yani açının artması birinci titreşim 
biçiminde yapının rijitliğini azaltırken ikinci 
titreşim biçiminde rijitliği artırmaktadır. 

 Şekil 4 de gösterilen sabitleme sonrasında açının 
değişimi ile doğal frekans değerlerinin 1. ve 3. 
modlarında fazla bir değişiklik gözlenmez iken 2. 
modda bu değişim fark edilecek derecededir. 

 Şekil 11 de gösterilen çerçeve için açının 
değişimine bağlı kritik burkulma yükü kararlılığını 
azaltmıştır. 

 Şekil 12 de ilgili noktanın x yönündeki hareketi 
engellenip burkulma analizi tekrarlandığında açı 
artışının burkulma yükünü artırdığı 
gözlemlenmiştir. 

 Şekil 15 de gösterilen periyodik yük etkisi altındaki 
baklava şekilli çerçeve yapının θ açısının 
değişimine bağlı olarak kararsız bölgeleri 
belirlenmiştir. Şekil 17 statik yük katsayısının 0.5 
olduğu durum için verilmiştir. Şekilde θ açısının 
artışının kararsız bölgeyi orjine yaklaştırdığı 
görülmektedir. Dinamik yük katsayısı ise 0 ve 1 
arasında değişim göstermektedir. 

 Şekil 18 statik yük katsayısının 0 olduğu durumu 
göstermektedir. Statik yük katsayısının 0 olarak 
alınması bir önceki duruma göre frekans değerini 
artırmıştır. θ açısının artması ise kararsız bölgeyi 
orjine yaklaştırmıştır. Statik yük katsayısının 0 
olduğu durum için ise dinamik yük katsayısı 0 ve 2 
aralığında değişim göstermektedir. 

 Şekil 19 da,ilgili noktanın x yönündeki hareketi 
engellendikten sonra θ açısının değişiminin şekil 16 
daki baklava şekilli çerçeve yapının kararsız 
bölgelerine etkisi gösterilmiştir. Şekil 19 statik yük 
katsayısının 0.5 olduğu an için oluşturulmuştur ve 
bu durumda dinamik yük katsayısı 0-1 aralığında 
değişim göstermektedir. θ açısının artışının karasız 
bölgede az da olsa değişimlere neden olduğu 
gözlemlenebilmektedir. Değişik açı değerlerinde 
karasız bölge orjine yaklaşmış yada uzaklaşmıştır. 

 Şekil 20 ise statik yük katsayısının 0 durumu için 
gösterilmiştir ve dinamik yük katsayısı 0-2 
aralığında değişmektedir. Açının değişimi α=0 
durumu içinde kararsız bölgede küçük de olsa bir 
değişime neden olmaktadır. Şekil 19 da olduğu gibi 
burada da açının artışı kararsız bölgeyi orjine 
yaklaştırmış ya da uzaklaştırmıştır. 
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Elastik kinetik enerji; 
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Enine titreşim durumu: 
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Eksenel kuvvetin yaptığı iş; 
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Transformasyon matrisi; 
 

































100000
0)cos()sin(000
0)sin()cos(000
000100
0000)cos()sin(
0000)sin()cos(

][









T
 

 
EK 2: Semboller 
 
b:Çubuğun genişliği 
h        :Çubuğun kalınlığı 
L        :Çubuğun boyu 
d        :Tek bir sonlu elemanın boyu 
A        :Çubuğun Kesit Alanı 
E        :Elastisite modülü 
I        :Alan atalet momenti 
ρ        :Yoğunluk 
[Ke]    :Çubuğun elastik direngenlik matrisi 
[Kg]    :Çubuğun geometrik direngenlik matrisi 
[Me]    :Çubuğun kütle matrisi 
[T]      :Transformasyon matrisi 
Pcr:Kritik burkulma yükü 
α        :Statik yük katsayısı 
β:Dinamik yük katsayısı 
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Özet—Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil 
değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlı 
firar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol 
yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil 
değiştirebilen diğer  bir malzeme kullanılarak 
oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo 
motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol 
yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra 
NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek 
şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar kenarı 
kontrol yüzeyi, hem aerodinamik analizler hem de 
yapısal analizlerle tasarlanacaktır. Bu bildiride ağırlıklı 
olarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) 
analizleri sunulacaktır. Her bir şekil değiştirme 
konfigürasyonu için çözüm ağı oluşturma işlemi, ODTÜ 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde geliştirilen 
bir betik fonksiyonu kullanılarak istenilen üç boyutlu bir 
geometriye ve akış parametrelerine göre kolayca 
yapılabilmektedir.  

Anahtar kelimeler: aerodinamik çözüm ağı, büyük oranda şekil 
değiştirebilen kanat, hibrit kontrol yüzeyi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, 
sonlu elemanlar analizi 

 

 Abstract1—In this study, the trailing edge hybrid 
control surface of fully morphing wing of an unmanned 
aerial vehicle will be investigated. Hybrid trailing edge 
control surface comprises composite and compliant 
materials. Deflection of the control surface is achieved 
by means of servo actuators. Morphing of the control 
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surface will be provided by changing NACA 6510 
profile to NACA 3510 and NACA 2510 profiles, 
respectively. Hybrid trailing edge control surface will be 
designed by using aerodynamic analyses and structural 
analyses. In this paper, mainly Computational Fluid 
Dynamics (CFD) analyses will be presented.  Mesh 
generation process is conducted by using a scripting 
function developed in METU Aerospace Engineering 
Department for the desired three dimensional geometry 
and flow parameters. 

Keywords: aerodynamic mesh, morphing wing, hybrid control 
surface, computational fluid dynamics, finite element analysis, .  

I. Giriş 

 
Büyük oranda şekil değiştirebilen hava araçları, uçuş 

gereksinimlerine göre şekil değiştirebilen ve uçuş 
sırasında kontrolü konvansiyonel olmayan kontrol 
yüzeylerini kullanarak sağlayabilen araçlar olarak 
tanımlanmıştır [1]. Bu kavrama dayanarak, menteşesiz 
olarak tasarlanan kontrol yüzeyleri gibi konvansiyonel 
olmayan kontrol yüzeyleri hava araçlarına uygulanmıştır 
[2]. Bilindiği üzere, genellikle büyük oranda şekil 
değiştirebilen kanatlara sahip hava araçları, 
konvansiyonel kontrol yüzeylerine sahip hava araçlarına 
oranla daha fazla avantaja sahiptirler. Büyük oranda 
şekil değiştirebilen hava araçlarının kontrol 
yüzeylerinde süreksizliğin olmaması ve görev 
profillerine göre şekil değiştirebilmeleri nedeniyle daha 
iyi aerodinamik performans sergilemeleri bu avantajlar 
arasında sayılabilir. Bunun yanında daha az sürüklenme 
kuvvetine maruz kalmaları daha az yakıt kullanmalarına 
ve atmosfere daha az miktarda zararlı gaz  
salgılamalarını sağlamaktadır [3]. 
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Bu çalışmada, konvansiyonel olmayan hibrit firar kenarı 
kontrol yüzeyine sahip bir insansız hava aracının kanadı 
yapısal ve aerodinamik açıdan tasarlanıp, incelenmiştir. 
Çalışmada sadece kontrol yüzeyi dikkate alınmış olup, 
aerodinamik analizler sırasında farklı NACA (The 
National Advisory Committee for Aeronautics)  
profillerine sahip kanat geometrileri temel alınmıştır. Bu 
çalışmanın amaçlarından biri de aerodinamik analizler 
öncesinde yürütülen düğüm noktaları ve çözüm kümesi 
oluşturulması işleminin daha kolay ve etkin 
yapılabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle aerodinamik 
çözüm ağı oluşturma işlemi Pointwise® V17.2 R2 paket 
programı kullanılarak yazarlar tarafından yazılmış olan 
betik fonksiyonu (Pointwise Scripting Function) 
kullanılarak otomatik hale getirilmiştir  [4].  

Bu çalışma bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 
Projesi olan “CHANGE, Combined morpHing 
Assessment software usiNG flight Envelope data and 
mission based morphing prototype wing development” 
kapsamında sürdürülmektedir [5]. Yürütülen bu projede 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin görevi firar kenarı 
kontrol yüzeyini, iniş ve avare uçuş (loiter)  fazlarında 
NACA 6510 kanat profilini sağlayacak şekilde 
tasarlamaktadır. Tasarlanan firar kenarı kontrol yüzeyi 
kalkış konfigürasyonunda NACA 3510, seyir ve yüksek 
hız konfigürasyonlarında ise  NACA 2510 kanat 
profillerini de sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, 
firar kenarı kontrol yüzeyinin şekil değiştirebilme 
yeteneği, bahsedilen her uçuş fazı için karşılaşılabilecek  
aerodinamik yükler altında yapılan  yapısal analizlerle 
incelenmiştir. Şekil 1’de büyük oranda şekil 
değiştirebilen kanadın uyarlanacağı NACA 6510, 
NACA 3510 ve NACA 2510 profilleri gösterilmiştir. 

 

 
Şekil. 1. Kanat şekil değiştirme yeteneği 

II. Vakum Ortamında Kontrol Yüzeyi Sonlu 
Elemanlar Analizi 

A. Katı Model 
 

Tasarlanan firar kenarı kontrol yüzeyi CATIA® V5-
6R2012 paket programı ile çizilmiştir. Kanat 
geometrisinin başlangıç profili NACA 6510 olup, 
geometri boyunca herhangi bir burulma açısı (twist) ve 
oturma açısı (incidence angle) yoktur. Kontrol 
yüzeyinin de bulunduğu kanat katı modeli Şekil 2’de 
gösterilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil. 2. Kontrol yüzeyi  eklenmiş kanat katı modeli 

 
Hibrit olarak tasarlanan firar kenarı kontrol yüzeyi, 

alüminyum, silikon ve kompozit olmak üzere üç farklı 
malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Silikon tabanlı 
hiperelastik özelliklere sahip malzeme ve kompozit 
malzeme proje ortakları tarafından sağlanmıştır [6]. 
Silikon yerine Neoprene malzeme kullanılarak yapılan 
başka bir  bir hibrit tasarım da  yazarların daha önceki 
bir çalışmasında sunulmuştur [7]. Hibrit firar kenarı 
kontrol yüzeyi katı modelinin, oluşturulduğu 
malzemelere göre farklı renklerle  sunulan, izometrik ve 
yan görünümleri Şekil 3’te sunulmuştur.  

 

 

 
 

Şekil. 3 Hibrit kontrol yüzeyi izometrik görünümü (üst) ve yan 
görünümü (alt) 

 
Şekil 3’te gösterilen sarı renkli C kanalı hariç tüm 

yüzeylerde et kalınlığı 0.75 [mm] olarak tasarlanmıştır, 
sarı renkli C kanalın et kalınlığı 2.00 [mm] dir. 
Alüminyum kullanılarak tasarlanan C kanalı,  kontrol 
yüzeyinin kanat ile bağlantısını sağlamaktadır. 
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Kontrol yüzeyinde üst yüzeyin hareketini iki servo 
motor, alt yüzeyin hareketini ise üç servo motor 
sağlamaktadır. Bu servo motorlara verilen farklı dönüş 
açıları ile silikon tabanlı elastik özelliklere sahip 
malzeme alt ve üst yüzeyde farklı miktarlarda uzayarak 
esnemekte, böylelikle ortaya çıkan esneme farkı aşağıya 
ya da yukarıya hareketi sağlamaktadır. Böylece firar 
kenarı kontrol yüzeyi belirtilen NACA profilleri 
arasında geçiş yapabilmekte ve kanat farklı uçuş 
fazlarına uyum sağlayabilmektedir. Kontrol yüzeyinin 
hareketini sağlayacak servo motorlar ve bataryalar 
yazarların daha önceki bir çalışmasında belirlenmiş olup 
seçilen servo motorlar kontrol yüzeyi içerisinde 
bataryalar ise gövde içersinde konuşlandırılacak şekilde 
tasarlanmıştır [8]. 

 
B. Sonlu Elemanlar Modeli 

Kontrol yüzeyi katı modeli oluşturulduktan sonra, 
kontrol yüzeyi yapısal analizlerinde kullanılacak sonlu 
elemanlar modeli ANSYS® Workbench v14.0 ‘Static 
Structural’ modülü kullanılarak hazırlanmıştır. Hibrit 
kontrol yüzeyinin büyük oranda yer değiştirmesinden ve 
kullanılan elastik malzemeden dolayı, bütün yapısal 
analizlerde doğrusal olmayan çözüm yöntemleri 
kullanılmıştır. Ayrıca tüm yapısal analizlerde standart 
yerçekimi yüklemesi de göz önüne alınmıştır.  

Bu çalışma kapsamında sonlu elemanlar modellemesi 
ve analizi işlemlerinin basitleştirilmesi ve süresinin 
kısaltılması amacıyla C kanalı geometrisi ve C kanalı 
geometrisi ile bitişik olan kompozit kısım analizler 
sürecinde göz önüne alınmamıştır. Sonlu elemanlar 
modelinde tüm yüzeyler et kalınlığı 0.75 [mm] olacak 
şekilde kabuk elemanlarla;  servo motor kuvvetlerini 
kontrol yüzeyine ileten çubuklar 1.25 [mm] yarıçapında 
dairesel kesitli, moment kolları ise 1.9 [mm] x 7.4 [mm] 
dikdörtgen kesitli kiriş elemanları ve alüminyum 
kullanılarak tasarlanmıştır. Kullanılan alüminyum 
malzemesinin özellikleri TABLO 1’de verilmiştir. 

 
Malzeme Alüminyum  

Kesme Modülü 26700 [MPa] 
Elastikiyet Modülü 71000 [MPa] 

Özkütle  2770 [kg/m3] 
 

TABLO 1. Alüminyum malzemenin özellikleri 

 
Silikon tabanlı malzemenin davranışını belirlemek 

amacıyla, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nde 
bir tek eksenli çekme testi gerçekleştirilmiştir. Testin 
sonucunda elde edilen tek eksenli gerilme ve gerinim 
grafiği  

Şekil 4’te sunulmuştur. Silikon tabanlı malzemenin 
özkütlesi 1250 [kg/m3] olarak alınmıştır [9].  

 
 

Şekil. 4. Silikon malzemenin tek eksenli gerilme-gerinim grafiği 

 
Hibrit kontrol yüzeyinin kompozit kısımlarında 

özellikleri TABLO 2’de verilen Glass Fibre Prepreg 
(EHG250-68-37) malzemesi kullanılmıştır. 

 
E11 24500 [MPa] 
E22 23800 [MPa] 
ν12 0.11 
G12 4700 [MPa] 
G13 3600 [MPa] 
G23 2600 [MPa] 

Katman Kalınlığı 0.25 [mm] 
Özkütle 1900 [kg/m3] 

 
TABLO 2. Glass fibre prepreg kompozit malzemenin özellikleri 

 
Şekil 5’te ise, oluşturulan hibrit firar kenarı kontrol 

yüzeyi sonlu elemanlar çözüm ağı gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil. 5. Hibrit kontrol yüzeyi sonlu elemanlar çözüm ağı 

 
Sonlu elemanlar analizinde, hibrit kontrol yüzeyini 

oluşturan farklı parçalar ANSYS paket programında 
bulunan aşağıdaki sınır koşulları ve temas yöntemleri 
kullanılarak sabitlenmişlerdir. 
 Silikon parça ve kontrol yüzeyinin kanat ile bağlantı 

kenarları arasında ‘Sabitlenmiş Destek’ (Fixed 
Support) sınır koşulu, 
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 Silikon parçalar ve kompozit parçalar arasında, 
‘Yapıştırma Temas Yöntemi’ (Bonded Contact), 

 Servo motor kuvvetlerini kontrol yüzeyine ileten 
çubuklar ile kompozit parçalar arasında ‘Yapıştırma 
Temas Yöntemi’ (Bonded Contact). 

Ayrıca, servo motor moment kolları ve servo motor 
kuvvetlerini ileten çubukların Şekil 5’te verilen 
koordinat düzlemine göre x, y, z eksenleri yönündeki 
yer değiştirmeleri ve x ve z eksenleri etrafındaki 
dönüşleri birbirlerine bağımlı yapılmıştır. Kontrol 
yüzeyinin hareketini sağlamak amacıyla, servo motorlar 
aracılığıyla sağlanacak olan dönüş açıları, servo 
motorlar ve moment kolları arasındaki düğüm 
noktalarına, Şekil 6’da görülen koordinat eksenine göre 
y ekseni etrafında olacak şekilde her bir konfigürasyon 
için farklı derecelerde tanımlanmıştır. Bu düğüm 
noktalarından Şekil 6’da D ve F harfleri ile belirtilmiş 
olanlar kontrol yüzeyinin üst parçasını hareket 
ettirmekte, C, E ve G harfleri ile belirtilmiş olanlar ise 
kontrol yüzeyinin alt parçasını hareket ettirmektedir.  
 

 
 

Şekil. 6.Hibrit firar kenarı kontrol yüzeyi sonlu elemanlar modeline 
uygulanan sınır koşulları 

 
C. Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları 

Hibrit kontrol yüzeyinin NACA 6510,  NACA 3510 
ve NACA 2510 kanat profilleri için  gerek duyduğu  ve 
Şekil 6’da belirtilen C, D, E, F ve G noktalarına 
uygulanacak  dönüş açıları TABLO 3’ te verilmiştir. 

Dönüş 
Açılarının 

Uygulandığı 
Noktalar 

NACA 6510 
Kanat 

Geometrisi   

NACA 3510 
Kanat 

Geometrisi   

NACA 2510 
Kanat 

Geometrisi   

C (alt parça) -10o -23o -28o 

D (üst parça) 10o  12.3o 14o 

E (alt parça) -10o -23o -28o 

F (üst parça) 10o 12.3o 14o 

G (alt parça) -10o -23o -28o 

TABLO 3. Kontrol yüzeyinin hareketi için gerekli olan ve servo 
motorlardan gelen dönüş açıları 

 
Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’da kontrol yüzeyinde sonlu 

elemanlar analizi sonucunda ortaya çıkan, uygulanan 

servo motor torkları ve  standart yerçekimi yüklemesi 
altında oluşan, dikey yöndeki (z ekseni yönündeki) yer 
değiştirme sonuçları verilmiştir. Ayrıca sonlu elemanlar 
analizi sonucunda kontrol yüzeyinde oluşan en yüksek 
von-Mises gerilme ve gerinim değerleri ile eksenel ve 
eğilme gerilmelerinin toplamından oluşan en yüksek 
kiriş gerilmesi değeri TABLO 4’te verilmiştir. 
 

 
 

Şekil. 7. NACA 6510 kanat profili durumunda dikey eksende yer 
değiştirme dağılımı – (maksimum 0.16 [mm]) 

 

 
 

Şekil. 8. NACA 6510 Kanat profilinden NACA 3510 kanat profiline 
geçiş sürecinde kontrol yüzeyinde oluşan, dikey eksende yer 

değiştirme dağılımı – (maksimum 15.07 [mm]) 

 

 
 

Şekil. 9. NACA 3510 Kanat profilinden NACA 2510 kanat profiline 
geçiş sürecinde kontrol yüzeyinde oluşan, dikey eksende yer 

değiştirme dağılımı – (maksimum  4.68 [mm]) 
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NACA 6510 

Kanat 
Geometrisi   

NACA 3510 
Kanat 

Geometrisi   

NACA 2510 
Kanat 

Geometrisi   
En Yüksek von-
Mises Gerilme 
Değeri [MPa] 

2.53 4.24 5.52 

En Yüksek von-
Mises Gerinim 

Değeri [mm/mm] 
0.07 0.19 0.23 

En Yüksek Kiriş 
Gerilme Değeri 

[MPa] 
35.62 64.46 84.25 

 
TABLO 4. Sonlu elemanlar analizi en yüksek gerilme-gerinim 

değerleri 

 
Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterildiği gibi kontrol 

yüzeyinin NACA 3510 ve NACA 2510 kanat 
profillerine sorunsuzca uyum sağladığı ve NACA 6510 
kanat profilinde kalmayı sürdürebildiği görülmektedir. 
Sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre, en yüksek 
von-Mises gerilme değeri kompozit kısımda, en yüksek 
von-Mises gerinim değeri silikon parçada oluşmaktadır. 
Oluşan en yüksek gerilme değeri, kompozit parçanın 
kırılma direncine (ultimate strength) oranla çok küçük 
olduğu için, bu kısım yeterli mukavemeti 
sağlayabilmektedir. Bununla birlikte Şekil 4’teki tek 
eksenli gerilme-gerinim grafiği de göstermektedir ki, en 
yüksek gerinimin oluştuğu silikon parça da yeteri kadar 
mukavimdir. Alüminyum kullanılarak tasarlanan servo 
güç aktarma parçalarının en yüksek kiriş gerilme değeri 
de yine alüminyumun akma direncinden [280 MPa]  
küçüktür. Tüm vakum ortamında gerçekleştirilen sonlu 
elemanlar analizlerinin sonuçlarına göre kontrol yüzeyi 
belirtilen NACA profilleri arasında sorunsuzca geçiş 
yapabilmektedir. 
 
III. Aerodinamik Yükler Altındaki  Kontrol Yüzeyi 
Sonlu Elemanlar Analizi  

NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat 
profillerine sahip kontrol yüzeyleri CATIA V5-6R2012 
paket programı ile tasarlanmış ve aerodinamik analizlere 
uygun hale getirilmişlerdir. 

Aerodinamik yükler altında yapılan sonlu elemanlar 
analizinde her bir kanat geometrisi için kullanılan 
aerodinamik yükler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
(HAD) analizleri yapılarak tespit edilmiştir. HAD 
analizlerinin yapılabilmesi için öncelikli olarak 
aerodinamik çözüm ağı hazırlanmış,  ardından HAD 
analizleri için gerekli parametreler ve akış özellikleri  
tanımlanmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 

A. Aerodinamik Çözüm Ağı  
 

Çözüm ağı Pointwise® V17.2 R2 paket programı 
kullanılarak oluşturulmuştur. Bu çalışmadaki 
aerodinamik analizlerde çözüm ağı oluşturma işleminde 
tipik grafiksel kullanıcı arayüzü kullanmak yerine, 
Pointwise Betik Fonksiyonu (Pointwise Scripting 
Function) kullanılmıştır. Bu fonksiyonun kullanılması, 
kullanıcının otomatik olarak çözüm ağı oluşturmasını 
sağlar. Tanımlanan kanat konfigürasyonlarının benzer 
olması, Pointwise Betik Fonksiyonu’nun kullanılmasını 
kolaylaştırmıştır. Kanat konfigürasyonlarının 
benzerlikleri tüm kanatların dört ana parçadan 
oluşmasından gelmektedir. Bu parçalar; kanat alt yüzeyi, 
kanat üst yüzeyi, kanat arka yüzeyi ve kanat uç 
parçasıdır. Kanat geometrilerinin aralarındaki tek fark 
kanat kamburlarının değişiklik göstermesidir.  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Bölümünde yazılan Pointwise Betik 
Fonksiyonu, çözüm ağı oluşturma işlemi sırasında 
kullanıcıya bir takım parametreleri de değiştirme imkanı 
da sağlamakta ve grafiksel kullanıcı arayüzü ile çözüm 
ağı oluşturma işlemine göre daha verimli  olmaktadır. 

 
B. Pointwise Betik Fonksiyonu 

Bu çalışmada, çözüm ağı oluşturma işleminde 
kullanılan Pointwise Betik Fonksiyonu, Tcl 
programlama dilinin bir uzantısı olan Glyph2 betik dili 
ile yazılmıştır. Bu fonksiyon kullanıcıya Pointwise 
grafiksel kullanıcı arayüzünün sağlayabildiği 
yeteneklere benzer özellikler sunmaktadır.  

Bu çalışma için hazırlanan betik fonksiyonu 
aşağıdaki adımları içinde barındırmaktadır: 
 Parametre Tanımlanması: Bu bölümde çözüm ağı 

oluşturma işleminde kullanılan eleman aralığı, çözüm 
ağı büyüme oranı, çözüm kümesi boyutu gibi 
değişkenlerin değerleri girilir. 

 Geometri Dosyasını Alma: Bu adım, çözüm ağı 
oluşturma işlemi için hazırlanan geometrinin 
fonksiyon içine alınmasını sağlar. 

 Yüzey Çözüm Ağı Oluşturma: Daha önce tanımlanmış 
değişkenlere bağlı olarak bu kısımda, kanat 
geometrisi yüzeyi üzerinde çözüm ağı oluşturulur. 

Çözüm Ağı İyileştirmesi: Oluşturulmuş olan çözüm 
ağının hücum kenarı ve firar kenarında bulunan 

eğriliği yakalayabilmesi için, bu kısımlarda daha sık 
çözüm ağı oluşturulur. Ayrıca, kanat kök ve uç 

kısımlarında da daha fazla düğüm noktası kullanılır. 
Yapılan çözüm ağı iyileştirme çalışması  

 Şekil. 10Şekil 10’da gösterilmiştir. 
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Şekil. 10. Hücum ve firar kenarlarında yüzey çözüm ağı iyileştirme 
işlemi yapılan kanat modeli 

 
 Çözüm Kümesi Oluşturma: Bu adım, parametre 

tanımlanması bölümünde yarıçapı belirlenen 
yarımküre şeklindeki çözüm kümesine çözüm ağı 
oluşturma işlemini içerir.  

 Üç Boyutlu Blok Çözüm Ağı Oluşturma: Üç boyutlu 
blok çözüm ağı bu bölümde oluşturulur. Şekil 11’de 
gösterilen üç boyutlu çözüm ağının sınırları kanat dış 
yüzeyi ve çözüm kümesi olarak tanımlanmıştır.  
 

 
 

Şekil. 11. Kanat yüzeyi ve çözüm kümesi arasında oluşturulan üç 
boyutlu blok çözüm ağı 

 
NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat 

geometrilerinin HAD analizleri için oluşturulan çözüm 
ağları aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir: 
 Kanat yüzeyindeki çözüm ağı, iki düğüm noktası 

arası ortalama uzaklık 8 [mm] olacak şekilde üçgen 
elemanlarla oluşturulmuştur. 

 Kanatların hücum ve firar kenarlarında çözüm ağı 
iyileştirme işlemi yapılmıştır. 

 Yarımküre çözüm kümesi yarıçapı, kanat veter 
(chord) uzunluğunun 20 katına eşittir. 

 Kanat yüzeyi yakın çevresinde üç boyutlu blok 
çözüm ağı oluşturulurken T-Rex çözüm ağı yöntemi 
uygulanmıştır. Bu işlem hava akışının  kanat yüzeyi 
üzerinde oluşturduğu sınır tabakasının modellenmesi 
içindir. 

 

 
 

Şekil. 12. Kanat yüzeyi etrafındaki T-Rex üç boyutlu blok çözüm ağı 

 
C. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi 
 

Yapılan HAD analizlerinin amacı yapısal analizler 
için gerekli olan,  aerodinamik yükler altındaki dış 
gösterge, basınç dağılımını sağlamaktır. Tüm kanat 
konfigürasyonları için Pointwise Betik Fonksiyonu 
kullanılarak çözüm ağı oluşturulduktan sonra HAD 
analizleri SU2® V 3.2.1 paket programı kullanılarak 
yapılmıştır [10]. HAD analizleri sırasında, NACA 6510, 
NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine sahip kanatlar 
için ayrı ayrı tanımlanan akış parametreleri TABLO 4’te 
gösterilmiştir. 
 

 

NACA  
6510  
Kanat 

Geometrisi  
(İniş, 

Avare Uçuş) 

NACA 
3510 
Kanat 

Geometrisi 
(Kalkış) 

NACA 
2510  
Kanat 

Geometrisi 
(Seyir) 

Hız [m/s] 13.244 21.152 30.556 

Hücum Açısı 
[derece] 

6.373 1.7131 1.056 

Reynolds Sayısı 524536 857990 1210135 

Yoğunluk [kg/m3] 1.1895 1.225 1.1895 

Mach Sayısı 0.039 0.063 0.0901 

İrtifa [ft] 1000 0  1000 

 
TABLO 4. Kanat konfigürasyonları HAD analizleri akış parametreleri 

 
 

 
 

110



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14‐17 Haziran 2015    

   
 

D. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi Sonuçları 
 
SU2 paket programı, HAD analizleri sonuçlarını 

kanat konfigürasyonları yüzeyinde basınç katsayıları 
dağılımı şeklinde vermektedir. Bu basınç katsayısı 
değerlerinin belirtilen akış özelliklerine göre hesaplanan 
dinamik basınç ile çarpılması sonucu dış gösterge 
basınçları hesaplanmıştır. Bu nedenle, basınç katsayısı 
dağılımı HAD analizlerinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Şekil 13, Şekil 14 ve Şekil 15’te sırasıyla 
NACA 6510, NACA 3510 ve NACA 2510 kanat 
profillerine sahip kanat geometrileri yüzeyindeki basınç 
katsayısı dağılımları sunulmuştur. 

 

 
Şekil. 13. HAD analizleri sonucunda elde edilen NACA 6510 kanat 

geometrisi basınç katsayısı dağılımı (kanat üst yüzeyi solda, kanat alt 
yüzeyi sağda) 

 
 

 
 

Şekil. 14. HAD analizleri sonucunda elde edilen NACA 3510 kanat 
geometrisi basınç katsayısı dağılımı (kanat üst yüzeyi solda, kanat alt 

yüzeyi sağda) 
 

 

 
 

Şekil. 15. HAD Analizleri sonucunda elde edilen NACA 2510 kanat 
geometrisi basınç katsayısı dağılımı (kanat üst yüzeyi solda, kanat alt 

yüzeyi sağda) 
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IV. Aerodinamik Yükler Altında Sonlu Elemanlar 
Analizi	

Sonlu elemanlar analizinde aerodinamik yüklemeyi 
modellemek amacıyla tek yönlü katı-akışkan etkileşimi 
kullanılmıştır. Gösterge basınçları yapısal modeller 
üzerindeki düğüm noktalarına ANSYS ‘harici data’ 
(external data) modülü kullanılarak interpolasyon 
yöntemi ile aktarılmıştır. Şekil 13, Şekil 14 ve Şekil 
15’te görülen basınç katsayısı dağılımlarından elde 
edilen aerodinamik yüklerin sırasıyla NACA 6510, 
NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerine sahip 
kanat geometrilerinin üzerine aktarılmış hali Şekil 16, 
Şekil 17 ve Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 
Şekil. 16. NACA 6510 profiline sahip kanat üzerine aktarılan 

aerodinamik yükler [MPa] 

 
Şekil. 17. NACA 3510 profiline sahip kanat üzerine aktarılan 

aerodinamik yükler [MPa] 

 
 

Şekil. 18. NACA 2510 profiline sahip kanat üzerine aktarılan 
aerodinamik yükler [MPa] 

 
 

Aerodinamik yükler altında yürütülen yapısal 
analizlerde her kanat konfigürasyonu için  aerodinamik 
yükler harici olarak eklenmiştir. Servo motorlar ve 
moment kolları arasındaki düğüm noktalarına uygulanan 
dönüş açıları yine TABLO 3’ teki gibidir. 

V. Sonuçlar 

Şekil 19, Şekil 20 ve Şekil 21’de hibrit firar kenarı 
kontrol yüzeyinin uygulanan servo motor torkları, 
standart yerçekimi yüklemesi ve aerodinamik yükler 
altındaki sonlu elemanlar analizleri sonucunda dikey 
yöndeki (z ekseni yönündeki) yer değiştirmeleri 
verilmiştir. Ayrıca sonlu elemanlar analizi sonucunda 
farklı kanat konfigürasyonlarında kontrol yüzeyinde 
oluşan maksimum von-Mises gerilme ve gerinim 
değerleri ile maksimum kiriş gerilmesi değeri de 
TABLO 5’te verilmiştir. 

 
 

Şekil. 19. Aerodinamik yükler altında, NACA 6510 kanat profili  
durumunda  kontrol yüzeyinin dikey eksende yer değiştirme dağılımı – 

(maksimum 0.42 [mm]) 

 

 
 

Şekil. 20. Aerodinamik yükler altında, NACA6510 kanat profilinden 
NACA 3510 kanat profiline geçiş sürecinde, kontrol yüzeyinin dikey 

eksende yer değiştirme dağılımı – (maksimum. 15.34 [mm]) 
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Şekil. 21. Aerodinamik yükler altında, NACA3510 kanat profilinden 
NACA 2510 kanat profiline geçiş sürecinde, kontrol yüzeyinin dikey 

eksende yer değiştirme dağılımı – (maksimum 4.74 [mm]) 
 

 
NACA 6510 

Kanat 
Geometrisi   

NACA 3510 
Kanat 

Geometrisi   

NACA 2510 
Kanat 

Geometrisi   
En Yüksek von-
Mises Gerilme 
Değeri [MPa] 

4.20 5.61 7.07 

En Yüksek von-
Mises Gerinim 

Değeri [mm/mm] 
0.07 0.20 0.24 

En Yüksek Kiriş 
Gerilme Değeri 

[MPa] 
57.24 88.14 113.23 

TABLO 5. Aerodinamik yükler altında sonlu elemanlar analizi  
en yüksek gerilme- gerinim değerleri 

 
Şekil 19, Şekil 20 ve Şekil 21’de gösterildiği gibi 

kontrol yüzeyinin aerodinamik yükler altında da NACA 
3510 ve NACA 2510 kanat profillerine sorunsuzca 
uyum sağladığı ve NACA 6510 kanat profilinde kalmayı 
sürdürebildiği görülmektedir.  

Aerodinamik yükler altındaki sonlu elemanlar analizi 
sonuçlarına göre, en yüksek von-Mises gerilme değeri 
kompozit kısımda oluşmuştur. Bu değer, bu parçada 
kullanılan kompozit malzemenin kırılma direnci 
değerine oranla çok küçük olduğu için, bu kısım yeterli 
mukavemeti sağlayabilmektedir. En yüksek von-Mises 
gerinim değeri ise silikon parçada oluşmaktadır. 
Alüminyum kullanılarak  tasarlanan ve servolardan 
gelen gücü kontrol yüzeyine aktaran parçaların en 
yüksek kiriş gerilme değeri olan 113 [MPa],  da 
alüminyumun akma değerinden [280 MPa]  küçüktür. 

Vakum ortamında ve aerodinamik yükler altında  
gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizlerinin 
sonuçlarına göre tasarlanan kontrol yüzeyi NACA 6510, 
NACA 3510 ve NACA 2510 kanat profillerinde 
sorunsuzca çalışmaktadır. 

Çalışmanın daha ileri safhalarında,  her bir şekil 
değiştirme konfigürasyonu için çözüm ağı oluşturma 
işlemini yerine, ilk oluşturulan aerodinamik çözüm 
ağının istenilen geometriye göre şekil değiştirmesini 
sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 
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Görüntüleme Sistemlerinde Kullanılan Çeşitli Kardanlı Yönlendirme 
Mekanizmalarının Başarım Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 
                                                                       B.E.Birinci   B. Özkan    

                                                     TÜBİTAK SAGE             TÜBİTAK SAGE       
                                               Ankara    Ankara   

 
 

Özet—Arama, gözetleme ve takip gibi dinamik izleme 
faaliyetlerinde kullanılan kameraların optik görüş 
açıları, anılan işleri istenilen düzeyde yerine getirebilmek 
için çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Belirtilen eksikliği 
giderebilmek amacıyla uygulanan en yaygın yöntem 
kameraların görüş açılarının mekanik olarak 
genişletilmesidir. Bahsedilen yaklaşımda kamera 
birbirine dik eksenler etrafında dönen kardanlara sahip 
bir yapının ortasında konumlandırılmakta ve kardanların 
uygun şekilde seçilen eyleticiler vasıtasıyla belirlenen 
açısal konum aralığında döndürülmesi sayesinde daha 
geniş bir görüş açısına sahip olmaktadır. “Etkin görüş 
açısı” olarak adlandırılan bu genişletilmiş izleme açısı, 
kameranın hareketli hedefleri dahi takip edebilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, kartezyen ve 
kutupsal geometrideki çeşitli kardanlı yönlendirme 
mekanizmalarının başarım özellikleri ele alınmaktadır. 
Belirtilen kapsamda; öncelikle ele alınan kardanlı 
yapıların kinematik analizleri yapılmakta, ardından göz 
önüne alınan hava aracının örnek bir uçuş senaryosu için 
her bir kardanlı mekanizmanın açısal konum, hız ve ivme 
gereksinimleri çıkarılmaktadır. Çalışmanın sonunda, 
bahsedilen uçuş senaryosunun bilgisayar ortamında 
benzetimi yapılarak elde edilen sonuçlar üzerinden 
incelenen kardanlı kamera yönlendirme 
mekanizmalarının genel bir karşılaştırması 
yapılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: kardan, arayıcı, Euler açıları 

 
Abstract—The optical field of views of the cameras 

which are utilized in dynamical viewing tasks such as 
reconnaiscance, surveillance, and tracking often become 
insufficient in order to accomplish the mentioned duties 
at a desired manner. The most widely-used approach 
used to compensate this deficiency is to enhance the field 
of views of the cameras mechanically. In this method, the 
camera has a wider field of view by being mounted at the 
middle of a structure composed of mutually located 
gimbals and by being rotated using convenient actuators 
within designated angular excursions. The enhanced field 
of view which is termed as “field of regard” provides the 
camera with tracking even moving targets.In the present 
study, the performance characteristics of noteable 
Cartesian and polar gimbal configurations are dealt 
with. In this extent, first, the kinematical analyses of the 
considered gimbaled structures are performed and then 

the requirements upon the angular position, speed, and 
acceleration variables of each gimabled structure are 
derived for a sample flight scenario of the considered 
aerial vehicle. Consequantly, the computer simulation of 
the mentioned flight scenario is carried out and a general 
comparison is made based on the acquired results of the 
simulations. 

Keywords: gimbal, seeker, Euler angles 

I. Giriş 

Mühimmat ve insansız hava aracı gibi uçan 
sistemlerin hedefe yönlendirilmesinde elektromekanik ve 
optik bileşenlerdenoluşangörüntüleme sistemleri 
kullanılmaktadır. Görüntüleme sistemlerinin birincil 
görevi; görüntüleri ya da sinyalleri istenen yönden alarak 
kardan konumu, zamanlama bilgisi ve gerekli diğer 
parametrelerle birlikte güdüm birimine göndermek ve 
güdüm biriminden gelen emirleri yerine getirmektir. Bu 
sistemler görünür bölge dalga boyunda, kızılötesi dalga 
boyunda ya da radar dalga boyunda tasarlanabilirler. 
Tasarım hangi dalga boyuna göre yapılırsa yapılsın tüm 
sistemler için ortak özellik, sistemin çalışma aralığını 
yani etkin görüş açısını artırmak için kardanlı bir 
mekanizma kullanma gerekliliğidir. Teoride Euler 
açılarının ikili ve üçlü tüm konfigürasyonlarına göre 
kardan mekanizması tasarlanabilir gözükse de pratikte bu 
sayı oldukça azdır. Seçenekler işlevsellikler açısından ele 
alınırsa bu sayı üç temel seçeneğe kadar indirgenebilir. 
Literatürde çeşitli kardan mekanizmaları için kinematik 
analizler ve denetçi çalışmaları yapılmıştır.Bu 
çalışmaların bir kısmı yalın halde kardan mekanizmaları 
ile ilgili olmakla beraber[1][2] havacılıkta kardan 
mekanizmalarının uygulamaları ile ilgili de oldukça 
çalışma mevcuttur[3][4][5][6][7]. Bu çalışmaların çoğu 
seçilen belli bir kardan konfigürasyonu için yapılmış olup 
konfigürasyon performanslarının belli bir senaryo için 
karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmalara pek sık 
rastlanmamaktadır. 

Bu çalışmada yunuslama-yandönme(2-3), 
yuvarlanma-yandönme(1-2) ve yuvarlanma-yunuslama-
yandönme(1-2-3)kardan konfigürasyonları 
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incelenmektedir.  İkinci bölümde kardan 
konfigürasyonları için tasarımcıya yol gösterecek 
kinematik analiz prosedürü anlatılmaktır. Bu bölümde 
kullanılan notasyonda[8] numaralı kaynak temel 
alınmıştır. Üçüncü bölümde örnek bir senaryo için 
yapılan benzetim sonuçlarına yer verilmektir. Son olarak 
dördüncü bölümde elde edilen sonuçlara ve yorumlara 
yer verilmiştir. 

II. Kinematik Analiz 

Hava aracı, görüntüleme sistemi ve hedef arasındaki 
genel kinematik ilişki Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Hava aracı –görüntüleme sistemi – hedef arasındaki 

kinematik ilişki. 

 
Burada O,M,  ve T sırası ile yer, hava aracı, 

görüntüleme sistemi ve hedef koordinat sistemlerinin 
orijin noktalarını ifade etmektedir.r / , r / , r /  ve r /  
ise koordinat eksen merkezlerinin birbirlerine göre bağıl 
konumlarıdır. 

A. Dönüşüm Matrisleri 
 
u  x eksenindeki birim vektörü, u y eksenindeki birim 

vektörü ve u z eksenindeki birim vektörü ifade etmek 
üzere genel dönüşüm matrisleri aşağıdaki gibidir[9]. 

R ϕ
1 0 0
0 cϕ sϕ
0 sϕ cϕ

u 	etrafında 

R θ
cθ 0 sθ
0 1 0
sθ 0 cθ

u 	etrafında 

R ψ
cψ sψ 0
sψ cψ 0
0 0 1

u 	etrafında 

A1. Hava aracının yere göre dönüşüm matrisleri 

Genel yaklaşım olarak koordinat eksenleri arasındaki 
açısal hareketlerŞekil 2’de gösterildiği gibi ardışık olarak 
tanımlanan (İng. rotated frame based) Euler açıları ile 
ifade edilebilir. Bu durumda M koordinat ekseninde 
bulunan hava aracının açısal konumu sırası ile yandönme, 
yunuslama ve yuvarlanma hareketlerini ifade eden açılar 
ile tanımlanabilir. 

 
Şekil 2. Hava aracı eksen dönüşüm sırası. 

 

Koordinat dönüşüm matrisi aşağıdaki eşitlik ile ifade 
edilebilir. 

,  (1) 

Burada ψ , θ  ve ϕ  hava aracının yere göre Euler 
açılarıdır. Bu açılar sırası ile yandönme, yunuslama ve 
yuvarlanma açılarını ifade ederler. 

A2. Görüntüleme sistemini yere göre dönüşüm matrisleri 

Görüntüleme sisteminin yere göre açısal konumu da 
hava aracına benzer şekilde Şekil 3’te verildiği gibi ifade 
edilebilir.  

 
Şekil 3. Görüntüleme sisteminin eksen dönüşüm sırası. 

 

Koordinat dönüşüm matrisi aşağıdaki eşitlik ile ifade 
edilebilir. 

, 	 (2) 

Burada ,  ve görüntüleme sisteminin yere göre 
Euler açılarıdır. 

A3. Görüntüleme sistemini hava aracına göre dönüşüm 
matrisleri 

Bunlarla birlikte görüntüleme sisteminin hava aracına 
göre açısal konumu da sistemin görüş açısının 
hesaplanması ve görüntüleme kabiliyetinin arttırılması 
açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple görüntüleme 
sistemlerin kullanılması olası kardan konfigürasyonları 
için dönüşüm matrisleri sırası ile aşağıda verilmiştir. 

Yunuslama-yandönme(2-3): Bu seçenekte kardan 
dönme eksenlerinin her ikisi de, bakış hattına (İng. line of 
sight, LOS) dik olacak şekilde konumlandırılmaktadır. 
Bu yerleşim, uçuş sırasında kararlılaştırma işleminin her 
iki eksende yapılmasına olanak vermektedir. 

2-3 konfigürasyonu için eksen dönüşümü Şekil 4’te 
gösterildiği gibidir. 
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Şekil 4. 2-3 kardan konfigürasyonu eksen dönüşüm sırası. 

 
,  (3) 

Yuvarlanma-yandönme(1-2):Kardan dönme 
eksenlerinden birisi bakış hattıyla paralel, diğeri bakış 
hattına dik olarak konumlandırılır. Bu sebeple seviye 
uçuş sırasında görüntü sadece bir eksen etrafında 
kararlılaştırılmaktadır. Yuvarlanma ekseni, mühimmatın 
yuvarlanma hareketi yapması durumunda kararlılaştırma 
sağlar ve görüntüleyici sistemin yarım küre şeklinde bir 
alanı taramasına olanak verir. Genellikle yarım küre 
şeklinde kubbe tasarımı olan havadan havaya tip 
mühimmatlarda tercih edilen bir konfigürasyondur. 

1-2 konfigürasyonu için eksen dönüşümü Şekil 5’te 
gösterildiği gibidir. 

 
Şekil 5. 1-2 kardan konfigürasyonu eksen dönüşüm sırası. 

 
, 	 4 	

Yuvarlanma-Yunuslama-Yandönme (1-2-3):Görüntüleme 
sistemi üzerindeki kamera tarafından alınan görüntülerde 
bulanıklık olmaması veya bulanıklığın en aza indirilmesi 
amacıyla düşünülen bir diğer kardan konfigürasyonu da, 
kardanı oluşturan bileziklerden birinin açısal hareketinin 
yuvarlanma yönünde tanımlandığı geometridir. Bu 
seçenekte burun ile gövde arasına yuvarlanma hareketini 
sağlayacak olan bir eksen eklenerek burunun gövdeye 
göre yuvarlanma hareketi yapması sağlanır.	

Yuvarlanma – yunuslama – yandönme (1-2-3) 
konfigürasyonu için eksen dönüşümüŞekil 6’da 
gösterildiği gibidir. 

 
Şekil 6. 1-2-3 kardan konfigürasyonu eksen dönüşüm sırası. 

 
, 	 (5)	

B. Konum Analizi 

Koordinat eksenleri arasındaki ilişki aşağıdaki gibi 
vektörel olarak ifade edilebilir. 

/ / / / 	 (6)	

Burada r / , r /  ve r /  vektörleri yer ekseni birim 
vektörleri cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilebilir 

/ 	 (7) 

/  (8) 

/  (9) 

r /   ise S eksen takımının M eksen takımı u  ekseni 
üzerinde olduğu kabulü ile aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

̅ / , 	 (10) 

Burada  hava aracı kütle merkezi ile görüntüleme 
sistemi arasındaki mesafedir. 

Eş. 7 ile Eş. 10 arasındaki ifadeler kullanılarak gerekli 
ara işlemler yapılırsa hedefin görüntüleme sistemine göre 
bağıl konumu aşağıdaki gibi elde edilebilir. 

	 (11) 

	 (12)	

	 (13)	

B1. Görüntüleme sisteminin yere göre açısal konum 
bileşenleri 

Görüntüleme sistemini sürekli olarak hedefe doğru 
yöneleceği kabul edilirse /  vektörü sürekli olarak 
görüntüleme sisteminin  ekseni üzerinde olacaktır. Bu 
durumda /  vektörünün bir ifade şeklide aşağıdaki 
gibidir. 

/ / 	

̅ / /
, 	

̅ / 	  (14) 

Bu durumda Eş. 11 ile Eş. 14 arasındaki ifadeler 
kullanılarak ψ  ve θ  açıları elde edilebilir. 

	 (15) 

	 (16) 
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ϕ  açısı ise kullanılan kardan konfigürasyonuna göre 
değişmektedir. 

B2. Görüntüleme sistemini hava aracına göre açısal 
konum bileşenleri 

“M” koordinat sistemi ile “S” koordinat sistemi 
arasındaki dönüşüm matrisi yazılırsa; 

, , , 	

, , ,   (17) 

Eş. 17 kullanılacak kardan konfigürasyonuna göre 
hesaplanan ,  dönüşümm matrisine eşitlenerek   
açısı ve görüntüleme sisteminin hava aracına göre açısal 
konumunu ifade eden ,  ve  açıları hesaplanabilir. 

C. Hız Analizi 

C1. Hava aracının yere göre açısal hız bileşenleri 

Şekil 2 ile verilen ardışık dönüşümler dikkate 
alındığında hava aracının yere göre açısal hızı aşağıdaki 
gibi ifade edilebilir. 

/ / / /   (18) 

Gerekli ara işlemler yapıldığında hava aracının yere 
göre açısal hızının “M” koordinat sistemindeki ifadesi Eş. 
19’da görüldüğü gibidir.[9] 

1 0
0
0

	 (19) 

Burada p, q ve r hava aracının açısal hızının “M” 
koordinat sistemindekibileşenleridir ve hava aracından 
elde edilebilen verilerdir. Bu durumda hava aracının yere 
göre Euler açılarının zamanla değişim aşağıdaki gibi 
olacaktır[9].	

1

0

0

	 (20) 

C2. Görüntüleme sisteminin hedefe göre bağıl hız 
bileşenleri 

Eş. 6 ile verilen vektörel ifadenin “O” koordinat 
sistemine göre türevi alınırsa görüntüleme sistemi ile 
hedef arasında bağıl hız bağıntısına ulaşılır.	

/ / / / 	

İfade “O” koordinat sisteminde açılırsa Eş. 21’de 
verilen hız ifade elde edilir. 

̅ / ̅ / ̅ /
, ̅ / / ∙ ̅ / (21) 

Görüntüleme sistemi ile hava aracı arasındaki bağıl 

konum zamanla değişmediği için ̅ / 0	olur. Hava 

aracının doğrusal hızının zamanla değişimi / “O” 
koordinat sistemi birim vektörleri cinsinden Eş. 22 
verildiği şekilde ifade edilir. 

̅ /
, 	 (22) 

Burada ,  ve  hava aracının “M” koordinat 
sisteminde doğrusal hız bileşenleridir ve açısal hız 
bileşenlerinde olduğu gibi bilinen verilerdir.  

Hedefin yere göre bağıl hız bileşenleri sabit bir hedef 

için ̅ / 0 olur. Eğer hareketli bir hedef için analiz 
yapılacaksa Eş.20 ile verilen ifadeye benzer bir şekilde 
hedefin yere göre bağıl hızı hesaplanabilir. 

Gerekli ara işlemler yapıldığında hedefin arayıcıya 
göre bağıl konumun zamanla değişiminin “O” koordinat 
sistemindeki ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir. 

/ 	

	 (23) 

	 (24) 

	 (25) 

C3. Görüntüleme sisteminin yere göre bağıl hız 
bileşenleri 

Görüntüleme sisteminin yere göre Euler açılarının 
değişimi Eş. 15 ve 16’nın zamana göre türevleridir. 

 (26) 

 (27) 

Yere göre yuvarlanma açısının zamanla değişimini 
ifade eden ϕ  genel olarak Eş. 28 ile verilen formdadır. 
Ancak eşitliğin katsayıları seçilen kardan 
konfigürasyonuna bağlı olarak değişir. 

	 (28) 
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Görüntüleme sisteminin yere göre doğrusal hız 
bileşenlerini ifade eden bağıntı ise Eş. 29’da verilmiştir. 

̅ / ̅ /
, ̅ / / ∙ ̅ / 	 (29)	

C4. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre açısal hız 
bileşenleri 

Görüntüleme sistemi ile hava aracın arasındaki bağıl 
hız ilişkisiaşağıda verilmiştir. 

/ / / 	 (30) 

Yukarıdaki eşitlikte verilen hız ifadeleri “S” 
koordinat sistemi birim vektörleri cinsinden ifade 
edilirse; 

/

1 0
0
0

	 (31) 

/  hızının “S” koordinat sisteminde ifadesi ise 
seçilen kardan konfigürasyonuna göre, hava aracı ile 
görüntüle sistemi arasındaki , dönüşüm matrisine 
bağlı olarak değişir. Uygun kardan konfigürasyonuna 
göre hesaplanacak /  hızı ve Eş. 31, Eş. 30’da 
yerlerine konularak görüntüleme sisteminin hava aracına 
göre açısal hız bileşenleri olan ,  ve  açısal hızları 
hesaplanabilir. 

D. İvme Analizi 

Eş. 6 ile verilen ve koordinat eksenleri arasındaki 
kinematik ilişkiyi ifade eden bağıntının zaman göre ikinci 
türevi alınarak ara işlemler yapılırsa aşağıda verilen genel 
ivme bağıntısı elde edilir. 

/ / / / 2 / / /

/ / / / 	

Burada görüntüleme sistemi ile hava aracı arasındaki 
mesafeler sabittir. Bu durumda / 0 ve / 0 
olur. Eşitlik düzenlenirse Eş. 32’de verilen eşitlik elde 
edilir.	

/ / / / / / /

/ 	 (32)	

Eş. 32’de verilen açısal ve doğrusal ivme bileşenlerini 
ifade eden terimler seçilen kardan konfigürasyonuna göre 
elde edilen hız bağıntılarının zaman göre türevleridir. 

III. Benzetim Sonuçları 

Bu bölümde örnek bir senaryo için üzerinde 
görüntüleme sistemine sahip bir hava aracının hareketleri 
incelenmiştir.Örnek olarak ele alınan senaryo Şekil 7’de 
verilmiştir. Senaryo özellikle görüntüleme sistemlerinin 
aktif olarak kullanıldığı son aşamada artan bir dinamik 
hareket sergileyecek şekilde oluşturulmuştur. 
Böyleceartan dinamik hareketin konfigürasyonlar 
üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Örnek bir senaryo için 
yapılan benzetim sonuçları aşağıda verilmiştir. 
Görüntüleme sisteminin her konfigürasyon seçeneğine 
göre sırası ile açısal konum, açısal hız ve ivme grafikleri 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

 

Şekil 7. Örnek mühimmat senaryosu. 

 

Şekil 8. Hava aracının Euler açıları. 
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Şekil 9. Hava aracının Euler açıları (Son aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 10. Görüntüleme sisteminin yere göre yandönme açıları. 

 

Şekil 11. Görüntüleme sisteminin yere göre yandönme açıları (Son 
aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 12. Görüntüleme sisteminin yere göre yunuslama açıları. 

 

Şekil 13. Görüntüleme sisteminin yere göre yunuslama açıları (Son 
aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 14. Görüntüleme sisteminin yere göre yuvarlanma açıları. 
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Şekil 15. Görüntüleme sisteminin yere göre yuvarlanma açıları (Son 
aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 16. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yandönme açıları. 

 

Şekil 17. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yandönme açıları 
(Son aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 18. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yunuslama açıları.

 

Şekil 19. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yunuslama açıları 
(Son aşama yakınlaştırılmış.).

 

Şekil 20. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yuvarlanma açıları. 
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Şekil 21. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yuvarlanma 
açıları (Son aşama yakınlaştırılmış.). 

Şekil 8’denŞekil 21’e kadar görüntüleme sistemin 
açısal pozisyon grafikleri verilmiştir. Grafiklerden de 
görüldüğü gibi görüntüleme sisteminin hava aracına göre 
yandönme ve yunuslama açıları her 3 konfigürasyonda da 
birbirine benzerdir. Şekil 21’de de görüldüğü gibi son 
aşamada artan yuvarlanma hareketleri 1-2 ve 1-2-3 
kardan konfigürasyonlarında bastırılmaya çalışılmaktadır. 
1-2-3 konfigürasyonunda görüntüleyici hava aracının tam 
tersi yönünde yuvarlanma hareketi yapmaktadır. Buda 
yere göre yuvarlanma hareketinin kararlılaştırılmasını 
sağlamaktadır. 2-3 kardan konfigürasyonunda ise 
yuvarlanma hareketini kararlılaştırmayı sağlayacak bir 
mekanizma olmadığı için hedefe kitlenmiş bir halde 
ancak hava aracıyla birlikte dönen bir görüntü elde 
edilecektir. Bunun sonucu olarak meydana gelen 
görüntüde bulanıklaşmalar olacaktır[10]. 

 

Şekil 22. Görüntüleme sisteminin yere göre yandönme hızı  (Son 
aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 23. Görüntüleme sisteminin yere göre yunuslama hızı (Son aşama 
yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 24. Görüntüleme sisteminin yere göre yuvarlanma hızı (Son 
aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 25. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yandönme hızı 
(Son aşama yakınlaştırılmış.). 

 

 

2-3

A
çı

 

 
1-2-3

Zaman
 

 
yuvarlanma

Zaman

A
çı

 

 

2-3

1-2
1-2-3

Zaman

A
çı

 

 

2-3

1-2
1-2-3

 

 

2-3

A
çı

 

 
1-2

Zaman
 

 

1-2-3

 

 

A
çı

 

 

Zaman
 

 

2-3

1-2

1-2-3

121



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015  

   
 

 

Şekil 26. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yunuslama hızı 
(Son aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 27. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yuvarlanma hızı 
(Son aşama yakınlaştırılmış.). 

Görüntüleme sisteminin yere göre ve hava aracına 
göre açısal ivmelerini gösteren grafikler aşağıda 
sunulmuştur. 

 

Şekil 28. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yandönme ivmesi 
(Son aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 29. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yunuslama ivmesi 
(Son aşama yakınlaştırılmış.). 

 

Şekil 30. Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yuvarlanma 
ivmesi (Son aşama yakınlaştırılmış.). 

Şekil 22’den Şekil 30’a kadar olan şekillerde 
görüntüleme sisteminin yere göre ve hava aracına göre 
açısal hızları ile görüntüleme sisteminin hava aracına 
göre açısal ivmelerinin değişimi verilmiştir. 

IV. Sonuçlar 

Yapılan incelemelerde üç olası kardan 
konfigürasyonunun performansları karşılaştırılmıştır. 
Hedefe doğru bakmak için iki eksen kararlılaştırma 
yeterlidir. Bu amaçla 2-3 kartezyen kardan 
konfigürasyonu ya da 1-2 polar kardan konfigürasyonu 
kullanılabilir. Sistem hedef takibi yapacağı için 
kararlılaştırmada kardan eksenlerinin pozisyonu kadar 
yere göre hızlarıda önem kazanmaktadır. Yapılan 
incelemelerde 3 seçenek içinde hedef takibinde 
kullanılacak olan görüntüleme sisteminin yere göre 
yunuslama ve yan dönme açıları ile açısal hızlarının aynı 
çıktığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden hedef takibi açısından 
her 3 seçenekte yakın performans gösterecektir. Buna 
karşın 1-2 konfigürasyonu yarım küre taradığı için diğer 
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konfigürasyonlara göre daha geniş görüş açısı 
sağlamaktadır. 1-2-3 konfigürasyonu ise görüntüleme 
sistemini hava aracının hareketlerinden yalıtarak her 
durumda sabit bir hedef görüntüsü elde edilmesini 
sağlamaktadır. 

Ayrıca yapılan incelemelerde 2-3 ve 1-2 
konfigürasyonunun son aşama manevraları sırasında 
meydana gelen bulanıklaşmayı önlemekte yetersiz 
olduğu görülmüştür. 1-2-3 konfigürasyonundaise sisteme 
eklenen yuvarlanma ekseni bulanıklaşmayı 
azaltmaktadır. Ancak 1-2-3 konfigürasyonunun 
kullanılması halinde görüntüleme sisteminin fazladan 
eyleyici, ölçer ve mekanizma ihtiyaçları olacaktır. Aynı 
zamanda eklenen fazladan bir eksen sistemin denetleyici 
tasarımını diğer seçeneklere göre daha karmaşık hale 
getirecektir. 

Görüntüleme sisteminin hava aracına göre yaptığı 
açısal ivmelere bakıldığında kardan eksenlerini hareket 
ettirecek olan eyleyicilerin hedef takibi için 
gerçekleştirmesi gereken torklar tahmin edilebilir. Tork 
ihtiyacı eksenlerin ivme grafikleriyle doğru orantılı 
olacaktır. Dolayısıyla yüksek ivmeler yüksek güç 
tüketimlerine sebep olacaktır. İvme grafiklerinde en az 
güç tüketiminin 2-3 konfigürasyonun da olacağı 
görülmektedir. İlk bakışta 1-2 konfigürasyonu 1-2-3 
konfigürasyonuna göre daha çok güç ihtiyacına sahipmiş 
gibi gözüksede 1-2-3 konfigürasyonunda eklenen 
fazladan eksen ve atalet bu seçeneğin daha fazla akım 
dolaysıyla daha fazla güç çekmesine sebep olacaktır. 
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İvmeölçer Konumunun Otopilot Performansına Etkisi  
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Özet— Otopilot tasarımlarında kullanılan ve füze 
dinamiğini temsil eden doğrusal modelde, aerodinamik 
katsayılar ve atalet momentleri, füzenin ağırlık merkezine 
göre tanımlanır. Otopilot geribesleme sinyalleri olan 
açısal hız ve çizgisel ivmenin de, genellikle, ağırlık 
merkezinde tanımlı olduğu varsayılır. Gerçekte ise, açısal 
hız ve çizgisel ivme, füzenin üzerinde bulunan Ataletsel 
Ölçüm Birimi (AÖB) tarafından ölçülmektedir. Füze 
içerisindeki aviyoniklerin paketlenmesi sürecinde, 
AÖB'nin füzenin ağırlık merkezine yerleştirilmesi 
yönünde sistem seviyesi bir gereksinim bulunmaması 
sebebiyle, otopilotların tasarlandığı model ile gerçek 
sistem arasında bir fark oluşmaktadır. Bu çalışmada, 
geribeslemenin AÖB konumundan alınmasının, otopilot 
performansına etkileri incelenmektedir. Öncelikle, kapalı 
döngü sistemin kararlılığını korumak şartıyla, AÖB'nin 
ağırlık merkezine göre yerleştirilebileceği azami uzaklık 
bulunmuştur. Daha sonra, verili bir AÖB konumuna 
göre, geribeslemenin AÖB'den alınmasının yansıtıldığı 
doğrusal model üzerinden, kutup atama yöntemi 
kullanılarak örnek bir otopilot tasarımı yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: AÖB konumu, kararlılık marjı, sıfır* 
 
Abstract—The aerodynamic coefficients and inertia 

moments, appearing in the linear model that represents 
the missile dynamics and used to design autopilots, are 
defined at the center of gravity (c.g). Generally, 
acceleration and angular velocity, which are the 
feedback signals of the autopilot, are also assumed to be 
defined at the c.g. However, in real applications, 
acceleration and angular velocity is measured by Inertial 
Measurement Units (IMU) mounted inside the missile. 
During the process of packaging the avionics, there is no 
requirement to place the IMU at the c.g. Therefore, a 
difference arises between the actual system and the 
system that the autopilots are designed for. In this paper, 
the effect of taking the feedback from the location where 
the IMU is placed on the autopilot performance is 
analyzed. Firstly, provided that the closed loop system 
remains stable, the maximum distance between the IMU 
and c.g. is calculated. Finally, for a given IMU location, 
utilizing the pole placement method, a sample autopilot is 
designed according to a linear model which takes the 
IMU location into account. 

Keywords: IMU location, stability margin, zero 
 

                                                           
*suzankaleguvenc@gmail.com 

1. Giriş 
Katı gövde dinamiğini tanımlayan Newton- Euler 

hareket denklemleri; uçuş benzetimlerinin kurulmasında 
ve otopilot tasarımı için gerekli olan doğrusal modellerin 
çıkarılmasında kullanılır. Bu denklemler, füzenin çizgisel 
ve açısal davranışını yansıtan kütle merkezinde tanımlı 
bağıntılardır. Gerçek uçuşta, füzenin çizgisel ve açısal 
hareketi Ataletsel Ölçüm Birimi'ndeki (AÖB) ivmeölçer 
ve dönüölçerler tarafından algılanmaktadır. 
Aviyoniklerin füze içerisinde fiziksel paketlemesinde, 
AÖB’nin kütle merkezine yerleştirilmesi yönünde 
herhangi bir gereksinim bulunmamaktadır. Bunun yanı 
sıra, paketleme sürecinde yapılan çalışmalarda bunun 
sağlanması genellikle mümkün olmamaktadır [1].  

AÖB'den alınan ivme ölçümü, füze üzerinde koşan 
navigasyon ve otopilot algoritmalarında kullanılmaktadır. 
Navigasyon algoritmalarında, ivmenin integrasyonu 
sonucunda; füzenin hızı, konumu, uçuş yolu açısı ile 
hücum açıları elde edilir. Konum bilgisi ile uçuş yolu 
açısı, genellikle, arafaz güdüm algoritmalarında füzeyi 
belirli bir yörüngede tutmak için, hız bilgisi ise terminal 
güdüm algoritmalarında Oransal Seyrüsefer tabanlı 
güdüm kanunlarında kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, 
hız ve yükseklik bilgisi, otopilot algoritmasının girdisidir 
ve otopilotun, dinamik basınç ve aerodinamik 
katsayıların değişimine adaptasyonunu sağlayan kazanç 
cetvellemesinde (gain scheduling) kullanılır. İvmenin 
kütle merkezi dışındaki bir noktadan elde edilmesinin 
güdüm performansına ve otopilot kazanç cetvellemesine 
olan etkisi, bu çalışmanın kapsamı dışındadır.  

Otopilot algoritması, Newton-Euler hareket 
denklemlerinden elde edilen ve füzenin ağırlık 
merkezinde tanımlı olan açık döngü transfer 
fonksiyonlarına göre tasarlanır. Bu nedenle, tasarım 
aşamasında, ivme geribeslemesinin de genellikle ağırlık 
merkezinin ivmesi olduğu varsayılır. Ancak gerçekte, 
otopilotun geribesleme sinyalleri AÖB ölçümlerinden 
elde edilmektedir. Bu nedenle, otopilotların tasarlandığı 
model ile gerçek sistem arasında fark oluşmaktadır. Bu 
çalışmada, söz konusu farkın otopilot performansına olan 
etkileri incelenmiştir. 

Bu konu başka yazarlarca da ele alınmıştır. Ref. 1'de, 
AÖB konumunun sistemin sıfırları üzerindeki etkisi 
kısaca bahsedilmiş ve otopilot tasarımcısının AÖB'yi 
uygun bir konuma yerleştirerek sistemin sıfırlarını 
istenen noktaya taşıyabileceği belirtilmiştir. Ref. 4'te, 
ivme ölçümünün AÖB konumundan alınması modele 
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dahil edilmiş ve verili bir AÖB konmuna göre etkinin 
ihmal edildiği durumda tasarlanan otopilotun kararsız 
davrandığı gözlemlenmiştir. Söz konusu füze için, 
otopilot tasarımının, bu etkiyi dikkate alarak 
güncellenmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır. Ref. 5'te, 
ivmenin AÖB'den alınması göz önünde bulundurularak, 3 
döngülü ivme otopilot yapısı ile tasarımı yapılmıştır. 
Ancak, literatürde, Ref. 5'te de belirtildiği gibi, bu 
konuyla ilgili detaylı bir çalışmanın yer almadığı ve 
genelde bu etkinin ihmal edildiği gözlemlenmiştir. 

Bildiri şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde, 
kütle merkezindeki ivmenin AÖB konumununa taşınması 
için gerekli olan kinematik bağıntı verilmiştir. Üçüncü 
bölümde, kuyruk kontrollü bir füzenin açık döngü 
dinamiği anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, örnek otopilot 
tasarımı yapılmıştır. Beşinci bölümde ise, bu otopilotun 
farklı AÖB konumlarına bağlı nasıl etkilendiği 
anlatılmıştır. Son olarak, altınca bölümde, geribeslemenin 
AÖB konumundan alınması modele dahil edilmiş ve bu 
model üzerinden yeni bir tasarım yapılmıştır. 

II. AÖB Konumunda Oluşan İvmenin Modellenmesi 

imu

c.g. r

imuP

cgP

 
Şekil 1. AÖB ve kütle merkezi yerleşimi 

 
Şekil 1'de verilen imu (AÖB) ve c.g. (ağırlık merkezi) 

noktalarının yerleşimi için, AÖB’nin yerleştirildiği 
noktanın konum vektörü ve bu vektörün ataletsel eksen 
takımına göre ivmesi aşağıdaki gibidir: 

 

imu cg

2

imu cg 2
i

P P r

d ra a
dt

 

 
     (1) 

 
AÖB'nin kütle merkezine göre konum vektörünün ( r

) ataletsel eksen takımına (i) göre ivmesi Denklem 2’deki 
gibi elde edilmiştir. 

 

2 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

/ /2

( ) ( ) ( )
/ /

2

                          

b
b b b b b

b i b i
i

b b b
b i b i

d r r r r
dt

r

 

 

    

  

        (2) 

 Bu denklemde, (b) üst simgesi; ilgili vektörün gövde 
eksen takımında ifade edildiğini göstermektedir.  
 
  ( )

/  Tb
b i p q r  füzenin ataletsel eksen takımına göre 

olan açısal hızı,  ( )
/  Tb

b i p q r  ise açısal hızın zamana 
göre türevidir. Bu durum değişkenleri, Euler açısal 
hareket denkleminin çözümünden elde edilir. 
 
 AÖB'nin füze içerisinde yerleştirildiği konum, uçuş 
boyunca sabittir. Bu sebeple, AÖB-kütle merkezi 
arasındaki mesafenin zamana göre değişimi, uçuş 
motorunun yandığı faz boyunca kütle merkezinin zamana 
göre yer değiştirmesinden hesaplanır: ( ) ( )b b

cgr r   & 
( ) ( )b b

cgr r   ( ( )b
cgr ; füzenin burnundan kütle merkezine 

olan vektördür.) 
Denklem 1-2'den anlaşılacağı üzere; ivmeölçer, kütle 

merkezine yerleştirildiğinde yalnızca çizgisel ivmeyi, 
kütle merkezi dışındaki bir noktaya yerleştirildiğinde ise; 
çizgisel ivme ile açısal hızın ve açısal ivmenin bir 
kombinasyonunu ölçmektedir [1].  

Uçuş simulasyonlarında sistemi mümkün olduğunca 
gerçeğe yakın bir şekilde modellemek ve söz konusu 
davranışın getireceği etkileri incelemek amacıyla, 
Denklem 2'de verilen ivme eklentisinin (tıpkı ivmeölçer 
ve dönüölçer dinamikleri ve sensör hataları gibi) 
simulasyonda yer alan AÖB modeline dahil edilmesi 
gerekmektedir. Denklem 2'de verilen ivme eklentisinin 
navigasyon hatasına olan katkısı bu çalışmanın kapsamı 
dışındadır. Füzenin kapalı döngü dinamiğine olan etkisi 
ise, sonraki bölümlerde ele alınacaktır. 

III. Açık Döngü Dinamik 
Otopilotlar, kütle merkezinde tanımlı Newton-Euler 

hareket denklemlerinden elde edilen sistem modellerine 
göre tasarlanır. Tasarım aşamasında,  genelde, ivme 
geribeslemesinin de ağırlık merkezinin ivmesi olduğu 
varsayılır. Bu ihmalin kapalı döngü dinamiğe olan 
etkilerinin incelenmesi için, örnek olarak kuyruk 
kontrollü bir füze ele alınmıştır. Füzenin, kısa-periot 
(sabit hız) varsayımına göre bir uçuş koşulu etrafında 
doğrusallaştırılmış yunuslama eksenindeki açık döngü 
durum uzay modeli aşağıda verilmiştir.† 

                                                           
† Füzenin yuvarlanmadığı ve kayarak dönen (skid-to-turn) manevra 
stratejisiyle hareket ettiği varsayılmıştır. 
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Bu denklemde, α ; hücum açısı, q ; ataletsel eksene 
göre olan yunuslama açısal hızı, δ; kontrol yüzeyi cevabı, 
δcom ise kontrol yüzeyi komutudur. Kontrol tahrik sistemi, 
ωn doğal frekansı ve ξ sönümleme oranına sahip 2. 
derecede bir dinamik olarak modellenmiştir. Modeldeki 
Zα, Zδ, Mα, Mδ ve Mq aerodinamik parametreler; dinamik 
basınç (Q), referans alan (S), referans uzaklık (lref), kütle 
(m), hız (V), ataletsel moment (Iy) ve birimsiz 
aerodinamik katsayılar cinsinden şu şekilde 
hesaplanmıştır:  

 

xx Z
QSZ C
mV

 , ref
xx M

y

QSl
M C

I
 ,

2
ref

y 2 qq M
QSl

M C
I V

  

 
Burada; x = α, δ. Modelde yer almayan diğer 

aerodinamik katsayılar ise, sistem dinamiğine olan 
etkilerinin, Zα, Zδ, Mα, Mδ ve Mq 'ye oranla daha düşük 
olması sebebiyle ihmal edilmiştir.  

Kütle merkezindeki ivme, Newton hareket 
denkleminden, füzeye etkiyen kuvvetlerin toplanıp 
kütlesine bölünmesi sonucunda elde edilir. Buna göre, 
kütle merkezinde tanımlı ivme çıktısı (acg), sistemin 
durum değişkenleri (x) cinsinden aşağıdaki gibi ifade 
edilir. 

 0 0cga Z V Z V x                       (4)  

Kontrol yüzeyi açısı ile kütle merkezindeki ivmeyi 
ilişkilendiren transfer fonksiyon aşağıdaki gibidir: 

 

   

2
cg

2

( )
( )

q

q q

a s Z s M Z s M Z M Z
V

s s M Z s M Z M
     

  


  


   
      (5) 

Bu transfer fonksiyonun sıfırları (payının kökleri), 
parametrik olarak  

  2

1,2

4 /

2
q qM M M Z M Z Z

z
      

      (6) 

şeklinde bulunur. Şekil 2'de moment ve kuvvetler ile  ve 
açılarının yönleri tanımlanmıştır. 

c.g
.

bx

bz

0  0M 

0 

V

0Z 

 
Şekil 2. Yön tanımları 

 

Buna göre, Denklem 6 incelenecek olursa: 

 Kararlı bir füze için: 0M  . 
 Kontrol yüzeylerinin bulunduğu yerden (kuyruk, 

kanard vs.) bağımsız olarak: 0Z  . 
 Kuyruk kontrollü bir füze için, kuyruğun kütle 

merkezinin arkasında bulunması sebebiyle:  0M   
 Kontrol yüzeyinin oluşturduğu moment, gövdenin 

hücum açısı kazanmasından dolayı ortaya çıkan 
momentten daha fazladır ([3]): M M   

 Gövdenin hücum açısı kazanmasından dolayı 
oluşacak kaldırma kuvveti,  kontrol yüzeyinin 
oluşturacağı kaldırma kuvvetinden daha fazladır ([3]): 
Z Z  . 

 
Bu bilgiler ışığında,   /M Z M Z Z      'nin pozitif 

işaretli olduğu ve dolayısıyla sistemin sıfırının birinin 
pozitif, diğerinin negatif işaretli reel sayılar olduğu 
söylenebilir. Pozitif değerli sıfırın varlığı sebebiyle, 
sistem minimum fazlı olmayan (non-minimum phase) 
sistem olarak adlandırılır [2]. Bu sıfır, sistemde alt aşım 
etkisinin oluşmasına sebep olmaktadır.  
 Kuyruk kontrollü füzelerde, alt aşımın ortaya çıkması 
fiziksel olarak şu şekilde açıklanabilir ([1]): Füzenin 
negatif yönde ivmelenmesi için, pozitif hücum açısının 
oluşması gerekir. Pozitif hücum açısı ise, kontrol 
yüzeyinin pozitif moment üretmesiyle mümkün olur. 
Pozitif moment üretilmesi için, kontrol yüzeyinin negatif 
yönde dönmesi gerekir. Ancak, negatif kontrol yüzeyi, 
doğal olarak, pozitif yönde yani istenen negatif 
ivmelenmenin tersi yönde kaldırma kuvveti oluşturur. Bu 
sebeple, bu tip füzeler, hareketin başında, istenen ivme 
yönünün tersi yönde ivmelenir. 

Örnek olarak alınan füzenin, aerodinamik özellikleri 
Tablo 1’de verilmiştir.   

 
Tablo 1. Aerodinamik parametreler 

Z -0.92 1/s 
Z -0.45 1/s 
M -26 1/s2 

M -234 1/s2 
Mq -3 1/s 

 Mach 0.6 
n 25Hz 
 0.9 
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IV. Otopilot Tasarımı 
Bu çalışmada örnek olarak, Şekil 3'te verilen durum 

geribeslemeli (state feedback) kontrol yöntemi ile tasarım 
yapılmıştır. Durum geribeslemeli kontrol yöntemi, 
sistemin dinamiğini belirleyen sistem matrisinin (A) 
köklerinin istenen kök yerlerine yerleştirilmesine 
dayanmaktadır.   

 * *x A x B u 

xK

+
_

K
s
coma

cga

comv

 y Cx

_

_ x

Şekil 3- Kapalı Döngü İvme Dinamiği (geribesleme kütle merkezinden) 

İvme dinamiği tip 0 olduğu için, kapalı döngüde 
durağan durum hatasının oluşmasını engellemek 
amacıyla, ivme komutu ile geribesleme arasındaki farkın 
integrali alınarak sisteme yeni bir kök eklenmiştir. 
Yukarıda bahsedilen kontrol mimarisinin oluşturulması 
için, Denklem 3'te verilmiş olan durum uzay modeline   
durum değişkenin eklenmesi gerekmektedir. Bu durum 
değişkeninin eklenmesiyle, kök yerleri atanacak sistemin 
durum uzay modeli aşağıdaki gibi olmaktadır.  

 

**

com com
0 0
0 0 1

0 0
BA

x A x B
a

C

C Z V Z V 


 

         
           

         



          (7) 

Burada, com [  ]x
x

K K


 
   

 
 kapalı döngü kontrol 

yüzeyi komutudur. A ve B matrisleri, Denklem 3'te 
verilmiş olan açık döngü durum uzay modelinden elde 
edilmiştir. 

Açık döngü dinamiğin 4 adet kökü bulunmaktadır. 
Kapalı döngü haline getirirken integralin de eklenmesiyle 
birlikte, kök sayısı 5'e çıkmıştır.  

Örnek olarak, 2Hz bant genişliğinde ve 0.9 sönümleme 
oranında kapalı döngü füze dinamiğinin, 
tırmanma/oturma zamanı ve üst aşım isterleri açısından 
yeterli olduğu kabul edilmiştir. Sistemin baskın iki kökü 
bu noktalara atanarak, kontrol tahrik sisteminin kökleri 
olduğu yerde bırakılmış ve geriye kalan reel kök ise 
baskın kökleri etkilemeyecek şekilde uzak bir noktaya 
(baskın kökün reel kısmının 10 katı kadar uzağa) 
yerleştirilmiştir. Özetle sistemin kapalı döngü kökleri: 
p1,2= -11.3±5.47i , p3= -113 ve p4,5 = -141.37±0.685 
noktalarına atanmıştır. 

Bu tasarım sonucunda, ivme cevabı Şekil 4'teki gibi 
olmaktadır. Daha önceden de bahsedildiği gibi, ivme 
cevabında alt aşımın oluştuğu gözükmektedir. 

 
Şekil 4. Birim ivme komutuna kütle merkezindeki ivme cevabı 
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Şekil 5. Kapalı döngü sıfır-kök yerleri 

 
Kapalı döngü kök-sıfır yerleşimi Şekil 5'te verilmiştir. 

Her iki sıfır da, baskın olarak atanan p1,2 köklerine 
yakındır. Eksi taraftaki sıfır, sistemin üst aşımını 
arttırarak yükselme zamanını kısaltmasına, artı taraftaki 
ise, üst aşımı azaltarak yükselme zamanının artmasına 
neden olmaktadır. Ancak, bu sıfırlar birbirini 
dengelediğinden, Şekil 4'te gösterildiği gibi istenen 
cevaba yakın bir cevap elde edilebilmiştir. 

V. Geribeslemenin AÖB'den Alınmasının Kapalı 
Döngü Dinamiğe Etkisi 

Denklem 1-2'den anlaşılacağı üzere; AÖB konumunda 
hissedilen ivme, füzenin açısal dinamiğine ve kütle 
merkezi-AÖB arasındaki mesafeye bağlı doğrusal 
olmayan bir fonksiyondur. Denklem 2 ile verilen 
kinematik bağıntının kapalı döngü dinamiğe getireceği 
etkileri incelemek ve bu etkinin göz önünde 
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bulundurulduğu bir sistem modeli çıkarabilmek amacıyla, 
Denklem 2' nin doğrusallaştırılması gerekmektedir. 

Bu çalışmada verilmiş örnek füzenin kayarak dönen 
(skid-to-turn) manevra stratejisiyle hareket ettiği ve bu 
sebeple yuvarlanmadığı varsayılmıştır:  ( )

/ 0    Tb
b i q r  . 

Bunun yanısıra, simetrik füzeler için, kütle merkezinin y 
ve z yönündeki kaçıklıkları ihmal edilebilir olarak 
değerlendirilebilir [1]. Kütle merkezinin xz ve yz 
düzlemlerinde simetrisini korumak için, genelde diğer 
altsistemler gibi AÖB de buna uygun olarak yerleştirilir. 
Bu sebeple, ( ) [   0  0]b T

xr r şeklinde bir varsayım 
yapılabilir. İvmeölçer, kütle merkezinin önüne 
yerleştirildiği durumda; 0xr  , arkasına yerleştirildiği 
durumdaysa; 0xr  .  

Buna ek olarak, motor yanma fazının kısa sürdüğü ve 
kütle merkezi değişimi ihmal edilebilir ( ( )br  ( ) 0br  ) 
olduğu varsayıldığında, Denklem 1 aşağıdaki gibi 
olmaktadır. 

2 2

( ) ( )
imu cg

( )x
b b

x

x

r q r
a a r r

r q

  
 

   
  

            (8) 

Bölüm 4'te yapılmış olan tasarımda, ivme 
geribeslemesinin ağırlık merkezinden alındığı 
varsayılmıştır. Geribesleme AÖB'den alındığı durumda 
ise, yunuslama eksenindeki kapalı döngü aşağıdaki gibi 
olmaktadır.  
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Şekil 6. Kapalı Döngü Füze Dinamiği (geribesleme AÖB'den) 

Şekil 6'da verilmiş olan döngü için, ivme komutundan 
kütle merkezindeki ve AÖB'deki ivmeye olan kapalı 
döngü transfer fonksiyonlar aşağıdaki gibidir:  
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                    (10) 

Burada; / ( ) ( ) / ( )a v cgG s a s v s  ve / ( ) ( ) / ( )q vG s q s v s . 
Komuttan acg'ye olan transfer fonksiyonunda yalnızca 
köklerin, komuttan aimu'ye olanda ise hem köklerin hem 
de sıfırların yeri değişmektedir. Aşağıdaki bölümde kök 
ve sıfırların yer değiştirmesinin sisteme getirdiği etkiler 
sunulmuştur. 

 
A. Kütle merkezindeki ivme cevabı 

i. r>0 durumda: AÖB kütle merkezinin önünde 
olduğu durumda  (r> 0), farklı AÖB-kütle merkezi 
uzaklıkları için, Bölüm 4'te tasarlanan örnek otopilotun 
cevabı aşağıdaki gibi olmaktadır.  

Bu grafikten; AÖB füzenin burnuna yaklaştıkça, 
sistemin üst aşımının ve yükselme/oturma zamanının 
arttığı görülmektedir. Ancak, birim basamak cevabından, 
r değişiminin yarattığı etkinin sadece kısıtlı bir aralığı 
incelenebilir. Sistemin kök yerlerinin r'ye bağlı 
değişimini anlamak için, bu katsayıya bağlı kök eğrisinin 
incelenmesi gerekmektedir. Şekil 6'da verilen döngünün 
(r katsayısını, sabit kontrolcü katsayısı gibi düşünerek) 
aşağıdaki forma getirilmesiyle, r'ye bağlı kök eğrisi 
çizdirilebilir. 

 

 
Şekil 7. Kütle merkezinde ivme cevapları (r>0) ‡

                                                           
‡Örnek füzenin uzunluğu yaklaşık 2 m'dir. Şekil 7'de füzenin 
uzunluğundan daha büyük değerlerin alınmasının sebebi, sistem 
cevabının r'ye bağlı değişimini göstermek içindir. 
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Şekil 8. Sabit kontrolcü katsayısı ile oluşturulan kapalı döngü 

 
İvme komutunun sıfır olduğu ve sadece ain 'nin etkisi 

incelendiğinde,   durum değişkeni ve sistem modeli 
aşağıdaki gibi olur: 
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Denklem 11'de verilmiş olan durum uzay modelinden, 

in( ) / ( )q s a s  transfer fonksiyonu elde edilir. Buna göre, 
Şekil 8'deki döngünün kök eğrisi aşağıdaki gibi 
bulunmaktadır. 
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Şekil 9. r>0 için kök eğrisi 
 

Şekil 9'de oklar r katsayısının artış yönünü 
göstermektedir. Buradan anlaşılacağı üzere; r arttıkça, 
tasarımda baskın olarak atanan p1,2  köklerinin orijine 
yaklaşması sebebiyle, sistemin sönümleme oranı ve doğal 
frekansı azalmaktadır. Buna ek olarak, baskın köklerin 
orijine yaklaşması sebebiyle sıfırların etkisi azalacaktır. 
Sol taraftaki sıfırın (z1) etkisi azaldığı için sistemin 
tırmanma zamanı artmakta, sağ taraftakinin (z2) etkisi 
azaldığı için ise alt aşım azalmaktadır. 

Uzağa atanan p4,5 kökleri orijine yaklaştıkça, sistemin 
dinamiğini belirleyen p1,2  köklerini etkiler ve Şekil 7'de 
(r=8m örneği için) yüksek frekanslı salınımların 

oluşmasına sebep olur. Ancak, (r=8m örneği için) p1,2  

kökleri daha baskın olduğundan, bu etki geçiçi hal 
davranışının başında sönümlenir.  

Uzağa atanan p4,5 köklerinin reel kısımlarının 
sıfırlanmasıyla, Şekil 9'da yıldız ile işaretlenmiş konuma 
ulaşılır. Bu kökler, marjinal kararlılık durumunu 
göstermektedir. Kökler bu noktadan sağa doğru 
kaydığında, sistem kararsız davranış gösterecektir. Bu 
değer, aynı zamanda sistemin kütle merkezi-AÖB 
arasındaki mesafeye bağlı kararlılık marjını 
göstermektedir. Başka bir deyişle; AÖB, bu mesafeden 
daha uzak bir noktaya yerleştirildiğinde, Şekil 6'da 
verilmiş olan döngü kararsız olacaktır. Marjinal kararlılık 
köklerini oluşturan r değeri şu şekilde bulunmuştur:  

 
9.180 mmarjr    

 
AÖB kütle merkezinin önüne yerleştirildiği 

durumunda, r kararlılık marjının örnek olarak alınan 
füzenin uzunluğundan oldukça fazla olduğu 
anlaşılmaktadır. Füzenin uzunluğunun yaklaşık 2m 
olduğu ve kütle merkezinin de füzenin yaklaşık olarak 
ortasında bulunduğu düşünüldüğünde, AÖB'nin buruna 
yerleştirildiği durumda, r değeri en fazla 1m civarında 
olabilmektedir. AÖB'nin kütle merkezi ile burun 
arasındaki yer değişiminin etkisi Şekil 10'da 
incelenmiştir. Buna göre, r > 0 durumu için AÖB 
konumunun, kütle merkezindeki ivmeye olan etkisinin 
ihmal edilebilir derecede düşük olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 10. Kütle merkezinde ivme cevapları (r>0) 
 

ii. r < 0 durumda: AÖB kütle merkezinin arkasında 
olduğu durumda  (r < 0), farklı AÖB-kütle merkezi 
uzaklıkları için, Bölüm 4'te tasarlanan örnek otopilotun 
cevabı aşağıdaki gibi olmaktadır. 
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Şekil 11. Kütle merkezinde ivme cevapları (r<0) 

 
Şekil 8'deki döngü, r < 0 durumu için Şekil 12'deki 

gibi tekrar düzenlenmiştir. Bu döngünün, r 'ye bağlı kök 
eğrisi Şekil 13'te verilmiştir. 
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Şekil 12. Sabit kontrolcü katsayısı ile oluşturulan kapalı döngü 

 
Kök eğrisinde, p4,5  kökleri uzaklaşarak etkisiz hale 

gelirken, p3 reel kökü orijine yaklaşarak daha etkili 
olmaktadır. Reel kök, p1,2  köklerinden birisiyle birleşerek, 
yeni bir eşlenik kök çiftini oluşturmaktadır. Bu çiftin  
orijine yaklaşması, Şekil 11'de gösterildiği gibi, 
sönümleme oranının azalmasına ve geçici hal cevabında 
üst aşımların artmasına sebep olmaktadır. Eşlenik 
köklerin sanal kısımlarının değerinin yüksek olması 
sebebiyle, osilasyonların etkisi Şekil 7'deki duruma göre 
daha fazladır. 

Şekil 13'te yıldız ile işaretlenmiş kökler, marjinal 
kararlılık durumunu göstermektedir. Marjinal kararlılık 
köklerini oluşturan r değeri şu şekilde bulunmuştur: 

1.319 mmarjr   . 
 

B. AÖB'deki ivme cevabı 
İvme ile açısal hız dinamiğinin toplanması sonucunda, 

AÖB konumundaki ivmeye olan transfer 
fonksiyonundaki sıfırların yerleri değişmektedir. 
Denklem 10'da verilen transfer fonksiyonun payında, 
sıfırların yerlerini belirleyen denklem parametrik olarak 
şu şekilde yazılabilir: 
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Şekil 13. r<0 için kök eğrisi 
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Bu denklemin çözümü aşağıdaki gibidir:  
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Önceden de bahsedildiği gibi, kuyruk kontrollü kararlı 

bir füze için 0M Z M Z      olması sebebiyle, c 
daima pozitif işaretlidir. Buna ek olarak; AÖB, kütle 
merkezinin arkasında ( 0r  ) olduğu durum için; 
katsayıların işaretleri 0a  ,  0b   şeklinde olduğundan, 
sıfırlar reel sayıdır. Ancak, AÖB kütle merkezinin 
önünde olduğunda, aynı durum söz konusu değildir. r' nin 
bir fonksiyonu olan 2 4 0b ac   denklemi, 
çözüldüğünde; 1 0.39328r   ve 2 940.2433r   elde 
edilmektedir. Mesafe bu değer aralığında olduğu 
durumda, 1,2z 'nin sanal kısımları sıfırdan farklı olur. 

Bu bölümde, sıfırların yerlerinin değişmesinin sisteme 
olan etkileri incelenecektir. 

i. r > 0 durumda: AÖB, kütle merkezinin önünde 
olduğu durumda, AÖB konumundaki kapalı döngü ivme 
cevabı Şekil 14-15'teki gibi olmaktadır. Şekil 16'da ise, 

imu com( ) / ( )a s a s  dinamiğindeki sıfırların yerleşimi 
verilmiştir. 
 Şekil 16'da gösterildiği üzere; sistemin sıfırları 
öncelikle orijinden uzaklaşır. Negatif sıfırın etkisi 
azaldığı için, Şekil 7'deki cevaba göre sistemin üst aşım 
değeri daha az olmaktadır. Buna ek olarak, pozitif sıfırın 
etkisi azaldığı için, alt aşım etkisi oldukça azalmıştır. 
Belirli bir değerden sonra, sıfırlar eşlenik sıfır çiftini 
oluşturarak orijine yaklaşır. r=6m örneğinin 
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başlangıcındaki salınımlar, sanal eşlenik sıfırlar sebebiyle 
oluşmaktadır. 
 

 
Şekil 14. AÖB'deki ivme cevapları (r>0) 

 

 

Şekil 15. Şekil 'te verilen cevapların yaklaştırılmış görünümü 
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Şekil 10. AÖB konumuna bağlı sıfır yerleşimi (r>0) 

 
Daha önceden de bahsedildiği gibi AÖB füzenin 

burnunda olduğu durum r = 1 m olarak alınmış ve AÖB 

yer değişimi Şekil 17'de 20 cm aralıklarla incelenmiştir. 
Şekil 16 ve Şekil 17'den anlaşılacağı üzere, sıfırların yeri 
ve dolayısıyla baskınlığı kısa bir mesafede oldukça 
değişmektedir. AÖB kütle merkezinin 40 cm önüne 
yerleştirildiği durumda, sıfırlar orijinden en uzak 
noktadadır. Bu noktada, füzenin non-minimum phase 
davranışı ihmal edilebilir seviyede azalmıştır. Kutup 
atama yöntemi bu özelliğe sahip bir sisteme uygulandığı 
zaman, kapalı döngü kökler sistemin sıfırları göz önünde 
bulundurmadan atanabilir. Bu da otopilot tasarım eforu 
açısından, tasarımcıya kolaylık sağlamaktadır. 

 

Şekil 11. AÖB'deki ivme cevapları (r>0) 
 

ii. r < 0 durumda: AÖB, kütle merkezinin arkasında 
olduğu durumda, AÖB konumundaki kapalı döngü ivme 
cevabı Şekil 18'deki gibi olmaktadır. Şekil 19'da ise, 
sıfırların yerleşimi verilmiştir. 

 

 
Şekil 18. AÖB'deki ivme cevapları (r<0) 
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Şekil 19. AÖB konumuna bağlı sıfır yerleşimi (r<0) 

 
Daha önceden anlatıldığı gibi, r < 0 durumda , sıfırlar 

reel sayıdır. Şekil 18-19'dan anlaşılacağı üzere; pozitif 
değerli sıfır orijine yaklaştığı için, alt aşımın 
büyüklüğünde artış olur. Negatif değerli sıfırın 
baskınlaşması ise, sistemin üst aşımını attırmaktadır.  

VI. Geribeslemenin AÖB'den Alınmasının Açık 
Döngüde Modellendiği Sistem Üzerinden Otopilot 
Tasarımı 

Bu bölümde, Şekil 6'da verilmiş olan döngünün, 
kararsız olduğu bilinen bir r değeri için (örneğin r=-1.5 
m), geribeslemenin ivmeölçer tarafından sağlandığı göz 
önüne alınarak oluşturulmuş sistem modeli üzerinden 
otopilot tasarlanmıştır.  

Denklem 7'de verilmiş olan sisteme, ina  etkisi 

eklenecek olunursa, yeni   durum değişkeni aşağıdaki 
gibi olur.  
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Burada; q , durum değişkenleri cinsinden 
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şeklinde ifade edilir ve Denklem 12'deki eşitliğin sol 
tarafına alınırsa, yeni sistemin durum uzay modeli 
aşağıdaki gibi olur:  
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 (13) 

Yeni tasarımda (tasarım B) baskın kökler önceki ile 
aynı yere yerleştirilmiştir. Sistemin, ivme cevabı ve kök-
sıfır yerleşimi Şekil 20-21’de verilmiştir. Tasarımın, 
önceden kararsız olan sistemi kararlı hale getirdiği 
görülmektedir. 

 

 
Şekil 20. Tasarım A ve B'nin ivme cevapları 

 
Kütle merkezindeki ivme dinamiğinin sıfırları 

tasarıma bağlı olarak değişmediğinden, kütle 
merkezindeki cevaplar aynı olmaktadır. Şekil 21’den, r=-
1.5m için, AÖB’deki ivme dinamiği sıfırlarının orijine 
yaklaşarak daha baskın hale gelmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu sıfırlar, dinamiğin şekillendirilmesi 
için atanan baskın kök çiftine yaklaşmış olduklarından 
oldukça etkilidir. Baskınlaşan eksi taraftaki sıfır, 
tırmanma zamanının kısalmasına; artı taraftaki ise alt 
aşımın artmasına neden olmuştur.  
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Şekil 21. Tasarım A ve B'nin kök yerleşimi 

VII. Değerlendirme ve Sonuç 
Bu çalışmada, genelde otopilot tasarımlarında ihmal 

edilebilir olarak değerlendirilen AÖB’nin füze üzerindeki 
yerleşiminin, kapalı döngü füze dinamiğine olan etkisi 
incelenmiştir.  
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AÖB konumu, kütle merkezinin arkasında olduğu 
durumda; sistemin AÖB-kütle merkezine bağlı kararlılık 
marjı, kütle merkezinin önünde olduğu duruma göre çok 
daha düşük olmaktadır. Buna ek olarak, AÖB kütle 
merkezinin arkasında olduğu durumda, sistemin 
köklerinin sanal kısımlarının hızlıca büyüyerek orijine 
yaklaşması sebebiyle, istenmeyen salınımlar 
oluşmaktadır. Bu durumun, terminal fazda güdüm 
performansının düşmesine yol açacağı öngörülmektedir. 
Bu nedenle, AÖB kütle merkezinin arkasında olduğu 
durumda, otopilot tasarımının AÖB konumunu göz 
önünde bulundurarak yapılması gerekmektedir. 

AÖB konumu, kütle merkezinin önünde olduğu 
durumda; sistemin AÖB-kütle merkezine bağlı 
kararlılığını belirleyen azami mesafenin örnek olarak 
alınan füzenin uzunluğundan çok daha fazla olması 
sebebiyle, kapalı döngü dinamiğe etkisi ihmal edilebilir 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak, alınan örnek 
değerler başka füzelerde farklılık göstereceğinden, bu 
çalışmada yapılmış olan analizlerin tekrarlanması 
gerekmektedir.  

Bu çalışmada, geribeslemenin AÖB'den alınması 
Denklem 13'te basitçe modele dahil edilmiştir. Buna 
benzer bir yaklaşım, 3 döngülü kontrol yapısı için de 
kurulabilir. 
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Özet—Bu çalışmada, hareketsiz bir hedefe karşı üç 
boyutlu uzayda çarpma vektörünün kontrolünü sağlayan 
üç evreli bir güdüm yöntemi tanıtılmaktadır. Talep edilen 
çarpma vektörü, kendisini içeren bir düzlemde tanımlı bir 
çarpma açısına eşdeğerdir. Bu manevra düzlemindeki 
çarpma açısı, kendi içinde iki evreli bir güdüm yaklaşımı 
olan değişken kazançlı saf oransal seyrüsefer yöntemi ile 
kontrol edilebilir. Manevra düzlemine erişmek için ise 
düzlem izleme adı verilen bir yöntem önerilmektedir. 
Bütün bu işlemler sırasında tasarımcının kaçınmak 
isteyebileceği şeylerden biri, hız vektörü ile görüş hattı 
arasındaki açı olan bakış açısının, fiziksel olarak kısıtlı 
olduğundan dolayı belli bir değeri geçmemesidir. 
Önerilen güdüm yöntemi kapsamında bakış açısı; birinci 
evre sırasında azalmaya eğilimli, ikinci evre sırasında 
artan ve üçüncü evre sırasında azalıp sıfıra ulaşan bir 
davranış göstermektedir. İkinci evredeki artışın kısıt 
değeri aşmaması, uygun seyrüsefer kazancı seçimiyle 
sağlanabilir. Üç evreli güdümün uygulanabilmesi için 
görüş hattının açısal konumunun ve hızının bilinmesi 
yeterlidir. 

Anahtar kelimeler: güdüm, üç boyutlu çarpma vektörü, kısıtlı bakış 
açısı 

 
Abstract—In this work, a 1 three-phased guidance 

method that controls the impact vector against a 
stationary target in three-dimensional space is proposed. 
The desired impact vector is equivalent to an impact 
angle in a plane that involves the vector itself. The 
impact angle in this maneuver plane can be controlled 
via a guidance technique called switched-gain pure 
proportional navigation, which in itself is a two-phased 
approach. To reach the maneuver plane, a methodology 
named plane pursuit is proposed. During the course of 
the entire guidance process, one thing the designer may 
want to do is to keep the physically constrained look 
angle, which is the angle between the velocity vector and 
the line of sight, below a certain value. Governed by the 
proposed guidance strategy, the look angle tends to 
decrease in the first phase whereas it increases and then 
decrases to zero in the second and third phases, 
respectively. If the selection of the navigation gain 
corresponding to the second phase is made judiciously, 
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the increasing trend during this phase will not lead to the 
violation of the look angle constraint. The 
implementation of this three-phased structure requires 
the knowledge of the angular position and velocity of the 
line of sight. 

Keywords: guidance, three dimesional impact vector, constrained 
look angle 

I. Giriş 
Çarpma açısı denetimli güdüm, takipçi yörüngesini 

şekillendirerek hedefin belli bir yörünge açısıyla 
yakalanmasını sağlar. Böylece; görev etkinliğinin 
arttırılması, hedefin savunma mekanizmalarından 
kaçınılması ve istenmeyen hasara sebebiyet verilmemesi 
gibi faydalar elde edilebilir. Güdümün amaçlarından 
bağımsız olmak üzere, bütün takipçilere etki eden çeşitli 
kısıtlar vardır. Örneğin; arayıcı başlık taşıyan füzelere 
özgü en önemli kısıt, arayıcı açısı sınırıdır. Eğer yörünge 
bu sınırın ihlal edilmesine sebep olursa, arayıcının hedefe 
takibinde sorun yaşanacaktır. Bu yüzden, bu durumun ya 
güdüm kanununun tasarımı sırasında ya da tasarım 
sonrası parametre ayarlamasıyla ele alınması gerekir. 
Burada mantıklı çözüm ilk seçenek olacaktır. 

Literatürde vuruş açısı denetimini konu eden çok 
sayıda çalışma vardır. Örneğin; "yörünge şekillendiren 
güdüm", doğrusal en uygun denetim problemini 
çözmektedir [1]. Benzer bir yaklaşım [2]'de bulunabilir. 
Biraz farklı bir ceza fonksiyonunun kullanıldığı bir başka 
çalışmada ise elde edilen iki boyutlu çözümün üç boyutlu 
hali de verilmektedir [3]. En uygunluk iddiasında 
bulunmadan, saf oransal seyrüsefer (SOS) güdüm kanunu 
da vuruş açısı denetiminde kullanılabilir. Üç boyutlu bir 
yaklaşım [4]'te önerilmektedir. İki evreli yapılar, görece 
basit çözümler sunmaktadır [5, 6]. Sıralanan bu 
çalışmalardan hiçbiri bakış açısı kısıdına 
değinmemektedir. Denilebilir ki literatür, kısıt altında 
güdüm konusunda henüz zengin değildir. Bu konudaki 
ilk örneklerinden biri [7]'dir. Dahası, [6]'da önerilen 
yöntem ile uyumlu bir çözüm [8]'de sunulmaktadır. Öte 
yandan, hem ivme hem de bakış açısı kısıtlarını göz 
önüne alan bir yaklaşım [9]'da önerilmektedir. 

Takipçinin hız vektörüyle görüş hattı arasındaki açı 
olan bakış açısı, hücum açısının küçük olduğu durumda 
arayıcı açısına yakınsar. Bu basitleştirme, gövde 
dinamiğinin ihmal edilebilirliğini sağladığı için bakış 
açısı kısıdının güdüm tasarımında görece kolay şekilde 
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ele alınabilmesini sağlar. Takipçinin, gövde dinamiği 
ihmal edilerek uzayda hareket eden bir nokta olarak 
kabul edildiği bu çalışmanın konusu, bakış açısının sınırlı 
olduğu durumda üç boyutlu çarpma vektörünün 
denetimidir. Bu konu, yazarların bildiği kadarıyla, 
literatürde ilk kez işlenmektedir. 

Önerilen yöntemin temelini değişken kazançlı saf 
oransal seyrüsefer (DKSOS) güdüm kanunu 
oluşturmaktadır [9]. İki evreli bir yapıya sahip bu kanun, 
düzlemsel mantıkla çalışmaktadır. Dolayısıyla, DKSOS 
yönteminin kullanılabilmesi için üç boyutlu bir 
eşleşmenin düzlemsel hale getirilmesi şarttır. Bu amaçla, 
düzlem izleme (Dİ) adı verilen arafaz güdüm yöntemi 
kullanılabilir [10]. Böylece, Dİ yönteminden sonra 
DKSOS yönteminin kullanıldığı üç evreli bir güdüm 
yapısına ulaşılmaktadır. 

II. Problemin Tanımı 
T ile temsil edilen bir takipçinin, H ile temsil edilen 

sabit bir hedefe ulaşmaya çalıştığı üç boyutlu eşleşme 
geometrisi Şekil 1'de gösterilmektedir. Amaç; v  ile 
gösterilen hız vektörü, ,tvu  ile, yani talep edilen çarpma 
vektörü ile aynı yöndeyken hedefe ulaşmaktır. T ile 
birlikte hareket eden eksen takımının ilk bileşeni olan xu , 
görüş hattı üzerinde olacak şekilde tanımlıdır. 

,ty v xu u u   olduğu için zu , izlenen düzlemin 
üzerindedir. Bakış açısı,   ile ve bu değişken üzerindeki 
kısıt   ile temsil edilmektedir Son olarak e, v  ile 
düzlem arasındaki en küçük açıyı göstermektedir. 
 

 
Şekil. 1. Üç boyutlu durum 

 
Şekil 2, 0e   durumundaki düzlemsel eşleşme 

geometrisini göstermektedir. Yörünge açısı,   ile ve 
görüş hattı açısı da   ile temsil edilmektedir. Amaç, 
hedefe t  ile ulaşmaktır. Böylece son anda, v  ile ,tvu  
yöndeş olacaktır. Önceki şekilde gösterilmeyen ivme 
vektörü a , sistemin denetim girdisidir ve bu şekilde 
gösterildiği gibi hız vektörüne diktir. Bu diklik sayesinde 
güdüm kanunu, hız değişikliği gerektirmeyecektir. 

Önceki şekilde gösterilmeyen diğer bir değişken olan r 
ise menzili temsil etmektedir. 
 





v
: girdia



r
T

H
t

,tvu

 
Şekil. 2. Düzlemsel durum 

III. Düzlem İzleme 
Dİ yöntemi ile gerçekleştirilen arafaz güdümdeki 

amaç, Şekil 1'de görülen açısal hatayı sıfırlamaktır. 
Büyüklüğü hata ile orantılı ve doğrultusu, hatayı azaltıcı 
yönde hız vektörüne dik olacak şekilde uygulanacak 
ivme vektörü aşağıdaki gibi yazılabilir: 
 
  dva Ke u u   (1) 
 
Burada K, denetim kazancıdır (oransal denetimden başka 
teknikler de uygulanabilir) ve vu , hız vektörü yönündeki 
birim vektördür. du  ise v yu u  yönündeki birim 
vektördür. Denklem (1)’deki güdüm kanunu aracılığıyla 
izlenen düzlemin, açısal hata sıfırlanıncaya kadar 
takipçinin uzaydaki hareketi uyarınca ,tvu  etrafında 
döneceğini belirtmek gerekir. Hatanın sıfırlanmasıyla 
takipçi düzleme hapsolacağı için düzlem, dönmeyi 
bırakıp uzayda sabit hale gelecektir. 

Böyle bir denetim stratejisinin açısal hatayı 
sıfırlayacağı görülmektedir, fakat hata azalırken bakış 
açısının da azalacağının gösterilmesi gerekir. Çünkü 
güdümün amaçlarından biri, bakış açısı sınırının ihlal 
edilmemesidir; bu da Dİ evresinde ancak bakış açısının 
artmayacağının garanti edilmesiyle gerçekleştirilebilir. 

Şekil 3, açısal hata ile bakış açısı arası ilişkiyi 
resmetmektedir.  , hız vektörünün izlenen düzlemdeki 
iz düşümünün bakış hattıyla yaptığı açıdır. Buna göre 
cos cos cose    bağıntısı yazılabilir. Görüldüğü gibi, 
  eşitsizliği söz konusudur. Dİ, bir arafaz güdüm 
algoritması olduğu için hedef henüz uzakken 
uygulanacaktır. Bu yüzden,   açısının yavaş değişmesi 
beklenir. Bu değerin sabit olduğu varsayılırsa, açısal 
hatanın azalması şartıyla, bakış açısının son değerinin ilk 
değerinden küçük olacağı görülecektir. Dolayısıyla, bakış 
açısının Dİ evresi sırasında azalan bir davranış 
sergilemesi beklenmektedir. Yine de, özellikle görece 
yakın hedefler için istisnai durumların oluşabileceği 
akılda bulundurulmalıdır. 
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Şekil. 3. Açılar arasındaki ilişki 

IV. Değişken Kazançlı Saf Oransal Seyrüsefer 
Şekil 2’deki düzlemsel geometri temel alınarak iki 

adet diferansiyel denklem yazılabilir: 
 
 cosr v    (2a) 
 sinr v    (2b) 
 
Öte yandan; N, seyrüsefer kazancı olmak üzere, SOS 
güdüm kanunu  
 
 N   (3) 
 
ya da 
 
 a Nv  (4) 
 
ya da  , bakış hattının açısal hız vektörü olmak üzere 
 
  a N v   (5) 
 
şeklindedir [12]. Denklem (3)’ün Denklem (2)’de 
kullanılmasıyla elde edilecek bakış açısı çözümünün, “i” 
alt simgesi ilk koşulu işaret etmek üzere 
 

 
1

1
i

i

sin sin
N

r
r

 




   

   
   

 (6) 

 
şeklinde olduğu gösterilebilir [9]. Şekil 4, Denklem 
(6)’nın farklı seyrüsefer kazançları ile elde edilmiş görsel 
halini sunmaktadır. Dikey eksen, eğriler kendilerini 
üreten |N| değerlerinden başlayacak şekilde normalize 
edilmiştir. 

Görüldüğü gibi; bakış açısı, azalan menzille birlikte 
1N   için artan ve 1N   için azalan davranış 

sergilemektedir. Bu durum akla şunu getirmektedir: 
Birbirinden farklı N değerleriyle gerçekleştirilecek iki 
evreli SOS güdüm ile bakış açısı kısıdı ihlal edilmeksizin 
hedefe ulaşılabilir. İlk evrede 1 1N   ile bakış açısı 
arttırılacak ve ikinci evrede 2 2N   (daha küçük değerler 
kaçırma uzaklığının sıfırlanmasına izin vermez [9])  

kullanılarak hedefe varılacaktır. Kazanç değişikliği anı, 
en geç bakış açısı kısıdına ulaşıldığı an olarak seçilirse 
kısıt ihlalinin önüne geçilebilir. 
 

 
 

Şekil. 4. Bakış açısının SOS yönetimindeki davranışı 
 

Yukarıdaki koşulları sağlayan herhangi bir kazanç 
ikilisiyle, bakış açısı kısıdının ihlal edilmemesinin 
sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Fakat istenen çarpma 
açısına da ulaşılması beklenmektedir. Bu amacı 
gerçekleştirme yolundaki ilk adım, Denklem (3)’ün 
kazanç değişikliği anından son ana kadar 
tümlevlenmesiyle atılabilir. Ancak bu çalışmada, bu 
uzunca türetmeyi yapmak yerine daha önce yazarlar 
tarafından [11]’de elde edilmiş olan çözüm aynen 
aktarılacaktır. Bu çözüme göre 1N ; önceden belirlenmiş 

2N  kazancının, bakış açısı kısıt değerinin, talep edilen 
çarpma açısının ve ilk koşulların bir fonksiyonu olarak 
aşağıdaki gibidir: 
 

   

  
2 t i 2

1
2 t i

1
1

N N
N

N
  

  





  


  
 (7) 

 

V. Tümleşik Güdüm Kanunu 
Yukarıda ayrıntıları verilen Dİ ve DKSOS güdüm 

yöntemlerinin uygun şekilde kullanılmasıyla; üç boyutlu 
bir eşleşmede bakış açısı kısıdını ihlal etmeden sabit bir 
hedefe, talep edilen çarpma vektörü ile ulaşılabilir. 
Aşağıdaki üç evreli güdüm kanunu bu tümleşimi 
gerçekleştirmektedir: 
 

 
 

 

 

d

1

2

; 0                   
;                    
;  ve sonrası  

vKe u u e
a N v

N v
  

  





 


  
  

 (8) 

 
Görüldüğü gibi takipçi öncelikle, açısal hatayı sıfırlayana 
kadar Dİ yöntemini uygulamakla yükümlüdür. 
Sonrasında bir numaralı kazançla DKSOS güdüme 
başlayan takipçi, bakış açısı kısıdına ulaştığı anda iki 
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numaralı kazancı kullanmaya başlar ve hedefe talep 
edilen çarpma açısıyla ulaşır. 

Denklem (7)’de görüldüğü üzere 1N  kazancının 
hesaplanabilmesi için takipçinin düzleme girdiği andaki 
yörünge açısına ve de talep edilen çarpma vektörünün 
düzlemdeki açısal karşılığına ihtiyaç vardır. Bakış hattı 
açısının ilk değeri her zaman sıfır olacağı için, bu değerin 
hesaplanmasına gerek yoktur. Hesaplamalar aşağıdaki 
gibidir: 
 

  
ii

i 2 ,i ,i

cossin

atan ,x v y x vu u u u u




 
  
 
  

 (9a) 

  
tt

t 2 ,t ,t

cossin

atan ,x v y x vu u u u u




 
  
 
  

 (9b) 

 

VI. Örnek Benzetim Koşumu 
Yerden yere bir senaryo kapsamında, başlangıç 

noktasından 5 km uzaklıktaki hareketsiz hedefe, 250 m/s 
sabit hıza sahip takipçinin, hız vektörüne yani yörüngeye 
ait 90° azimut ve −30° yükseliş açılarıyla ulaşması talep 
edilmektedir. Yörünge açılarının ilk değerleri sırasıyla 0 
ve 50° şeklindedir. Yani, uzaydaki dikey düzlemlerden 
birinde başlayan eşleşme, bir diğerinde sonlanacaktır. Hız 
vektörünün ilk yükseliş açısına eşit olan bakış açısının ilk 
değeri, aynı zamanda kısıt değer olarak seçilmiştir. 
Dolayısıyla, bakış açısı değerinin 50°’nin altında 
tutulması gerekmektedir. 

Dİ evresine ait kazanç değeri 2100 m/sK   olarak 
seçilmiştir. Bu oransal denetim kazancına ek olarak, 
sistem yanıtını daha iyi şekillendirmek için 10 m/s’lik bir 
tümlevsel denetim kazancı da kullanılmıştır. Öte yandan, 

2 3N   değeri benimsenmiştir. 1N  kazancı, uçuş 
sırasında izlenen düzlem yakalandığı anda Denklem (7) 
uyarınca ( t 80.6   , i 41.3  , i 0  ) 0.843 olarak 
belirlenmiştir. Burada, Dİ evresine ait kazançlar farklı 
seçilseydi hesaplanan değerin farklı olacağını 
vurgulamak yerinde olur. 

Şekil 5, takipçi yörüngesinin yandan ve arkadan 
görünümlerini sergilemektedir. Güdümün birinci 
amacının gerçekleştiği, yani hedefe ulaşıldığı 
görülmektedir. Yörünge açılarının zamanla değişimi 
Şekil 6’da verilmiştir. Evrelere ait sınırlar şekil üzerinde 
işaretlenmiştir. Güdümün ikinci amacının, yani talep 
edilen çarpma vektörünün elde edildiği açıktır. Son 
olarak Şekil 7, takipçiye ait ivmenin büyüklüğünün ve 
bakış açısının değişimlerini sunmaktadır. En çok ivmenin 
üçüncü evrenin başında gerçekleştiği ve güdümün üçüncü 
amacına da ulaşıldığı, yani bakış açısı kısıdının ihlal 
edilmediği görülmektedir. Bakış açısının birinci evre 
boyunca sürekli azalmadığına dikkat edilmelidir. 

 
Şekil. 5. Üç boyutlu yörüngenin iz düşümleri 

 

 
Şekil. 6. Yörünge açılarının değişimleri 

 

 
Şekil. 7. İvmenin ve bakış açısının değişimleri 

 

VII. Sonuçlar 
Bu çalışmada, hareketsiz bir hedefe karşı çarpma 

açısının denetimini, bakış açısı kısıdını da hesaba katarak 
sağlayan üç evreli bir güdüm yapısı tanıtılmış ve bu 
yapının istenen şekilde çalıştığı benzetim ortamında 
gösterilmiştir. Önerilen yöntemin en büyük avantajı, 
uygulanabilmesi için sadece bakış hattına ait açısal 
konum ve hız verilerine ihtiyaç duymasıdır. Bu sinyaller, 
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taktik bir füzenin temel birimlerinden biri olan arayıcı 
tarafından sağlanabilir. Uygulamada dikkat edilmesi 
gereken bir nokta, ilk evredeki azalan bakış açısı 
varsayımının belli şartlar altında ihlal edilebileceğidir. 
Yine de, bu açının sürekli azalması değil de kısıt değerin 
üzerine çıkmaması beklendiği için önerilen yöntemin 
uygun olduğu sonucuna varmak mümkündür. 
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Özet—Seralarda ilaçlama manüel veya otomatik 
mobil araçlar ile yapılabilmektedir. Otomatik çalışan 
mobil araçlar “robot”, manüel tip olanlar ise “araç” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, otomatik sera 
ilaçlama robotunun manüel sürüş testini değerlendirmek 
için seralardaki gerçek çalışmanın benzetimi yapılarak 
dinamik ölçümler gerçekleştirilmiştir. İnsansız ilaçlama 
robotları seralarda 50 m uzunluğunda sıra hatlarında 
ilerleyebilmekte ve bitkileri ilaçlayarak başlama 
konumuna otomatik geri dönebilmektedir. Ana koridorda 
bir sıradan diğerine bir operatör ile manüel olarak 
hareket ettirilmektedir. Sürüş konforu veya kullanım 
kolaylığı için, robotların bir operatör tarafından kolay 
sürülmesi önemlidir. Özellikle, bayan operatörlerde 
robotları kullanabilmeli ve mümkün olduğunca kolay bir 
şekilde sürebilmelidir. Bu amaca yönelik, yetişkin erkek 
ve bayan kullanıcılarla manüel sürüşe yönelik dinamik 
ölçümler gerçekleştirmek için jüri testleri yapılmıştır. 
Sürüş testlerinde kullanıcılar robotu yaklaşık bir trapez 
hız profili ile hareket ettirmişlerdir. Mobil robot üzerine 
üç eksenli kablosuz ivme metre bağlanmıştır. Jüri 
testlerinde kalitatif bilgiyi kantitatif bilgiye sayısal olarak 
dönüştürmek için iki tip otomatik sera ilaçlama 
robotunun ilerleme, dönme hareketleri ve her ikisi 
boyunca dinamik ivmeleri ölçülmüştür. Geliştirilen bir 
MATLAB program ve trapez hız profili yaklaşımı ile 
manüel sürüş testleri dinamik ölçümlere sinyal analizleri 
uygulanarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: dinamik ölçüm, mobil araç, mobil robot, sinyal 
analizi 

 
Abstract—Disinfection can be performed by manual 

or automated mobile vehicles in greenhouses. Automated 
spraying vehicles are called as a robot while manual 
spraying ones are called as a vehicle. In this paper, 
dynamic measurements were performed to evaluate 
manual driving tests of an automatic greenhouse 
spraying robot by simulating a real operation in 
greenhouses. Unmanned spraying robots can travel on 
the rails with a length of 50 m in the corridor and go 
back to the starting position automatically by applying 
disinfectant to plants. In the main aisle, the robot can be 
transported manually from a corridor to another one. 
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For a driving comfort or ease of use, it is important to 
drive the robot easily by an operator. Especially, female 
operators can also use the robots and they should drive 
as easy as possible. For this aim, the jury tests were done 
to perform dynamic measurements for a manual driving 
with male and female users. The robot was traveled by 
the users with an approximate trapezoidal velocity 
profile. A three-axis wireless accelerometer was mounted 
on the robot during the tests. In the jury tests, dynamic 
accelerations of the two robots were measured during 
their translational, rotational motions and both in order 
to convert qualitative information to quantitative 
information numerically. Manual driving tests were 
evaluated with a trapezoidal velocity profile approach 
and a developed program in MATLAB by applying signal 
analyses to the measurement data recorded in the time 
domain. 

Keywords: dynamic measurement, mobile vehicle, mobile robot, 
signal analysis 

I.Giriş1 

     Bir aracı test ederken, sıklıkla araçların dinamik 
hareketlerini ve yola göre aracın açısını ölçmeye ihtiyaç 
duyulur. İvme metreler dönmenin, ivmelenmenin veya 
frenlemenin neden olduğu kuvvetleri ölçmeye izin 
vermektedir. Dolayısıyla, bir araçta frenleme, ivmelenme 
ve dönme araç üzerinde ivmeler üretir. Bir aracın tüm 
dinamik hareketlerini ölçmek için, gövde üzerine 
yerleştirilmiş 3 eksenli ivme metrelere gereksinim vardır. 
Böylece,  üç eksende x, y, z yönlerindeki öteleme 
ivmeleri ile birlikte yuvarlanma, baş sallama ve 
yunuslama açıları da belirlenebilir. Bu amaçla, araç 
testlerinde üç ayrı ivme metre kullanılabileceği gibi, üç 
ekseni aynı anda ölçebilen ivme metreler de 
kullanılabilmektedir. Eğer mümkünse, ivme metre veya 
ivme metreler dönme etkilerini minimize etmek için 
aracın ağırlık merkezine en yakın noktaya bağlanabilir. 
Aksi halde, dönel hareketler merkezkaç ivmelerinin de 
ölçülmesine neden olmaktadır. 
     Otomobiller gerçek zamanlı ölçüm yapabilen veri 
toplama sistemleri ile donanımlandırılarak dinamik 
testler yapılabilmektedir [1]. Günümüzde, araç 
dinamiğini algılamak için aynı zamanda akıllı telefondaki 
ivme metre ve jiroskop gibi gömülü sensörlerden de 
faydalanılabilmektedir [2]. Kaynak [2]’ de dinamik 
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ölçümleri için bir ay süresince şehir içi yollarda iki farklı 
akıllı telefon ile ve iki farklı araç üzerinde testler 
yapılmıştır. Deneysel sonuçlarda % 100’ e yakın 
hassasiyet ve % 3 hata oranı elde edilmiştir. Bir başka 
çalışmada, araçların dinamik kontrolü için GPS ile atalet 
sensörleri bütünleştirilmiş, Kalman filtresi kullanılarak 
yanal kayma ve yalpalama açıları için deneysel dinamik 
sonuçlar sunulmuştur [3].   
     Tasarım,  kontrol veya otomasyon amacıyla mobil 
araçların dinamik ölçümleri de araştırmacıların ilgisini 
çekmektedir. Kaynak [4]’ te mobil bir manipülatörün 
devrilme testleri için kuvvet ve açı ölçümleri 
gerçekleştirilmiş, test sonuçlarından kararlı çalışabileceği 
bir çalışma uzayı belirlenmiştir. Kaynaklar [5,6]’ da iki 
tekerlekli elektrikli araç tasarlanmış, dinamik ölçüm 
sistemi tanıtılmış, sürücünün öne veya arkaya hareketine 
karşı araçta dengenin sağlanması için kapalı kontrol 
uygulanmıştır. Çalışmalarda dinamik açısal hareket 

ölçümleri için enkoder [5] ve jiroskop [6] kullanılmıştır. 
Diğer bir çalışmada insanlı ve insansız araç dinamiği 
için, uygun ölçüm yöntemleri geliştirilmiş ve başarılı bir 
şekilde test edilmiş, test sonuçlarına dayalı otomatik 
konum düzeltme ve sürüş doğrultu algılama algoritmaları 
sunulmuştur [7].  

II. Mobil Robot ve Ölçüm Sistemi 

     Seralarda ilaçlama için manüel veya otomatik ilaçlama 
araçları kullanılmaktadır. Sıralar arası geçişi tam 
otomatik yapan ilaçlama robotları [8, 9] dışında araçlar 
seralarda bulunan sıralar arasında bir operatör tarafından 
manüel geçirilmektedir. Otomasyonlu seralar, beton bir 
ana koridor ve ana koridora göre simetrik olarak 
döşenmiş ray alt yapısına sahiptirler ve hasat taşıma, 
bakım, ilaçlama gibi mobil araçlar bu raylar üzerinde 
hareket etmektedir. Tipik ray altyapılı bir sera yapısı 
Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

             (a)                                                                                (b) 
Şekil 1. Ray altyapılı bir sera görünümü.  

 
     Otomasyonlu seralar ticari verimlilik için ortalama 
20.000 m2 büyüklüğünde kurulmaktadır. Bu büyüklükte 
bir serada karşılıklı 20 sağda, 20 solda toplam 40 tünel, 
karşılıklı 120 sağda 120 solda olmak üzere toplam 240 
sıra bulunmaktadır. Bir sıranın genişliği yaklaşık 1500 
mm, uzunluğu ise 50 m dir. Seralarda paralel iki ray arası 
mesafe yaklaşık 1500 mm dir. Her bir sıranın sağında ve 
solunda sera bitkileri yer almaktadır.  İlaçlama mevsim 
şartlarına göre 1-3 gün/hafta arasında değişmektedir. 
Buna göre bir operatör ilaçlama boyunca bir ilaçlama 
robotunu haftada en az 240, en fazla 720 kez bir sıradan 
diğerine yönlendirmek zorunda kalmaktadır. Kullanım 
kolaylığı için manüel naklin mümkün olduğu kadar kolay 
yapılabilmesi gerekir. Sürüş dinamiği bir operatör için 
oldukça önem kazanmaktadır.  
     Bu amaca yönelik, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilmiş 
endüstriyel tip bir otomatik sera ilaçlama robotunun [10] 
sürüş ve yönlendirme kolaylığının değerlendirilmesi için 
dinamik ölçümler yapılmıştır. Çalışmada dikkate alınan 
sera ilaçlama robotuna ait teknik özellikler şöyledir: Araç 
boyutu 705 x 1500 mm, 2 akü 80 Ah, 24 V 750 W DC 
tahrik motoru, PLC kontrol ile ayarlanabilir 0-1.5 m/s 
ilerleme hızı, 150 lt tank, 10 bar-14 lt/dak pompa, 24 V 

DC 250 W pompa motoru, 14 adet açısı ayarlanabilir 
metal nozullu 2360 mm paslanmaz çelik boom. 
     Otomatik ilaçlama robotu, seralarda 50 m veya 75 m 
lik sıra hatlarında insansız ilerleyip geri dönüşte insansız 
ilaçlama yapmakta, ana koridorda bir sıradan diğerine bir 
operatör ile manüel olarak nakledilmektedir. Gerçek 
çalışma şartlarında, robotun bir raydan diğerine geçişi ilki 
geri çekme ve diğeri döndürme olmak üzere iki temel 
hareketiyledir. Şekil 2’ de gösterildiği gibi, bu hareketin 
benzetimi laboratuar şartlarında yapılarak sürüş testleri 
yapılmıştır. 
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Şekil 2. Sıralar arası manüel geçişin şematik görünümü

      Robotun test sürüşlerinde dinamik ivme ölçümleri 
değerlendirilmiştir. Sürüş testleri sırasında çekilmiş olan 
otomatik sera ilaçlama robotu görüntüsü ve şematik 
ölçüm sistemi Şekil 3’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Otomatik ilaçlama robotu, ölçüm sistemi ve yönleri 

     Sürüş testlerinde, dinamik ölçümler için robotun 
otomasyon panosu üzerinde bir kablosuz ivme metre 
bağlanmıştır. Ölçümler, Microstrain kablosuz ölçüm 
sistemi ile yapılmıştır. Kablosuz ölçüm sistemi bir baz 
istasyon ve 3 eksenli bir ivme metre modülü ve 
bilgisayardan oluşmaktadır. Kablosuz sensör üç yönde 
(x,y,z) ivme ölçebilmektedir. Dinamik sinyaller USB 
bağlantısı ile bilgisayara bağlı baz istasyon aracılığıyla 
bilgisayara kaydedilir. Ölçüm verileri Microstrain 
firmasına ait Node Commander programı kullanılarak 
toplanmıştır. Node Commander programında ölçüm 
frekansı 617 Hz seçilmiş, ölçüm birimi m/s2 olarak 
ayarlanmıştır. Toplanan veriler programda “csv” uzantılı 
bir Excel dosyası olarak kaydedilmiştir. Bir MATLAB 
programı geliştirilerek dinamik ölçümler üzerinde 
deneysel sinyal analizleri yapılmıştır.  
     Mobil araçlarda tahrik genellikler DC motor ile 
sağlanmakta ve bu motorların hareket kontrolünde 

yaygın olarak trapez hız profili uygulanmaktadır. Şekil 
4’ te bir trapez hız profili gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Trapez hız profili 

 

Burada, ta artan ivmelenme süresi, tc sabit hızla ilerleme 

süresi, td azalan ivmelenme süresi, maxv  maksimum hız, 

tm hareket süresidir, Trapez hız profilinde 

maxv maksimum hız ve tm hareket süresi aşağıdaki 

denklemler ile bulunur. Aracın aldığı yol x ile ifade 
edilir. 
 

dam
max t5.0t5.0t

x
v


    

                  (1) 
 

dcam tttt     

      (2) 
      

     Sürüş testlerinde, kullanıcılar robotu yukarıda 
açıklandığı gibi yaklaşık bir trapez hız profili ile hareket 
ettirmişlerdir.  Böylece, robot önce artan ivmeli bir 
hareketle hızlandırılmış daha sonra ise sabit hızla 

X

Y

Z 
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hareket ederek yavaşlayan bir ivmeyle durdurulmuştur. 
Sürüş testlerindeki zaman sinyalleri oldukça karmaşıktır. 
Ancak, dinamik ölçüm sinyalleri trapez hız profili 
yaklaşımı ve uygun sinyal analizleri ile 
değerlendirildiğinde farklı kullanıcılara rağmen 
sinyallerin aynı trendi gösterdiği belirlenmiştir. Bu 
algoritmik yöntem sürüş testlerine uygulanmıştır. 

III. İlerleme ve Dönme Hareketleri İçin Sürüş Testi 

     Sera ilaçlama robotunun sürüş dinamiğini 
değerlendirmek için ilerleme ve dönme testleri 
yapılmıştır. Robotta ilerleme ve dönme sürüşlerinde 
hareket boyunca ivme ölçümleri yapılmıştır. İlerleme 
testinde robot 5.6 m boyunca aynı yönde doğrusal 
hareket ettirilmiştir. Hareketlerde trapez hız profili 
yaklaşımı kullanılmıştır. Dönme testinde ise robot oluğu 
yerde 90 döndürülmüştür. Ölçülen ivme sinyallerine 1 
Hz lik düşük geçirgen bir filtre uygulanmıştır. İlerleme 
ve dönme testlerinde ölçülen ve filtre uygulanan örnek 
sinyaller aşağıda gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. İlerleme testi 

 

Şekil 6. Döndürme testi 

     Testler bir insanın gücünün yetebileceği en hızlı 
şekilde yapılmıştır. Sonuçları değerlendirirken grafikte 
gösterildiği gibi A noktasındaki mutlak değerce 
maksimum ivme değeri ve bu değere ulaştığı zaman 
cinsinden yorumlanmıştır. Aracı hareket ettirmek veya 
hızlandırmak için en fazla enerji A noktasında 
harcandığı kabul edilmiştir. İlerleme testi sonuçları 
değerlendirildiğinde hareketin yaklaşık 5 s sürdüğü 
görülmektedir. A noktasındaki değerler a=-0.58 m/s2 ve 
t=1.41 s dir. Dönme testi sonuçları değerlendirildiğinde 
hareketin yaklaşık 2 s sürdüğü görülmektedir. A 
noktasındaki değerler a=-3. 04 m/s2 ve t=0.65 s dir. 
Kullanım kolaylığı açısından değerlendirildiğinde 
robotun insan gücünün uygulayabileceği mümkün olan 
en yüksek ivmeye en kısa zamanda ulaşması 
beklenmektedir. 

IV. Seralar Arası Geçiş Benzetim Testi 

     Seralarda ilaçlama esnasında, robot sürekli bir 
şekilde bir sıradan diğerine yerleştirilmektedir. 
İlaçlamanın bittiği sıradan bir diğerine geçişte en sık 
yapılan hareketler aracı düz geri çekme ve belli bir 
yörüngede 90 dönme hareketleridir. Burada dönme ve 
ilerleme birlikte eşzamanlı gerçekleşmekte,  sürekli bir 
hareket söz konusu olmasından dolayı dönme hareketi 
boyunca robot aynı zamanda ilerlemektedir.  Geçiş 
hareketinin benzetimi yapılarak farklı kullanıcılar ile 
sürüş testleri gerçekleştirilmiştir. Örnek sinyaller 
aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 7. Geçiş testinde ilerlemenin değerlendirilmesi 
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Şekil 8. Geçiş testinde dönmenin değerlendirilmesi 

 

Testler, iki tip robot; Teknogirişim projesinin revize 
modeli (Model-2) ve Tübitak projesinde özellikleri 
geliştirildikten sonra yeniden üretilen model (Model-3) 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yukarıda verilen sinyaller 
Model-3 için geri çekme ve dönme hareketi boyunca 
kaydedilen X ve Z yönlerindeki ivme sinyalleridir. 
Önceki bölümde anlatıldığı gibi kaydedilen ölçüm 
sinyallerine 1 Hz lik düşük geçirgen bir filtre 
uygulanmıştır ve A noktasındaki değerler 
değerlendirilmiştir.    
     Sinyal incelendiğinde hareketin yaklaşık 12 s 
sürdüğü görülmektedir. Burada yaklaşık ilk 6 s geri 
çekme sonraki 6 s ise dönme hareketi temsil etmektedir. 
Buna göre ilerleme hareketinde (0-6 s arası) X 
yönündeki ivme sinyali, dönme hareketinde (6-12 s 
arası) Z yönündeki ivme sinyalleri değerlendirilmiştir. 
Buna göre ilerleme hareketinde A noktasındaki değerler 
a=1.41 m/s2 ve t=2.07 s dir. Burada robotun 2.07 
saniyede en yüksek hıza ulaştığı yorumlanabilir. Dönme 
hareketinde A noktasındaki değerler a=0.45 m/s2 ve 
t=1.40 s dir. Bu andaki zaman değeri 6 s + 1.40 s =7.4 s 
dir Ancak değerlendirme kolaylığı açısından dönme 
hareketinde ilk 6 s değeri dikkate alınmamıştır.  
     Jüri testleri 4 erkek (E1-E4) ve 1 bayan (B) kullanıcı 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Jüri testlerinde Model-2 
ile Model-3 için geçiş hareketlerindeki A noktasına 
karşılık gelen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Jüri * 

Model-2 Model-3 
İvme 
(m/s2) 

Zaman 
(s) 

İvme 
(m/s2) 

Zaman 
(s) 

E1 1.08 0.52 1.77 0.76 
E2 1.20 1.13 1.26 1.80 
E3 0.99 2.04 1.41 2.07 
E4 1.12 0.78 1.37 0.89 

B 0.60 0.68 0.95 0.66 
TABLO 1. Geçiş hareketi-ilerleme 

 

Jüri* 
Model-2 Model-3 

İvme 
(m/s2) 

Zaman 
(s) 

İvme 
(m/s2) 

Zaman 
(s) 

E1 1.01 0.77 0.79 0.47 

E2 0.87 1.32 0.49 1.21 

E3 0.74 1.45 0.45 1.20 

E4 0.9 0.37 0.69 0.24 

B 0.21 0.32 0.36 0.65 
TABLO 2. Geçiş hareketi-ilerleme 

Her kullanıcının ivme ve bu ivmeye ulaşma zamanları 
farklılık göstermektedir. Ancak, farklı kullanıcılara 
rağmen X ve Z yönündeki ivme sinyallerinin formu 
benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Bayan 
kullanıcının ivme değerinin diğerlerinden belirgin 
derecede düşük olduğu gözlenmiştir. 
 
V. Sonuçlar 

Mobil araçlarda ağırlık ve ağırlık merkezinin yeri 
manüel kullanımda sürüş ve yönlendirmeyi doğrudan 
etkilemektedir. Sürüş ve yönlendirmenin 
değerlendirilmesi için deneysel çalışmalar ile araç 
dinamiği ölçümlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu 
çalışmada otomatik bir ilaçlama robotunun seralardaki 
sıralar arası manüel geçişinin benzetimi yapılmış ve 
manüel sürüş dinamiğinin ivme ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Jüri testleriyle farklı zaman 
sinyalleri ölçülmüştür. Elde edilen zaman dinamik 
ölçümlere sinyal analizi uygulamıştır Robotun manüel 
hareketi kullanıcılar tarafından yaklaşık bir trapez hız 
profiliyle sağlanmıştır. Dinamik sinyallerin 
değerlendirilmesinde trapez hız profili yaklaşımı 
kullanılmıştır. Jüri testleriyle ölçülen zaman 
sinyallerinin formu oldukça karmaşık olmasına rağmen, 
bu yaklaşım ile dinamik sinyallerde benzer bir form elde 
edilmiştir. Böylece, manüel sürüş dinamiğinde kalitatif 
bilgi sayısallaştırılarak kantitatif bilgiye 
dönüştürülmüştür.
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Sınır Yağlama Koşullarında Çalışan Kaymalı Yataklar İçin Test Düzeneği 

Tasarımı ve Üretimi 
 

     K.S.Tekin*                     M. Akkök§ 
Hidromek AŞ                        ODTÜ 

                                      Ankara                        Ankara 
 
 

Özet—Ekskavatörler yüksek yüklemelere maruz kalan 
ve uzun saatler boyunca çalışan iş makineleridir. Pim ve 
kaymalı yataklarda oluşan kuvvetler aşınmaya sebep 
olur. Bu çalışmanın amacı sınır yağlama koşullarında 
çalışan ekskavatör yataklarının aşınma testleri için bir 
deney düzeneğinin yapımıdır. Ekskavatör yataklarının 
çalışma koşullarının simüle edilebildiği hidrolik tahrikli 
bir deney düzeneği tasarlanıp üretilmiştir. Aşınma, pim 
ve yatak arasında kuvvet ve hareketin aynı anda 
sağlanmasıyla elde edilmiştir. Kuvvet ve salınım hızı, 
elektronik bir pano ile ayarlanmıştır 

Anahtar kelimeler: aşınma, test, kaymalı yatak, sınır yağlama 
 
Abstract—Excavators are construction machines that 

operate under high loads for long hours. Loads on pins 
and bearings cause wear on these components. The aim 
of this study is to construct a wear test rig for excavator 
bearings. A hydraulically operated test rig is designed 
and constructed that can simulate excavator operation 
load sequence. Wear is obtained by having both load and 
relative motion simultaneously. Load and velocity is 
adjusted by an electronically controlled panel. 

Keywords: wear, test, bearing, boundary lubrication 

I.1Motivasyon 
Ekskavatörler, zorlu şartlarda ve yüksek yükler altında 

uzun süreler boyunca çalışan iş makineleridir. Bu yük ve 
çalışma döngüsü karakteristiği, makinenin yorulma ve 
yıpranma dayanımının yüksek kılınmasını 
gerektirmektedir. Ayrıca yol, tünel, baraj inşaatı gibi 
zorlu ve lojistiği zor bölgelerde çalışan makinelerdeki 
arızalar servis maliyetlerini artırmaktadır. Bu noktada, 
sorunsuz makine piyasada tercih edilir konuma 
gelmektedir. 

Döngüsel çalışma karakteristiğinin olumsuz etkilediği 
parçalardan ikisi de burç (kaymalı yatak) ve pimlerdir. 
Bu parçalar yük altında izafi hareket ederler ve zamanla 
aşınırlar. Bu çalışmanın amacı ekskavatör burçlarındaki 
aşınmanın incelenmesini sağlayacak bir test düzeneğinin 
yapımıdır. 

 

                                                           
* serdar.tekin@hidromek.com.tr 
§ akkok@metu.edu.tr 

II. Literatür 
Sınır yağlamalı aşınma, çevre şartlarına duyarlı, 

aşınma modlarının ani değişiminin söz konusu olduğu ve 
teorik modelleme tekniklerinin zor uygulandığı bir 
konudur. Bu yüzden konu daha çok, test yöntemleriyle 
çalışılmıştır. 

Sadece malzeme özelliklerinin test edilmesi için 
standart testler geliştirilmiştir. Amerika Malzeme 
Tecrübeleri Kurumu (ASTM)’nun pim-disk ve pim-
silindir testleri bunun en bilinen örnekleridir [1]. 

 

 
Şekil 1. Pim-disk ve pim-silindir testleri 

 
Çoğu araştırmacı, problemin doğasına göre kendi 

deney düzeneğini tasarlamıştır.  Burada asıl amaç gerçek 
çalışma koşullarını simüle etmektir. Örneğin sürekli 
dönen bir sistemle salınımlı hareket eden bir sistemin 
aşınma karakteristiği farklı olacaktır. Aynı zamanda bazı 
ölçümler alabilmek [2], özel kullanım alanı olan 
parçaların montaj kolaylığı [3] ya da sisteme üçüncü ve 
dördüncü ortamlar eklemek [4] için de farklı deney 
düzeneklerine ihtiyaç duyulmuştur. 

 
III. Ekskavatör Burçları İçin Bir Deney Düzeneği 
Tasarımı 

Çalışma 22 tonluk bir ekskavatörüm bom dibi burcu 
için yapılmıştır. Burca çalışma sırasında gelen azami 
kuvvet 200 kN, salınım hızı da 10˚/s olarak 
hesaplanmıştır. Düzenekte temel amaç bu hız ve kuvvet 
değerlerini pim ve burç arasında sağlamak olacaktır. 

 
A. Mekanik tasarım 

Düzenek temel olarak bir kaide, bir kol, test burcu ve 
çakıldığı yatak, test pimi ve iki hidrolik silindirden 
oluşmaktadır. Test pimi kaideye cıvatayla bağlı ve 
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hareketsizdir. Burcun sıkı geçtiği yatak ise hidrolik 
silindirler tarafından hareket ettirilen kola bağlıdır. 
Silindirlerin sırayla çalışmasıyla salınım sağlanır. Yapı 
Şekil 2’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 2. Test düzeneği 

 
Hidrolik silindirlerin piston taraflarına verilen P1 

basıncı burç ve pim arasındaki kuvveti sağlamaktadır. Bu 
sırada pim üzerindeki toplam moment sıfır olduğu için 
hareket yoktur. Silindirlerin mil taraflarına sırayla verilen 
ve bu momenti değiştirecek P2 basıncı da hareketin 
meydana gelmesini sağlar. Sırayla verilen akışların süresi 
ve miktarı da salınım hızı ve genliğini belirlemektedir. 
Bu durumda pim ve burç arasındaki kuvvet aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir: 

 
F = 2P1A1 - P2A2                            (1) 

 
F test kuvveti, P1 silindirin piston tarafı basıncı, P2 mil 
tarafı basıncı, A1 piston tarafı alanı, A2 mil tarafı alanıdır. 

Hareketli kol, burç yatağının iki adet saca 
civatalanmasıyla oluşmaktadır. Burç yatağı, makinede 
kullanılan yatak olarak seçilmiştir. Farklı çapta burçların 
test edilmesi için kaide üzerine adaptörler konmuştur. 
Pim-burç temas yüzeyinden sıcaklık ölçümü için temas 
hattının 5 mm üzerine kadar uzanan bir kör delik 
açılmıştır. Burç yatağında yağlama amaçlı gresörlük 
bulunmaktadır. Kesit yapı Şekil 3’te görülebilir. 

 

 
Şekil 3. Kesit görünüm 

 
Düzenek, 140 mm çap ve 200 mm boya kadar olan 

burçların testine izin vermektedir. Azami 250 kN kuvvet 
ve ±45° salınım genliği yakalanmıştır. 

 
B. Hidrolik sistem 

Kuvvet ve hareketi elde etmek için ilk bölümde 
bahsedilen P1 ve P2 basınçları, Şekil 4’te görüldüğü 
üzere, iki farklı kapalı devre hidrolik sistemle elde edilir. 
P1 basıncının sağlandığı “basınç hattı”nda, akış miktarı 
önemli değildir çünkü amaç sadece silindirlerin piston 
tarafında basınç oluşturmaktır. Bu basınç,  ayarlı bir 
basınç emniyet valfi üzerinden oluşturulur.  

 

 
Şekil 4. Hidrolik sistem 

 
P2 basıncının sağlandığı “yön hattı”nda ise basınç ve 

debi net kuvvet ve salınım hızını belirlemektedir. Bu 
yüzden, üç konumlu bir oransal valf ile silindirlerin mil 
tarafları beslenmiştir. Çalışma mantığını gösteren 
hidrolik devre şeması Şekil 5’te görülebilir. 

Pompalar elektrik motorlarıyla sürülmüştür. Tüm 
hidrolik komponentler hidrolik tank olarak kullanılan 
yapının üzerine dizilmiş ve mobil bir yapı elde edilmiştir.  
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Şekil 5. Hidrolik devre şeması 

 
C. Kontrol 

Kuvvet, hız ve salınım genliği ayarları için bir 
elektronik kontrol ünitesi tasarlanmıştır. Ünite Şekil 6’da 
görülebilir. Burada P1 ve P2 basınçları, valflerin akım 
karakteristiği; hız, yön valfinin mekanik rilifi; salınım 
genliği de silindir boyunu gerçek zamanlı ölçen bir lineer 
cetvel (LVDT) bilgisinin okunmasıyla kontrol edilmiştir. 
Cetvel, Şekil 7’de görüleceği üzere hidrolik silindirlerden 
birine monte edilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Kontrol panosu 

 
 

 
Şekil 7. Lineer cetvel 

 

 
Şekil 8. Test ekranı 

 
Test parametreleri Şekil 8’de görülen pano üzerindeki 
ekrandan denetlenmektedir. Hız ve basınç profillerinin 
girilmesi, salınım genlik ayarı ve testin takibi bu ekran 
üzerinden yapılmaktadır. Hız, kuvvet, döngü sayısı gibi 
parametreler ekran üzerinden takip edilmektedir.  

IV. Test ve Ölçümler 
Düzeneği oluştururken,  farklı kanal yapıları ve 

malzemelerden oluşan ekskavatör burçlarının, gerçek 
çalışma şartlarındaki aşınma davranışlarının 
karşılaştırılması hedeflenmiştir. Sınır yağlama durumu, 
belli aralıklarla üçüncü ortam olarak gres yağının da 
eklenmesiyle oluşturulmuştur. Testlerde kullanılan hız ve 
kuvvet grafikleri Şekil 9 ve 10’da görülebilir. 
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Şekil 9. Kuvvet profili 

 

 
Şekil 10. Pim – burç arasındaki izafi hız 

 
Burçlar belli döngü sayılarında aşındırılmış, aşınma 

miktarı test öncesi ve sonrası burçtaki çap ve profil 
değişiminin ölçülmesiyle hesaplanmıştır. Bu ölçümler bir 
CMM cihazı ile yapılmıştır.  

Testler sonrası pim ve burçların yüzey özellikleri de 
değişmektedir. Şekil 10 ve Şekil 11’de aşınmadan dolayı 
kaplaması kalkan ya da yüzey pürüzlülüğü azalarak 
parlayan pim örnekleri görülebilir. Burada aşınan 
bölgeler incelenerek burç ve pimin tüm genişlik boyunca 
basmadığı, orta bölümde temas olmadığı görülebilir. Test 
düzeneği sayesinde bunun gibi öngörülemeyen pim-burç 
karakteristikleri gözlemlenebilmiştir. 

 

 
Şekil 11. Aşınmış burç 

 
 

 
Şekil 11. Aşınmış pim 

V. Sonuçlar 
Bu çalışmada ekskavatör burçlarının aşınma testleri 

için bir düzenek tasarlanmıştır. Tasarım, farklı ebatlı 
burçların test edilmesine izin vermektedir. Hız, salınım 
ve kuvvet ayarı ile istenen deney şartları elde 
edilebilmektedir. Gresörlük vasıtasıyla, deneye üçüncü 
ve dördüncü ortamlar eklenebilmektedir. Test 
parametreleri elektronik olarak kontrol edilmektedir. 

Pim ve burçlarda yapılması planlanan değişiklikler test 
düzeneğinde denenebilir hale gelmiştir. Gelecekte, yeni 
malzeme ya da kaplama teknolojilerinin denenmesi 
öngörülmektedir. 
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Elastik Zemin Üzerindeki Nano Ölçekteki Kirişlerin Titreşimlerinin 

Perturbasyon Metodu ile Çözümü 
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Özet—Bu çalışmada farklı sınır koşullarına sahip 
elastik zemin üzerindeki nano ölçekteki kirişlerin 
titreşimleri yerel olmayan elastisite teorisi kullanılarak 
incelenmiştir. Yerel olmayan elastisite teorisi MEMS ve 
NEMS yapıların mekaniksel analizinde gelişen popüler 
bir tekniktir. Kiriş modeli olarak Euler Bernoulli kiriş 
teorisi kullanılmıştır. Hareket denklemlerini elde etmek 
için Hamilton metodu kullanılmıştır. Elde edilen hareket 
denklemleri boyutsuzlaştırılmıştır. Çok zamanlı ölçek 
metodu kullanılarak yaklaşık çözümler elde edilmiştir. 
Perturbasyon serisindeki ilk terim lineer problemi 
oluşturmaktadır. Lineer problemin çözümü ile tabii 
frekanslar ve mod yapıları hesaplanmıştır. Sonuçlar 
tablo ve grafiklerle sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: titreşim, nano ölçekli kiriş, yerel olamayan 
elastisite teorisi, pertürbasyon metot1 

 
Abstract—In this study, vibration of nanobeams resting 
on elastic foundation is investigated under different 
boundary conditions using non local elasticity theory. 
Nonlocal elasticity theory is a popular growing technique 
for the mechanical analyses of MEMS and NEMS 
structures. The nanobeam is described by the Euler-
Bernoulli beam model. The Hamilton’s principle is 
employed to derive the governing equations and 
boundary conditions. Non-dimensional form of equations 
is obtained. The multiple scales method, a perturbation 
technique, is used to obtain approximate solutions.First 
term in perturbation series compose linear problem. 
Natural frequencies and mode shapes were calculated for 
the linear problem. The results are presented in tabular 
and graphical form. 

Keywords: vibration, nanobeam, nonlocal elasticity, perturbation 
method 

I. Giriş 

Nano-mekanik alanında hızlı gelişmeler sayesinde, 
nano ölçekteki kirişler, sensörler ve aktüatörler gibi 
elemanlar nanoteknoloji de yaygın olarak kullanılan en 
önemli yapılardan biri haline gelmiştir. Boyuta bağlı 
sürekli ortam teorileri son yıllarda mikro ve nano 
teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte çok küçük boyutta 
mekanik yapıların analiz ve modellenmesinde 
kullanılmaya başlanmıştır. Yerel olmayan elastisite 
teorisinin kapsamı ilk olarak Eringen tarafından 

                                                            
*
 nkara@gantep.edu.tr 

sunulmuştur. Yerel olmayan elastisite teorisi çok küçük 
nano elemanlara uygulanabilir olması sebebiyle 
nanoteknoloji komiteleri tarafından büyük ilgi görmüştür. 
Klasik elastisite teorisinde herhangi bir x noktasındaki 
gerilme sadece o x noktasındaki şekil değiştirmenin 
fonksiyonu olarak ele alınır. Yerel olmayan elastisite 
teorisinde sürekli ortam içindeki bir noktadaki gerilme, 
sadece o x noktasındaki şekil değiştirmenin değil ortama 
ait tüm x noktalardaki şekil değiştirmenin bir fonksiyonu 
olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliği sayesinde bu teori 
çok küçük boyuttaki elamanları incelemeye elverişlidir.  

Yerel olmayan elastisite teorisi kiriş modeline dayalı 
olarak kiriş titreşim, eğilme ve burulma hareketini 
incelemek için kullanılmıştır. Eringen’in [1] yerel 
olmayan elastisite teorisini nanoteknoloji alanına ilk 
uygulayan  Peddieson [2] ve arkadaşlarının çalışmaları 
bir öncü çalışma olarak kabul edilir.    

Elastik zemine oturan çeşitli geometrilerdeki nano 
ölçekteki kiriş, tüp ve çubukların lineer ve lineer olmayan 
analizi son yıllarda araştırmacıların en fazla ilgisini çeken 
konulardan biri olmuştur. Özellikle uçak-uzay 
sanayiindeki hızlı gelişmeler ve kompozitlerin sektörde 
kullanılması ile farklı tip ve amaçlar için geliştirilen 
yapılar ile birlikte elastik zemine oturan yapı türlerinde 
ve ihtiyaçlarında da bir artış olmuştur. 

Elastik bir matris içinde gömülü tek duvarlı karbon 
nanotüp (TDKNT)’ün serbest titreşim analizi [3], elastik 
bir ortamda gömülü karbon nanotüp (KNT)’ün eksenel 
titreşim analizi [4],  elastik bir matris içinde gömülü 
nanotüpün titreşim analizi [5] çalışmaları Eringen’in 
yerel olmayan elastisite teorisi kullanılarak 
incelenmiştir.Hem akışkan taşıyan hem de elastik bir 
zeminde duran KNT’lerin titreşimleri yerel olmayan 
elastisite teorisine göre analiz edilmiştir [6,7]. Akışkan 
taşıyan ve elastik bir ortamda gömülü TDKNT [8] ve 
elastik bir ortamda gömülü TDKNT’ün[9]termal-
mekanik titreşim hareketleri yerel olmayan elastisite 
teorisiyle incelenmiştir.Elastik zemin üzerinde boron 
nitrit nanotüplerin elektro-termal titreşimleri üzerine 
çalışmalar mevcuttur [10-12]. Literatürde klasik Euler-
Bernoulli ve Timoshenko kiriş modelleri kullanarak 
elastik zemine oturmuş nanotüp/nanokirişlerin 
titreşimleri üzerine çalışmalar mevcuttur [13-15]. 
Eringen’in yerel olmayan teorisi ile TDKNT ve çok 
duvarlı karbon nanotüp (ÇDKNT)’ün çeşitli zeminlerdeki 
doğrusal olmayan titreşimleri üzerine çalışmalar 
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mevcuttur [16-21].Yapılan çalışmalarda, küçük ölçek 
etkisinin (e0ɑ) KNT’lerin titreşim özelliklerinde etkili 
olduğu açıkça gösterilmiştir. 

Bütün bu çalışmalarda sistemin doğal frekansını elde 
etmek için çeşitli analitik ve nümerik yöntemlerden 
yararlanılmıştır.  Bu yöntemler, Homotopy Pertürbasyon 
yöntemi [22], çok zaman ölçekli metod yöntemi [23,24], 
He’s varyasyonel yöntemi [25-27], doğrudan yaklaşım 
yöntemi [17], sonlu elemanlar yöntemi [7,8,13] doğrusal 
olmayan diferansiyel denklemlerin çözümünde 
kullanılmıştır.   

Bu çalışmada elastik zemin üzerinde duran nano 
ölçekteki kiriş problemi ele alınmıştır. Mesnetlerin basit- 
basit ve ankastre- ankastre durumları incelenmiştir..Kiriş 
teorisi olarak Euler-Bernoulli kiriş teorisi kullanılmıştır. 
Euler-bernoulli kiriş teorisinin hareket denklemi Eringen 
tarafından önerilen yerel olmayan elastisite teorisi 
kullanılarak ifade edilmiştir. Elde edilen hareket 
denklemi ve sınır şartları boyutsuzlaştırılmıştır. Hareket 
denklemlerinin geometrik yapıya ve malzeme 
özelliklerine olan bağımlılıkları ortadan kaldırılmıştır. 
Çok zamanlı ölçek metodu kullanılarak yaklaşık 
çözümler elde edilmiştir. Perturbasyon serisindeki ilk 
terim lineer problemi oluşturmaktadır. Lineer problemin 
çözümü ile tabii frekanslar ve mod yapıları 
hesaplanmıştır. 

II. Yerel Olmayan Elastisite Teorisi 

A. Tanım 
Yerel olmayan elastisite teorisi, klasik elastisite 

teorisinin yetersiz olduğu durumları ortadan kaldırmak 
için geliştirilmiş bir teori olup; sürekli ortamlar 
mekaniğinde yeni bir yaklaşımdır. Yerel olmayan 
elastisite teorisinde sürekli ortam içindeki bir noktadaki 
gerilme, sadece o x noktasındaki şekil değiştirmenin 
değil ortama ait tüm x noktalardaki şekil değiştirmenin 
bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu teoriye ait 
Gerilme tansörü klasik elastisiteye ait gerilme tansörü 
cinsinden aşağıdaki gibi verilebilir. 
 

  Tae 




  22

01     (1) 

 
Burada T klasik elastisite teorisindeki gerilme 

tansörü, 2
0 )(e a yerel olmayan elastisite parametresi, 

ise Laplasiyeni göstermektedir. ɑ, iç karakteristik 
uzunluğu ve e0 ise boyutsuz bir malzeme sabiti 
göstermektedir. (e0 ɑ) nın seçimi yerel olmayan elastisite 
modelinin geçerliliğini sağlamak için önemli bir noktadır. 

Yerel olmayan elastisite teorisine göre gerilme 
aşağıdaki şekilde yazılır. 
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Burada E, Elastisite modülüdür.  
 
B. Hareket Denklemleri 

Bu çalışma da basit-basit ve ankastre-ankastre 
mesnetlenmiş elastik zemin üzerinde duran nano 
ölçekteki kiriş için hareket denklemleri elde edilecektir. 
Kiriş teorisi olarak yerel olmayan Euler-Bernoulli kiriş 
teorisi kullanılmıştır. 

Hareket denklemleri Hamilton prensibi kullanılarak 
elde edilmiştir. Önce sistemin Lagrangian’ını 
hesaplanmıştır. Sistemin Lagrangian’ı kinetik ve 
potansiyel enerji farkı aşağıdaki gibidir. 
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Denklem 3’de, *y enine yerdeğişimi, ρ kirişin 

yoğunluğu, A kirişin kesit alanı, L kirişin uzunluğu, k 
elastik zemin yay sabitini, I atalet momenti, N eksenel 
kuvveti göstermektedir. Bu denklemde, birinci integral 
kirişin kinetik enerjisi, ikinci integral eğilme 
momentinden kaynaklı potansiyel enerji, üçüncü integral 
eksenel gerilme ve son integral ise elastik enerji ile 
ilgilidir. 

Hamilton prensibi ise Lagrangian’ın zaman üzerinden 
integralinin varyasyonunun sıfır olduğunu belirtmektedir. 

  

 
t

0
0W)]dt-(U-[T       (4) 

 
 Çift katlı integrallerden hareket denklemini aşağıdaki 

gibi elde edilir. 
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Sistemin boyutlu hareket denklemi denklem (5)’de 
verilmiştir. Elde edilen hareket denklemleri 
boyutsuzlaştıracaktır. Böylece incelenen matematiksel 
model malzemenin cinsi ve geometrik yapısından 
bağımsız hale gelecek ve bütün durumları kapsayacaktır. 
Bunun için boyutsuz parametreler tanımlanmıştır. 
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Boyutsuz hareket denklemi aşağıdaki gibi verilmiştir. 
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Basit-Basit mesnet için boyutsuz sınır şartları 
 

0)0( Y , 0)0( Y , 0)1( Y , 0)1( Y   

 
Ankastre- Ankastre mesnet için boyutsuz sınır şartları 
 

0)0( Y , 0)0( Y , 0)1( Y , 0)1( Y ,  (8) 

III. Pertürbasyon Analizi 

Hareket denklemlerinin çözümü için pertürbasyon 
metotlarından çok zaman ölçekli metot kullanılacaktır 
[28]. Yer değiştirme fonksiyonu için aşağıdaki açılımı 
alabiliriz. 

 

);T(x,Tyε);T(x,Tεyεx,ty 203
3

201);(     (9) 

 
ε hesaplamalarda kullanılan küçük bir parametre, T0=t 
hızlı zaman ölçeği, T2=2t  yavaş zaman ölçeğidir. 
Zamana göre türevler ise [28], 
 

20
22

02

2

2
2

0 2, DDD
t

DD
t

 







    (10) 

(Di=/Ti) şeklindedir. Denklem (9,10) denklem (7)’e 
yerleştirilirse, ε ve 3 mertebesindeki denklemler şu 
şekilde elde edilir. 
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A. Lineer Problem 

Bu bölümde sistemin lineer hareket denklemleri ve 
lineer frekans denklemleri bulunacak. ε mertebesindeki 
denklemler lineer problemi oluşturmaktadır. Bu 
denklemlerin çözümü bize lineer problemin çözümünü 
verecektir. Bu denklemlerin şu çözümleri kabul ettiğini 
varsayalım. 

 

      xYkeeTATTxy iω  0T
2201 ,,     (13) 

 
Denklem (13)’de ke kompleks eşleniği, ω doğal 

frekansı ve Y titreşim biçimini göstermektedir. Denklem 
(11)’in çözümünden lineer tabii frekans denklemleri ve 
mod yapıları elde edilecektir. Denklem (13) denklem 
(11)’e yerleştirilirse aşağıdaki hareket denklemini elde 
ederiz. 

 

    0)()()( 222  xYxYγxY iv    (14) 

 
Çözüm fonksiyonu olarak önerilebilir; 
 

xixixixi ececececxY 4321
4321)(      (15) 

 
B. Nonlineer Problem 
3 mertebesindeki homojen olmayan denklemin 

aşağıdaki gibi bir çözüm kabul ettiğini varsayalım.  
 

     20
0T

2203 ,,,,, TTxWkeeTxTTxy iω      (16) 

 
İlk terimler denklemin sağ tarafındaki seküler 

terimlerle, ikinci terimler ise seküler olmayan terimlerle 
ilgilidir. Denklem (16) denklem (12)’de yerine konur ve 
bazı nümerik işlemlerden sonra çözülebilirlik şartı şu 
şekilde elde edilir. 
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Denklem 17’de şu tanımlar yapılmıştır. 
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Burada A kompleks genliği ifade eder ve şu şekilde 

yazılabilir. 
 

)2(T θ i
2)ea(T
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1
A         (18) 

 
Burada a titreşim genliğidir. Denklem (18) denklem 

(17)’ye yerleştirilirse, reel ve sanal kısımlar ayrılırsa 
aşağıdaki genlik ve faz modülasyon denklemleri elde 
edilir.  

 

  



cos
2

1
a

16

3

Daaa aD

223

2
22

2

fbb

bωbωωω




    (19) 

   sin
2

1
a21aD 2
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Serbest titreşimler için μ=f=σ=0 alınıp ve denklem 

19’a yerleştirildiğinde aşağıdaki ifadeler elde edilir. 
 

0aD2   and 0aa   (sabit)                 (20) 

 
Bu durumda nonlinear frekans şu şekilde elde edilir.

  

2
0n1 aωω            (21) 

 
Denklem 21’de λnonlineer terimlerden dolayı tabii 

frekansa gelen düzeltmeler olup şu şekilde elde edilir.  
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     (22) 

IV. Sayısal Çözümler 

Lineer frekans değerleri değişik yerel olmayan 

parametre (
L

ae0 ) ve elastik yatak katsayısı (
EI

kL4

 ) 

için verilecektir. Şekil 1’de =1 ve  =1 için lineer ilk üç 
frekans mod yapılarının grafikleri çizilmiştir.  
 

 
   (a) 

 
   (b) 
Şekil 2.=1 ve  =1 için ilk üç titreşim modua) Basit-Basit mesnetli 
kiriş b) Ankastre-Ankastre mesnetli durum 

 
Tablo 1 ve 2’de farklı   ve   değerlerinin lineer 
frekanslar üzerine etkileri gösterilmiştir. Elastik yatak 
katsayısı () titreşim özellikleri üzerinde önemli etkisi 
vardır. Bu çalışmada =1, 10 ve 100 değerleri ve 
=0,0.1,0.5 ve 1 değerleri için tablo oluşturulmuştur.  
Görüldüğü gibi elastik yatak katsayısının (κ) artmasıyla 
sistem direngenliği artmıştır ve bir önceki durumdan 
daha stabil olmuştur. κ değerinin artmasıyla lineer 
frekansın arttığı görülmüştür. Yerel olmayan 
parametrenin etkisi () de nano ölçekteki kirişin titreşim 
analizinde önemlidir. Yerel olmayan teori ile elde edilen 
lineer frekanslar klasik kiriş teorileri ile elde edilenden 
küçüktür. Bu tabloda yerel olmayan parametrenin sıfıra 
eşit olduğu durumda yerel olmayan denklemler klasik 
kiriş teorisine indirgenmiş olmaktadır. Her iki sınır 
şartları için ’nın artmasıyla lineer frekanslar 
düşmektedir.  
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Basit‐

Basit 

 

 

1 
0 9.9201 39.4911 88.8321

0.1 9.8704 39.2950 88.3912
0.3 9.4974 37.8245 85.0852
0.5 8.8616 35.3191 79.4256

10 
0 10.3638 39.6049 88.8827

0.1 10.3076 39.4071 88.4410
0.3 9.8851 37.9237 85.1293
0.5 9.1612 35.3954 79.4865

100 
0 14.0502 40.7252 89.3876

0.1 13.9451 40.5109 88.9384
0.3 13.1473 38.9017 85.5695
0.5 11.7442 36.1502 79.8255

TABLO 1. Basit-Basit mesnetli sistem, farklı κ ve  için  ilk üç 
frekans değerleri 

 
      

Ankastre
-

Ankastre 

1 

0 22.3956 61.6809 120.907

0.1 22.2843 61.3747 120.307

0.3 21.4492 59.0789 115.808

0.5 20.0263 55.1673 108.142

10 

0 22.5957 61.7538 120.944

0.1 22.4813 61.4466 120.344

0.3 21.6236 59.1425 115.840 

0.5 20.1606 55.2162 108.167

100 

0 24.5064 62.4783 121.316

0.1 24.3645 62.1603 120.710

0.3 23.2963 59.7743 116.164

0.5 21.4581 55.7030 108.416
TABLO 2. Ankastre-Ankastre mesnetli sistem, farklı κ ve  için  ilk üç 

frekans değerleri 

 
Şekil 3 ve 4’de basit-basit ve ankastre-ankastre sınır 
şartlarında birinci mod ve =1 alınarak farklı   değerleri 
için nonlineer frekans ve genlik arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Her iki sınır şartında da yerel olmayan 
parametrenin değeri arttığında nonlineer frekanslar 
azalmaktadır. Küçük ölçek etkisinin ele alınması 
frekanslar üzerindeki etkiyi göstermiştir. 
 

 
Şekil 3. Basit-basit kiriş için nonlineer frekans ve genlik arasındaki 
ilişki (I. mod ve =1)  

 
Şekil 5 ve 6’da basit-basit ve ankastre-ankastre sınır 
şartlarında birinci mod ve =0.1 alınarak farklı  κ 
değerleri için nonlineer frekans ve genlik arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Her iki sınır şartında da elastik yatak 
katsayısı değeri arttığında nonlineer frekanslar 
artmaktadır. Elastik zemin etkisinin frekanslar üzerindeki 
etkisi bu grafiklerden görülmektedir.  

Şekil 4. Ankastre- ankastre kiriş için nonlineer frekans ve genlik 
arasındaki ilişki (I. mod ve =1)  
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Şekil 5. Basit-basit kiriş için nonlineer frekans ve genlik arasındaki 
ilişki (I. mod ve =0.1)  

 
Şekil 6. Ankastre-ankastre kiriş için nonlineer frekans ve genlik 
arasındaki ilişki (I. mod ve =0.1)  

V. Sonuçlar 

Yapılan çalışmada basit-basit ve ankastre-ankastre 
mesnetlenmiş elastik zemine oturmuş nano ölçekteki kiriş 
sistemi incelenmiştir. Kiriş teorisi olarak Euler-Bernoulli 
kiriş teorisi kullanılmıştır. Euler-bernoulli kiriş teorisinin 
hareket denklemi Eringen tarafından önerilen yerel 
olmayan elastsite teorisi kullanılarak ifade edilmiştir. 
Sistemin hareket denklemleri Hamilton prensibi 
kullanılarak elde edilmiştir. Bu denklemler perturbasyon  
metotlarından biri olan çok zaman ölçekli metot 
uygulanıp çözülmüştür. Frekans değerleri basit-basit ve 
ankastre-ankastre mesnetli durumlar için yerel olmayan 
parametre () ve elastik yatak katsayısı (κ)’na bağlı 
olarak hesaplanmıştır.   Lineer problemin çözümünden 
farklı mesnet durumları için birinci, ikinci ve üçüncütabii 
frekanslar elde edilmiştir. Buna göre, farklı mesnet 
konumları için κ değerinin artmasıyla nonlineer frekans 
değerleri artmaktadır. Yine her iki sınır şartı için ’nın 
artmasıyla nonlineer frekanslar düşmektedir. Küçük 

ölçek etkisinin ele alınması frekanslar üzerindeki etkiyi 
göstermiştir. 
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Dengesiz Yüke Maruz Silindirik Masuralı Rulman Arızasının Kısa Zamanlı 

Fourier Dönüşümü Yardımıyla Belirlenmesi 
 

                      İ. Yeşilyurt*       Ö. Özdemir† 
    Uşak Üniversitesi             Uşak Üniversitesi 

              Uşak       Uşak 
 
 

Özet—Bu bildiride dengesiz yüke maruz silindirik 
masuralı rulman hasarının kısa zamanlı Fourier 
dönüşümü (STFT) yardımıyla tespit edilmesi 
sunulmaktadır. Öncelikle dengesizlik etkisine maruz dış 
bilezik hatasına sahip rulmanın titreşim simulasyonları 
yapılarak, dengesizlik ve hata belirtileri tespit edilmiştir. 
Nümerik modelin doğruluğunu ispatlamak için silindirik 
masuralı rulmanın dış bilezik yuvarlanma yolu üzerine 
lokal bir hata verilerek, belirli bir çalışma yükü ve hızı 
altında rulman titreşimleri elde edilmiştir. Sağlıklı ve 
hatalı rulmandan elde edilen titreşim verileri 
kıyaslandığında dengesizlik ve hatanın varlığı STFT 
yardımıyla başarılı bir şekilde tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: silindirik masuralı rulman, dengesizlik, hata 
tespiti, kısa zamanlı Fourier dönüşümü  

 
Abstract— This paper presents the application of the 
short time Fourier transform in the detection of bearing 
fault in the presence of unbalance. Firstly, a vibration 
simulation is carried out for a cylindirical roller bearing 
which has a local fault on its outher race and subjected 
to unbalance to permit revelation of symptoms of both 
fault and unbalance. Moreover, a local fault is seeded on 
the outher race of a cylindirical roller bearing, and 
tested at a certain speed in order to verify the accuracy 
of the established model. Furthermore, the resulting 
vibration signals are collected and analysed by the STFT. 
The presence of fault and the effect of unbalance are 
clearly revealed by the STFT when the results from the 
healty and faulty bearings are compared. 

Keywords: Cylindirical roller bearing, unbalance, fault detection, 
short time Fourier transform 

I. Giriş1 

Endüstriyel uygulamalarda dönel makinaların 
kullanımı geniş bir yer tutmaktadır. Rulmanlar çok düşük 
yuvarlanma kayıplarına sahip olduklarından ve ayrıca 
yüksek hızlarda ağır yüklerin taşınmasına olanak 
sağladıklarından dolayı yaygın olarak kullanılan makina 
parçalarıdır. Bazı durumlarda rulmanların dengesiz yük 
etkisi altında çalışması da söz konusudur ve rulmanın 
maruz kaldığı yük, rulman titreşimlerinin 
karakteristiklerini de önemli ölçüde değiştirir. Ayrıca 
rulmanda meydana gelen local hatalar, periyodik olarak 
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titreşim darbelerine neden olurlar ve bu da makinanın 
rezonansa gelmesine neden olabilir. Meydana gelen darbe 
etkileri titreşim izleme yöntemleriyle kolayca tespit 
edilebildiğinden, rulman arızalarının belirlenmesinde 
titreşim uygulamaları yaygın bir biçimde 
kullanılmaktadır. 

Rulman arızalarını önceden tespit etmek ve arıza 
oluşumlarını en aza indirmek amacıyla şimdiye kadar çok 
sayıda araştırma yapılmıştır. Kıral ve Karagülle [1] 
rulman dış bileziğindeki olası local hataları bilgisayar 
ortamında modellenmiş ve sonlu elemanlar yöntemini 
kullanarak titreşim analizi yapmışlardır. Williams vd. [2] 
rulman ömrünü incelemek amacıyla bir test düzeneği 
yapmışlardır. Farklı çalışma hızlarında, sağlıklı 
rulmanları kendiliğinden hasar oluşana kadar çalıştırarak, 
titreşim analiziyle hata belirtilerinin zamana göre 
değişimleri belirlenmiştir. Rubini ve Meneghetti [3] 
rulman hatalarını teşhis etmek için titreşimleri zarf 
analizi ve dalgacık dönüşümü yardımıyla incelemişlerdir. 
Ho ve Randall [4] rulman hatalarını zarf analizi 
yöntemini kullanarak araştırmışlardır. Rulmanda 
meydana gelen boşluklardan dolayı yuvarlanma 
elemanlarının oluşturduğu darbelerle oluşan titreşim 
dalgalarını incelemiştir. Lou ve Loparo [5] dalgacık 
dönüşümü ve sinirsel bulanık mantık kullanarak rulman 
hatalarının belirlenmesinde bir sistem oluşturmuşlardır. 
Dalgacık dönüşümünü yardımıyla elde edilen özellik 
vektörleri sinirsel bulanık mantık için kullanılmış ve elde 
edilen sonuçlar yardımıyla hata teşhisleri yapılmıştır. 
Nikolaou ve Antoniadis [6] local rulman hatalarını 
dalgacık paket dönüşümü kullanarak tespit eden bir 
çalışma yapmışlardır. Bu metot kullanılarak simülasyon 
sonuçları ve deneysel sonuçlar değerlendirilmiş, dalgacık 
dönüşümünün diğer metotlara göre avantajları ve hata 
tespitindeki performansı irdelenmiştir. Zarei ve Poshtan 
[7] Rulman hatalarının tespiti için stator akım verilerini 
dalgacık paket dönüşümüyle incelemişlerdir ve ayrıca 
motor akımında meydana gelen değişimlerin mil titreşim 
verilerine bir alternatif olabileceği de rapor edilmiştir. 
Sun ve Tang [8] rulman titreşimlerinde meydana gelen 
ani değişimleri tespit etmek amacıyla dalgacık 
dönüşümünü kullanmışlardır. Ocak ve Loparo [9] rulman 
hataların belirlenmesinde hasarsız ve hatalı rulman 
titreşimlerini incelemişler ve saklı Markov modellerini 
kullanarak rulman hatasını tespiti etmeye çalışmalardır. 
Purushotham vd. [10] Rulman hatalarının belirlenmesi 
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için dalgacık dönüşümü yöntemini kullanmışlar ve bu 
yöntem ile çoklu rulman hasarlarının tespitinin mümkün 
olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca bu çalışmada Saklı 
Markov Modelleri kullanılarak rulman hatalarının 
gelişimi de izlemiştir. Li vd. [11] Motor rulmanlarının 
hatalarının tespiti için yapay sinir ağı tabanlı bir 
simülasyon oluşturmuştur. Elde edilen gerçek ölçümler 
ile simülasyon sonuçlarını karşılaştırmış ve yapay sinir 
ağlarının hata tespitindeki önemini vurgulamıştır. Tandon 
ve Choudhury [12] titreşim ve akustik ölçüm 
yöntemleriyle rulman hatalarını tespit etmiştir. Al-Ghamd 
ve Mba [13] akustik emisyon ve titreşim sinyallerini 
dikkate alarak rulman hasarlarını belirlemeye 
çalışmışlardır. 

Bu bildiride dengesiz yüke maruz silindirik masuralı 
rulman hasarının kısa zamanlı Fourier dönüşümü (STFT) 
yardımıyla tespit edilmesi sunulmaktadır. Öncelikle 
dengesizlik etkisi altında dış bilezik hatasına sahip 
rulmanın titreşim simulasyonları yapılarak, dengesizlik 
ve hata belirtileri tespit edilmiştir. Nümerik modelin 
doğruluğunu ispatlamak amacıyla silindirik masuralı 
rulmanın dış bilezik yuvarlanma yolu üzerine lokal bir 
hata verilerek, belirli bir çalışma yükü ve hızı altında 
rulman titreşimleri elde edilmiştir. Sağlıklı ve hatalı 
rulmandan elde edilen titreşim verileri STFT yardımıyla 
incelenmiş ve dengesizlik ve hata belirtileri başarılı bir 
şekilde tespit edilmiştir. 

 
II. Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT)    

Kararlı sinyallerin frekans içeriği zamana göre 
değişim göstermez dolayısıyla bu tip sinyallerin frekans 
içeriklerinin incelenmesinde Fourier dönüşümü yanıltıcı 
sonuçlar vermez. Sinyallerin frekans içerikleri zamana 
göre değişim gösterdiği durumlarda (örnegin lakal hataya 
sahip bir rulmadan veya dişliden alınan titreşimler gibi) 
Fourier dönüşümü tek başına sinyal davranışlarını ifade 
etmede yetersiz kalır. Böyle durumlarda zaman ve 
frekans bilgilerinin aynı anda sergileyen ve aşağıda ifade 
kısa zamanlı Fourier dönüşümü kullanılabilir [14]. 

      dt
Tt

Tt

ftetwtx
T

ftSTFT 





2

2

21
,   (1) 

Bu denklemde  tx  işlenen sinyal,   2, Tw   

koşulunu sağlayan pencere fonksiyonu, t pencere 
pozisyonu,   zaman değişkeni ve T de pencere 
genişliğini temsil etmektedir. Pencere kullanımı ve 
seçimi sonuç kesinliği için oldukça önemlidir. Pencere 
kullanımı sinyalin sadece lokal olarak gözlemlenmesine 
olanak sağlamasının yanında, ayrıştırılmış sinyalin 
başlangıç ve son noktalarında meydana gelen 
süreksizliklerin frekans bölgesinde sebep olduğu spektral 
sızıntıların önlenmesi içinde kullanılması gereklidir [14].  

Kısa zamanlı Fourier dönüşümü sonunda elde edilen 
zaman ve frekans çözünürlüğü, analizde kullanılan 
pencere fonksiyonun boyutu ve şekline bağlıdır [15]. 

Unutulmamalıdır ki STFT analizi esnasında kullanılan 
pencere boyutu sabit kaldığından, elde edilen zaman-
frekans çözünürlüğü de sabit kalır. Hanning penceresi en 
iyi genel maksat penceresi olarak bilinir ve sinyal işleme 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Küçük 
boyutlu pencerelerinin kullanımı zaman çözünürlüğünü 
arttırmakla beraber, belirsizlik prensibi gereğince frekans 
çözünürlüğünü kötüleştirmektedir. Buna karşılık iyi bir 
frekans çözünürlüğü elde etmek için büyük pencerelerin 
kullanılması zorunludur. 
 
III. Dış Bilezik Hatasına Sahip Rulman 
Titreşimlerinin Modellenmesi 

Çalışma prensibi gereği rulmanların dış bileziği 
sabitlendiğinde, iç bilezik mile sabitlenir ve mil ile 
beraber hareket halindedir. Bu nedenle dış bilezikte 
oluşan hata durağandır. Çalışma esnasında rulmanın 
yuvarlanma elemanları dış bilezik yuvarlanma 
yüzeyindeki bir hata üzerinden geçerken impuls (darbe) 
oluşur. Oluşan impulsun genliği hatanın hareketsiz dış 
bilezikte olması nedeniyle sabittir ve impuls, milin 
dönme hızına bağlı olarak periyodik olarak kendisini 
tekrar eder. Meydana gelen impulslar   fonksiyonu 
yardımıyla aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

   


 


durumlardiger0

,....3,2,1,01 0 kkTt
t   (2) 

Burada 0T  impulsun tekrarlama süresini, k impuls 

sayısını ifade eder [16]. Bu ilişki Şekil 1. deki grafikte 
gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokal hatanın sebep olduğu kısa süreli darbeler 
sistemin rezonansa gelmesine neden olur ve sistem 
rezonansı hata tespiti için önemli bir veridir. Tek 
serbestlik dereceli bir sistemin impuls cevabı sönümlü 
serbest titreşim biçimindedir ve eğer sistemin impuls 
cevabı  tb  ile ifade edilirse aşağıdaki gibi 

tanımlanabilir. 

   tfetb n
t  2cos     (3) 

Burada   sönüm oranını ve nf  sistemin doğal frekansını 

ifade eder [16]. Sönüm oranı meydana gelen titreşimlerin 
salınımı ve etki süresi üzerinde etkilidir ve büyük   

değerleri salınım hızla sönümlenmesine neden olur. 

Şekil. 1. Yuvarlanma elemanlarının hata üzerinden 
geçişinde oluşan impuls serisi 
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Darbe tesirinin oluşturduğu titreşim biçimi Şekil 2 te 
canlandırılmıştır ve bu dalga biçimi herbir impuls oluşum 
zamanında kendisini tekrar eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dış bilezik hatasına sahip rulman titreşiminin 
matematiksel ifadesi ise 2 ve 3 nolu eşitliklerle ifade 
edilen impuls serisi ile simtemin impuls cevabının 
konvolusyonu şeklindedir ve aşağıdaki gibi ifade edilir. 

               dtbttAtbttAtx 




 *   (4) 

Bu denklemde  tA  oluşan impulsların genliğini * ise 

konvolusyon operatörünü simgeler. 
Dış bilezik hatasına sahip rulmanın titreşim 

simulasyonu Şekil 3 te gösterilmektedir. Bu sentetik 
sinyal türetilirken sistemin 2.5kHz ve 3.5kHz doğal 
frekansları olduğu kabul edilmiştir. Simulasyon 
sinyalinin kısa zamanlı Fourier dönüşümü Şekil 4 te 
gösterilmektedir. STFT analizi için pencere genişliği 128 
olarak seçilen Hanning penceresi kullanılmıştır ve ardışık 
pencere konumları %96 bindirme yapılarak 
belirlenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, STFT titreşim 
içeriğini modlarına ayrıştırmaktadır ve titreşim içeriği 
2.5kHz ve 3.5kHz olan iki bileşenden oluşmaktadır. Iki 
boyutlu gösterimden gözlemlendiği üzere, titreşim 
enerjisi kendini belirli periyotta tekrar eden ve bütün 
frekanslarda etkili olan bileşenleri içermektedir ve bunlar 
hatadan dolayı meydana gelen impuls bileşenlerinin 
yansımasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Dengesizlik Etkisine Maruz Dış Bilezik Hatasına 
Sahip Rulman Titreşimlerinin Modellenmesi 

Çalışma esnasında rulmanın maruz kaldığı yükün, 
sabit ve dinamik yük bileşenlerinden oluştuğu 
düşünülebilir. Ağırlık kuvvetleri ve sistemin maruz 
kaldığı ve değeri zamana göre değişim sergilemeyen 
çalışma kuvvetleri sabit yük olarak dikkate alınır. Bunun 
aksine, genliği ve fazı zamana göre değişen zorlamalar da 
dinamik yük olarak dikkate alınır. Eğer rulmanlı yatağa 
tesir eden kuvvet  tF  ile gösterilirse 

   
    



tfmewStF

tDStF

r2cos2
   (5) 

Burada S ve D sırasıyla sabit ve değişken yükleri, )(me  

dengesizlik miktarını, w  iç bilezik (veya mil) açısal 
hızını ve   ise hatanın sabit yüke göre açısal konumunu 
ifade etmektedir. Dış bilezik sabit olmasından dolayı, 
hata konumu sabittir. Fakat, rulmanın maruz kaldığı 
dengesizlik kuvveti iç bilezik dönme hızında değişim 
sergileyeceğinden, meydana gelen hata impulslarının 
genlikleri de dönme hızına bağlı olarak modülasyona 
maruz kalacaktır. Muhtemel yatak kuvvetinin (veya 
modülasyon eğrisinin) zamana göre değişimi Şekil 5 te 
gösterilmektedir. Şekil 6 da gösterilen hatalı rulmana ait 
titreşim biçimi, modüle olmuş impuls serisinin sistemin 
impuls cevabı ile konvolusyonu neticesinde elde edilir ve 
aşağıdaki gibi ifade edilir. 

                 dtbttDStbttDStx 




 *   (6) 

Değişken yüke maruz hatalı hatalı rulmanın titreşim 
sinyalinin STFT dönüşümü Şekil 7 de gösterilmiştir. 
Dengesizlik etkisi doğal frekanslardaki titreşim enerji 
yoğunluğunu mil hızına bağlı olarak değiştirmektedir. 
Enerji yoğunluğunda meydana gelen bu değişim üç 
boyutlu gösterimde de açık bir biçimde görünmektedir. 

Şekil. 4. Diş bilezik hatası için oluşturulan 
simulasyon sinyalinin STFT dönüşümü 

Şekil. 2. Hatanın sebep olduğu sistem geçiş cevabı

Şekil 3. Dış bilezik hatasına sahip rulmanın titreşim 
biçimi
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Bu sonuçlar, STFT dönüşümünün rulmanlarda meydana 
gelen hataları ve maruz kaldığı kuvvet değişimlerini 
sergilemede oldukça başarılı olduğunu açıkça 
göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Deneysel Sonuçlar 

A. Deney Şartlarının Oluşturulması 
Dengesiz yüke maruz rulmanda hata tespiti için 

yapılan tüm testler Şekil 8 de gösterilen torna tezgahı 
üzerinde yapılmıştır. Çapı 30mm ve C1040 imalat 
çeliğinden yapılan milin bir ucu torna tezgahının 

aynasına, diğer ucu ise içersinde test rulmanını taşıyan 
bir aparat sayesinde gezer puntaya monte edilmiştir. 
Böylelikle mil iki punta arasında bağlamaya eşdeğer 
olarak sabitlendiğinden, makinalarda sıkça karşılaşılan 
eksenleme problemi de (misalignment) ortadan 
kaldırılmıştır. Diğer taraftan torna tezgahının kütlesi 
oldukça büyük olduğundan ve zemine düzgün bir 
biçimde sabitlendiğinden, tezgah titreşimlerinin elde 
edilen titreşimler üzerindeki etkisi önemsenmeyecek 
kadar azdır. Test rulmanı olarak N205-E tip silindirik 
masuralı rulman seçilmiş olup, dış bileziğinden 
sabitlenmiştir. Dengesizlik etkisi oluşturabilmek için 
toplam boyu 0.65m olan mil üzerine test rulmanından 
0.15m mesafede bir adet disk monte edilmiştir. 
Herbirinin kütlesi 0.25kg olan toplam 2 adet kütle dönme 
ekseninden 0.1m uzaklıkta ve 45̊ açı farkıyla söz konusu 
disk üzerine tutturulmuştur. Ayrıca rulman üzerinde sabit 
bir çalışma yükü oluşturabilmek amacıyla, dengesizlik 
kütlelerini taşıyan diskten 0.05m mesafede bir adet 
yükleme rulmanı monte edilmiştir. Yükleme rulmanı 
üzerindeki taşıyıcı üzerine mil eksenine dik olacak 
şekilde çelik bir çubuk bağlanmış ve bu çubuğun diğer 
ucu da tornanın enine arabasına tutturulmuştur. Enine 
arabanın hareketi sayesinde çelik çubuk gerilmekte ve 
mil üzerine çalışma yükü uygulanmaktadır. Uygulanan 
yükün miktarını belirlemek amacıyla, çelik çubuk üzerine 
nominal direnci 120Ω ve gace faktörü 2 olan bir adet 
strain-gage tutturulmuş ve meydana gelen deformasyon 
(dolayısıyla kuvvet) çeyrek köprü yardımıyla 
ölçülmüştür. Deneyler esnasında rulman üzerinde 3.75kN 
değerinde bir çalışma yükü oluşturulmuştur ve mil hızı 
1000dev/dak olarak seçilmiştir (bu hızda dengesizlik 
kütlelerinin yaratmış olduğu eşdeğer dinamik kuvvetin 
genliği yaklaşık 390N dur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokal hata test rulmanının dış bilezik yuvarlanma 
yolu üzerine sert madenden yapılmış üçgen biçimindeki 
kesici takım yardımıyla Şekil 9 da görüldüğü gibi torna 
tezgahı üzerinde oluşturulmuştur. Bilyalı rulmanların 

Şekil. 7. Değişken yüke maruz hatalı rulman 
titreşiminin STFT dönüşümü 

Şekil. 5. Değişken yükün zamana göre değişimi 

Şekil. 6. Değişken yüke maruz hatalı rulmanın 
titreşim simülasyonu 

Şekil. 8. Rulman deney düzeneği 
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aksine, silindirik masuralı rulmanda yuvarlanma 
elemanın yuvarlanma yollarıyla yapmış olduğu temas 
çizgi biçimindedir. Bu nedenle hatayı kolayca algılamak 
amacıyla, Şekil 10 da gösterilen hata 0.05mm derinlikte 
olup, maksimum yatak yüküne maruz kalacak şekilde 
konumlandırılmıştır. Deneyler sırasında meydana gelen 
titreşimler, test rulmanını taşıyan yuva etrafına tutturulan 
bir adet ivmemetre yardımıyla algılanmıştır. Analizler 
sırasında örtüşme (aliasing) probleminin önüne geçmek 
amacıyla, elde edilen titreşimler 9kHz köşe frekansına 
sahip düşük geçirgenlikli filtre yardımıyla temizlendikten 
sonra 20kHz örnekleme hızında kaydedilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Deneysel Sonuçların Yorumlanması 

Şekil 11 ve 12 de dengeli ve dengesiz durumda 
hatasız rulman titreşimlerinin zaman ve frekans bölgesi 
görüntüleri verilmektedir. Titreşimlerin zamana göre 
değişimleri, rulman iç bileziğinin iki devri (yaklaşık 
0.12sn) için türetilmiştir. Verilen titreşim biçimleri 
kıyaslandığında, dengesizliğin neden olduğu modulasyon 
etkisi gözükmemektedir. Titreşimlerin spektrumları 
kıyaslandığında ise, dengesizlik etkisi 600Hz civarında 
bir frekans aktivitesinin oluşmasına neden olmakla 
beraber dengesizlik belirtisiyle hiç de ilgisi yoktur. 
Dengeli ve dengesiz durumda sağlıklı rulman 
titreşimlerinin kısa zamanlı Fourier dönüşümleri sırasıyla 
Şekil 13 ve 14 te gösterilmiştir. Iki boyutlu gösterimler 
kıyaslandığında dengesizlik etkisinin varlığı 1.2kHz 
civarındaki titreşim enerjinin azalmasına, fakat 600Hz 
civarında enerjinin ise artmasına neden olmaktadır. Fakat 
STFT dönüşümlerinde bu belirtilerin olması, dengesizlik 
etkisinin varlığını teyit etmemektedir. 

Şekil 15 ve 16 da dengeli ve dengesiz durumda hatalı 
rulmandan alınan titreşimlerin zamana ve frekansa göre 
değişimleri gösterilmektedir. Simulasyon sinyallerinde de 
olduğu gibi, hatanın varlığı titreşim biçimleri üzerinde 
kendisini belli bir periyotta tekrar eden ve hızla sönen 
geçiş sinyallerinin oluşmasından anlaşılmaktadır. 
Bununla beraber, titreşim biçimi üzerinde modülasyon 
etkisi yaratan dengesizlik etkisinin varlığı titreşim biçimi 
üzerinde çok da net bir biçimde görülmemektedir. Hatalı 
durumdaki titreşim spektrumu hatasız durumdaki ile 
kıyaslandığında, hatanın varlığı 3.5kHz civarında sistemi 
rezonansa getirmektedir. Bunun yanında, hatalı 
durumdaki titreşim spektrumu üzerinde 87Hz 
(yuvarlanma elemanlarını hata üzerinden geçme hızı) 
aralıklarla oluşan küçük yanbant (sideband) frekans 
aktiviteleri oluşmaktadır. Dengesiz durumda oluşan 
titreşim spektrumunda ise yanbant aktivitelerinin daha da 
güçlendiği gözükmektedir. Dengeli ve dengesiz durumda 
hatalı rulman titreşimlerinin kısa zamanlı Fourier 
dönüşümleri Şekil 17 ve 18 de gösterilmektedir. STFT 
diyagramlarında hatanın varlığı rezonans frekansı 
etrafında ve bütün zamanlarda etkili yeni bir enerji 
bandının oluşumundan anlaşılmaktadır. Bu enerji bandı 
titreşim enerjisinin büyük bir kısmını taşımakta ve hata 
frekansına (87Hz) bağlı olarak zamana göre peşpese 
gelen koniler şeklinde kendini göstermektedir. Dengeli 
ve dengesiz durumlar için oluşturulan üç boyutlu STFT 
diyagramları kıyaslandığında, dengesiz durumda 
rezonans frekansı etrafında oluşan enerji genliklerinin 
dönme hızına bağlı olarak bir değişim sergilemekte 
olduğu görülmektedir. Bu değişim toplam analiz süresi 
olan 0.12sn içersinde (bu zaman iki mil devri için gerekli 
olan süredir) kendisini iki defa tekrarlamaktadır ve bu 
değişimler dengesizlik etkisinin en iyi belirtisidir.  
 
 
 

Şekil. 9. Test rulmanının dış bilezik yuvarlanma yolu 
üzerinde yapay hatanın oluşturulması 

Şekil. 10. Dış Bilezik yuvarlanma yolu üzerine 
uygulanan lokal hata 
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Şekil. 11. Dengeli durumda hatasız rulman titreşiminin 
zaman ve frekans bölgesi gösterimleri. 

Şekil. 13. Dengeli durumda hatasız rulman titreşiminin 
STFT dönüşümü  

Şekil. 12. Dengesiz durumda hatasız rulman titreşiminin 
zaman ve frekans bölgesi gösterimleri. 

Şekil. 14. Dengesiz durumda hatasız rulman titreşiminin 
STFT dönüşümü  
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Şekil. 17. Dengeli durumda hatalı rulman titreşiminin 
STFT dönüşümü  

Şekil. 16. Dengesiz durumda hatalı rulman titreşiminin 
zaman ve frekans bölgesi gösterimleri. 

Şekil. 18. Dengesiz durumda hatalı rulman titreşiminin 
STFT dönüşümü  

Şekil. 15. Dengeli durumda hatalı rulman titreşiminin 
zaman ve frekans bölgesi gösterimleri. 
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VI. Sonuçlar 

Bu çalışmada dengesiz yüke maruz silindirik masuralı 
rulman hatasının kısa zamanlı Fourier dönüşümü (STFT) 
yardımıyla tespit edilmesi sunulmuştur. Öncelikle dış 
bilezik hatasına sahip ve dengesiz yük altında çalışan 
rulmanın teorik titreşim sinyalleri türetilerek, kısa 
zamanlı Fourier dönüşümü yapılmış ve hata ve 
dengesizlik belirtilerinin STFT üzerinde nasıl bir etki 
yaptıkları belirlenmiştir. Deneysel aşamada silindirik 
masuralı rulmanın dış yuvarlanma yolu üzerine lokal bir 
hata uygulanmış, dengeli ve dengesiz durumlarda elde 
edilen titreşimlerin zamana ve frekansa göre 
değişimleriyle birlikte kısa zamanlı Fourier dönüşümü de 
incelenmiştir.  

Hatasız rulman titreşimleri üzerinde yapılan 
incelemeler sonunda dengesizlik etkisi net bir biçimde 
tespit edilememiştir. Hatalı rulman titreşimleri 
incelendiğinde ise titreşim biçimleri üzerinde kendini 
belirli periyotta tekrar eden geçiş sinyalleri oluşmaktadır. 
Hatanın varlığı titreşim spektrumu üzerinde de belirgin 
değişikliklere sebep olmakta ve titreşim enerjisinin büyük 
bir çoğunluğunun rezonans frekansı civarında 
taşınmasına neden olmaktadır. Ayrıca titreşim spektrumu 
üzerinde hata frekansı aralığında dizilmiş yanbant 
aktiviteleri gözükmektedir. Dengesizlik etkisi hatalı 
titreşim biçimleri üzerinde de çok net bir biçimde 
algılanamamakla birlikte, oluşan yanbantların 
genliklerinin güçlenmesine neden olmuştur. 

Hatasız durumda dengeli ve dengesiz rulman 
titreşimlerimlerin STFT diyagramları kıyaslandığında 
dengesizlik belirtisi yine net olarak gözükmemektedir. 
Hatalı durumda elde edilen titreşimlerin STFT 
diyagramları incelendiğinde hata belirtileri çok net bir 
biçimde gözükmektedir. Hatadan dolayı rezonans 
frekansı civarında taşınan titreşim enerjisi hata frekansına 
bağlı olarak ve bütün frekanslarda etkili olacak şekilde 
hızla değişim göstermektedir. Dengesizlik etkisinden 
dolayı rezonans frekansı tarafından taşınan titreşim 
enerjisi mil hızına bağlı olarak değişim sergilediği tespit 
edilmiştir. 
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Evolvent Dişli Üretimi Esnasında Meydana Gelen Kesme Kuvvetlerinin Teorik ve 
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Özet—Bu bildiride modül freze yardımıyla diş kesimi 

esnasında meydana gelen kesme kuvvetinin kesme 
derinliğine bağlı olarak teorik ve deneysel yöntemlerle 
belirlenmesi sunulmaktadır. Teorik kesme kuvveti, 
evolvent diş profili ve kabul edilen proses parametreleri 
dikkate alınarak Kienzle model esasına göre 
hesaplanmıştır. Kesme kuvvetinin deneysel olarak 
tespitine olanak sağlamak amacıyla dişli taslağı özel 
olarak imal edilen ve iki ucundan sabitlenmiş taşıyıcı 
parça üzerine tutturulmuş ve kesme derinliği kademeli 
olarak arttırılarak diş profili oluşturulmuştur. Meydana 
gelen kesme kuvveti, taşıyıcı parça üzerine sabitlenmiş ve 
yarım köprü olarak çalışan 2 farklı strain-gage 
köprüsüyle algılanmaktadır. Teorik ve deneysel olarak 
elde edilen kesme kuvvetleri kıyaslandığında, sonuçların 
birbirleriyle uyumlu olduğu bulunmuştur. Elde edilen 
kesme kuvvetinin, kesme derinliğine bağlı olarak artış 
gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Dişli imalatı, frezeleme, kesme kuvveti 
ölçümü,Wheatstone köprüsü 

 
Abstract— This paper presents the modelling, estimation, 
and experimental verification of machining forces arising 
in the course of gear tooth cutting by an involute form 
milling cutter as a function of cutting depth. First of all, 
generation of involute gear tooth profile is carried out as 
the theoretical calculations of cutting force components 
are achieved on the involute tooth profile using Kienzle’s 
approach on the basis of accepted process parameters. 
Moreover, two strain-gage bridges, fixed to carrier on 
which the gear body is held, are employed and their 
mechanical advantages are then derived to permit direct 
estimation of cutting force components. Furthermore, the 
depth of cut is changed gradually until the entire tooth 
shape is fully generated and the resulting bridge voltages 
are collected continuously for each cutting stage. It has 
been found that the magnitudes of cutting force 
components are increased with the amount of cutting 
depth and there is a very good correlation between the 
theoretical and experimental results. 

Keywords: Cutting force measurement, gear cutting, milling, 
Wheatstone bridge1 

                                                           
*isa.yesilyurt@usak.edu.tr 
†habibe.gursoy@usak.edu.tr 

I.Giriş 
İmalat esnasında kesici takıma etki eden kuvvetlerin 

bilinmesi, gerekli çalışma gücünün tahmin edilmesi, 
işlenen parçanın rijit bir şekilde bağlanabilmesi ve daha 
az titreşimli bir çalışma için oldukça önemlidir.Çünkü 
meydana gelen kesme kuvvetlerinin son ürün kalitesi ve 
hassasiyeti üzerinde büyük etkisi olduğundan, kesme 
kuvvetlerinin doğru tahmin edilmesi üretim 
performansını artırmada oldukça önemlidir. Bunun 
yanında, frezeleme esnasında meydana gelen kuvvetler 
kesici takımın açısal konumuna bağlı olarak değişim 
gösterirler ve zorlu çalışma şartlarında çalışabilecek 
kesici takımın dizayn edilebilmesi için de kesme 
kuvvetlerinin iyi tahmin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
kesme kuvvetlerinindoğru tahmin edilmesi, metal kesme 
ve şekillendirme işlemlerinde de oldukça önemlidir. 

Literatürde kesme kuvvetlerinin belirlenmesi 
amacıyla yapılan çok sayıda çalışma 
mevcuttur.Matsumura ve diğerleri [1]cam frezeleme 
esnasında oluşan kesme kuvvetlerini belirlemek amacıyla 
deneyler yapmışlar ve kesme kuvvetinin teorik talaş 
kalınlığına göre uyumlu olmadığı ve maksimum kesme 
kuvvetinin ilerleme (veya besleme) hızına bağlı 
olmadığını tespit etmişlerdir. Omarve diğerleri[2]kesme 
kuvvetinive yüzey pürüzlülüğünü, takım esnemesi, 
eksantiriklik ve kesme yüzey aşınması etkilerini dikkate 
alan statik kesme kuvveti modeline göre tahmin 
etmişlerdir. Yang ve diğerleri [3] çevresel frezelemede 
eksantirikliği dikkate alan bir kesme kuvveti modeli 
önermişlerdir. Denkena ve diğerleri [4]meydana gelen 
kesme kuvvetlerini çok terimli olarak ifade edilen talaş 
kalınlığına bağlı olarak tahmin etmişlerdir. Malekian ve 
diğerleri[5] yuvarlak uçlu kesici takımla kesme işlemi 
esnasında oluşan minumum talaş kalınlığının özelliklerini 
incelemişler ve uç yarıçapının ve sürtünme katsayısının 
oluşan minumum talaş kalınlığı üzerinde etkili olduğunu 
tespit etmişlerdir. Tuysuzve diğerleri[6] besleme, eksenel 
ve normal yönlerde oluşan kesme kuvveti bileşenlerini, 
talaş kalınlığı, kesme mekaniği ve çentik mekaniği 
esasına göre belirlemişlerdir. Zhang ve diğerleri[7] kritik 
teorik talaş kalınlığını titreşim, kesici takım iş parçası 
özelliklerini dikkate alarak spesifik kesme enerjisi 
esasında belirlemişlerdir. Rodriguez ve Labarga [8]mikro 
parmak frezelemede oluşan gerçek kesme kuvvetlerini 
belirlemede eksantiriklik ve takım esnemesini dikkate 
alan analitik birmodel geliştirmişlerdir. Zaman ve 
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diğerleri [9]teorik talaş alanını belirlemede takım 
konumunu dikkate alan üç boyutlu bir kesme kuvveti 
modeli kullanmışlardır. 
Lai ve diğerleri [10] mikro parmak frezelemeyi daha iyi 
anlaşılır kılmak amacıyla, takım yarıçapını ve minimum 
talaş kalınlığını modellerine dahil ederek sonlu elemanlar 
yöntemini kullanmışlardır. Afazov ve diğerleri[11] mikro 
parmak frezelemede oluşan kesme kuvvetlerini 
belirlemek amacıyla, takım yarıçapı, ilerleme, takım hızı 
ve takım üzerindeki kesici ağızların sayısını dikkate alan 
bir sonlu elemanlar yaklaşımı yapmışlardır. Wan ve 
Zhang [12] anlık talaş kalınlığını ve kesme kuvvetlerini 
belirlemek amacıyla, işparçası-takım esnemelerini ve 
daldırma açısısını dikkate alan bir sonlu elemanlar 
modeli kullanmışlardır.Gonzalo ve diğerleri[13]kesme 
kuvveti ve katsayılarını talaş açısı ve talaş kalınlığına 
bağlı olarak belirlemişlerdir. Wan ve diğerleri [14] 
parmak frezelemede hesaplanan ve ölçülen kesme 
kuvvetlerini anlık talaş kalınlığına bağlı olarak değişen 
kesme kuvvetleri katsayılarını kullanarak  
karşılaştırmışlardır. Sun ve diğerleri [15] kesme 
katsayıları ve talaş kalınlığı arasındaki ilişkiyi ifade 
ederek yuvarlak uçlu parmak frezelemede kesme 
kuvvetlerini belirlemişlerdir. Altintas ve diğerleri [16] 
kesme kuvveti katsayılarını belirlemişler ve kesme 
kuvvetlerini talaş kalınlığı, kesme hızı ve titreşim 
parametrelerini dikkate alarak ifade etmişlerdir. 

Bu çalışmada modül freze yardımıyla diş 
kesimiesnasında meydana gelen kesme kuvvetinin kesme 
derinliğine bağlı olarak teorik ve deneysel yöntemlerle 
belirlenmesi sunulmaktadır. Modül freze yardımıyla iş 
parçası üzerinden talaş kaldırıldığında aslında iki komşu 
dişin birbirlerine bakan diş profilleri oluşturulur ve kesici 
takım diş yüksekliği boyunda iş parçasına daldırıldığında 
iki diş arasındaki boşluk(veya yanyana duran 2 dişin diş 
profilleri) tam olarak oluşturulmuş olur. Bu sebepten 
dolayı öncelikle tam bir diş profilinin oluşturulmasının 
teorisi verilmiştir. Talaş kaldırma esnasında oluşan teorik 
talaş kalınlığı ve bu talaşı kaldırmak için gerekli olan 
teorik kesme kuvveti Kienzle modeli esasına göre 
hesaplanmıştır. Kesme kuvvetini deneysel olarak 
belirlemek amacıyla, dişli taslağı özel olarak imal edilen 
ve iki ucundan sabitlenmiş taşıyıcı parça üzerine 
tutturulmuştur. Oluşan kesme kuvvetleri taşıyıcı parça 
üzerine sabitlenmiş ve yarım köprü olarak çalışan 2 farklı 
straingage köprüsüyle algılanmıştır. Köprü çıktı 
gerilimleri boyutlar ve kesme sırasında oluşan kesme 
kuvveti bileşenleri cinsinden ifade edilerek köprülerin 
mekaniksel kazancı belirlenmiştir. Tam bir diş profili 
kesme derinliği kademeli olarak arttırılarak elde edilmiş 
ve meydana gelen kuvvetlerin gerilimsel karşılıkları 
ölçülmüştür. Yapılan teorik ve deneysel sonuçların 
birbirleriyle çok iyi bir uyum içersinde olduğu 
bulunmuştur. Elde edilen kesme kuvvetinin, kesme 
derinliğine bağlı olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir. 
 

II. Diş Formunun Oluşturulması 
Bir diş profili köşe ve kiriş kısmı olmak üzere ikiye 

ayrılır. Bunlardan köşe kısmı, temel dairesi çapı ile diş 
dibi çapı arasında kalan bölümü tanımlarken, kiriş kısmı 
ise temel dairesi çapı ile diş üstü çapı arasında kalan 
bölümü tanımlar. 
 
A. Köşe Kısmının Oluşturulması 

Şekil 1’de standart bir kramayer kesici takımın kesiti 
gösterilmiştir. Burada at diş üstü çapını, bt diş dibi çapını, 
 kavrama(basınç) açısını, Padımı ve rf  uç yarıçapını 
ifade eder. Şekilde de görüldüğü gibi uç yarıçapının 
merkezine yerleşen A doğrusu ile merkez ekseni 
arasındaki  mesafesi aşağıdaki denklemle ifade 
edilmiştir [17]. 

   
 




cos
tan

4
fr

frtbnm
  (1) 

Burada mn dişlinin normal modülünü simgeler.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2’de dişin köşe kısmının oluşturulması 
gösterilmiştir. Kesici takım diş boşluğuyla eşleştiğinde ve 
bu boşluğa yerleştiğinde, diş boşluğunun merkez ekseni 
kesici takımın merkez ekseni ile çakışır ve buna bağlı 
olarak kesici takım üzerindeki A doğrusu, boşluktaki F 
doğrusu ile çakışır. Bu çakışma sonucu diş boşluğunun 
merkez ekseni ile arasındaaçısı oluşmaktadır. Oluşan  
açısı (radyan) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

 

pR


  (2) 

Burada Rp dişlinin bölüm dairesi yarıçapıdır. Kesici 
takımın yuvarlanma yüzeyi dişlinin bölüm dairesi 
üzerinde yuvarlanmasıyla diş profilinin köşe kısmı kesici 
takımın uç kısmıyla oluşmaya başlar.  

 

 

Yuvarlanma 
yüzeyi 

 

Line A 

 rf 

 
at 

bt 

0.5 P 

P 

Centre line 

Şekil. 1. Kramayer kesici takım parametreleri 
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Köşe kısmının oluşumu sırasında temas noktasının (E 
noktası), yani dişin köşe profilinin koordinatları 
aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir [17]: 
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Burada xD ve yD  kesici takımın uç yarıçapının merkezi 
olan D noktasının koordinatlarını ifade eder. xD ve yD 
sırasıyla aşağıdaki eşitliklerle tanımlanmıştır: 
 

       cossin pRfrbpRDx  (5) 

 
       sincos pRfrbpRDy  (6)  

 
Burada   kesici takımın yuvarlanma açısı, isediş 
boşluğunun merkezinden geçen y ekseni ile F doğrusu 
arasındaki açıdır ve aşağıdaki biçimde ifade edilir: 
 




 
N

 (7) 

Burada N diş sayısıdır. Dişli çarkta bir profil ötelemesi 
olmadığı zaman, köşe kısmının temel dairesi ile temasa 
geldiği yer köşe kısmının bitiş noktasıdır. Köşe kısmının 
koordinatlarını tanımlayan tüm denklemler, dişlinin temel 
dairesine kadar geçerlidir. 
 
B. Kiriş Kısmının Oluşturulması 

Dişin kiriş kısmı temel dairesi ile diş üstü çapı 
arasında kalankısmıdır ve evolvent eğriden 
oluşur.Evolvent eğri basitçe Şekil3’deki gibi 

i  
doğrusunun dişlinin temel dairesi üzerinde yuvarlanması 
sonucu uç noktasının yaptığı izdir. Evolvent eğrinin 
yarıçapı (veya i  doğrusunun uzunluğu) b noktasından 
başlayıp i açısına bağlı olarakt noktasında maksimum 
olur. Eğrinin yarıçapı p noktasında aib yayının 
uzunluğuna eşit olup,aynı zamanda temel dairesine ai 

noktasında teğettir. i (rad) yuvarlanma açısı aşağıdaki 
denklemle ifade edilir: 

 

1

2
















bR
iR

i tRiRbR   (8) 

 
Burada Rb dişli çarkın diş dibi yarıçapıdır. Evolvent 
eğriyi oluşturan i noktasının koordinatları ise aşağıdaki 
formüllerle ifade edilir: 
 

 istiRix   cos   (9) 
 

 istiRiy   sin  (10) 
 
Burada st, i yuvarlanma açısı sıfır olduğunda x ekseni 
ile i noktasının konum vektörü arasındaki açıdır ve 
aşağıdaki denklemle ifade edilir: 
 

ppst 


 
2

 (11) 

 
Şekil 3'de görüldüğü gibipi noktası ile p noktası çakıştığı 
anda y ekseni ile ikonum vektörü arasındaki açıdır. Buna 
benzer olarak paçısı, i noktası ile p noktası çakıştığı 
anda evolvent eğrinin başladığı yerdeki doğru ile ikonum 
vektörü arasındaki açıdır.  
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Şekil. 2. Diş profilinin köşe kısmı oluşumu 
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Evolvent profilin oluşumu esnasında, kesici takımın 
yuvarlanma yüzeyi, dişlinin yuvarlanma dairesi üzerinde 
yuvarlanır. Böylece dişlinin çevresel adımı ile kesici 
takımın adımı birbirine eşit olur ve dişlinin bölüm dairesi 
üzerindekipp yay uzunluğu,adımın yarısına eşit olur. p 
açısı aşağıdaki denklemle ifade edilir: 

 

pR
nm

p 4


   (12) 

 
Buraya kadar tam bir diş profilini oluşturmak için gerekli 
olan tüm denklemler ifade edilmiştir.  

III. Talaş Kalınlığı Hesabı 
Frezeleme esnasında oluşan teorik talaş kalınlığı Şekil 

4’degörüldüğü gibikesme kenarı boyunca değişmektedir 
ve diş başına ilerleme zf ve yaklaşma açısı  fonksiyonu 
olarak aşağıdaki denklemle ifade edilir: 

 
   sinzfh  (13) 

 
Burada h anlık teorik talaş kalınlığını simgelemektedir. 
Kesici takım üzerindeki herbir diş iş parçası ile   açısı 
süresincetemasta kalır ve aşağıdaki gibi ifade edilir: 
 

R
dR 

cos  (14) 

 

Burada R ve d sırasıyla kesici takım yarıçapını ve kesme 
derinliğini ifade eder. Her bir diş başına düşen ilerleme

zf , ilerleme hızı, diş sayısı, dönü hızı gibi kesme 
şartlarına bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanır: 
 

r

w
z fZ

V
f   (15) 

 
Burada wV iş parçasının ilerleme hızını, Z kesici takım 
üzerindeki toplam diş sayısını ve rf ise Hz cinsinden 
kesici takımın dönü hızını ifade eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.Teorik Kesme Kuvveti Hesabı 
Kesme kuvvetinin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar 

uzun yıllardır devam etmekteolup kesme kuvvetinin  
tahmini için çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu 
yaklaşımlar temelde deneysel katsayılara, dik kesme 
verilerine ve açılı kesme ilişkilerine dayandırılmakta ve 
anlık kesme kuvveti bileşenlerinin tahminine yöneliktir. 
Bu çalışmada frezeleme esnasındaoluşan kesme 
kuvvetlerinin tahmini için sıkça kullanılan Kienzle 
Modelikullanılmıştır [18]. Frezelemede dik kesme 
esnasında meydana gelen kesme kuvveti, Şekil 
4’degörüldüğü gibi kesme hızına teğet olan teğetsel 
kesme kuvveti tF  ve kesme hızına dik olan normal 
kesme kuvveti nF  olarak iki bileşenden oluşur ve 
aşağıdaki denklemle hesaplanır[18]: 

 
jm

jj bhkF 


1
 (16) 

 
Buradah teorik olarak hesaplanananlık talaş kalınlığını, b 
kesme genişliğini, jk özgül kesme kuvvetini ve jm
Kienzle denkleminin üssünü simgeler. Özgül kesme 
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Şekil. 3. Diş profilinin kiriş kısmı oluşumu 

Şekil. 4. Kesme anında oluşan kesme kuvvetleri ve proses 
parametreleri  
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kuvveti, çeşitli faktörlere bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade 
edilir [18]: 
 

fvshjj ffffffkk 1.1  (17) 
 
Burada 1.1jk birim özgül kesme kuvvetini, hf  imalat 

yöntemi faktörünü, 
f takım eğim açısı faktörünü, 

f  
talaş açısı faktörünü, sf  soğutma sıvısı faktörünü, vf  hız 
faktörünü ve ff işlenen malzeme faktörünü 
simgelemektedir. 

Evolvent modül frezeyle talaş kaldırma sırasında 
oluşan teorik talaş kalınlığının hesabı için Şekil 5' den de 
görüldüğü gibi kesici takımın, dönme eksenine dik çok 
sayıda ince disklerin birleşmesinden oluştuğu kabul 
edilmiştir. Bu işlem için modül freze diş yüksekliği 
boyunca n eşit parçaya bölünmüştür. Kesici takımın 
merkez ekseni ile kesişen bölüntü noktalarından kesici 
kenarlara kadar, merkez eksenine dik doğrular çizilmiştir. 
Bu işlem tamamlandığında kesici takım,farklı 
kalınlıklarda 2n sayıda ince diske ayrılmış olur.i’ninci 
ince diske ait kesici kenar, i ve i+1 
bölüntülerininevolvent eğriyi kestiği noktaların 
birleştirilmesiyle düz bir doğru olarak oluşturulur. Bu 
doğrunun uzunluğu iL , eğim açısı i ve dönme eksenine 
uzaklığı ir dir.i’ninci ince diske ait talaş genişliği olan ib  
aşağıdaki denkemleifade edilir: 

 

iiLib cos  (18) 
 
Kesici kenarın ortasına etkidiği varsayılan i’ninci 

diske ait kenara etkiyen kesme kuvveti, cF  ve iF  olarak 
iki ana kuvvet bileşenine ayrılır. Burada cF  kesme hızı 
yönünde meydana gelen ve kesme momenti oluşumuna 
neden olan teğetsel bileşeni ifade eder. Toplam teğetsel 
kesme kuvveti ise tüm kesici kenarlara ait kuvvetlerin 
toplanmasıyla bulunur: 

 

  





n

i

m
itt

thbkF
1

12  (19) 

 
Bunun aksine, diğer bileşen olan reaksiyon kuvveti iF , 
hem kesici kenara hemde kesme hızı yönüne diktir bu 
sebeple kesme momenti oluşumuna katkısı yoktur. 
Reaksiyon kuvveti iF , piF  ve niF olarak 2 bileşene 

ayrılabilir ve piF  bileşenleri pasif bileşenler olup, 
simetriden dolayı birbirlerini yok ederler. Bunun yanında 
herbir ince diske etkiyen normal bileşenlerin toplamı, 
toplam kesme kuvvetinin normal bileşenini oluşturur ve 
aşağıdaki gibi ifade edilir: 

  





n

i

m
iinn

nhbkF
1

1cos2   (20) 

 

V. Yük Hücresi Tasarımı 
Deformasyon ölçümü kesme esnasında meydana 

gelen radyal ve teğetsel kesme kuvvetibileşenlerini 
belirlemek amacıyla kullanılabilir ve bu amaçla deneyde 
iki adet straingage köprüsükullanılmıştır. 

Dişli taslağı özel olarak dizayn edilen ve iki ucundan 
sabitlenmiş, efektif boyu 164 mm ve çapı 28mm olan 
imalat çeliğinden yapılmış taşıyıcı kirişe tutturulmuştur. 
Taşıyıcı üzerine hem straingage'leriuygun bir şekilde 
tutturmak, hem de köprü duyarlılığını arttırmak amacıyla 
kesit alanı 24mm×14.5mm olan iki adet diktörtgen kesitli 
alan kirişin orta noktasına göre simetrik biçimde 
işlenmiştir.Kesme işlemi süresince dişli taşlağı taşıyıcı 
kirişin ortasına monte edilmiştir ve bu sayede strain gage 
tutturma noktalarında oluşan gerilme genlikleri 
simetriden dolayı daima birbirlerine eşit olmaktadır. 

Oluşturulan yük hücresinin şemasıŞekil 6’da 
görülmektedir ve kesme noktasında dişli taslağına etki 
eden kuvvet bileşenleri de XF  ve YF ile gösterilmiştir. 
Radyal bileşen YF  kirişi basitçe eğmeye zorlamasına 
rağmen, eksenel kuvvet XF kirişi aynı anda hem eğmeye 
hem de çekmeye (veya basıya) zorlamaktadır. Şekil 
üzerindeki A ve B noktaları kirişin orta noktasının 
önünde ve arkasında 27mm uzaklıkta konumlandırılan 
straingage'lerin yerini temsil etmektedir. Kesme işlemi 
süresince, A ve B noktalarında oluşan deformasyonlar 
süperpozisyon esasına göre hesaplanabilir. Bu 
noktalardaki XF  ve YF bileşenlerinin neden olduğu 
eğilme momentlerinin genlikleri aşağıdaki denklemlerle 
hesaplanır:  

Şekil. 5. Modül freze çakısının ince disk modeli ve meydana gelen 
kuvvetlerin gösterimi 
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 b

L
rF

XM X 31
2

 (21) 

 









 bLYF

YM
42

 (22) 

 
Burada L taşıyıcı kirişin efektif uzunluğunu, b strain 
gagelerin kirişin orta noktasından olan uzaklığını, ve r ise 

XF  kuvvetinin taşıyıcı kirişin nötr eksenine olan 
minimum mesafesini simgeler. Eğilme momenti kesit 
alanda normal gerilme oluşturur ve aşağıdaki gibi 
hesaplanır: 
 

 E
I
M

w
  (23) 

 
Burada M  eğilme momentini, wI  kesitin direnç 
momentini, E elastisite modülünü ve   da deformasyonu 
simgeler. Bununla beraber, XF kuvveti taşıyıcı kiriş 
boyunca çekme ve basma gerilmelerine neden olur ve bu 
gerilme aşağıdaki denklemle hesaplanır: 
 

A
FX

a
2

  (24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7’de görüldüğü gibi, taşıyıcı üzerinde XF  
kuvvetinin bası gerilmesi oluşturduğu noktaya iki adet 
strain gage tutturulmasına rağmen ( 2,1A  konumu), çekme 
gerilmesinin oluştuğu alt ve üst yüzeylere birer tane 
strain gage tutturulmuştur ( 2,1B  konumları). 
A ve B noktalarında oluşan toplam gerilme ifadeleri 
aşağıdaki denklemlerle hesaplanır: 

 aXYaXYA E    (25) 

 aXYaXYB E  
1

 (26) 

 aXYaXYB E  
2

 (27) 

Burada Y ve X  sırasıyla YF  ve XF  kuvvetlerinin 
neden olduğu eğilme gerilmelerini , Y , X , ve a  ise 

sırasıyla Y , X ve a gerilmeleri sonucu oluşan 
deformasyonlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Strain-Gage Köprüleri 

Kesme kuvvetlerini meydana gelen deformasyon 
ölçümlerinden direkt olarak tahmin edebilmek için Şekil 
9 da şeması gösterilen iki adet Wheatstone köprüsü 
kullanılmıştır.Bilindiği üzere straingage bir zorlamaya 
maruz kaldığında bünyesinde meydana gelen 
deformasyonla orantılı bir direnç değişimi sergiler. 
Zorlama sonucu oluşan deformasyon ile meydana gelen 
direnç değişimi arasındaki ilişki aşağıdaki eşitlikte 
verilmektedir: 

 

F
R

R



 (28) 

 
Burada F gage faktörünü (oransal sabit) ve R ise strain-
gage'in nominal direncini simgeler. Köprü çıktısı 0V  ile 
köprü besleme voltajı EV  arasındaki ilişki aşağıdaki 
denklemle ifade edilir:  
 

25 40 25

Ø
28

A1,2 B1

B2

Şekil. 8. Yük hücresi üzerinde strain gage konumları 

A1,2 B1 

Dişli taslağı 

Şekil. 7. Taşıyıcı üzerine tutturulan strain-gage'ler 
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Şekil. 6. Yük hücresi dizayn boyutları ve  tesir eden kuvvetler 
in şematik gösterimi 

169



UluslararasıKatılımlı 17. MakinaTeorisiSempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015  

  
 

21

2

43

30
RR

R

RR

R

EV

V





  (29) 

 
Herbir köprü konfigürasyonunda meydana gelen 

deformasyonlar, nominal direnci 120 olan strain 
gageler kullanılarak yarım köprü mantığında ölçülmüştür. 
Birinci köprü için 1A ve 1B noktalarına yerleştirilen 
straingageler dikkate alınmıştır. Bu strain gage 
konfigurasyonu için elde edilen köprü çıktısı 0V  ile 
köprü besleme voltajı EV  arasındaki ilişki,25 ve 26 no’lu 
denklemler kullanılarak gerekli basitleştirmeler 
yapıldıktan sonra deformasyonlar cinsinden aşağıdaki 
denklemle ifade edilmiştir: 

 

 aX
F

EV

V
 















21

0  (30) 

 
Benzer biçimde 2A  ve 2B noktalarına yerleştirilen strain 
gagelerden elde edilen voltaj oranları 25 ve 27 nolu 
denklemler kullanılarak aşağıdaki denklemle ifade edilir: 
 

 aY
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V
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0  (31) 

 

X , Y  ve a  ifadelerinin karşılıkları 21-24 nolu 
denklemler dıkkate alınarak 30 ve 31 nolu denklemlerde 
yerine yazıldığında, teğetsel ve radyal  kesme kuvveti 
bileşenleri voltaj oranları cinsinden aşağıdaki biçimde 
elde edilir: 
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Burada iC  (i=1,2,3..) meydana gelen gerilme ile kesme 
kuvveti bileşenleri arasındaki ilişkiyi ifade eden sabitler 
olup aşağıdaki gibi ifade edilir:  
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  (34) 

 

32 ve 33 nolu denklemler, iş parçasına X ve Y yönlerinde 
etkiyen kesme kuvveti bileşenlerini ifade eder. Elde 
edilen bu reaksiyon kuvvetleri, aşağıdaki eşitlik 
kullanılarak takım ucuna etkiyen kesme kuvveti 
bileşenlerine dönüştürülür. 
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nF
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 (35) 

 
Burada tF  ve nF  eksenel ve normal yönlerdeki kesme 
kuvveti bileşenlerini simgeler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Deneysel Sonuçlar 
Bütün deneyler Şekil 10'da gösterilenkalıpçı freze 

tezgahı üzerinde yapılmış, kesme işlemleri C45 imalat 
çeliğinden yapılan dişli taslağı üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Kesici takım olarak yüksek hız 
çeliğinden üretilen evolvent dişli form freze 
kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan ve Şekil 10'da 
görülen kesici takım 4.5mm normal modüle, 90mm çapa 
ve üzerinde 12 tane kesici ağıza sahip olup, 26-34 diş 
sayısına sahip dişli çarkların üretimi için 
uygundur.Kesme kuvvetlerinin teorik olarak 
hesaplanmasında 4.5mm modül ve 30 dişe sahip dişli 
esas alınmıştır. Bu dişli çarkın diş yüksekliği 10.125mm 
olmasına rağmen, kesme derinliği 2.025mm tutularak tam 
diş formukademeli olarak oluşturulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şekil. 10. Kesme deneylerinin yapıldığı freze tezgahı 
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Şekil. 9. Wheatstone köprüsü 
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Tabla ilerleme hızını tespit etmek amacıyla bir 
devrinde 500 pik üreten enkoder kullanılmış olup adımı 
5mm olan tabla miline bağlanmıştır ve bütün 
deneyler0.2mm/sn tabla ilerleme hızında ve 125 dkdev
takım hızında gerçekleştirilmiştir. Elde edilenköprü 
gerilimlerinin kesici takımın istenilen devrinde 
ortalamasını elde edebilmek amacıyla kesici takımın her 
devrinde bir pik üreten Hall-effect sensörü kullanılmıştır. 
Veri toplama esnasında örtüşmenin (aliasing) önüne 
geçmek amacıyla strain gage sinyallerine 1kHz köşe 
frekansına sahipdüşük geçirgenlikli filtreleme 
uygulanmış ve bütün sinyaller 10kHz'de örneklenmiştir. 
Rastgele sinyal bileşenlerini azaltmak ve kararlı 
bileşenleri güçlendirmek amacıyla, herbir kesme işlemi 
sırasında oluşan köprü gerilimleri kesici takımın 120 
deviri boyunca sürekli biçimde toplandıktan sonra 
pozisyon sinyaline göre tek bir kesici takım devrine 
indirgenmiştir.  

Teorik olarak elde edilen sonuçlar 4.5mm modül ve 
30 dişe sahip dişli çark verilerine göre türetilmiştir. 
Bununla beraber teorik hesaplamalarda iş parçası olarak 
C45 malzeme özellikleri kullanılmış olup bu malzemeyi 
işlemek için gerekli olanKienzle kesme kuvveti 
hesaplanmasında kullanılan gerekli parametreler Tablo 
1’de verilmektedir [18,19].  

Şekil 11-15 'de modül freze yardımıyla kesme işlemi 
esnasında oluşan teorik ve deneysel olarak elde edilen 
kesme kuvveti bileşenleri kesici takımın bir devri için 
gösterilmiştir. Kesme kuvveti bileşenleri bir devirde 
takım üzerindeki diş sayısı kadar ve takımın açısal 
konumuna bağlı olarak değişim sergilemektedir. 
Deneysel olarak elde edilen kesme kuvveti bileşenleri 
incelendiğinde, her bir dişe ait kuvvet genlikleri, takım 
konumuna bağlı olarak azda olsa birbirinden farklılık 
göstermektedir. Bu değişimlerin takımda veya hareket 
milinde muhtemel küçük miktardaki eksantiriklikler veya 
takımın sahip olduğu kompozit hatalardan kaynaklandığı 
düşünülmektedir.Bunun aksine teorik kesme kuvveti 
bileşenlerinin hesaplanmasında bu tip hatalar dikkate 
alınmadığından kesme kuvveti genlikleri takım 
konumuna göre değişim göstermemektedir. Tablo 2’de 
teorik ve deneysel olarak bulunan kesme kuvveti 
bileşenlerinin maksimum değerleri verilmektedir. 
Deneysel sonuçlardaki kuvvet değerleri muhtemel 
hatalardan etkilendiğinden tabloda 12 dişe ait kesme 
kuvvetlerinin maksimum değerlerinin ortalaması 
verilmiştir. Şekillerde ve tabloda kesme kuvvetleri kesme 
derinliğine bağlı olarak artış göstermektedir. Teorik 
olarak elde edilen değerlerin deneysel sonuçlara oldukça 
yakın olması kullanılan teorik modelin doğruluğunu teyit 
etmektedir. 
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Şekil. 11. 2.025mm kesme derinliğinde hesaplanan (....) ve ölçülen 
(___) kesme kuvveti bileşenleri 

0 60 120 180 240 300 360
0

200

400

600

Kesici takim konumu (derece)

R
ad

ya
l k

uv
ve

t (
N

)

0 60 120 180 240 300 360
0

200

400

600

800

Kesici takim konumu (derece)

R
ad

ya
l k

uv
ve

t (
N

)

Şekil. 12. 4.05mm kesme derinliğinde hesaplanan (....) ve ölçülen 
(___) kesme kuvveti bileşenleri 
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Şekil. 13. 6.075mm kesme derinliğinde hesaplanan (....) ve ölçülen 
(___) kesme kuvveti bileşenleri 

TABLO 1. Kienzle formül proses parametreleri 
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KesmeD
erinliği 
(mm) 

XF  (N) YF  (N) 

Teorik Deneysel Teorik Deneysel 

2.025 190 220 393 393 
4.050 362 380 508 505 
6.075 372 430 567 565 
8.100 456 530 654 602 

10.125 564 605 781 665 
TABLO 2. Teorik ve deneysel kesme kuvveti bileşenleri 

 
VIII. Sonuçlar 

Bu çalışmada modül freze yardımıyla dişli üretimi 
esnasında oluşan kesme kuvvetlerinin kesme derinliğine 
bağlı olarak teorik ve deneysel olarak belirlenmesi 
sunulmaktadır. Kesici takım profili iki diş arasındaki 
boşluk olduğundan, öncelikle ötelemesiz standart bir 
evolvent dişli için diş profili diş yüksekliğine bağlı olarak 

türetilmiştir. Kesme kuvveti hesabı için gerekli olan anlık 
talaş kalınlığı elde edilen diş profiline göre belirlenerek, 
oluşan kuvvetler literatürde sıkça kullanılan Kienzle 
kesme kuvveti teorisine göre hesaplanmıştır. Oluşan 
kesme kuvvetlerini deneysel olarak belirlemek amacıyla, 
yarım köprü olarak dizayn edilen 2 farklı straingage 
köprüsü kullanılmıştır. Köprü çıktı gerilimleri, boyutlar 
ve kesme kuvveti bileşenleri cinsinden ifade edilerek 
köprülerin mekaniksel kazancı belirlenmiştir. 

İmalat sırasında kesme derinliği kademeli olarak 
arttırılarak tam bir diş profili oluşturulmuştur ve meydana 
gelen kuvvetlerin gerilimsel karşılıkları ölçülmüştür. 
Deneysel olarak elde edilen kesme kuvveti bileşenleri 
incelendiğinde, her bir kesici ağzın geçişi sırasında 
oluşan kesme kuvveti genliklerinin birbirlerinden farklı 
olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların takımda veya 
hareket milindeki muhtemel küçük miktardaki 
eksantiriklikten veya takımın sahip olduğu kompozit 
hatalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Tam bir diş 
profilini oluşturmak için yapılan kademeli kesim 
sonucunda, kesme kuvvetlerinin kesme derinliğine bağlı 
olarak artış gösterdiği bulunmuştur. Bununla birlikte 
kademeli kesme sırasında elde edilen teorik ve deneysel 
sonuçların birbirleriyle uyum içersinde olduğu da tespit 
edilmiştir. 
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Şekil. 14. 8.1mm kesme derinliğinde hesaplanan (....) ve ölçülen 
(___) kesme kuvveti bileşenleri 
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Şekil. 15. 10.125mm kesme derinliğinde hesaplanan (....) ve ölçülen 
(___) kesme kuvveti bileşenleri 
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Özet—  Bir bölgede yürüyen insanların adımları, 
hareketin gerçekleştiği zemin üzerinde periyodik 
darbelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu periyodik 
darbeler zeminde bir takım düzensizlikler oluşturur ve bu 
düzensizlikler, kaynaktan sismik dalgalar şeklinde 
yayılırlar. Bu çalışmada yürüyen bir insanın zeminde 
oluşturduğu titreşimlerin analiz edilmesi amacıyla, adım 
sonucu oluşan sismik sinyaller incelenmiştir. Sismik 
sinyallerin ölçülebilmesi için sismik bir ivmeölçerin 
kullanıldığı deney alt yapısı kurulmuş ve farklı ölçüm 
senaryolarında deneyler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
verilerin zaman/frekans tanım bölgesi analizlerinin 
gerçekleştirilmesi için dalgacık dönüşümü analiz 
metotları olan sürekli dalgacık dönüşümü (SDD) ve  
ayrık dalgacık dönüşümü (ADD) analiz metotları 
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizlerin sonucunda 
insan adımı kaynaklı zemin titreşimlerinin hangi frekans 
bant aralıklarında belirgin olduğu gösterilmiş ve 
dalgacık dönüşümü analiz metotları kullanılarak insan 
adımlarının tespit edilebileceği görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: sismik sinyaller, zemin titreşimleri, titreşim analizi, 
dalgacık analizi 

 
Abstract—  People moving on a ground generate 

periodical impacts which excite the ground and 
vibrations spread as seismic waves expanding from the 
source. In this study, seismic signals, which are 
generated by footsteps of people, are examined. A test 
set-up is established for measuring seismic signals 
equipped with a seismic accelerometer and experiments 
are performed according to different measurement 
scenarios. Continuous wavelet transform (CWT) and 
Discrete wavelet transform (DWT) is used for the 
time/frequency analysis of experimental data. The results 
shows frequency of ground vibrations, which are 
generated by footsteps and intrusion detection is possible 
with using wavelet analysis method.  

 Keywords: seismic signals, ground vibrations, vibration analysis, 
wavelet analysis 

I. Giriş1 

Sismik sinyallerin güvenlik uygulamalarında insan 
hedeflerin tespit edilmesi amacıyla kullanılması son on 

                                                            
* a.yurttadur@gmail.com 
† 

karacay@gazi.edu.tr 
 

yılda yaygınlaşan bir metottur. Bu alanda yapılan 
çalışmalar insan adımı sonucunda zeminde oluşan 
titreşim karakteristiğinin incelenmesi üzerine 
yoğunlaşmıştır [1,2]. Bu karakteristiğin araştırılması 
insan hedeflerin çevresel gürültülerden ve diğer 
hedeflerden ayırt edilmesini ve sismik güvenlik 
sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

Hareket halindeki insanlar zemin üzerinde birbirlerini 
takip eden darbeler şeklinde zorlamalar oluştururlar. 
Darbeler sonucu zeminde bir takım düzensizlikler oluşur 
ve bu düzensizlikler sonucu oluşan titreşimler darbe 
kaynağından sismik dalgalar şeklinde yayılırlar. Bu 
dalgaların %70’i Rayleigh dalgaları olarak geri kalan 
kısmı ise gövde dalgaları olarak yayılmaktadır [3]. Bu 
sebeple zeminde oluşan titreşimlerin ölçülmesi ve analiz 
edilmesinde Rayleigh dalgalarına önem verilmesi 
gerekmektedir. 

Sismik dalgaların analizi ile deprem ve volkanik 
patlama erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi 
çalışmaları, insan adımı sonucunda zeminde oluşan 
titreşimlerinin analiz edilmesine temel oluşturmuştur. 
İnsan adımı kaynaklı zemin titreşimlerinin incelenmesi 
çalışmalarına 1990’lı yılların sonunda başlanılmış ve 
2000’li yıllarda bu çalışmaların sayısı giderek artmıştır. 
İnsan adımı kaynaklı titreşimlerin analiz edilmesine 
kullanılan en yaygın teknik zaman tanım bölgesi 
analizleridir [4,5]. Bu yöntemlerde sismik sinyalleri 
istatistiksel özellikleri analiz edilir. Yaygın olarak 
kullanılan istatiksel değerler; karelerin ortalamasının 
karekökü (KOK), crest faktörü ve kurtosis değerleridir 
[5]. İnsan adımlarının çevresel gürültülerden farklı 
karakteristikte olması ve periyodik olarak tekrar etmesi 
sonucunda bu değerler zeminde oluşan sinyalin insan 
adımı sonucunda oluşup oluşmadığına dair fikir 
vermesine rağmen, periyodik olarak oluşan gürültülerden 
etkilendiği görülmüştür [6,7].  

İnsan adımı sonucunda oluşan zemin titreşimlerinin 
incelenmesinde kullanılan bir diğer yöntem ise spektrum 
analiz yöntemidir. Bu analiz yönteminde elde edilen 
sismik sinyallerin en yüksek genliklere sahip olan frekans 
bant aralıkları incelenerek, insan adımlarının zeminde 
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oluşturduğu darbeler hakkında fikir edinilebilmektedir 
[7,8].  

Periyodik karakteristikte olan titreşimlerin hem zaman 
hem de frekans boyutunda incelenmesi daha etkin 
sonuçlar vermektedir. Zemin titreşimleri gibi periyodik 
darbeler ile oluşan titreşim sinyallerinin Kısa Zaman 
Fourier Dönüşümü (KZFD) gibi zaman/frekans analiz 
teknikleri ile analiz edilmesi karakteristik frekansların 
takibinde kolaylık sağlar. KZFD, belirli zaman 
aralıklarında farklı dönüşüm değerlerinin 
hesaplanmasıyla birlikte zaman bilgisinin de elde 
edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle hem frekans bilgisi 
hem de zaman bilgisi sinyal içerisinden alınır.  KZFD’de 
zaman ve frekans çözünürlüğünün ters orantılı bir ilişki 
vardır [9]. Bir başka deyişle, KZFD ile yapılan 
analizlerde ya frekans ya da zaman çözünürlüğünden 
feragat edilmesi gereklidir. Bununla birlikte spektrum 
analizi kadar olmasa da bu analiz metodu da gürültüden 
etkilenmektedir. Araştırmacılar tarafından farklı 
uygulamalarda kullanılan dalgacık dönüşümü ise, düşük 
frekanslarda yüksek çözünürlüklü bilgi istendiğinde uzun 
zaman penceresi, yüksek frekanslarda ise daha kısa 
zaman penceresi kullanılabilmesine olanak sağlayarak 
KZFD’deki çözünürlük engelini aşabilmek üzere 
geliştirilmiştir. [10,11].  

Bu çalışmada insan adımı sonucunda oluşan zemin 
titreşimlerinin incelenmesi sismik sinyaller incelenmiştir. 
Bir ölçme ve veri toplama düzeneği kurularak yürüme ve 
koşma durumlarını kapsayan farklı senaryolar dâhilinde 
testler gerçekleştirilmiş ve titreşim verileri toplanmıştır. 
Test sonuçları bilgisayar ortamına aktarılmış ve dalgacık 
dönüşümü analiz metotları ile sinyaller analiz edilmiştir.  

 
II. Dalgacık Dönüşümü  
 

Dalgacık analizi sinyallerin işlenebilmesi için alt 
bileşenlerine ayırması bakımından Fourier analizine 
benzer. Fourier dönüşümü bir sinyali farklı 
frekanslardaki sinüs ve kosinüs bileşenlerine böler. 
Dalgacık dönüşümü ise sinyali ana dalgacığın 
ölçeklenmiş ve kaydırılmış alt dalgacıklarına böler.  

Dalgacık dönüşümünde çoklu çözünürlük analiz 
yöntemi olarak adlandırılan bir yöntem kullanılmaktadır. 
Bu yöntemde belirli bir zaman diliminde ortalaması sıfır 
olan daha önce tasarlanmış bir ana dalgacık fonksiyonu 
olan   kullanılmalıdır. Bu dalgacıklar, bir ana dalgacıktan 
kaydırma ve ölçekleme parametrelerinin değiştirilmesiyle 
türetilen fonksiyonlardır. Bu sayede pencere boyutları 
sinyaldeki frekans bileşenlerine göre değişmektedir. 
Böylelikle sinyal birden fazla çözünürlükle analiz 
edilebilmektedir. Dalgacık dönüşümü sürekli ve ayrık 

dalgacık dönüşümü olmak üzere temel olarak iki kısımda 
tanımlanır [9,10]. 
 
A. Sürekli dalgacık dönüşümü 

Dalgacık dönüşümü durağan olmayan sinyallerin 
analizini sağlamaktadır. Dalgacık analizinde seçilen 
dalgacığın tüm zaman serisi üzerinde mümkün olan tüm 
ölçeklerde gezdirilmesiyle oldukça detaylı bir analiz 
yapılabilir, fakat bu analiz şekli oldukça fazla hesaplama 
yükü getireceğinden analiz zamanı çözümlemeyi yapan 
bilgisayarın kapasitesine bağlı olarak değişmektedir [12]. 
Bu şekilde gerçekleştirilen dalgacık analizine Sürekli 
Dalgacık Dönüşümü (SDD) adı verilir ve sinyalin toplam 
zamanı ile dalgacık fonksiyonunun değiştirilmiş ve 
ölçeklenmiş versiyonlarının çarpılması olarak tanımlanır 
(Eş. 1). 

*1
( , ) ( )

t b
SDD f a b f t dt

aa







  

 
      (1) 

Buradaki * ,   ’in karmaşık eşleniğidir. a ve b 

sırasıyla ölçekleme ve kaydırma parametreleri olarak 
adlandırılır [11,13]. 

Özet olarak SDD ile frekansı zamana göre değişen 
sinyallerin analizinde, zaman–frekans diyagramı elde 
edilir. Fiziki olarak açıklanır ise; bu dönüşümde değişken 
dalgacık bütün sinyal süresince kaydırılır ve tüm yeni 
konumlar için faz spektrumları araştırılır. Bu işlem süreci 
kısa ve uzun aralıklarla tekrar edilir.  
 
B. Ayrık dalgacık dönüşümü 
Mümkün olan her ölçek için dalgacık katsayılarının 
hesaplanması gereksiz olan bilgilerinin de sinyal 
içerisinden alınması anlamına gelmektedir. Bu durum 
dönüşüm işleminin ve dolayısıyla da analiz işleminin 
uzamasına sebep olmaktadır. Ölçekleme parametresi 

2 ja   ve kaydırma parametresi 2 jb k şeklinde 

yazılarak    fonksiyonu 2
(R)L  ortagonal tabanında 

,j k
  

şeklinde ayrık dönüşüm haline çevrilebilir. Bu durumda 
sürekli ( )x t  sinyalinin Ayrık Dalgacık Dönüşümü 

aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

, , , ,
( , ) , ( ) ( )

j k j k j k j k
ADD f j k f f t t dt   





      (2) 

Bu şekilde seçilecek olan ölçeğin ve pozisyonlarının 
ikinin üstleri olarak seçilmesinin yapılan analizin etkisini 
ve hızını artırdığı görülmüştür [7,14]. 
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III. Deneysel Çalışma  
 

Sismik dalgaların analizi için kullanılan ölçme veri 
toplama sistemi Şekil 1’de verilmiştir. Ölçüm sistemi 
ivmeölçer, ivmeölçeri zemine sabitlemek için kullanılan 
kazık, sinyal koşullandırıcı, bağlantı bloğu, veri toplama 
kartı ve bilgisayardan oluşmaktadır. İnsan adımı sonucu 
oluşan ve zemine iletilen sismik dalgaları tespit ederek 
bunları elektrik sinyaline çevirmesi için bir adet PCB 
393B12 piezoelektrik ivmeölçer kullanılmıştır. 
İvmeölçeri zemine sabitlemek için Şekil 2.’de gösterilen 
bir metal kazık kullanılmıştır. Sismik ivmeölçerler PCB 

480B21 model sinyal koşullandırıcıya bağlanmış ve bir 
veri toplama sistemi oluşturulmuştur. Sinyal 
koşullandırıcıdan gelen sinyaller NI USB 6343 veri 
toplama seti kullanılarak LabVIEW 2012 Development 
Suit ortamında geliştirilen genel amaçlı veri toplama 
yazılımı ile bir taşınabilir bilgisayarda toplanmıştır. 
Ölçüm örnekleme frekansı 0-1000 Hz aralığındaki 
frekansların incelenmesi için Nyquist frekansı da 
gözetilerek 1,5 aşırı örnekleme ile 3000 Hz olarak 
ayarlanmıştır 

. 

 

	
Şekil 1. (a) Ölçüm yapılan arazi (b) ölçüm sistemi 

	
Şekil 2. (a) Kazık (b) Kazığın toprağa saplanması (c) Kazık üzerine ivmeölçerin bağlanması
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İnsan adımı sonucu oluşan sismik sinyal karakteristiğini 
incelemek için bu çalışmada, koşma ve yürüyüş için 
Tablo 1’de verilen senaryolar dahilinde ölçümler taşıt  
gürültüsünün fazla olmadığı bir ortamda 
gerçekleştirilmiştir. Bu Tablodaki “0” (sıfır) noktası 

ölçüm için kullanılan sensörün konumunu, eksi ve artı 
yönler ise sensörden olan aksi istikametlerdeki mesafeyi 
ifade etmektedir. A, B ve C ise farklı ağırlıktaki insan 
hedefleri temsil etmektedir. 

 
Test No: Yürüme Doğrultusu Yürüme Modu Hedef Cinsi 

1 -25 m’den 0’a Normal A  

2 0’dan 25 m’ye Normal A 

3 25 m’den 0’a Normal A 

4 0’dan  25 m’ye Normal B  

5 0’dan -25 m’ye Normal B 

6 0’dan  25 m’ye Koşma B 

7 0’dan -25 m’ye Koşma B 

8 25 m’den 0’a Koşma A 

9 25 m’den 0’a Koşma A 

10 25 m’den 0’a Koşma A 

11 -25 m’den 25 m’ye Normal A ve B 

12 0’dan 25 m’ye Normal A,B ve C 

13 25 m’den 0’a Normal A,B ve C 

14 0’dan -25 m’ye Normal A,B ve C 

15 -25 m’den 0’a Normal A,B ve C 

 
TABLO 1. Ölçüm Senaryoları 

IV. Bulgular ve Tartışma 

Bu çalışmada insan adımı kaynaklı zemin 
titreşimlerinin incelenmesi için dalgacık analizi 
yöntemlerinden sürekli dalgacık dönüşümü ve ayrık 
dalgacık dönüşümü analizi metotları kullanılmıştır. 
Örnek uygulamalar için her tip senaryonun dahil olduğu 
Test-3,7,11 ve 14 verileri incelenmiş ve açıklanmıştır. 

A. Sürekli dalgacık dönüşümü analizleri 
Sürekli dalgacık dönüşümü (SDD) analizlerinde 

kestirimci bakım uygulamalarında yaygın olarak tercih 

edilmesi sebebiyle, Daubechies dalgacık ailesinden db6 
dalgacığı kullanılmıştır [10,12]. Şekil 3’de tek bir hedefin 
sensöre yaklaşmakta olduğu Test-3 senaryosu ham 
verileri ve bu verilere uygulanan SDD analiz sonuçları 
görülmektedir. Grafik incelendiğinde sensöre yakınlaşan 
insanın oluşturduğu periyodik frekans bileşenleri dikkat 
çekmektedir. Şekil 3.b incelendiğinde insan adımı 
kaynaklı titreşimlerin sensöre yaklaştıkça genliklerinin 
arttığı gözlemlenmekte ve sensör tarafından algılanabilen 
adımlar tespit edilebilmektedir. 

 

 
Şekil 3. Test-3 (a) Ham Veri (b) Sürekli Dalgacık Dönüşümü 
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Ayrıca tek bir insanın adımı sonucunda zeminde 
oluşan titreşimlerin, en yüksek genlikliklerin oluştuğu 
anlar dikkate alındığında, mesafelere göre 0-150 Hz 
frekans bant aralığında oluştuğu dalgacık katsayılarına 
bakıldığında görülmektedir. Şekil 4’de ise Test-7 
senaryosu dâhilinde sensöre koşarak yaklaşan bir insanın 
oluşturduğu zemin titreşimlerinin ham verileri ve SDD 
analiz sonuçları görülmektedir. Şekil 4.b incelendiğinde 

koşan bir insanın zeminde oluşturduğu titreşimler sensör 
tarafından daha uzak mesafelerde algılanmaktadır. İnsan 
adımı sonucunda oluşan bu titreşimlerin genliklerinin 
yürüyen insana göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Ancak yürüyen hedefe benzer şekilde titreşimlerin yoğun 
olarak 0-120 Hz bant aralığında oluştuğu tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Test-7 (a) Ham Veri (b) Sürekli Dalgacık Dönüşümü

Beraber yürüyen iki insanın adımları sonucu oluşan 
zemin titreşimlerinin incelenmesi amacıyla insanların 
önce sensöre yaklaştığı ve daha sonra uzaklaştığı Test-11 
verileri incelenmiştir. Şekil 5.’de görüldüğü gibi, tek bir 
insanın yürüdüğü senaryolara benzer şekilde, ikili 
yürüyüşlerde de zemin titreşimlerin 0-120 Hz bant 
aralığında oluştuğu görülmektedir. Ayrıca beklenildiği 
gibi, ikili hedefler arasında oluşan periyodik genlik 
değişimlerinin, tekli hedef verilerine göre daha kısa 
periyotlarda oluştuğu tespit edilmektedir. Üç ayrı insanın 
aynı anda yürdüğü durum içinde benzer zorlamalar aynı 
frekans aralığında Şekil 6.’da görülmetkedir. 
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Şekil 5. Test-11 verileri SDD 
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Şekil 6. Test-13 verileri SDD 

B. Ayrık Dalgacık Dönüşümü Analizleri 
Sürekli Dalgacık Dönüşümü analizi esnasında, her bir 

ölçek için dalgacık katsayısının hesaplanması, ihtiyaç 
olmayan bilgilerin de sinyal içerisinden alınmasına sebep 
olmaktadır. Bu sebepten analiz işlemi uzamaktadır. 
İstenmeyen verilerin analiz işleminden ayıklanması için 
Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) yöntemi 
geliştirilmiştir. Bu metotta seçilen ölçekler ve 
pozisyonlar ikinin üsleri biçiminde seçilir. Böylece 
yapılan analizin etkisi artırılır ve çözüm süresi azaltılır. 
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Bu çalışmada ADD için de Daubechies dalgacık 
ailesinden ‘db6’ dalgacığı kullanılmış ve titreşim 
sinyalleri 6 seviyeye ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırmalardan 
düşük frekanslı olanları yaklaşık (Y), yüksek frekanslı 
olanları da detay (D) olarak adlandırılmaktadır. Deneyler 
sırasında bütün veriler 3000 Hz örnekleme frekansı ile 
toplanmıştır. Bu örnekleme frekansına göre sinyal 
içerisinde ifade edilebilecek en yüksek frekans 1500 Hz 
olacaktır (Bknz. Şekil 7.)  

 

 
 Şekil 7. Ayrık Dalgacık Dönüşümü Frekans Bant Aralıkları 

SDD analizlerinde olduğu gibi sensöre doğru hareket 
eden tek bir insanın adımlarının incelenmesi için Test-3 
verileri kullanılmıştır. Şekil 8.’de sensörlerden alınan 

ham verinin içerisindeki gürültünün D1 ve D2 
detaylarındaki frekans bantlarında yoğunlaştığı 
görülmektedir.  

Zemin içerisindeki hareketlerden ve çevresel 
şartlardan oluşan bu yüksek frekanslı gürültü bileşenleri 
sensörden uzak adımların analiz edilmesini 
zorlaştırmaktadır. Bir başka deyişle ADD analizi ile elde 
edilen verilerin filtrelendiği söylenebilir. D3 detayından 
itibaren sinyal içerisindeki adım kaynaklı genliklerin 
daha belirginleştiği görülmektedir. Özellikle Y4’de ve 
D4 ve D5 (Bknz. Şekil 9.) detaylarında sensöre yakın 
atılan adımlar net bir şekilde görülmektedir. Bu, SDD 
analiz sonuçlarında görülen insan adımı sonucunda 
oluşan zemin cevabının 0-120 Hz civarı bant 
genişliklerinde oluşması sonucuyla paralellik 
göstermektedir. Benzer olarak Şekil 10. ve 11. 
incelendiğinde diğer senaryolardan elde edilen verilerin 
D5 detaylarında adımların daha belirgin şekilde uzak 
mesafelerde de tespit edilebildiği görülmektedir. 
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Şekil 8. Test-3 Verileri ADD
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Şekil 9. Test-3 ADD D5 detayı 
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Şekil 10. Test-7 ADD D5 detayı 
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Şekil 11. Test-11 ADD D5 detayı 

V. Sonuçlar 

Toprak zeminde insanın yürüyüşü sonucunda oluşan 
titreşimleri inceleme amacıyla yapılan analizlerde, 
zeminde oluşan sismik sinyaller 0-150 Hz bant 
genişliğinde en yüksek genliklere sahip olmaktadır. Her 
iki dalgacık analiz yönteminin de gürültüden 
etkilenmemiştir. ADD analiz yöntemi ile sinyal 
içerisindeki gürültü bileşenlerinin yüksek frekans 
değerlerinde yoğunlaştığı görülmüştür. SDD 
dönüşümünde ise gürültü bileşenlerinin yoğunlaştığı 
frekans değerleri görülememektedir. Testler taşıt 
gürültüsünün fazla olmadığı bir açık arazide 
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerin özellikle taşıt 
gürültüsünün fazla olduğu ortamlarda gerçekleştirilmesi 
ile gürültülü ortam etkinlikleri daha detaylı olarak 
incelenebilir.  

 Bu sonuçlar dikkate alındığında açık arazide insan 
adımlarının tespiti amacıyla ADD ve SDD yöntemlerinin 
direkt olarak kullanılabileceği gibi ADD sonuçlarının 
yapay sinir ağları veya uzman sistemler için destekleyici 
bir özellik (feature) olarak da kullanılabilir nitelikte 
olduğu belirlenmiştir.  

Kaynakça 

[1] Succi, G., Prado, G., Gambert, R., Pedersen ve T., Dhaliwal, H. 
Problems in seismic detection and tracking.  In Unattended Ground 
Sensor Technologies and Applications II, Proceedings of SPIE, 
(4040), 165-173, 2000.  

[2]  Pakhomov, A., Sicignano, A., Sandy, M. ve Goldburt, T. Seismic 
footstep signal characterization. Sensors and Commond, Control, 
Communicatiıns, and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland 
Defense and Law Enforcement II, Proceedings of SPIE, (5071), 
297-305,2003. 

[3] Miller, G. F. ve Pursey, H. On the partition of energy between 
elastic waves in a semi-infinite solid. Proc. Roy. Soc. London, 
Series A, (233), 55-69, 1955. 

[4]  Succi, G., Clapp, D., Gambert, R. ve Prado, G. Foot step detection 
and tracking. Unattended Ground Sensor Technologies and 
Applications III, Proceedings of SPIE, (4393), 22-29, 2001. 

[5]  Liang, Z., Wei, J., Zhao, J., Liu, H., Li, B. ve Zheng, C. The 
statistical meaning of kurtosis and its new applcation to 
identification of persons based on seismic signals. Sensors, (8), 
5106-5119, 2008. 

[6]  Reddy, V. V., Divya, V., Khong, A. W. H.ve Ng, B.P. Footstep 
detection and denoising using a single triaxial geoghone. Proceeding 
of the Circuits and Systems (APCCAS) on 2010 IEEE Asia Pacific 
Conference, Singapore, 1171-1174, 2010. 

[7]  Ermiş, A. İzinsiz Girişlerin Zemin Titreşimlerinin Ölçümü Ve 
Analizi İle Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2012. 

[8] Pakhomov, A. ve Golburt, T. Seismic signals and noise assesment 
for footstep detection range estimation in different environments. 
Unattended/Unmanned Ground, Ocean, and Air Sensor 
Technologies and Applications VI, Proceedings of SPIE, (5417), 87-
98, 2004. 

[9]  Wirsching P., H., Paez, T., L. and Ortiz, K. Random Vibrations 
Theory And Practice, Dover Pub. Inc., 2. Baskı 2006. 

180



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

[10]  Karaçay, T. (2006). Açısal Temaslı Rulmanlarla Yataklanmış 
Şaftların Dinamiği Ve Rulman Hatalarının Deneysel Analizi, 
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

[11]  Çelik, Y., G. (2014).  Azami Genlik Algılı Yüksek Çözünürlüklü 
Zaman–Frekans Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

[12]  Erdoğmuş, P. ve Pekçakar A. Dalgacık Dönüşümü İle Ekg 
Sinyallerinin Özellik Çıkarımı Ve Yapay Sinir Ağları İle 
Sınıflandırılması. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu 
(IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye 

[13]  Arı N., Ozen Ş. Ve Çolak Ö., H. Dalgacık Teorisi, Palma 
Yayıncılık,1. Baskı, 2008. 

[14]  Fidan, H. Dalgacık Dönüşümü Tekniği ile Motor Arıza Tespiti, 
Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Isparta, 2006. 

 

181



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

 
Basınçlı Hava ile Desteklenmiş Eksenel Yönde Hareket Eden Bir Taşıma 

Sisteminin Tasarımı ve Yük Taşıma Karakteristiğinin İncelenmesi  
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Özet— Hava yatakları ile desteklenmiş doğrusal 
taşıma sistemlerinde yük, basınçlı hava yatakları ile 
doğrusal kızak arasındaki ince yağlayıcı hava filmi 
tarafından taşınmaktadır. Bu çalışmada, yük taşıma 
kapasitesini incelemek için basınçlı hava yatakları ile 
desteklenmiş lineer hareketli bir  taşıma sistemi 
tasarlanmış ve analiz edilmiştir. Hava yataklarının 
yüzeylerine hava cepleri oluşturmak için kanallar 
açılmıştır. Sistemin yük taşıma kapasitesi farklı besleme 
basınçları ve farklı L/D oranlarına sahip hava yatakları 
için deneysel olarak incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: basınçlı hava yatağı, doğrusal hareket eden 
tabla, yük taşıma karakteristiği 

 
Abstract— The lineer transport systems supported by 

air bearings the load is carried by a thin lubrication air 
film between externally pressurized air bearing and 
linear guide. In this paper, a lineer motion stage system 
supported by externally pressurized air bearing is 
designed and analyzed to investigate load carrying 
capacity. Air bearings supporting surfaces are grooved 
to form air pockets . The load carrying capacity of system 
is experimentally investigated for different supply 
pressure  and L/D ratio of the bearings. 

Keywords: air bearing, linear motion stage, load carrying capacity 

I. Giriş1 

Doğrusal hareketli taşıma sistemlerinde hassasiyet ve 
kesinlik önemli birer parametredir. Doğrusal hareketli 
taşıma sistemlerinde yaygın olarak tabla, kızak üzerinde 
sonsuz dişli mekanizması veya rulmanlarla oluşturulan 
tekerlekli sistemler vasıtasıyla hareket ettirilmektedir. Bu 
sistemlerde dişli boşluğu, rulman elemanlarındaki boşluk 
ve bozukluklar ve aşınma nedeniyle konumlama hataları 
ve titreşim problemleri ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek 
olarak sistemin hareket hassasiyeti sistemi oluşturan 
mekanik parçalardan dolayı kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla 
sistemin hassas konumlaması ve kesinliği de 
etkilenmektedir. Bu problemlere çözüm olarak tabla ve 
kızak yüzeyleri arasındaki havanın kullanıldığı basınçlı 
hava ile desteklenmiş doğrusal taşıma sistemleri 
önerilebilir. Basınçlı hava ile desteklenmiş taşıma 

                                                            
* mtasdelen0643@gmail.com 
β abdulganialsac@gmail.com 
µ abdurrahimdal@gazi.edu.tr 
§ karacay@gazi.edu.tr 

sistemlerinde, hareketli tablayı destekleyen basınçlı hava 
yatakları ve kızaklar arasında oluşan hava filmi 
yüzeylerin birbirine olan temasını önleyerek bir yağlayıcı 
etki oluşturmaktadır. Havanın viskozitesinin sıvı 
yağlayıcılara göre düşük olması, basınçlı hava ile 
desteklenmiş sistemlere düşük sürtünme kaybı, yüksek 
hassasiyet ve daha uzun parça ömrü gibi üstünlükler 
kazandırmaktadır. Basınçlı hava ile desteklenmiş eksenel 
hareketli tablalar kullanıldıkları sisteme hassas 
konumlama özelliği sağladığı için elektronik 
endüstrisinde, görüntüleme ve tarama cihazlarında tercih 
edilebilmektedir [1].  

Basınçlı hava ile desteklenmiş eksenel hareketli bir 
tabla sisteminde, basınçlı hava yatakları ve sistemin 
üzerinde hareket ettiği silindirik kızak yüzeyleri arasına 
yatak üzerine yerleştirilmiş orifisler ile basınçlı hava 
iletilmekte ve basınçlı hava, bu yüzeyler arasında ince bir 
hava filmi oluşturduktan sonra yatak kenarlarından 
atmosfere çıkmaktadır [2]. Yatak ve kızak yüzeyleri 
arasındaki ince yağlayıcı hava filmi bu yüzeylerde basınç 
kuvveti oluşturmaktadır [3]. Bu basınç kuvveti ise 
basınçlı hava ile desteklenmiş eksenel yönde hareket 
edebilen tabla sisteminin yük taşıma karakteristiğini 
belirlemektedir [4]. Yatak ve kızak arasındaki bu basınç 
kuvveti yatak ve kızak arasındaki radyal boşluk, yatak 
boyu ve yatak çapı oranı, besleme basıncı, orifis çıkış 
çapı gibi basınçlı hava yataklarının geometrik 
özelliklerine bağlı olarak değişmektedir [5].  

  Basınçlı hava ile desteklenmiş yük taşıma 
sistemlerinde, tabla ve tablanın hareket ettiği yüzeyler 
arasındaki ince hava filmi hava yastıkları, eksenel veya 
radyal tip basınçlı hava yatakları kullanılarak 
sağlanabilmektedir [1]. Basınçlı hava ile desteklenmiş 
yük taşıma sistemleri ilk olarak Van Deuren tarafından 
tasarlanan ve 6 tane hava yastığından oluşan bir yük 
taşıma sistemi ile araştırılmaya başlanmıştır [6]. 
Sağladığı üstünlükler ile ilgi çeken basınçlı hava ile 
desteklenmiş yük taşıma sistemleri üzerine deneysel ve 
teorik birçok çalışma yapılmıştır [7-10]. Than ve ark. 
yaptıkları teorik ve deneysel çalışmada 3 serbestlik 
dereceli ultra-hassas konumlama yapan basınçlı hava ile 
desteklenmiş tabla sisteminin dinamik karakteristiklerini 
incelemişlerdir. Matematiksel olarak modelledikleri 
sistem için bir deney düzeneği kurarak, modelleme 
metodunun kabul edilebilir ve güvenilir olduğunu 
gözlemlemişlerdir [11]. Gao ve ark. basınçlı hava ile 
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desteklenmiş doğrusal hareketli taşıma sisteminin 
kartezyen koordinatlardaki konumlama hasssasiyetini 
kurdukları bir deney düzeneği ile araştırmışlardır. 
Sistemin tüm serbestlik derecelerindeki konumlama 
hatalarına etki eden sistemin parametrelerini 
incelemişlerdir [12]. Bhat ve ark. ise teorik ve deneysel 
bir çalışma ile hava yastıkları ile desteklenmiş bir taşıma 
sisteminde, orifis geometrisinin sistemin statik ve 
dinamik karakteristiğine olan etkilerini incelemişlerdir. 
[13]. Li ve Ding özgün olarak tasarladıkları radyal tip 
basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş doğrusal bir tabla 
sistemini teorik ve deneysel olarak incelemişlerdir. 
Yaptıkları deneysel çalışmalar ile teorik modellerinin 
kabul edilebilir olduğunu gözlemlemişlerdir. [14]. 

Literatürde, basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş 
taşıma sistemleri üzerine yapılan bir çok çalışma 
mevcuttur [6-14]. Bu çalışmaların bir çoğunda, basınçlı 
hava yataklarının genel bir eksikliği olan düşük yük 
taşıma kapasitesi problemine hava debisinin arttırılması 
önerilmektedir. Hava debisinin arttırılması ise daha fazla 
sayıda orifis kullanılması, daha büyük orifis geometrisi 
veya daha fazla besleme basıncı ile mümkün olmaktadır. 
Eksenel tip basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş tabla 
sistemlerinde bu çözüm önerileri etkin olabilirken, radyal 
tip basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş sistemlerde bu 
çözüm önerileri sistemin hareket kabileti kısıtlamaktadır 
(daha fazla pnömatik hortum). Ancak yatak ve rotor 
arasındaki boşlukta hareket eden havanın yatak 
yüzeylerine açılmış kanallarda tutulması ve bu kanallarla 
havanın yayılması sağlanarak daha etkin bir yağlayıcı 
hava filmi sağlamak mümkün olabilir. Böylelikle basınçlı 
hava ile desteklenmiş yük taşıma sisteminin düşük yük 
taşıma kapasitesi problemine bir çözüm sunulabilir. Bu 
çalışmada da radyal tip basınçlı hava yatakları ile 
desteklenmiş eksenel hareketli tablanın yük taşıma 
kapasitesi incelenmiştir. Bu kapsamda her bir köşesinden 
basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş bir tabla ve 
kızaktan oluşan bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Yatak 
ve kızak yüzeyleri arasındaki basınçlı havanın tüm 
yüzeylere yayılarak etkin bir yağlacı film oluşturulması 
ve sistemin yük taşıma kapasitesinin arttırılması için 
yatak yüzeylerine yatak boyunca ve yatak çevresince 
kanallar açılmıştır. Farklı besleme basınçları ve iki farklı 
yatak boy ve çap oranı (L/D) için sistemin yük taşıma 
kapasiteleri tasarlanan bu taşıma sistemi kullanılarak 
deneysel olarak incelenmiştir. 

II. Basınçlı Hava ile Desteklenmiş Eksenel Yönde 
Hareket Eden Bir Taşıma Sistemi için Basınçlı Hava 
Yatağı Tasarımı 

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş eksenel yönde 
hareket eden taşıma sistemi basınçlı hava yatakları, tabla 
ve bu tablanın hareket edeceği kızaklardan oluşmaktadır. 
Basınçlı hava ile desteklenmiş taşıma sisteminin yük 
taşıma karakteristiğini etkileyen parametreler göz önüne 
alınarak radyal basınçlı hava yataklarının, tablanın ve 

tablanın üzerinde hareket ettiği kızakların ve yataklara 
basınçlı havanın iletildiği pnömatik devrenin tasarımları 
gerçekleştirilmiştir.  

 Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş taşıma 
sistemlerinde, radyal boşluk, boy-çap oranı (L/D), orifis 
geometrisi, yatak yüzeyi gibi yatakların geometrik 
özellikleri yatak ve rotor arasındaki ince hava filmini 
etkilemektedir. Yüzeyler arasındaki ince hava filmi bu 
yüzeylerde bir basınç kuvveti oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla bu ince hava filmini etkileyen her bir 
parametre sistemin yük taşıma kapasitesini de 
etkilemektedir  [4]. Bu çalışmada da basınçlı hava 
yataklarının geometrik parametrelerinden yatak boy-çap 
(L/D) oranının sistemin yük taşıma kapasitesine olan 
etkisinin incelenebilmesi için yatak boy-çap oranı (L/D) 
1.5 ve 2 olan iki farklı tip basınçlı hava yatağı 
tasarlanmıştır. Basınçlı hava yatakları ve kızak yüzeyleri 
arasına basınçlı havanın iletilmesi için yatak üzerine bir 
tane orifis yerleştirilmiştir. Şekil 1'de gösterildiği gibi, bu 
iki tip yatağın iç yüzeyleri, hem orifisten iletilen basınçlı 
havanın yatak iç yüzeylerine dağılması hem de yük 
taşıma kapasitesinin arttırılması için kanallı olarak 
tasarlanmıştır. Bu kapsamda yatak iç yüzeylerinde 3 mm 
derinliğe sahip 5 mm genişliğinde 4 adet radyal hava 
cepleri ve L/D oranı 1.5 olan yataklar için 4 adet, L/D 
oranı 2 olan yataklar için 5 adet eksenel hava cepleri 
oluşturulmuştur.    

 

 
 

Şekil 1. Hava Yatakları 

 

III. Deney Düzeneği ve Deneysel Çalışma 

Şekil 2'de gösterildiği gibi yük taşıma tablasının her 
bir köşesine yerleştirilen basınçlı hava yataklarının 
hareket edeceği kızaklar 1000 mm uzunluğunda 
tasarlanarak, bu iki kızak, aralarında 150 mm, yerden 150 
mm yükseklikte olacak şekilde montajlanarak test sistemi 
oluşturulmuştur. Tabla, tablanın hareket ettiği kızaklar ve 
basınçlı hava yataklarına ait geometrik özellikler Tablo 
1’de verilmiştir.  
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 Özellik Değer 

Dm Mil çapı 30 mm 

Lm Mil boyu 1 m 

Lt Tabla boyu 254 mm 

Gt Tabla genişliği 205 mm 

Kt Tabla kalınlığı 10 mm 

Wt Tabla ağırlığı 636 gr 

L Yatak boyları 45 ve 60 mm 

D Yatak çapı 30 mm 

Wy Yatak ağırlıkları 384 ve 502 gr 

c Radyal Boşluk 75 µm 

do Orifis çapı 3x10-3 m 

 
Tablo 1. Özellikler Tablosu 

 

Yük taşıma tablasının destekleyen dört adet basınçlı 
hava yatağına basınçlı hava iletilmesi için Şekil 3'de 
verildiği gibi bir pnömatik hat tasarlanmıştır. Bu 
pnömatik hat kompresörden, kurutucudan, basınç 
regülatöründen, yönlendirici valften, dağıtıcılardan ve 
kısıcılardan oluşmaktadır.  

Test basıncına ayarlanan hava, dağıtıcılar ve kısıcılar 
vasıtasıyla her bir yatak üzerine yerleştirilmiş orifisler ile 
yatak ve kızak yüzeyleri arasına iletilmektedir. 

Kompresörde basınçlandırılan hava kurutucuda 
filtrelenerek basınç regülatörüne iletilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Basınçlı Hava İle Desteklenmiş Eksenel Yönde Hareket 
Eden Yük Taşıma Sistemi Test Düzeneği 

 
Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş taşıma 

sisteminin yük taşıma kapasitesi, ağırlıkları belirli diskler 
kullanılarak tablanın hareket edebilme kabiliyeti 
gözlemlenerek belirlenmiştir. 

 

 
 

 
 

Şekil 3. Hava Akış Şeması 
 
 

III. Bulgular ve Tartışmalar 

Bu çalışma kapsamında basınçlı hava yatakları ile 
desteklenmiş eksenel yönde hareket edebilen tabla 
sisteminin yük taşıma kapasitesi deneysel olarak 
incelenmiştir. Bu amaçla oluşturulan deneysel sistem 
farklı besleme basınçlarda çalıştırılarak her iki tip yatağa 
ait yük taşıma kapasiteleri ölçülmüştür. L/D oranı 1.5 ve 
2 olan basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş taşıma 
sisteminin yük taşıma kapasitesinin besleme basıncına 
göre değişimi Şekil 4'da verilmiştir. Besleme basıncı, 
yatak ve rotor arasına iletilen hava debisi fonksiyonun bir 

parametresi olup, besleme basıncının artması ile birlikte 
hava debisi de artmaktadır. Hava debisinin artması ise 
yatak ve kızak yüzeylerine etkiyen basınç kuvvetini 
arttırmaktadır. Dolayısıyla besleme basıncının artması ile 
birlikte her iki L/D oranı için yatak yük taşıma kapasitesi 
neredeyse doğrusal olarak arttırmıştır. Bunlara ek olarak 
yatak boy-çap oranı da yatak ve kızak yüzeyleri 
arasındaki basınç dağılımını dolayısıyla yatak yük taşıma 
kapasitesini etkilemektedir. Şekil 4'de görüldüğü gibi 
L/D oranının artması yatak yük taşıma kapasitesini 
arttırmıştır. 
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Şekil 4. L/D oranı 1.5 ve 2 Olan Hava Yataklarının Karşılaştırılması 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada basınçlı hava ile desteklenmiş eksenel 
yönde hareket edebilen taşıma sisteminin yük taşıma 
kapasitesi deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan 
deneysel çalışma ile elde edilen sonuçlara göre 
beklenildiği gibi besleme basıncının artması ile birlikte 
sistemin yük taşıma kapasitesi de artmıştır. Buna ek 
olarak daha büyük yatak boy-çap oranına (L/D) sahip 
basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş taşıma 
sistemlerinin daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip 
oldukları gözlemlenmiştir.   

Yatak iç yüzeylerindeki hava ceplerinin yatak 
içerisindeki havanın akışını etkilemediği ve her bir yatak 
için tek orifis kullanılmasına rağmen yüzeyler arasında 
etkin bir yağlayıcı hava filmi oluştuğu gözlemlenmiştir. 
Ancak bu hava ceplerinin yatak yük taşıma kapasitesine 
olan etkilerinin incelenebilmesi için aynı geometriye 
sahip iç yüzeylerinde hava cebi bulunmayan basınçlı 
hava yatakları ile desteklenmiş bir taşıma sistemi 
kullanılarak yapılacak deneysel bir çalışma sonuçları ile 
karşılaştırılması gerekmektedir. 
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Özet—Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş 

rotorların dinamiği, yatak ve rotor arasındaki ince hava 

filmi ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada iki ucundan 

radyal basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş yatak-

rotor sisteminin dinamik davranışlarının incelenebilmesi 

ve kurulan matematiksel modellerin doğrulanması için 

bir deney düzeneği tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda yatak geometrik parametreleri göz önüne 

alınarak radyal ve eksenel yataklar, rotor ve tabla 

tasarımları yapılmıştır. Rotor hareketini sağlamak için 

rotora bağlantılı çalışan bir elektrik motoru yerine, rotor 

üzerine yine hava ile çalışan bir radyal türbin 

yerleştirilmiştir. Böylelikle zorlama kaynaklı titreşim ve 

bozucu girişler en aza indirgenmiştir. Ayrıca rotorun 

eksenel hareketini kısıtlamak amacıyla türbin kısmından 

da eksenel basınçlı hava yataklaması yapılmıştır. Rotor 

farklı hızlarda çalıştırılarak veriler toplanmış ve modelin 

doğrulanmasında kullanılabilirliği incelenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Basınçlı hava yataklı rotor test sistemi, basınçlı 

hava yatağı tasarımı, radyal türbin tasarımı, rotor dinamiği 

 

Abstract— Dynamics of externally pressurized air 

bearing rotor systems directly correlate with thin air film 

between rotor and bearing. In this study, in order to 

investigated dynamics of rotor which is supported by two 

air bearing and validated the mathematical model of air 

film, a test rig is designed. Radial and thrust air bearing, 

rotor, turbine system and table are designed by 

considering air bearing parameter which is affected 

dynamics of bearing- rotor system. In order to rotate the 

rotor, a radial air turbine is located instead of electrical 

motor on the rotor. So vibrations and disturbances are 

reduced to a minimum level. In addition axial thrust 

orifices are introduced at the sides of turbine structure to 

limit axial movement of the rotor. Radial motion of the 

rotor and internal pressure are measured for different 

angular velocity and measured data are analyzed to 

investigate of the mathematical model. 
Keywords: Externally pressurized air bearing design, radial turbine 

design, rotor-air bearing test system, rotor dynamics 
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Basınçlı hava yataklı rotor sistemleri, bağıl hareket 

halindeki rotor ile yatak arasında bulunan boşluğa 

orifisler aracılığıyla hava ileten böylece radyal boşlukta 
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ince bir hava filmi oluşturan temassız bağlantı 

sistemleridir. Havanın sıvı yağlayıcılara göre düşük 

viskozitesinden ve sürtünmeden dolayı meydana gelen ısı 

kayıplarını önlemesinden dolayı yüksek hız gerektiren 

makinalarda tercih edilmektedir. Bununla beraber yüksek 

hıza en az kayıpla ulaşmada, yataklama elemanlarının 

daha uzun ömürlü olmasında ve enerji dönüşüm 

sistemlerinde, denizcilik, havacılık ve uzay sanayide, 

doğaya karşı duyarlı sistem olmasından dolayı medikal 

ve gıda sanayide de, sıklıkla kullanılmaktadır. 

Basınçlı hava yataklarında yatak ve rotor arasındaki 

basınç dağılımı Reynold's denklemi olarak adlandırılan 

yatak geometrisine ve havanın termodinamik 

özelliklerine bağlı değişen bir kısmi diferansiyel denklem 

ile ifade edilmektedir. Reynold's denklemi çeşitli kabuller 

yardımıyla Navier Stokes denklemleri ve süreklilik 

denklemleri kullanılarak elde edilmektedir. Ancak bu 

kabuller yatak ve rotor arasındaki basınç dağılımını 

etkilemektedir. Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş 

rotorların dinamiği ise bu basınç dağılımı ile doğrudan 

ilişkilidir [1]. Dolayısıyla yatak ve rotor arasındaki ince 

hava filminin hareketini ifade eden matematiksel modelin 

doğrulanması çeşitli çözüm yöntemleri denenmiştir [2]. 

Matematiksel modeller için geliştirilen çözüm 

yöntemlerinin doğruluğunun karşılaştırılması için yapılan 

birçok deneysel çalışma da mevcuttur. 

Han ve ark., yaptıkları teorik ve deneysel çalışma ile 

Reynold's denklemini pertürbasyon metoduyla çözüp, 

yay ve sönüm katsayılarını hesaplamış ve bu modeli 

doğrulamak için bir basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş 

rotordan oluşan yatay konumlandırılmış bir deney 

düzeneği kurmuşlardır [3]. Renn ve ark. , havanın kütle 

debisinin rotor dinamiği üzerindeki etkisi araştırmak için 

teorik ve deneysel bir çalışma yapmışlardır. UNIC CFD 

paket programı ile elde ettikleri sonuçların doğruluğunu 

deneysel sonuçlarla karşılaştırmak için, tek yatak ve 

rotordan oluşan, bir deney düzeneği kurmuşlardır [4]. 

Kozanek ve ark., basınçlı hava yatağının yay ve sönüm 

katsayılarını hesaplamak için, rulmanlar ile desteklenmiş 

rotordan oluşan bir deneysel çalışma yapmışlardır. 

Kurdukları test sisteminde rotoru döndürmek için elektrik 

motoru kullanmışlardır [5]. Barzdaitis ve ark., basınçlı 

hava yatağı ile desteklenmiş rotorun titreşim 

karakteristiğinin analizi için, bir deney düzeneği 

tasarlamışlardır. Bu deney düzeneğinde rotorun dönme 

hareketini rotor üzerine yerleştirilmiş bir türbin ile 

sağlamışlardır [6]. Jacob ve ark., sayısal olarak elde 

ettikleri yay ve sönüm katsayılarını doğrulamak için 
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deneysel bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada basınçlı 

hava yatakları ile desteklenmiş bir rotor sistemi kurarak, 

rotorun dönüş hareketini bir elektrik motoru ile 

sağlamışlardır. Ayrıca dış kuvvetlerin yatak-rotor 

sisteminin dinamiğine olan etkilerini de incelemişlerdir 

[7]. Morosi ve ark., deneysel bir çalışma ile dışarıdan 

basınçlandırılarak yatak ve rotor arasında iletilen havanın 

debisini piezoelektrik sensörlü bir valf sistemi ile kontrol 

ederek basınçlı hava yataklı rotor sisteminin dinamiğini 

incelemişlerdir [8]. Kim, yaptığı deneysel çalışma ile 

varaklı tip bir basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş 

rotorun dinamiğini incelemiştir. Kurduğu deney 

düzeneğinde rotorun dönme hareketi için elektrik motoru 

kullanmıştır [9]. Jacob ve ark., yaptığı deneysel çalışma 

ile havanın çok yüksek rotor hızlarındaki yay ve sönüm 

özelliklerini analiz etmiştir. Yaptığı çalışma ile havanın 

çok yüksek rotor hızlarında sönüm özelliğinden çok bir 

katılık oluşturduğunu gözlemlemiştir [10]. Cunningham 

ve ark., basınçlı hava yataklı rotor sistemlerinde hücum 

açısı ile hava akışı arasındaki korelasyonu 

gözlemleyebilmek için, iki ucundan basınçlı hava 

yatakları ile desteklenmiş bir rotor sistemi kurmuşlardır. 

Test sistemini dikey konumlandırarak, rotorun dönüş 

hareketini hava türbini ile sağlamışlardır [11]. Fleming ve 

ark., Cunningham ve ark. oluşturduğu sistemi kullanarak 

dikey test sisteminin yay katsayısını nümerik ve deneysel 

olarak incelemişlerdir [12]. DellaCorte, basınçlı hava 

yatakları ile desteklenmiş bir turbomakina rotoru için 

yaptıkları deneysel çalışma ile sistemin yay ve sönüm 

karakteristiklerini incelemiştir. Bu test sisteminde rotorun 

dönüşünü, rotorun ucuna yerleştirilen bir türbin ile 

sağlamıştır. Ayrıca rotorun eksenel yönde hareketini 

engellemek için yine basınçlı hava yatağı ile çalışan bir 

basınçlı hava yatağı kullanmıştır. [13]. Otsuka,  

aerodinamik hava yatağı ile yataklanmış rotorun 

dinamiğini incelemek için deneysel bir çalışma yapmıştır 

[14]. Park ve ark., yatak ve rotor arasına basınçlı havayı 

ileten orifis geometrilerinin sistemin stabilitesine olan 

etkilerini incelemek için deneysel bir çalışma 

yapmışlardır [15]. Chen ve ark., farklı yatak boyu-çap 

oranlarındaki aerostatik basınçlı hava yataklarının 

dinamik karakteristiklerini belirlemek için deneysel 

çalışma yapmışlardır. [16]. Howard, rulmanla 

desteklenmiş çift yataklı sistemin dinamik 

karakteristiklerini deneysel olarak araştırmıştır [17]. 

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotorların 

dinamiğinin incelenmesi için yapılan deneysel 

çalışmalarda genellikle rotor bir ucundan basınçlı hava 

yatağıyla diğer ucundan da rulman veya konvansiyonel 

yataklarla desteklenmiştir. Bunun yanı sıra rotorun dönüş 

hareketi elektrik motoru vasıtasıyla ya direk bir kaplin 

bağlantısıyla ya da kayış-kasnak sistemiyle sağlanmıştır. 

Ancak bu çalışmalarda zorlayıcı etkide bulunan elektrik 

motoru, kayış kasnak sistemi ve rulmanlı bağlantılar rotor 

dinamiğini etkilemektedir. Bu çalışmada, iki ucundan 

basınçlı hava ile desteklenmiş rotorun dinamiğinin 

incelenmesi için bir deney düzeneği tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda basınçlı hava 

yataklarının ve rotorun tasarımlarının yanı sıra rotor 

dinamiğine zorlayıcı etkide bulunan ve sistemin 

karakteristiğini etkileyen elektrik motoru, kayış kasnak 

sistemi ve rulmanlı bağlantılar yerine rotora dönüş 

hareketi sağlamak amacıyla rotorun merkezine basınçlı 

hava ile çalışan bir türbin yerleştirilmiştir. Kurulan bu 

test düzeneği farklı hızlarda çalıştırılarak, deney düzeneği 

üzerinden konum ve basınç ölçümleri alınmıştır. 

II. Basınçlı Hava Yataklarıyla Desteklenmiş Yatak-

Rotor Sisteminin Tasarımı 

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotor 

sisteminin dinamik karakteristiklerinin incelenmesi 

amacıyla kurulacak deney sistemi radyal ve eksenel 

basınçlı hava yatakları, rotor ve tabladan oluşmaktadır. 

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotorların 

dinamiğini etkileyen radyal boşluk, yatak boy-çap oranı 

(L/D), orifis geometrileri ve orifislerin yatak üzerindeki 

yerleşimleri göz önüne alınarak radyal yatak tasarımları 

yapılmıştır. Rotorun dönüş hareketinin sağlanması için 

türbin tasarımı, rotorun radyal basınçlı hava yatakları 

içinden çıkmasını engellemek ve türbin çalıştırırken dış 

etkenlere karşı korumak için eksenel basınçlı hava 

yatakları tasarlanmıştır. Sistemi oluşturan bileşenlerin 

aynı eksende çalışması (pim ve cıvata delikleri ile kama 

yuvası dikkate alınarak) ve zemin kaynaklı bozucu 

etkilerin önüne geçilmesi için tabla tasarımı 

gerçekleştirilmiştir.  

 

A. Yatak tasarımları 

 

Yatak ve rotor arasındaki basınç dağılımı yatağın 

geometrik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. 

Dolayısıyla tasarlanacak basınçlı hava yatakları, basınç 

dağılımını etkileyen yatak geometrik özellikleri göz 

önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

iki farklı radyal boşluk, iki farklı yatak boy-çap oranına 

ve iki farklı orifis çıkış çapına sahip 4 ve 8 orifisli 

basınçlı hava yatağı tasarımları gerçekleştirilmiştir. Yatak 

ve rotor arasındaki basınç dağılımının ölçülmesi için 

kullanılacak basınç sensörleri için 4 orifisli yataklara 

sensör montaj yerleri yerleştirilmiştir (Bknz. Şekil 1). 

Ayrıca tüm yatakların tasarımında rotorun kartezyen 

koordinatlardaki hareketinin ölçümünde kullanılan 

yakınlık ölçer sensörlerin montajları da dikkate 

alınmıştır. Şekil 1'de 125 µm radyal boşluğa sahip L/D 

oranı 2 olan 4 orifisli yatağa, Şekil 2’de 8 orifisli 75µm 

radyal boşluğa sahip yatağa ait katı modeller verilmiştir.  
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Şekil 1. 125 µm radyal boşluklu 4 orifisli yatağa ait katı model ve 

kesit görüntüsü 

 
Şekil 2. 75 µm radyal boşluklu 8 orifisli yatağa ait katı model ve 

kesit görüntüsü 

 

B. Rotor tasarımı 

İki ucundan basınçlı hava yatakları ile desteklenecek 

ve üzerinde hava ile çalışan bir türbin bulunan rotor 

tasarımları yapılmıştır. Bu kapsamda rotor kütlesinin, 

basınçlı hava yataklı rotor sisteminin dinamiğine olan 

etkisinin incelenebilmesi için 380 mm ve 430 mm 

uzunluğunda iki farklı rotor tasarlanmıştır. Hızlandırılmış 

akışkan sayesinde yüksek hızlara ulaşabilen türbin 

modelleri göz önüne alınarak rotor üzerine türbin 

tasarımı yapılmıştır. Örneklerden yola çıkılarak 

tasarlanan türbin kanatçık yapısının simetrik olması 

sayesinde eksenel zorlamalar engellenmiştir. Şekil 3'te 

gösterildiği gibi rotor üzerine yerleştirilen bu türbin 

sayesinde elektrik motoru veya kayış kasnak sisteminin 

kullanılması ile ortaya çıkabilecek bozucu etkiler 

engellenmiştir. Tasarlanan bu rotor, sistemin dinamik 

hareketlerinin ölçülmesi için kullanılacak yakınlık ölçer 

sensörlerin ölçüm yapabileceği malzemeden 

(ferromanyetik özellikli) imal edilmiştir. 

 
 

Şekil 3.Rotor ve türbin katı model görünümü 
 

Parça talaşlı imalat işlemlerinden sonra oluşabilecek 

hatalardan kaynaklı balanssızlığın giderilmesi için 

yüksek devirde kütle azaltma işlemi uygulanarak rotor 

dengelenmiştir.  
 

C. Eksenel yatak ve türbin muhafazası tasarımı 

Rotorun eksenel hareketini kısıtlamak için basınçlı 

hava ile çalışan bir eksenel yatak tasarımı yapılmıştır. 

Şekil 4'de görüldüğü gibi iki parçadan oluşan eksenel 

basınçlı hava yatağının her iki parçasında dörder tane 

orifis bulunmaktadır. Bu orifislerden iletilen basınçlı 

hava ile rotorun eksenel yöndeki hareketi kısıtlamıştır. 

Ayrıca basınçlı hava ile çalışan türbin sistemine, basınçlı 

havanın iletilmesi için yatak üzerine nozullar 

tasarlanmıştır. Eksenel basınçlı hava yatağının alt ve üst 

kısmına yerleştirilen bu nozullar bir kuvvet çifti 

oluşturacak şekilde yerleştirilerek sadece dönme 

momenti oluşturmuştur. Bu sayede radyal kuvvet 

oluşumu önlenmiştir.  

 
Şekil 4. Eksenel yataklara ait katı model görünümü 

 

III. Deney Düzeneği ve Deneysel Çalışma 

Tasarımları gerçekleştirilen radyal ve eksenel basınçlı 

hava yatakları, rotor, türbin ve tabla Şekil 5'de görüldüğü 

gibi montajlanarak deney düzeneği kurulmuştur.  
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Şekil 5. Deney düzeneği bileşenleri 

 

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotor 

sistemlerinde rotor, mikron seviyelerindeki radyal 

boşlukta hareket etmektedir. Rotorun kartezyen 

koordinatlarda yaptığı bu hareketlerin ölçümü için Micro-

Epsilon Eddy3300 serisi ES1/200 yakınlık ölçer sensörler 

kullanılmıştır. Yakınlık ölçer sensörler her bir koordinat 

eksenindeki hareketleri ölçebilmesi için Şekil 6 ve Şekil 

7'de gösterildiği gibi yatay, dikey ve eksenel olarak 

basınçlı hava yatağı üzerine yerleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 6. Yatay ve dikey eksen yakınlık ölçer sensörler ile basınç 

sensörü 

 

 
Şekil 7.  Eksenel yakınlık ölçer sensörü 

 

Deney düzeneğinde, radyal boşlukta hareket eden 

havanın matematiksel modelinin ve bu modelin 

çözümünde kullanılan nümerik çözüm metotları ile elde 

edilen sonuçların doğrulanması amacıyla yatak içi basınç 

ölçümü bir sensör vasıtasıyla ölçülmüştür. Yatak içi 

basınç ölçümleri için Kulite Semiconcutor HEM-375M 

basınç ölçerler kullanılmıştır.  Bu basınç ölçerler Şekil 

6'de gösterildiği gibi iki orifis arası basınç değerini 

ölçecek biçimde yatak üzerine montajlanmıştır.  

 

Rotorun açısal hızının ölçülmesi için Brüel &Kjaer 

MM-0024 model fotoelektrik takometre kullanılmıştır. 

Deney düzeneği üzerinden alınan veriler NI6053 veri 

toplama kartı ve NI-BNC-2090 bağlantı bloğu 

kullanılarak toplanmıştır. 

Radyal ve eksenel basınçlı hava yataklarına ve türbine 

basınçlı havanın iletilmesi için Şekil 8'da gösterildiği gibi 

bir pnömatik hat tasarımı yapılmıştır. Bu pnömatik hat 

kompresör, hava kurutucu, basınç regülatörü, ayrıcı ve 

yönlendirici valflerden, kısıcılardan oluşmaktadır. 

Pistonlu bir kompresör ile basınçlandırılan hava ilk 

olarak kurutucuya iletilerek hava içerisindeki nem ve 

partiküllerden filtrelenmektedir. Filtrelenen hava türbine 

ve regülatöre iletilmektedir. Regülatörde basıncı 

ayarlanan basınçlı hava dağıtıcılar vasıtasıyla eksenel ve 

radyal yataklar üzerindeki orifislere iletilmektedir.  

 

 
 

Şekil 8. Pnömatik devre 

 

IV. Bulgular ve Tartışmalar 

Deney düzeneği 380 mm uzunluğundaki rotor ve 75 

µm radyal boşluğa sahip basınçlı hava yatakları için 

montajlanarak, ölçüm yapılacak sensörlerin kurulumları 

gerçekleştirilmiştir. Kurulumu tamamlanan sensörlerin 

kalibrasyonları yapılarak basınçlı hava yataklı rotor 
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sistemi 3 atm besleme basıncında ve 10000 d/d hızda 

çalıştırılarak test edilmiştir. 

Şekil 9 ve Şekil 10'da sağ yatak üzerine yerleştirilmiş 

dikey ve yatay eksendeki yakınlık ölçer sensörlere ait 

ham veriler verilmiştir. Görüldüğü gibi sağ yatak yatay 

ve dikey eksen yakınlık ölçer sensörlerden alınan veriler 

yüksek frekanslı gürültüler içermektedir. Bu 

gürültülerden kurtulmak ve sinyali incelenmesi gereken 

bant genişliğinde değerlendirmek için bir Butterworth 

alçak geçirgen filtre tasarlanmış ve 200 Hz frekans 

değerinin üstündeki frekans bileşenleri filtrelenmiştir. 

Şekil 11 ve Şekil 12’ de filtrelenmiş veriler verilmiştir. 

Görüldüğü gibi rotor yatak içerisinde yatay ve dikey 

eksende yatak geometrik merkezine göre sırayla -6.57µm 

ve 1.27µm denge konumu etrafında salınımlar 

yapmaktadır. Bu salınımların yataydaki genliği 52µm ve 

düşeydeki genliği de yaklaşık 24µm civarında olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 9. 3bar basınç altında sağ yataktan alınan yatay eksenindeki 

yakınlık ölçer sensör ham verisi 
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Şekil 10. 3bar basınç altında sağ yataktan alınan dikey eksenindeki 

yakınlık ölçer sensörü ham verisi 
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Şekil 11. Sağ yatak yatay eksendeki yakınlık ölçer sensörden alınan 

verilerin filtrelenmiş durumu 
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Şekil 12. Sağ yatak dikey eksendeki yakınlık ölçerden alınan 

verilerin filtrelenmiş durumu 

 

Bu veriler kullanılarak rotorun yatak içerisinde takip 

ettiği yörünge Şekil 13’ te verilmiştir. Şekil 13’ te rotorun 

yatak içerisinde kararlı bir dolanım hareketi yaptığı 

söylenebilir. 
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Şekil 13. Rotor merkezine ait orbit eğrisi 

 

Matematik modelleme çalışmasında rotorun dinamiğini 

incelemek için öncelikle rotor-yatak arasında oluşan hava 

filminin basınç dağılımı nümerik olarak elde 

edilmektedir. Deneysel verilerin doğrulamada daha 

verimli kullanılabilmesi için bu çalışmada direk olarak 

yatak içi basınçlar da ölçülmüştür. Şekil 14’ te sağ 

yataktaki basınç sensöründen alınan ham veri 

gösterilmiştir. Yakınlık ölçer sensörlerde olduğu gibi 

basınç ölçer sensörlerde de yüksek frekanslı gürültüler 

görülmektedir. Daha önce tasarlanan alçak geçirgen 

Butterworth filtre bu verilere de uygulanmış ve 

filtrelenmiş veriler Şekil 15’ te verilmiştir. Basınç 

sensörünün konumu iki besleme orifisinin arasında 

bulunmaktadır (Bknz Şekil.1). Görüldüğü gibi 3 atm 

basınçta beslenmiş bu yatakta sensörün bulunduğu 

konumda hava filminin basıncı 1.15 atm’ e kadar 

düşmektedir ve rotorun dinamik hareketinden etkilenerek 

bu basınç değeri etrafında salınımlar yapmaktadır. Bu 

salınımları incelemek için basınç verisinin basit 

spektrumu (FFT dönüşümü) alındığında Şekil 16’ da 

görüldüğü gibi baskın olarak 105 Hz frekansında 

salınımlar yapmaktadır. Ayrıca grafikte 50 Hz’ de de 

büyük genlikli bir bileşen görülmektedir, fakat bu bileşen 

basınç dağılımının değişimiyle alakalı değil, ölçüm 

sisteminde oluşan topraklama döngüsü hatası sebebiyle 

elektrik şebekesi frekansının sızmasıdır. 
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Şekil 14. 3bar basınç altında sağ yataktan alınan basınç sensörü 

ham verisi 
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Şekil 15. Sağ yataktan alınan basınç sensörü verisinin filterlenmiş 

durumu 
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Şekil 16. Basınç sensörü verisinin basit spektrum grafiği 
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V. Sonuçlar 

Bu çalışmada iki ucundan radyal basınçlı hava yatağı 

ile desteklenecek yatak-rotor sisteminin dinamik 

davranışlarının incelenebilmesi için bir deney düzeneği 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinden alınan 

veriler incelendiğinde bu verilerin nümerik analizler için 

geliştirilen matematik modelin doğrulanmasında 

kullanılabilir olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ham 

verilerin işlenmesi için kullanılan alçak geçirgen filtrenin 

etkinliği de incelenmiştir. Deney düzeneğinden alınan 

veriler nümerik çalışmaların doğruluğunun 

karşılaştırılabilmesi için gerekli görülen veri işleme 

yöntemleri kullanılarak düzenlenebilmektedir. Böylece 

basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotorların 

dinamiği üzerine yapılacak nümerik çalışmalar için 

güvenilir bir referans olmuştur. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK ARDEB-1001 kapsamında 

112M847 numaralı proje ile desteklenmiştir. Deneysel 
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Basınçlı Hava Yatağıyla Desteklenmiş 2 Serbestlik Dereceli Rotorun Dinamiği 
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                     Ankara             Ankara   
 
 

Özet—Basınçlı hava yataklarında yatak ve rotor 
arasındaki boşluk miktarının küçülmesi (c<100 µm) 
yatak-rotor sisteminin imalatını zorlaştırmakta ve buna 
paralel olarak basınçlı hava yataklarının uygulama 
alanlarını da sınırlandırmaktadır. Bu duruma bir çözüm 
önerisi olarak yatak ve rotor arasındaki boşluk 
miktarının arttırılması ve boşluk miktarının artması ile 
birlikte azalan yatak yük taşıma kapasitesinin arttırılması 
için de besleme basıncı, besleme deliği çapı gibi 
parametrelerin bir fonksiyonu olan yatak ve rotor 
arasına iletilen hava debisinin arttırılması önerilebilir. 
Bu çalışmada da 125 µm boşluk miktarına sahip basınçlı 
hava yatağıyla yataklanmış iki serbestlik dereceli yatak-
rotor sistemi farklı hızlarda ve farklı besleme 
basınçlarında simüle edilerek rotorun kritik hızları tespit 
edilmiştir. Hava debisinin önemli bir parametresi olan 
besleme basıncının rotorun dinamiğine etkileri 
araştırılmıştır.  

Anahtar kelimeler: basınçlı hava yataklı rotor sistemi, besleme basıncı, 
boşluk miktarı, kritik hız  

 
Abstract—In externally pressurized gas bearing, 

manufacturing of rotor-bearing systems becomes more 
complicated with small radial clearance (c<100 µm) 
between rotor and bearing surfaces. It also restricts the 
area application of these systems. Higher values of 
clearances could be a solution to this problem. However 
the more the clearances, the less the load carrying 
capacity. In order to increase the load carrying capacity, 
the mass flow rate of orifices which is a function of 
supply pressure, orifice diameter etc could be increased 
as a solution. In this study, critical speeds of two degree 
of freedom rotor system which is supported by externally 
pressurized gas bearing are analyzed for different supply 
pressure and rotational speed. Effects of supply pressure 
which is important parameter of air flow rate on the 
dynamics of the rotor are investigated. 

Keywords: critical speed, gas bearing rotor system, radial clearance, 
supply pressure 

I. Giriş1 

Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş yatak rotor 
sistemlerinde, yatak ve rotor yüzeyleri arasındaki 
yağlayıcı film orifislerden iletilen basınçlı hava sayesinde 
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oluşturulur. Basınçlı hava yataklarındaki hava filminin 
viskozitesi, konvansiyonel yataklardaki sıvı filmin 
viskozitesine göre oldukça küçük olması sayesinde 
yüksek hızlarda çalışan rotorların yataklanması için 
yatak-rotor sistemlerine üstünlük kazandırabilmektedir. 
Bununla birlikte daha temiz bir yağlayıcı olan havanın 
kullanıldığı basınçlı hava yatakları, enerji üretim 
tesislerindeki türbinlerde, hava taşıtlarında, medikal ve 
gıda endüstrisinde kullanılan makine ve teçhizatlarda 
tercih edilebilmektedir. Basınçlı hava yatağıyla 
desteklenmiş rotorlarda, yatak ve rotor arasındaki ince 
hava filminin rotor yüzeyinde oluşturduğu basınç 
kuvveti, yatak-rotor sistemi üzerinde hem yatak katılığı 
hem de sönümleyici bir etki oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
yatak ve rotor arasındaki bu ince hava filmi yatak-rotor 
sisteminin dinamiğini de doğrudan etkilemektedir [1].  

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş yatak-rotor 
sistemlerinde yatak ve rotor arasındaki ince yağlayıcı 
film orifislerden yatak ve rotor arasına iletilen hava 
sayesinde oluşmaktadır [2]. Havanın sıkıştırılabilirlik 
özelliği ile birlikte doğrusal olmayan bir davranış 
sergileyen akışkan filmin hareketi Reynold's denklemi 
kullanılarak modellenmektedir [3]. Reynold's denklemi, 
basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş yatak rotor 
sisteminin geometrik özelliklerine ve orifislerden yatak 
ve rotor arasına iletilen havanın debisine bağlı olarak 
değişen bir kısmı diferansiyel denklemdir [4]. Bu kısmi 
diferansiyel denklem çeşitli sayısal yöntemler ile çözülüp 
yatak ve rotor arasındaki basınç dağılımları, dolayısıyla 
yatak yük taşıma kapasiteleri yani yatağın dinamik 
karakteristikleri olan yatak katılığı ve sönüm elde 
edilebilir [5-7].  

Literatürde, yatak ve rotor arasındaki basınç 
dağılımının yatak-rotor sisteminin dinamiğine olan 
etkilerinin araştırılması üzerine çeşitli çalışmalar 
mevcuttur [8-10]. Gross,  deneysel bir çalışma ile basınçlı 
hava yatağı ile desteklenmiş rotor dinamiğine besleme 
basıncının, orifis sayısının, rotor üzerindeki dış 
kuvvetlerin ve operasyon hızının etkilerini araştırmış, 
dolanım kararsızlığını analiz etmiştir [11]. Larson ve 
Richardson, besleme basıncının, 6 µm ve 32 µm radyal 
boşluğa sahip basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş 
yatak-rotor sistemlerinin dinamiğine olan etkilerini ve 
dolanım kararsızlıklarını deneysel olarak incelemişlerdir 
[12]. Taniguchi ve ark., yatak ve rotor arasındaki radyal 
boşluğun rotorun dinamiğine etkilerini bir deneysel 
çalışma ile araştırmışlardır. Yaptıkları çalışmada 30 µm 
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ve 70 µm radyal boşluğa sahip yataklar ile desteklenmiş 
rotorların kritik hızlarını tespit etmişlerdir [13]. Mori A., 
ve Mori H., yaptıkları deneysel çalışma ile eksantrikliğin 
dolanım kararsızlığına olan etkilerini araştırmışlardır 
[14]. Jacop ve ark., farklı tip ve geometriye sahip 
orifislerin, 35,5 µm radyal boşluğa sahip basınçlı hava 
yatağı ile desteklenmiş rotorun kararlılığına olan 
etkilerini araştırdıkları bir deneysel çalışma yapmışlardır 
[15].  

Literatürde basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş 
rotorların kararlılığı ve kritik hızlarının incelenmesi 
üzerine yapılan bir çok çalışma mevcuttur [8-15]. Ancak 
bu çalışmalarda incelenen yatak-rotor sistemleri 
genellikle küçük radyal boşluğa (c<100 µm) sahip 
basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotor 
sistemleridir. Yatak ve rotor arasındaki boşluk miktarının 
artması ile birlikte sayısal çözüm yönteminin doğasından 
kaynaklı ıraksama problemleri ortaya çıkmaktadır. Buna 
ek olarak radyal boşluğun artması ile birlikte havanın 
doğrusal olmayan sıkıştırılabilirlik karakteristiği de 
değişmekte ve dolayısıyla sistemin dinamik 
karakteristiğini de etkilemektedir. Ayrıca yatak ve rotor 
arasındaki boşluk miktarının küçülmesi yatak-rotor 
sisteminin imalatını zorlaştırmakta ve buna paralel olarak 
basınçlı hava yataklarının uygulama alanlarını da 
sınırlandırmaktadır. Daha büyük radyal boşluğa sahip 
basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotorların 
dinamiği analiz edilerek bu yatakların kullanımı 
araştırılabilir ve konvansiyonel yataklar ile 
kıyaslandığında önemli üstünlüklere sahip basınçlı hava 
yataklarının kullanımı yaygınlaştırılabilir. Ancak daha 
büyük radyal boşluk değerlerine sahip basınçlı hava 
yataklarının teorik analizlerinde, sayısal çözüm 
yöntemlerinin doğasından kaynaklanan ıraksama 
problemleri ortaya çıkmakta, yatak ve rotor yüzeyleri 
arasındaki basınç dağılımlarını elde etmek 
zorlaşmaktadır. Bu çalışmada da 125 µm radyal boşluğa 
sahip 4 orifisli bir basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş 
rotorun dinamiği incelenmiştir. Yatak ve rotor arasındaki 
havanın hareketi Reynold's denklemi ile modellenmiş ve 
sayısal olarak çözülerek, bu radyal boşluk değeri için 
basınç dağılımları elde edilmiştir. Basınç dağılımları 
kullanılarak yatak yük taşıma kapasiteleri hesaplanmış ve 
yük taşıma kapasitelerinin besleme basıncına göre 
değişimi incelenmiştir. Yatak ve rotor sisteminin hareket 
denklemleri 2 serbestlik dereceli olarak modellenerek 
farklı besleme basınçları için yatak-rotor sisteminin kritik 
hızları araştırılmıştır.  

II. Matematiksel Model 

Basınçlı hava yatakları ile desteklenmiş rotor sistemi, 
orifislerin yatak üzerindeki yerleşimi ve koordinat sistemi 
Şekil 1'de verilmiştir.  

 

A. İnce hava filminin matematiksel modeli 
Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş yatak-rotor 

sistemlerinde, radyal boşluktaki ince akışkan filmin 
matematiksel modeli havanın termodinamik özelliklerine 
ve yatağın geometrik parametrelerine bağlı olarak yapılan 
kabuller ile birlikte Navier-Stokes denklemleri ve 
süreklilik denklemleri kullanılarak elde edilen Reynold's 
denklemi ile ifade edilmektedir [2]. Boyutsuz 
parametreler ile birlikte silindirik koordinatlarda 
tanımlanan Reynold's denklemi Eş. 1'de verilmiştir.  
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Eş. 1'de verilen Reynold's denkleminde kullanılan 

atmosfer basıncına ve basınçlı hava yatağı geometrisine 
bağlı boyutsuz parametreler; 
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şeklindedir. Radyal boşluk fonksiyonu h(θ) silindirik 
koordinat sistemine bağlı olarak Eş.2'de verilmiştir. 

 
 h( ) c cos( )     (2) 

 
Eş.1'de geçen boyutsuz kütle debisi ifadesi M, basınçlı 

hava yatağı üzerine yerleştirilmiş orifislerden (Bknz. 
Şekil 1) yatak ve rotor arasındaki radyal boşluğa iletilen 
havanın besleme basıncına, orifislerin geometrisine (çap, 
derinlik vb.) ve radyal boşluğa bağlı olarak Eş.3'de 
verildiği gibi ifade edilebilir.  

 
 o sM HP (P)    (3) 

 
Eş.3'de verilen hava debisi ifadesinde geçen boyutsuz 

parametreleri içeren o ve orifis giriş ve çıkış basıncına 

bağlı olarak ifade edilen orifis fonksiyonu (P)  detaylı 

olarak [2] de verilmektedir. 
 

B. Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş rotorun hareket 
denklemleri 

 Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş rotor sisteminin 
kartezyen koordinat sistemindeki hareketi, iki serbestlik 
dereceli olarak modellenmiştir. Eş. 4 ve Eş. 5'de verilen 
bu modelde rotorun sadece eksenel hareket ettiği ve 
titreşimin sürekli devam etmesi için rotorun oldukça 
küçük bir eksantrikliğe (  ) sahip olduğu varsayılmıştır.  
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Şekil 1. Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş rotorun şematik gösterimi 

  
 2

xmx F m cos( t)     (4) 

 2
ymy F m sin( t)     (5) 

III. Matematiksel Modellerin Sayısal Çözümü ve 
Yatak-Rotor Sisteminin Simülasyon Algoritması 

Yatak ve rotor arasındaki radyal boşluktaki havanın 
her iki yüzeyde oluşturduğu basınç kuvveti, basınçlı hava 
yatağı ile desteklenmiş rotor sisteminin dinamik 
karakteristikleri olan yatak katılığı ve sönümü ifade 
etmektedir. Eş. 4 ve 5'de geçen kuvvet bileşenleri Fx ve 
Fy yatak ve rotor arasındaki basınç dağılımı kullanılarak 
hesaplanabilir. Basınç dağılımı ise Eş. 1'de verilen 
Reynold's denkleminin sayısal olarak çözülmesi ile elde 
edilebilir. Bu çalışmada da Reynold's denklemi Değişen 
Yönlü Nümerik İntegrasyon (Alternating Direction 
Implicit) metodu ile çözülerek basınç dağılımları 
hesaplanmıştır.  

Çözümde kullanılan başlangıç ve sınır koşulları, 
basınç dağılımı fonksiyonu P(ξ, θ) için; 

 
 Yatağın her iki ucundaki basınçlar atmosfer 

basıncına eşittir;  
P(0,θ)=P(L,θ)=Pa 

 Basınç dağılımı yatak boyunun merkezine göre 
simetriktir; 

P(0 L / 2R, ) P(L / 2R L / R, )      

 Basınç dağılımı fonksiyonu periyodik bir 

fonksiyondur;
2

P P
P( , ) P( , 2 ),

  

 
      

 
 

şeklindedir.  
Eş. 4 ve Eş. 5'de verilen hareket denklemlerinde geçen 

kuvvet bileşenleri, basınç dağılımı fonksiyonu P(ξ,θ)'nin  

yatak boyu ve yatak çevresine göre integralleri alınarak 
Eş. 6 ve Eş. 7'de verildiği gibi hesaplanabilir.  
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Eş.1’de verilen Reynold’s denklemi yatak ve rotor 

arasındaki radyal boşluğun bir fonksiyonudur. Radyal 
boşluk ise rotorun anlık dinamik hareketine bağlı olarak 
değişmektedir. Dolayısıyla rotorun dinamik hareketi, 
Şekil 2’de verildiği gibi bir iteratif yöntem kullanılarak 
hesaplanabilir. Bu çalışmada da bu iteratif yöntemle, Eş. 
4 ve Eş. 5'de verilen hareket denklemleri 4. dereceden 
Runge-Kutta algoritması ile çözülerek, rotorun dinamik 
hareketleri hesaplanmıştır.  

  

 
Şekil 2. Yatak-rotor sisteminin simülasyon algoritması 
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IV. Bulgular ve Tartışma  

Bu çalışmada 125 μm radyal boşluğa sahip 4 orifisli 
bir basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş rotorun dinamiği 
farklı besleme basınçları için araştırılmıştır. 
Simülasyonlarda kullanılan basınçlı hava yatağının 
geometrik özellikleri ve havanın termodinamik özellikleri 
Tablo 1’de verilmiştir.   

 
   Sembol  Değer  

Radyal boşluk  c  125 µm  

Yatak yarıçapı  R  12.5 mm  

Orifis çıkış çapı  do  3 mm  

Mutlak viskozite  µ  18.4x10-6 Pa.s  

Gaz sabiti  R0  287.6 J/Kg K°  

Mutlak sıcaklık  T0  298.15 K°  

Rotorun kütlesi  m  0.5 kg  

Eksantriklik  10 µm 

Orifis Sayısı    4  

L/D oranı    2  

TABLO 1. Yatak geometrisi ve havanın özellikleri 
 

Yatak ve rotor arasındaki basınç dağılımları, Reynold's 
denklemi Değişen Yönlü Nümerik İntegrasyon metodu 
ile çözülerek elde edilmiştir. Bu çalışmada Reynold's 
denkleminin çözümü için 64x96 noktadan oluşan grid ve 
10-9 zaman adımı kullanılmıştır. Çözümün kararlı hale 
ulaştığının kontrolü amacıyla yakınsama kriteri 10-6 
olarak seçilmiştir.  

Basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş rotor sisteminin 
yük taşıma kapasitesinin araştırılması amacıyla Reynold's 
denklemi farklı besleme basınçlarında çözülerek yatak ve 
rotor arasındaki kuvvetler hesaplanmıştır. Şekil 3'de 
Tablo 1'de verilen geometrik özelliklere sahip basınçlı 
hava yatağının yük taşıma kapasitesinin eksantriklik 
oranı (ε=e/c) göre değişimi farklı besleme basınçları için 
verilmiştir. Besleme basıncının artması ile yatak ve rotor 
arasına gönderilen havanın debisi artmaktadır (Bknz. Eş. 
3). Dolayısıyla basınçlı hava yatağının yük taşıma 
kapasitesi de debinin artması ile birlikte artmıştır. Buna 
ek olarak eksantriklik oranının artması da yatak yük 
taşıma kapasitesini arttırmaktadır.  
  

 Şekil 3. Farklı besleme basınçları için yatak yük taşıma kapasitesinin 
eksantriklik oranına göre değişimi (ω=0) 

  
Eş. 1’de verilen Reynold’s denklemi rotorun açısal 

hızının bir fonksiyonudur. Dolayısıyla yatak rotor 
sisteminin yük taşıma kapasitesini etkilemektedir. 
Rotorun açısal hızının yük taşıma kapasitesine olan etkisi 
farklı besleme basınçları için Şekil 4’de verilmiştir. 
Rotorun açısal hızı arttıkça yük taşıma kapasitesi de 
artmaktadır. Özellikle 1000 rad/s ve üzerinde yatak ve 
rotor arasındaki bağıl hızın etkisi ile birlikte rotorun yük 
taşıma kapasitesi de belirgin şekilde artmaktadır. Bunun 
yanı sıra açısal hızın yük taşıma kapasitesine olan etkisi 
besleme basıncının artması ile artmaktadır.   
 

 Şekil 4. Farklı besleme basınçları için yatak yük taşıma kapasitesinin 
açısal hıza göre değişimi (ε=0.5) 

 

Basınçlı hava yatağıyla desteklenmiş rotorun 
dinamiğinin incelenmesi için yatak rotor sisteminin 
hareket denklemleri Şekil 2’de verilen algoritma 
kullanılarak farklı hızlarda çözdürülmüştür. İki farklı 
besleme basıncı için rotorun x ve y eksenindeki 
hareketlerinin zamana göre değişimi sırasıyla Şekil 5 ve 
Şekil 6’da verilmiştir. Her iki besleme basıncı için rotor, 
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x ekseni üzerinde rotorun ağırlığının etkisi ile birlikte 
yatak merkezinden belirli bir uzaklıktaki bir noktada 
dengeye gelmekte ve bu nokta etrafında salınımlar 
yapmaktadır. Bunun yanı sıra rotor y ekseni üzerinde 
yatak merkezinde dengeye gelmekte ve bu nokta 
etrafında x eksenine göre daha küçük genliklerde 
salınımlar yapmaktadır. Besleme basıncının artması ile 
birlikte yatak yük taşıma kapasitesi de artmaktadır (Bknz. 
Şekil 3). Dolayısıyla hem x eksenindeki hem de y 
eksenindeki titreşimlerin genlikleri de besleme basıncının 
artması ile azalmaktadır.  

 

 
Şekil 5. Rotorun x eksenindeki hareketinin zamana göre değişimi  

a. Ps =2 atm, b. Ps=3 atm (ω=300 rad/s) 
 

 
Şekil 6. Rotorun y eksenindeki hareketinin zamana göre değişimi, a. 

Ps=2 atm, b. Ps=3 atm (ω=300 rad/s) 
 

Genlik-zaman grafikleri verilen durumlar için rotor x 
ve y eksenlerindeki rotor merkezinin hareketleri orbit 
eğrileri ile Şekil 7’de gösterilmiştir. Besleme basıncının 
artması ile birlikte rotorun genlikleri azalmaktadır. 
Dolayısıyla besleme basıncının artması ile birlikte rotor 
merkezinin izlediği yörüngede yani orbit eğrisi 
daralmıştır  

 

 
Şekil 7. Rotorun orbit eğrileri a. Ps=2 atm, b. Ps=3 atm  

(ω=300 rad/s) 

 
Tablo 1'de verilen özelliklere sahip basınçlı hava 

yatağı ile desteklenmiş iki serbestlik dereceli rotorun 
kritik hızlarının tespit edilmesi amacıyla yatak-rotor 
sistemi iki farklı besleme basıncı için 0-1500 rad/s hız 
aralığında 50 rad/s artışlarla çalıştırılmıştır. Şekil 8 ve 
Şekil 9'da rotorun tüm serbestlik derecelerine ait 2 atm 
besleme basıncında çalıştırılan yatak-rotor sisteminin 
titreşim spektrumlarının rotor hızına göre değişimleri 
gösterilmiştir. x ekseni yönündeki rotor titreşimlerinin 
spektrumları incelendiğinde, rotorun açısal hızı 167 Hz 
civarında yatak-rotor sisteminin doğal frekansını 
zorlamakta ve rezonans oluşmaktadır. y ekseni 
yönündeki rotor titreşimleri incelendiğinde de 167 Hz 
civarında bu yöndeki doğal frekansın çakıştığı 
görülmektedir.  

 

 
Şekil 8. x ekseni yönündeki yatak-rotor sistemi titreşimlerinin 

spektrumları (Ps=2 atm) 
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Şekil 9. y ekseni yönündeki yatak-rotor sistemi titreşimlerinin 

spektrumları (Ps=2 atm) 
 

Şekil 10 ve Şekil 11'de rotorun tüm serbestlik 
derecelerine ait 3 atm besleme basıncında çalıştırılan 
yatak-rotor sisteminin titreşim spektrumlarının rotor 
hızına göre değişimleri gösterilmiştir. x ekseni yönündeki 
rotor titreşimlerinin spektrumları incelendiğinde, rotorun 
açısal hızı 183 Hz civarında yatak-rotor sisteminin doğal 
frekansını zorlamakta ve rezonans oluşmaktadır. y ekseni 
yönündeki rotor titreşimleri incelendiğinde de 183 Hz 
civarında bu yöndeki doğal frekansın çakıştığı 
görülmektedir.  
 

 
Şekil 10. x ekseni yönündeki yatak-rotor sistemi titreşimlerinin 

spektrumları (Ps=3 atm) 
 

 
Şekil 11. y ekseni yönündeki yatak-rotor sistemi titreşimlerinin 

spektrumları (Ps=3 atm) 

 

Besleme basıncının artması ile birlikte yatak ve rotor 
arasındaki basınç kuvvetleri de artmaktadır. Basınç 
kuvvetinin artması yatak-rotor sisteminin dinamiğini 
doğrudan etkilemektedir. Basınç kuvvetinin artması ile 
birlikte yatak yük taşıma kapasitesi ve dolayısıyla yatak-
rotor sisteminin katılığı da artmaktadır. Bununla birlikte 
yatak-rotor sisteminin doğal frekansları da besleme 
basıncının artması ile artmıştır.  

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada basınçlı hava yatağı ile desteklenmiş 
rotorun dinamiği farklı besleme basınçları için  
incelenmiş, rotorun kritik hızları belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre besleme basıncının artması ile 
birlikte yatak ve rotor arasındaki basınç kuvveti 
dolayısıyla yatakların yük taşıma kapasitesi artmıştır. 
Daha büyük besleme basıncı için artan yük taşıma 
kapasitesi beklendiği gibi yatak-rotor sisteminin katılığını 
da arttırmıştır. Bunlarla birlikte basınçlı hava yatağı ile 
desteklenmiş yatak rotor sisteminin doğal frekansları da 
besleme basıncının artması ile artmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda 2 atm besleme basıncı için yatak-rotor 
sisteminin kritik hızı 1050 rad/s, 3 atm besleme basıncı 
için yatak-rotor sisteminin kritik hızı 1150 rad/s olarak 
belirlenmiştir. 

Teşekkür 

 Bu çalışma TÜBİTAK-ARDEB 1001 programı 
kapsamında 112M847 numaralı proje ile desteklenmiştir.   
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Dik duruş sırasında insanın ani bir dış etki karşısında denge korumak için 

kullanmış olabileceği kontrol kuralı önerisi ve deneysel doğrulanması 
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Özet—Bu çalışmada, yanal düzlemde (x-zdüzleminde) 
ani bir eğim değişimine maruz kalan bir insanın 
dengesini koruyabilmek için uyguladığı varsayılan olası 
bir kontrol kuralı önerilmiş ve bu kontrol kuralı insanın 
yine bu çalışmada oluşturulan 4 serbestlik dereceli 
mekanik bir modeline uygulanarak bir dizi bilgisayar 
benzetimleri yapılmıştır. Ayrıca, önerilen kontrol 
kuralının geçerliliğini göstermek üzere, benzetim 
sonuçları deneysel sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır.Uygulandığı varsayılan kontrol kuralı, 
bilinen fizyolojik gerçeklerle uyumlu olması gözetilerek 
sabit referans girdili oransal-türevsel kontrol biçiminde 
önerilmiştir. Bununla beraber, deneysel gözlemler, 
önerilen kontrol kuralının parametrelerinin (oransal ve 
türevsel kazançlar ile referans değerlerinin) uyarlamalı 
olması gereğini ortaya koymuştur. Uyarlamalı 
parametrelerin tanımlanmasında en küçük kareler 
yöntemi kullanılmıştır. Yine deneysel gözlemlere göre, 
denekler, ilk 50 ms içinde fizyolojik tepkisizlik göstermiş 
ve eklemlerine aşağı yukarı sabit torklar 
uygulamışlardır. Dolayısıyla, bilgisayar benzetimleri, 
deneysel sonuçlarla uyumlu olabilmeleri için bu 
özellikler dikkate alınarak yenilemeli olarak yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Düşmeden kaçınma, Denge kurtarma, Oransal-
Türevsel kontrol, Zaman bağımlı kontrol parametreleri, En küçük kareler 
yöntemi 

Abstract—The present study conjectures a control law, 
which is assumed to be employed by the central nervous 
system of a human being in order to keep his/her balance 
after a suddenly occurring impulsive disturbance. It is 
applied toa 4-DoF biomechanical model which is derived 
in this study. To validate the control law, simulated and 
experimental results are compared. Possibly applied 
control law is proposed as PD control, because it has to 
be compatible with physiological facts. Moreover, 
experimental observations have revealed a necessity 
thatthe parameters of the proposed control law be 
adaptive. The least squares method is used for the 
estimation of the adaptive parameters.Observed 
experimental results suggest thatthe subjects 
applyconstant torques for the first 50 ms due to signal 
delays in the control law. Therefore, the computer 
 
__________________________ 
 
* nurdanb@gazi.edu.tr 
† ozgoren@metu.edu.tr 

simulations were carried out iteratively until the results 
are consistent with the experimental results. 
Keywords: Avoiding a fall, Balance-recovery, PD control, Time-
dependent  control parameters, Least-square method 

I.Giriş 

Denge-kurtarma reaksiyonları bedenin ani dış etkiler 
karşısında kendisini dengede ve güvende tutma çabasıdır. 
Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan, biri tarafından itilme, 
uygunsuz konumlanmış bir cisime takılma veya ani 
ivmelenen araçlar içerisinde düşmeden durabilme gibi 
üstünde çok fazla düşünülmeyen, ancak merkezi sinir 
sistemi (MSS) tarafından başarıyla yerine getirilen denge 
kurtarma reaksiyonları her insanın aşina olduğu 
durumlardır. Ancak bu konudaki bilimsel çalışmalar 
oldukça yenidir; geriye doğru tarandığında son otuz yılı 
kapsamaktadır ve günümüzde insansırobot ve protez 
teknolojilerinin gelişmesine ve insanoğlunun kendi 
doğasına olan ilgisinin artmasına bağlı olarak hız 
kazanmıştır. MSS’nin denge-kurtarma reaksiyonlarındaki 
rolü hakkında ilk görüşleri [1]’de orta koyan yazarlar 
alanın kurucuları olarak kabul edilebilir. 

Denge-kurtarma reaksiyonlarını anlamaya çalışan 
çalışmalar geriye doğru tarandığında iki önemli 
yaklaşımın varlığı fark edilmektedir. Birincisi destek 
yüzeyinin yani ayakta dik durulan yüzeyin sallanmasının 
ardından deneklerin reaksiyonlarının ölçülmesi esasına 
dayanan çalışmalardır. Destek yüzeyinin sallanmasında 
belli başlı iki biçim göze çarpmaktadır, ilki [2]’de olduğu 
gibi deneğin durduğu düzlemin öne arkaya döndürülmesi 
şeklindedir. İkincisi ise [3]’de yapıldığı gibi destek 
yüzeyinin öne arkaya doğrusal olarak kaydırılması 
biçimindedir. [4]’de olduğu gibi kimi araştırmacılar 
karşılaştırma amacı gözeterek her iki yaklaşımı birden 
kullanmışlardır. Destek yüzeyinin sabit tutulup denekler 
itilerek veya dayandıkları destek aniden çekilerek de 
denge-kurtarma reaksiyonları anlaşılmaya çalışılmıştır [5, 
6]. Yukarıda adı geçen örnek çalışmalar ışığında özet 
olarak söylenmesi gereken denge-kurtarma 
reaksiyonlarının anlaşılmasında deneysel çalışmalar 
oldukça önemlidir ancak verilen dış bozucunun 
büyüklüğü, uygulama noktası, yönü, denekler arası 
fiziksel farklar ve deneklerin duygu durumu gibi bir dizi 
değişkenin varlığında sonsuz sayıda deney tasarlamak 
zorunluluğu ve imkansızlığı ortaya çıkmaktadır. Bu 
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noktada deneysel çalışmalara ek olarak yüzler model 
temelli çalışmalara yönelmiştir. 

Denge-kurtarma reaksiyonlarının altında yatan kontrol 
kuralının anlaşılmasında en genel yaklaşım, yukarıda 
bahsedilen şekillerde verilen dış etki karşısında 
deneklerin verdiği cevabın kaydedilmesidir. Ardından 
verilen dış etki ile ortaya çıkan denge kurtarma 
reaksiyonunun önerilen olası kontrol kuralları ile 
benzetiminin yapılmasıdır. Benzetimlerin yapılabilmesi 
içininsan bedeninin uygun şekilde modellenmesi 
gerekmektedir. Önerilen modellerin ve olası kontrol 
kuralınınuygunluğunun değerlendirilmesinde en önemli 
kıstas bilinen fizyolojik gerçeklerle uyumluluklarıdır. 
Örneğin [7]’de, insanın öne arkaya doğru dönebilen 
platform üzerindeki duruşu, bir platform üzerinde 
durmaya çalışan ters sarkaç olarak modellenmiştir.Bu 
modelde önerilen merkezi kontrolcü PID kontroldür ve 
bedenin sabit referens sistemine göre konumunun ve 
üretilen toplam kuvvetin geri bildirildiği varsayılmıştır. 
Bu model ilklerden biri olması ile önemlidir ancak birçok 
açıdan haklı olarak eleştirilmiştir. Eleştiriler, tek 
serbestlik dereceli ters sarkaç modelinin insanı 
betimlemekten uzak oluşu, merkezi kontrol olarak 
önerilen kontrolcünün (PID) fizyolojik yapılarla ifade 
edilemeyecek oluşu ve önerilen modelle elde edilen 
cevabın deneysel verilerle örtüşmemiş oluşudur. 
Ardından gelen çalışmalarda PID konrol fikrinden 
vazgeçilmiş, geri bildirilen bedenin konum ve hız 
bilgisinin merkezi kontrolcü tarafından değerlendirilerek 
eklem torklarına dönüştürüldüğü fikri ortaya atılmıştır [8, 
9].Bu fikir geri bildirilen konum ve hız bilgisinin, MSS 
tarafından belirlendiği varsayılan belirli kazançlarla 
çarpılması şeklinde matematikselleştirilmiştir. Buradaki 
önemli ve açık soru ise merkezi sinir sistemi tarafından 
kazançların nasıl belirlendiğidir. Ani dış etki karşısında 
ortaya çıkan denge-kurtarma reaksiyonlarının bilinen 
kontrol kurallarıyla ifade edilmesinde optimal kontrol 
yöntemleri de önerilmiştir. Bu önerilerin dayanağı 
MSS’nin eyleticilerden ve algılayıcılardangelen artık 
yani aynı bilginin bir çok duyusal organdan farklı 
biçimlerde gelmesi durumuna uygun olarak optimal 
çözümler üretebilmesi gözlemidir. Bu dayanaktan 
hareketle, [10] problemi, doğrusal karesel regülatör 
problemi olarak ele almıştır, [11]’de ise bu çözümün 
ilerisine geçilerek aynı probleme doğrusal olmayan 
dördüncü derece regülatör problemi olarak yaklaşılmıştır. 
Ancak önerilen optimal kontrol modellerine ilişkin en 
temel eleştiri ise optimizasyon kriterlerinin ne olduğuna 
ve nasıl değiştiğine ilişkin yeterince açık kanıtların 
olmayışıdır. 

Yukarıda kısaca verilen arka plan bilgisi ışığında, bu 
çalışmanın amacı öne arkaya döndürme biçiminde verilen 
dış ani denge bozucu hareket karşısında insanın dengesini 
kurtarmak ve korumak amacıyla ortaya koyduğu kontrol 
eyleminin en gerçekçi benzetimini yapabilmektir. Bu 
noktada esas çaba deneysel ve benzetim cevaplarının 

birebir benzemesinden daha çok önerilen kontrol 
kuralının fizyolojik gerçeklerle örtüşmesidir. Bu nedenle 
çalışma, fizyolojik yapılara ve deneysel gözlemlere 
uygun olarak mümkün olan en basit modelleri 
kullanmayı ilke edinmiştir. Merkezi kontrolcü olarak 
belirlenen oransal-türevsel kontrolcü, fizyoloji ile birebir 
uyumludur.  

Sözü edilen uyuma erişilebilinmesi için, klasik 
oransal-türevsel kontrol kuralının deneysel gözlemler 
uyarınca küçük değişimlere uğratılması gerekmiştir. 
Bunlar sıralanacak olursa, birinci olarak, sinyal 
gecikmelerine bağlı olarak ilk 50 ms’de hala statik 
durumdaki kontrol kuralının geçerli olduğu, dolayısıyla 
ilk 50 ms’de kontrolün sabit tork ile sağlandığı kabul 
edilmiştir. Önerilen ikinci değişim ise, zamana bağlı 
kişinin diklik algısının değişebilirliğinin modele dahil 
edilmesidir. [12, 13 ve 14] gibi benzer çalışmalarda ifade 
edildiği şekilde hedeflenen yada arzulanan diklik  
durumu ile algılanan/ölçülen diklik durumu arasındaki 
fark kontrol torku üretiminin temel dinamiği olarak ele 
alınmıştır. Son değişiklik ise denge kurtarma 
reaksiyonlarının kontrolünün modellenmesinde ilk olarak 
kullanılan, ancak mekanik sistemlerde sıkça kullanılan 
oransal-türevsel kontrolün kazançlarının zaman bağımlı 
olarak belirlenmesi ve bu belirlenimin en küçük kareler 
yöntemi kullanılarak deneysel verilereen iyi benzetimi 
sağlayacak şekilde yapılmasıdır. Çalışmanın oransal-
türevsel kontrolün kazançlarının zaman bağımlı olduğu 
iddiası oldukça güçlü ancak henüz tümüyle 
kanıtlanamamış fizyolojik bulgulara dayanmaktadır. Bu 
bulgular [15]’de ifade edildiği gibi denge kurtarma 
reaksiyonları, başlangıç koşulları, geçmiş deneyimler ve 
beklenti/beklentisizlik durumlarına bağlı olarak MSS 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu görevin yerine 
getirilmesinde MSS her an hesap yapmak yerine kişisel 
birikimler sonucu varolmuş duruş stratejileri ve kas 
sinerjileri üzerinde küçük değişimler yapma stratejisi 
geliştirmiştir. Daha sade bir ifade ile, denge kurtarma 
reaksiyonları sadece basit reflekslere (kurulmuş sistem) 
dayalı bir sistem değil, MSS tarafından sürekli denetime 
ve değiştirilmeye açık mekanizmalardır. Ek olarak, 
MSS’in kontrol programı alınan dış etkinin çeşidi ve 
büyüklüğüne göre değişebilmektedir [1, 8].  Aynı 
zamanda, kas-iskelet sistemi geometrisi ile de ilişkilidir 
[16]. 

Yukarıda sözü edilen temel fizyolojik ilkelerle 
uyumluluk ve MSS’nin kontrol üzerindeki zaman bağımlı 
etkisinin değişen kontrol kazançları şekliyle 
modellenmesi ile bu çalışma kapsamında önerilen kontrol 
modeli literatüre katkı sağlayacak özgünlüktedir. Aynı 
zamanda çalışma, kazançların belirlenmesinde kullanılan 
en küçük kareler yöntemi ile de alana yöntemsel bir 
yenilik taşımaktadır. 

II.Araçlar ve Yöntem 

A. Deney ve Araçlar 
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Bu çalışma kapsamında yapılan deneylerde, y ekseni 
etrafında dönebilen bir platform olan özel yapım bir 
düzenek kullanılmıştır. Her bir deney, denekler sözü 
edilen platform üzerinde ayakta dururken yapılmıştır. 
Denek'e uygulanan ani dış etki, platform yaklaşık 600 
ms’lik bir sürede 9 derece döndürülerek oluşturulmuştur. 
Deneyler, birbirine hiç benzemeyen iki erkek ve bir kadın 
gönüllü denek üzerinde yapılmıştır. Erkek gönüllülerden 
ilki 1.65 m boyunda ve 49 kg ağırlığında diğeri ise 
oldukça farklı olarak 1.85 m boyunda ve 92 kg 
ağırlığındadır. Kadın denek ise 1.67 m boyunda ve 59 kg 
ağırlığındadır. Tüm denekler üzerinde durdukları 
platformun hareketi sırasında, mümkün olduğunca adım 
atmaksızın dik konumda dengelerini korumaya 
çalışmaları konusunda bilgilendirilmişlerdir. Uygulanan 
ani dış etki karşısında deneklerin tepkileri, bedenlerinin 
çeşitli noktalarına yerleştirilen üç boyutlu ivme ve açısal 
hız ölçebilen algılayıcılar(Xsens MTx algılayıcılar) 
aracılığıyla kaydedilmiştir. Öne ve arkaya olmak üzere 
belli aralıklarla peş peşe uygulanan ani dış etkilerin 
sırası, deneklerin sezemeyeceği bir karışıklıkta olacak 
biçimdedüzenlenmiştir. Tüm deneklere aynı protokol 
uygulanmıştır. Bu protokole göre, deney platformu, 
denek üzerinde iken öne veya arkaya doğru9 derece ani 
olarak eğilmiş ve ardından 10 saniye beklendikten sonra 
tekrar yatay konuma getirilmiştir. Platformun hareketi ise 
platformun bir parçası olan doğrusal cetvel aracılığı ile 
ölçülmüştür (LVDT Sick-MPA). 

 
B. Biyomekanik Model 

Gerçekte insan bedeni çok serbestlik derecelidir ve 
artıksallık içermesi açısından da geniş hareket yeteneğine 
sahiptir. Bu anlamıyla modellemesi oldukça güçtür. Bu 
nedenle bir kısım kısıtlar koyarak ve bazı basitleştirmeler 
yaparak, büyük oranda insanın hareketini tanımlayacak 
dinamik model geliştirilmesi mümkün olabilmiştir. Bu 
çalışmada, şekil 1’de gösterildiği üzere, insan bedeni, 
yalnızca yanal düzlemde hareket edebilen dört serbestlik 
dereceli bir mekanik sistem olarak modellenmiştir. 

Bu model şu ögelerden oluşmaktadır: baldır çifti, 
uyluk çifti, baş-gövde bileşimi ve kol çifti. Bu modelin 
oluşumunda, ayakların platform üzerinde sabit durduğu, 
çift oluşturan uzuvların birbirine paralel hareket ettikleri 
ve kol çiftinin yalnızca omuzdan hareket ettiği kabul 
edilmiştir. Bu modele göre, beden, ayak bileği, diz, kalça 
ve omuz eklemlerinde yer alan dönel eyleticilerle 
eyletilmektedir. Doğal olarak bu eyleticilerin sağladığı 
torkların bedendeki kas çiftlerinin sağladığı torklarla aynı 
olduğu varsayılmıştır. 

Modelde, kütle ve eylemsizlik momentleri 
, , , 	, , ve , sembolleri ile 

temsil edilmektedir. Alt indisler uzuvların İngilizce 
dilindeki karşılıklarının kısaltmasıdır, ve“sh”, “th”, “tr” 
ve “arm” sırasıyla baldır (shank), uyluk (thigh), gövde 
(trunk) ve kolları (arms) temsil etmektedir. Benzer 
şekilde, , , ise uzuv uzunluklarını ve  ise 

kalça ekleminden omuz köküne kadar olan uzunluğu 
ifade etmektedir. , ,  ve ise uzuvların kütle 
merkezinin ekleme olan uzaklığıdır. Uzuvların kütle 
merkezlerinin konumu, , , ve ile 
gösterilmektedir.  

 
Şekil.1. Hareketli platform üzerinde dik durmaya çalışan insan modeli 

Denekler dengelerini sağlamak için ayak bileği, diz, 
kalça ve omuz eklemlerinde yer alan dönel eyleticilerle 
üretildiği varsayılan , 	,  ve  
torklarını kullanmaktadırlar. Beden uzuvlarının (baldır 
çifti, uyluk çifti, baş-gövde bileşimi ve kol çifti) hareketi 

sırasıyla yere göre dikey eksenden ( ) ölçülen , 
,  ve açılarıyla belirlenmekte, 

dolayısıyla hareket denklemi de bu açılar cinsinden 
türetilmektedir. Son olarak, dinamik denklemlere dahil 
olan , platformun zamana bağlı belirlenmiş 
hareketini ifade etmektedir. Yine platformla ilgili ve  
sabitleri ise özel imalat platformun dinamiğine ilişkin 
verilerdir.  

Sistemin hareket denklemi, Lagrange yöntemi 
kullanılarak elde edilmiştir.Eylemsizlik momentleri 
[17]’de önerilen yönteme göre hesaplanmıştır ve uzuv 
uzunlukları [18]’deki genelleştirilmiş ölçüler üzerinden 
alınmış ayrıca denekler üzerinden ölçüm yapılmamıştır. 

Sistemin hareket denklemi kapalı formda 
aşağıdakibiçimde ifade edilebilmektedir. Hareket 
denklemlerinin çıkarılışı için Ek 1’e bakılabilir. 
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, , , 		(1) 

ile gösterilen genelleştirilmiş torkların açık ifadesi ise 
Denklem 2’de verilmektedir. 
 

     (2) 

III.Varsayılan Kontrol Kuralı 

A. Fizyolojik Arka plan 
Denge kurtarma reaksiyonlarını modellediği 

düşünülerek önerilen kontrol kuralının anlaşılabilmesi 
açısından kısacada olsa fizyolojik arka plandan söz 
edilmesi gerekmektedir. Şekil. 2.’de gösterilen şema 
genel olarak insanın hareketi için esas teşkil eden 
elemanları içermektedir. [19] temel kaynağı üzerinden 
MSS’nin spinal kanal, beyin kökü ve üst beyin 
yapılarından oluştuğu (serebral korteks, serebellum ve 
basal ganglia) söylenebilir.Bu elemanlar genel olarak 
hareketden sorumlu olmakla beraber doğal olarak denge-
kurtarma reaksiyonlarının başarılmasından da 
sorumludurlar. Gerçekte üst beyin organları arasındaki 
bilgi alış verişi şekil. 2.’de gösterildiğinden daha 
karmaşıktır ve tüm akış thalamus üzerinden 
yapılmaktadır. Anlaşılırlığı artırmak açısından yapılan 
basitleştirme ile thalamus şematik gösterime dahil 
edilmemiştir. En altda spinal kanal deriden, eklemlerden 
ve kaslardan gelen duyusal bilgiyi toplamaktadır; 
bununla beraber yapısında hem gönüllü hem de refleks 
hareketlerden sorumlu motor neronları barındırmaktadır. 
Beyin kökü inen ve çıkan yolaklar içermektedir. Bu 
yolaklar duyusal ve motor bilginin MSS’nin diğer 
bölümlerine taşınmasından sorumludur.Serebellum derin-
duyusal girdileri spinal kanaldan, motor bilgileri serebral 
korteksden ve denge ile girdileri iç kulakda bulunan 
vestibüler organlardan almaktadır. Bu organlar duruşun 
korunmasında ve baş-göz koordinasyonunun 
sağlanmasında son derece önemlidir. Basal ganglia’nın 
dört çekirdeği ise hareketin kontrolünde önemli rol 
üstlenmektedir, ancak enterasan olarak spinal kanal ile 
basal ganglia çekirdekleri arasında direkt bir bilgi alış 
verişi bulunmamaktadır.Bu çekirdekler birincil girdilerini 
serebral korteksden alır ve çıktılarını beyin köküne 
gönderirler. serebral korteks olarak adlandırılan bölge 
beynin tüm yüzeyidir ve birçok alanı birincil olarak 
duyusal girdilerin işlenmesinde ve motor komutların 
dağıtımında görevlidir. 

Gerçekte, çevresel sinir sistemine dahil olarak 
sınıflandırılan kaslar ve tendonlar, şekil. 2’de görüleceği 
gibi MSS’ne dahil edilerek kontrol algoritmasının ürettiği 
kontrol girdisinin tekilliğinin sağlanması hedeflenmiştir. 
Şekil. 2’de yeşil çerçeve ile gösterilen MSS’nin çıktısı 
yani kontrol girişi Denklem 1’de gösterilen 

genelleştirilmiş tork  olarak kabul edilebilir. Bu 
yaklaşımın bir basitleştirme olduğu ancak genel anlamda 
sonuçlara olumsuz bir etkisinin olmadığının tekrar 
edilmesinde yarar görülmektedir. 

 

 
Şekil.2. Merkezi Sinir Sisteminin Şematik Gösterimi 

B. Kontrol Kuralının Tanımlanması 
Denge-kurtarma reksiyonları sırasında MSS’nin 

uyguladığı varsayılan kontrol kuralı, yukarıda oldukça 
kısa baksedilen, bilinen fizyolojik gerçeklerle uyumlu 
olması gözetilerek sabit referans girdili oransal-
türevselkontrol biçimindeönerilmiştir. Ayrıca, mekanik 
modeldeki dört dönel eyleticinin hepsinin aynı kontrol 
kuralıyla fakat birbirlerinden bağımsız olarak 
sürüldükleri varsayılmıştır. Bu konuda yapılan önemli bir 
varsayım da, bedendeki hareket ve kuvvet sensörlerinin 
doğrusal, hatasız ve gecikmesiz olduklarıdır. Öte yandan, 
deneysel gözlemler,önerilen kontrol kuralının 
parametrelerinin (oransal ve türevsel kazançlar ile 
referans değerlerinin) uyarlamalıolması gereğini ortaya 
koymuştur. Yine deneysel gözlemlere göre, denekler, ilk 
50 ms içinde fizyolojik tepkisizlik göstermiş ve 
eklemlerine aşağı yukarı sabit torklar uygulamışlardır. 
Dolayısıyla, bilgisayar benzetimleri, deneysel sonuçlarla 
uyumlu olabilmeleri için bu özellikler dikkate alınarak 
yenilemeli olarak yapılmıştır.  

Yukarıdaki paragrafta özetlenen kontrol kuralının 
detayları şekil 3.’de görülmektedir. Burada MSS’nin 
çıktısı olan motor komutu kas-iskelet sisteminin girdisi 
olarak görülmektedir. ve pozisyon ve hız vektörlerini 
tanımlamaktadır ve beden sensörlerinin hatasız işlediği 
kabulü ile yere göre ölçülmüş değerleri gösterdikleri 
varsayılmaktadır.Daha önce ifade edildiği üzere, seçilen 
stratejinin ve kas sinerjilerinin yani hangi kasların hangi 
sıra ile hareket ettirileceğinin MSS tarafından 
ayarlanabilir olduğu genel yargısı uyarınca, bu çalışmada 
motor komut basitçe aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

 
   (3)  

Burada,  
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0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

   (4) 

ve  
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

   (5) 

 

 
Şekil.3. Denge-kurtarma reaksiyonlarının kontrolünün blok diagram 

olarak basitleştirilmesi 

Denklem 4 ve 5 zamana bağımlı geri besleme kontrol 
kazanç matrislerini ifade etmektedir. Bu kazançların 
belirlenmesinde, MSS, bedensel ve çevresel duyumları, 
geçmiş deneyimleri, beklenti ve uyum süreçlerini göz 
önüne almaktadır.Bir anlamda, Kazanç matrislerinin 
etkili ve yeterli seçimi denge-kurtarma stratejisini 
belirlemektir.Benzer biçimde, hedeflenen veya arzulanan 
denge konumu ‘de zamana bağımlıdır ve denge 
kurtarma eyleminin sürdüğü kısa süreçte bile değişime 
uğrayabilmektedir. Örneğin, bu çalışma kapsamında 
yapılan deneylerde, deneklerin başlangıç ve bitişdeki 
referans açıları birbirinden farklı olmuştur. Ayrıca her bir 
denemede bir diğer denemeden farklı referans açıları 
belirlenmiştir. Bu gözlem, çalışmanın referans açısı 
değerlerinin değişkenliği iddiasına gerekçe olmuştur. 

Bu çalışmada, algılayıcıların ve eyleticilerin iç 
dinamikleri önemsenmeyerek, hatasız çalıştıkları 
varsayımı yapılmıştır. Benzer şekilde, ilk 50 ms’deki 
gecikme istisnası dışında tüm algılayıcılardan kaynaklı 
gecikmeler ihmal edilmiştir. Bu varsayımlarınçalışmanın 
bütününe (önerilen kontrol kuralın çalışmasına) olumsuz 
bir etki yapmayacağı düşünülmektedir ve özellikle 
bilgisayar benzetimleri konusunda getirecekleri karmaşa 
nedeniyle gecikmelerin modele etkisi ihmal edilmiştir. 
İlk 50 ms’deki gecikmenin modele dahil edilmesinde ise 
[20]’de ifade edildiği gibi denge-kurtarma 
reaksiyonlarının erken fazları daha otomatik cevaplar 
içermekte ardından reaksiyonun şekillendirilmesinde üst 
beyin fonksiyonlarının etkisi gözlenmektedir. Bu önemli 
bilgi ve ayrım nedeniyle ortaya konulan kontrol 
modelinde ilk 50 ms kişiden kişiye farklılık gösterebilen 
sabit torkla ifade edilmiştir. 

C. Kontrol Parametrelerinin Tanımlanması: En Küçük 
Kareler Yöntemi 

Kontrol parametrelerinin tanımlanmasında, [21]’de 
anlatılan doğrusal eşitlik kümelerinin çözümünde 
kullanılan en küçük kareler yönteminin parametre 
tanımlanmasında kullanılabileceği fikrinden hareket 
edilmiştir.  

Bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan, insanın 
hareket eden platform üzerindeki davranışını betimleyen 
dört serbestlik dereceli modelin Denklem 1’de gösterilen 
sol taraf, deneysel veriler ve kişilere özgü model 
parametreleri ile değerlendirilerek, modele dayalı kontrol 
torkları elde edilebilmektedir. Bu durumda,Denklem 3 ile 
ortaya konulan kontrol modelinin kazançlar dışındaki 
tüm bileşenleri bilinebilmektedir. Denklem 3 şöyle de 
yazılabilir: 

u

u
u
u
u

K t θ θ _ t K t θ

K t θ θ _ t K t θ

K t θ θ _ t K t θ

K t θ θ _ t K t θ

(6)  

Denklem 6’daki alt indisler uzuv ve eklemlerin 
İngilizce dilindeki karşılıklarının kısaltmasıdır, ve “sh”, 
“th”, “tr” ve “arm”sırasıyla baldır, uyluk,gövde ve 
kolları“A”, “K”, “H” ve “S” ise sırasıyla ayak bileği, diz, 
kalça ve omuz eklemlerini temsil etmektedir. ’nun her 
bir bileşeni için örneğin Denklem 7’deki gibi ifadeler 
yazılabilir. 

u θ θ t θ
K t
K t

  (7) 

Denklem 7,j eklem numarasını göstermek üzere 
aşağıdaki gibi genelleştirilebilir. 
u φ K      (8) 
Denklem 8'deki  ifadesi regresyon modeli 

olarak adlandırılmaktadır [21]. Burada  bilinen 
regresyon değişkenlerini içeren regresyon vektörüdür. 

ise bilinen deneysel verilerle modelden üretilmiş 
kontrol değişkenlerini içeren vektördür. K bilinmeyen 
kazanç katsayıları matrisini ifade etmektedir. K’nın 
bulunması için istenilen aralıktaki ardarda gelen tüm 
veriler şu şekilde ifade edilebilir. 

 

⋮
…

⋮ ⋱ ⋮
…

⋮  

 
Bu noktada, hata vektörü ΦΚ 

tanımlanmaktadır. Dolayısıyla hataların karelerini 
topluca içermek üzereaşağıdaki fonksiyon tanımlanabilir. 

 
Κ      (9) 

 
Hata karesi fonksiyonunun daha açık formu 

ise 	 olur ve minimize etmek 
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üzere türevi alınarak normal eşitlik denilen aşağıdaki 
denklem elde edilir: 

 

2 2 0 

 
Bu formun sadeleşmiş biçimi ise Denklem 10’daki gibi 
yazılabilir. 
 

     (10) 
 

Bilinmeyen parametreleri içeren K matrisi, Denklem 
10'dan aşağıdaki ifadeyle elde edilir. 

 
    (11) 

 
Böylece, kontrol parametrelerinin nasıl uyarlandıkları 

da ortaya çıkmış olur. Ancak bu noktada, uyarlamaların 
deneysel sonuçların gözle incelenerek uygun parçalara 
bölünmesi ile yapılabildiği hatırlatılmalıdır. Gözle 
inceleme sırasında öncelikle deneysel verideki dönüş 
noktaları bölüntü sınırları olarak belirlenmiş, benzetim 
programı koşturulmuş ardından benzetim ile deneysel 
veri arasındaki benzerlik kriterleri gözlenmiş ve 
belirlenen uygunluk kriteri elde edilene kadar denemelere 

devam edilmiştir. Devam edilirken ilk belirlenen 
sınırların zaman zaman artırılması veya daraltılması 
şeklinde tamamen sezgisel/deneme-yanılmaya dayalı bir 
süreç izlenmiştir. Uygunluk kriteri ise, en başta benzetim 
ile deneysel veri arasındaki farkın kollar dışındaki 
uzuvlarda 0.5 derece kollarda ise 2 derece olmasışeklinde 
belirlenmiş ancak bu kriter tamamen keyfi olarak 
belirlendiği için zaman zaman özellikle hareketin ilk 
fazlarında hafifçe esnetilebilmiştir.Buna göre her bir 
bölüntü içinkazanç katsayı değerleri hesaplanmış ve 
böylece kazançların zamana bağımlı ilişkisi ortaya 
çıkarılmıştır. 

IV. Önerilen Kontrol Kuralının Geçerliliğine İlişkin 
Bir Örnek 

Yukarıda önerilen kontrol kuralının geçerliliğine 
ilişkin bir örnek aşağıda sunulmaktadır. Deneysel verinin 
tümünün bu bildiri kapsamında değerlendirilmesi gerek 
içerik uyumsuzluğu nedeniyle gerekse yer kısıtı 
nedeniyle mümkün olamamıştır. Aşağıda sırasıyla 
sunulan Şekil4, Şekil 5 ve Şekil 6 deney ve benzetim 
sonuçları arasında oldukça yüksek bir uyum sağlandığını 
göstermektedir. 

 
Şekil 4 Denge-kurtarma reaksiyonu sırasında modele dahil edilen uzuvların pozisyon değişimi ve benzetim sonuçları ile karşılaştırılması 
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Şekil 5 En küçük kareler yönteminin belirlenen aralıklarda uygulanması sonucu elde edilen kontrol kazanç değerleri ve referans açılar 

 
Şekil 6. Model baz alınarak, benzetim sonucu verilerle ve deneysel verilerle hesaplanan tork değerlerinin karşılaştırılması 

Şekil. 4.’de en küçük kareler yöntemi ile belirlenen 
kontrol kazançları ile yapılan benzetim ile deneysel 
verilerin karşılaştırılması görülmektedir. Baldır ve 
gövdenin hareketinde benzetim ile deneysel veri 
arasındaki fark 0.5derecearasında, uyluk için 
0.75dereceve kollar için ise 2 derece olarak 

görülmektedir. Kollardaki hareketin yaklaşık 30-60 
derece mertebelerine çıktığı düşünüldüğünde 2 
derecelik hata yüksek görülmeyebilir. 

En küçük kareler yöntemi kullanılarak bulunan kontrol 
kazançları ve benzetimlerin başında belirlenen  
değerleri, Şekil 5’de görülmektedir.En alt satırda görülen 

θ değeri ilk 50ms’da başlangıç değerine eşit devam 
etmiştir. Bu zaman içerisinde deneğin hala kendini 
duruyor sandığı zannedilmektedir çünkü denge kurtarma 
yönünün aksi yönde bir hareket yani verilen dış bozucu 
yönünde bir sürüklenme gözlenmiştir. Verilen dış etkinin 
sürdüğü 600 ms boyunca değerinin başlangıç noktası 
ile son denge noktası arasında doğrusal olarak değiştiği 
varsayılmıştır. Platformun hareketi sonlandığında yani 
verilen dış bozucu etkisi ortadan kalktığında ise deneğin 
yeni belirlediği denge noktasında durmak üzere kendini 
ayarladığı düşünülmüştür. İlk 600 ms boyunca 
kazançlardaki değişimin sık sık olduğu daha sonrasında 

206



UluslararasıKatılımlı 17. MakinaTeorisiSempozyumu, ˙İzmir, 14-17 Haziran 2015  

   
 

ise sabit kazançlarla hareket edildiği de önemli bir 
gözlemdir. 

Şekil 6’da benzetim verileriyle ve deneysel verilerle, 
modelin sistem denklemleri kullanılarak yapılan tork 
hesapları karşılaştırılmaktadır. Her nekadar şekilsel 
olarak torkların birbiriyle uyumlu olduğu görülse bile 
gerçekte özellikle hareketin ilk zamanlarında torkların 
büyüklükleri birbirinden farklıdır. Bu farkların hatanın 
derecesinin anlaşılması açısından bilinmesinde fayda 
vardır.Sırasıyla hatalar, torkların en büyük değerleri 
arasındaki farklar baz alınarak değerlendirildiğinde baldır 
için% 2.0165, uyluk için%2.4402, gövde için% 2.7695ve 
kollar için ise %3.4366 olarak hesaplanmıştır. Ortaya 
çıkan hatanın nedeni, hız ve ivme değerlerinin yeterince 
iyi tahmin edilememesidir. Ancak maksimum tork 
büyüklüklerinde şekilde görülen hatalara rağmen 
torkların yön ve zamanlama açısından tutarlı 
olması,ortaya konulan kontrol kuralının geçerliliği 
açısından önemli bulunmaktadır. Deneysel veri ile 
benzetim sonucu elde edilen verilerin uyumu parametre 
seçimlerinin doğruyapıldığının göstergesidir. 

V. Sonuçlar 

Mekanik modeldeki ve sensörlerdeki basitleştirici ve 
idealleştirici varsayımlara rağmen, deney ve benzetim 
sonuçları arasında oldukça yüksek bir uyum sağlanmıştır. 
Bu uyum, önerilen kontrol kuralını doğrular niteliktedir. 
Bununla birlikte, şu an itibariyle, kontrol parametreleri 
ancak deneysel sonuçlara bakılarak uyarlanabilmektedir. 
Henüz, bu parametrelerin merkezi kontrolcu tarafından 
nasıl bir kurala göre otonom olarak uyarlanacakları 
belirlenememiştir. Ne var ki, böyle bir kuralı belirlemek 
pek de kolay değildir, çünkü çevre koşulları, öğrenme, 
fizyolojik durum ve psikolojik durum gibi faktörler işin 
içine girmektedir. Dolayısıyla, bu bildiride sunulan 
çalışma bir ön çalışmadır ve gelişmeye açıktır. 
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Ek 1. Biyomekanik Model Sistem Denklemlerinin Türetilmesi: 
 
Bu modelde, kütle ve eylemsizlik momentleri , , , 	, , ve , sembolleri ile temsil edilmektedir. Alt indisler uzuvların İngilizce 
dilindeki karşılıklarının kısaltmasıdır, ve “sh”, “th”, “tr” ve “arm” sırasıyla baldır, uyluk, gövde ve kolları temsil etmektedir. Benzer şekilde, 

, , ise uzuv uzunluklarını ve  ise kalça ekleminden omuz köküne kadar olan uzunluğu ifade etmektedir. , ,  ve ise uzuvların 
kütle merkezinin ekleme olan uzaklığıdır. Uzuvların kütle merkezlerinin konumu, , , ve ile gösterilmektedir. Denekler dengelerini 
sağlamak için ayak bileği, diz, kalça ve omuz eklemlerinde yer alan dönel eyleticilerle üretildiği varsayılan , 	,  ve  torklarını 

kullanmaktadırlar. Beden uzuvlarının (baldır çifti, uyluk çifti, baş-gövde bileşimi ve kol çifti) hareketi sırasıyla yere göre dikey eksenden ( ) ölçülen 
,  ,  ve açılarıyla belirlenmekte, dolayısıyla hareket denklemi de bu açılar cinsinden türetilmektedir. Son olarak, dinamik 

denklemlere dahil olan , platformun zamana bağlı belirlenmiş hareketini ifade etmektedir. Yine platformla ilgili  sabitleri ise özel imalat 
platformun dinamiğine ilişkin verilerdir.  
 
Konum denklemleri aşağıda verilen sistemin hareket denklemi, Lagrange yöntemi kullanılarak elde edilmektedir. 
 

⁄  

⁄  

⁄  

⁄  

⁄

 
 
Sistemin hareketini ifade etmek üzere elde edilen dört denklem takımı aşağıda görülmektedir.  
 

cos
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sin sin
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cos sin sin T  
 
Bu dört denklem takımı, kapalı ve kısa biçimde aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
 

, , ,          (E.1) 
 
Burada  durum değişkenleri vektörüdür; 	 ise genelleştirilmiş tork vektörüdür. 
Kütle matrisi M’in terimleri ise aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 
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Merkezkaç ve Coriolis kuvvetleri matrisinin bileşenleri ise şunlardır: 
 

0 
 

 
 

 
 

 
0

0
0

0

 

 
Platformun hareket ettirilmesine bağlı olarak oluşan dış denge bozucu etkinin, kareket denklemine etkisini gösteren matris bileşenleri ise aşağıda 
listendiği gibidir. 
 
D cos sin  

cos  

sin  
 
D cos sin

cos sin  
 
D cos sin

cos sin  
 

D cos sin cos sin  
 
Yerçekimine bağlı oluşan terimlerin vektör bileşenleri de sırasıyla aşağıdaki gibidir. 
 
G sin sin  
G sin  
G sin  
G sin  
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Ani bir dış etki karşısında dik duruş dengesini sağlayan kontrol parametreleri 
için merkezi sinir sistemi tarafından kullanılan olası uyarlama kuralı hakkında 
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Özet— Bu çalışma, ani bir dış etki karşısında insanın dik 
duruşunu nasıl kontrol ettiğine ilişkin önerilen ve 
deneysel doğrulaması yapılan kontrol kuralının 
çalışıldığı makalenin, ortaya koyduğu yeni sorulara 
cevap aramaktadır. Bir önceki makalede ileri sürülen 
kontrol kuralı, bilinen fizyolojik gerçeklerle uyumlu 
olması gözetilerek sabit referans girdili oransal-türevsel 
kontrol biçiminde önerilmiştir. Ayrıca, mekanik 
modeldeki dört dönel eyleticinin hepsinin aynı kontrol 
kuralıyla fakat birbirlerinden bağımsız olarak 
sürüldükleri varsayılmıştır. Önerilen kontrol kuralı, 
mekanik modeldeki ve sensörlerdeki basitleştirici ve 
idealleştirici varsayımlara rağmen, deney ve benzetim 
sonuçları arasında oldukça yüksek bir uyum 
gösterebilmiştir. Dolayısıyla, bu kontrol kuralının geçerli 
olduğu söylenebilir. Ancak, önceki çalışmada, uyarlamalı 
olması gereken kontrol parametrelerinin uyarlamaları 
ancak deneysel sonuçlara bakılarak yapılabilmiştir. Oysa 
gerçekte, bu parametrelerin uyarlamaları, merkezi bir 
kontrolcu (merkezi sinir sistemi) tarafından belli bir 
kurala göre otonom olarak yapılmaktadır. Bu uyarlama 
kuralının ne olabileceğinin araştırılmasına ise bu 
çalışma ile başlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Düşmeden kaçınma, Denge kurtarma, Oransal-
Türevsel kontrol, Zaman bağımlı kontrol parametreleri, En küçük kareler 
yöntemi 

Abstract— This article is the second part of the study 
about a proposed control law, which is used by human 
beings to keep their balance under the effect of suddenly 
occurring external disturbances.  In this article, the 
answers are sought to the new questions revealed by the 
previous article. The control law in the previous article 
was proposed as PD control, because it had to be 
compatible with physiological facts. Additionally, four 
rotational actuators in the mechanical model are driven 
with the same control law but they are assumed to be 
driven independently from each other. Although there are 
some simplification and idealization on the model and 
sensors, the proposed control law is able to demonstrate 
a very satisfactory match between the experimental and 
simulation results.  Therefore, it can be said that the 
proposed control law is valid. However, in the previous 
article, the selection of the adaptive parameters depends 
on the visual inspection of the experimental data. An 
investigation about a possible adaptation law for the 
adaptive parameters is the main topic of this article. 

Keywords: Avoiding a fall, Balance-recovery, PD control, Time-
dependent control parameters, Least-square method 

I. Giriş 

Deneysel veriler analiz edildiğinde, her bir deneğin ani 
dış etki karşısında verdiği cevapların kendilerine özgü 
örüntüler içerdiği gözlenmiştir. Bu örüntüler, tüm 
denekler için ortaklaştırılabilecek bazı nitelikler 
barındırmakla beraber denekden deneğe bariz farklar da 
göstermektedir. Bu gözlem, deneklerin yetişkin yaşa 
gelene kadar maruz kaldıkları etkilenişler uyarınca bir 
denge kurtarma stratejisi belirlediği ve ortaya çıkan her 
yeni durumda, bu stratejiyi beden-konum gözlemi ile 
yeni duruma uyarladıklarının düşünülmesine neden 
olmuştur. Sözü edilen deneysel gözlemler bu konuda 
taranan yayınlar ile uyumludur [1, 2, 3 ve 4]  

[5]’de ifade edildiği gibi, belirli bir motor görevin 
yerine getirilebilmesi için, kas sinerjileri denilen çeşitli 
kas gruplarının değişen oranlarda etkinleştirilmesine 
gerek duyulmaktadır. Kas sinerjilerinin varlığı, denge 
kurtarma reaksiyonlarında ortaya çıkan örüntünün nedeni 
olarak düşünülmektedir. MSS’nin denge kurtarma 
reaksiyonlarına katılımı iddiasını destekleyen çalışmalar 
[1, 2, 3 ve 4] ve deneysel gözlemlerden hareketle, bir 
önceki çalışmada önerilen kontrol kuralı, uyarlanabilir 
kazanç ve referans denge konumu ile kontrol komut 
sinyalinin oluşturduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada 
ise, yapılan deneylerde hem denekler arasında, hem de 
her bir deneğin kendisinin her bir denemesinde ortaya 
çıkan kazanç değişimleri arasında bir ilişki aranmaktadır. 

Bu çalışmanın temel tezi, çalışma kapsamında yapılan 
deneylerde, tanımlanmış görev olan destek yüzeyinin öne 
arkaya ani olarak döndürülmesi sırasında dengenin 
sağlanmasının, kazançların küçük değişimleri sonucu 
mümkün olabileceğidir. Bu iddianın, benzetimlerin 
karşılaştırılması yoluyla ve benzetimleri destekleyecek 
istatistiksel yöntem kullanılarak kanıtlanmaya çalışılması 
çalışmada izlenecek yol olarak belirlenmiştir. Bu 
çalışmanın iddiasının fizyolojik arka planı [6]’da 
çalışılmıştır. Ayakta dik duruşun ve yürüyüşün, genel 
anlamda hareketin kontrolü, kapalı döngü bir kontrol 
sisteminin marifetidir ve hemen hemen her canlının 
kontrol sistemi, kontrol parametrelerinin küçük 
değişimleri ile sağlanmaktadır [6]. 
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Çalışmanın kendi içinde bir bütünlük taşıması 
açısından, hemen bu bölümün ardından "Araçlar ve 
Yöntem" ana başlığı altında, sırasıyla deney ve 
araçlardan, önerilen biyomekanik modelden ve önerilen 
kontrol kuralından bahsedilecektir. Daha sonraki başlık 
"Otomatik Denge Kurtarma Cevaplarında Örüntüler" 
olacaktır. Bu ana başlık altında kısa bir teorik arka plan 
bilgisi ve benzetim sonuçları verilecektir. Benzetim 
sonuçlarının, deneysel veride gözlenen örüntüyü taklit 
etme becerisinin arkasında her bir deneğin her bir 
deneysel veri seti için kontrol parametrelerinin uygun 
belirlenmiş olması yatmaktadır. Bu noktadan sonra, 
denemeler arasındaki parametre değişim oranları 
incelenerek, parametrelerin alt-üst limitleri belirlenmiştir. 
Aynı zamanda, bundan sonra başlangıç koşulu olarak 
isimlendirilecek olan her bir deneme başlangıcında 
deneklerin mekanik modelde yer alan uzuvlarının yere 
göre yaptığı açıların alt-üst limitleri de belirlenmiştir. Bu 
veriler yoluyla denekler arasında ve deneklerin kendi 
içlerinde benzerlikler aranarak sunulmaktadır. Ardından, 
"Otonom Kural Aranması: Monte Carlo Benzetimi" 
başlıklı bölüm gelmektedir. Bu bölümde, deneysel olarak 
belirlenen başlangıç koşulları limitleri içerisinde kalacak 
şekilde, bir dizi rastgele başlangıç koşulu ve bir önceki 
bölümde deneysel veri setlerine uyum sağlayacak şekilde 
belirlenen parametre kümelerinin yine rastgele 
seçimlerine dayanan yeni benzetimler yapılmıştır. 
Yapılan yeni rastgele başlangıç koşullarına dayalı 
benzetimlerde de aynı örüntü yapısı elde edilerek, 
sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bildiri, 
sonuçların değerlendirilerek tartışıldığı, "Sonuç ve 
Tartışma" bölümüyle bitmektedir.  

II. Araçlar ve Yöntem 

A. Deney ve Araçlar 
Bu çalışmanın ilk bölümünde anlatıldığı için 

detaylarına çok girmeksizin, konunun bütünlüğünün 
bozulmaması açısından yapılan deney ve deneklerden 
kısaca bahsedilmesi yararlı görülmüştür. Yapılan 
deneyde, y ekseni etrafında dönebilen bir platform 
üzerinde denekler ayakta dururken, platform deneklerin 
bilmediği bir yön ve zamanda hareket ettirilerek 
deneklerin kinematik tepkileri ölçülmüştür. Deneklere 
uygulanan ani dış etki, platform yaklaşık 600 ms’lik bir 
sürede 9 derece döndürülerek oluşturulmuştur. Deneyler, 
birbirine hiç benzemeyen iki erkek ve bir kadın gönüllü 
denek üzerinde yapılmıştır. Erkek gönüllülerden ilki 1.65 
m boyunda ve 49 kg ağırlığında diğeri ise oldukça farklı 
olarak 1.85 m boyunda ve 92 kg ağırlığındadır. Kadın 
denek ise 1.67 m boyunda ve 59 kg ağırlığındadır. Tüm 
denekler üzerinde durdukları platformun hareketi 
sırasında, mümkün olduğunca adım atmaksızın dik 
konumda dengelerini korumaya çalışmaları konusunda 
bilgilendirilmişlerdir. Öne ve arkaya olmak üzere belli 
aralıklarla peş peşe uygulanan ani dış etkilerin sırası, 
deneklerin sezemeyeceği bir karışıklıkta olacak biçimde 

düzenlenmiştir. Tüm deneklere aynı protokol 
uygulanmıştır. Bu protokole göre, deney platformu, 
denek üzerinde iken öne veya arkaya doğru 9 derece ani 
olarak eğilmiş ve ardından 10 saniye beklendikten sonra 
tekrar yatay konuma getirilmiştir. 

 
B. Biyomekanik Model 

Bu çalışma kapsamında, insan bedeni, yalnızca yanal 
düzlemde hareket edebilen dört serbestlik dereceli bir 
mekanik sistem olarak modellenmiştir. Bu model şu 
ögelerden oluşmaktadır: baldır çifti, uyluk çifti, baş-
gövde bileşimi ve kol çifti. Bu modelin oluşumunda, 
ayakların platform üzerinde sabit durduğu, çift oluşturan 
uzuvların birbirine paralel hareket ettikleri ve kol çiftinin 
yalnızca omuzdan hareket ettiği kabul edilmiştir. Bu 
modele göre, beden, ayak bileği, diz, kalça ve omuz 
eklemlerinde yer alan dönel eyleticilerle eyletilmektedir. 
Doğal olarak bu eyleticilerin sağladığı torkların 
bedendeki kas çiftlerinin sağladığı torklarla aynı olduğu 
varsayılmıştır. 

 
C. Önerilen Kontrol Kuralı 

 
, , , 			(1) 

Denklem 1, sistemin hareket denklemini göstermektedir. 
Burada kontrol girişi olan , genelleştirilmiş torklar 
şeklinde ifade edilmektedir. MSS tarafından 
uyarlanabildiği bilinen, kontrol girişi  aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır. 
 
	    (2) 
 
Burada 	 ve  zamana bağımlı geri besleme 
kontrol kazanç matrislerini ifade etmektedir. Bu 
kazançların belirlenmesinde, MSS, bedensel ve çevresel 
duyumları, geçmiş deneyimleri, beklenti ve uyum 
süreçlerini göz önüne almaktadır. Bir anlamda, kazanç 
matrislerinin etkili ve yeterli seçimi denge-kurtarma 
stratejisini belirlemektir. Benzer biçimde, hedeflenen 
veya arzulanan denge konumu olan 	 de, kontrol 
kazançları kadar olmasa da, bir miktar zamana bağımlıdır 
ve denge kurtarma eyleminin sürdüğü kısa süreçte bile 
değişime uğrayabilmektedir. 

III. Otomatik Denge Kurtarma Cevap Örüntüleri 

Merkezi sinir sisteminin dengenin sayısız çeşitlilikte 
bozulmasına rağmen nasıl olup da dengeyi korumayı 
başarabildiği oldukça ilginç ve henüz tümüyle 
aydınlatılamamış bir problem olarak durmaktadır. Giriş 
bölümünde kısaca söz edildiği gibi kişilere özgü davranış 
örüntüleri mevcuttur, yani kişiler benzer dış etkilere 
maruz kaldıklarında benzer cevaplar üretirler. Ancak 
deneysel gözlemlere ve daha önce yapılan çalışmalara, 
örneğin [3]’e, dayanarak bahsedilen örüntülerin, verilen 
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dış etkinin büyüklüğüne ve çeşidine bağlı olarak değiştiği 
bilinmektedir. Aynı şekilde kişilere özgü örüntülerin kas-
iskelet sistemi geometrisi ile ilgili olduğunu gösteren 
çalışmalarda yapılmıştır [7]. 

Örüntülerin varlığı, öğrenilmiş bir kontrol kuralının ve 
bu kontrol kuralının parametrelerinin küçük değişimleri 
ile denge kurtarma reaksiyonlarının yönetilebileceğini 
göstermesi açısından oldukça önemlidir. Davranış 
örüntülerinin özellikleri [8]’de dört ana başlık altında 
özetlenmektedir. Birinci olarak, davranış örüntüleri, içsel 
değişkenler tarafından belirlenmektedir ve bu belirlenim 
örüntülerin değişen koşullara rağmen neredeyse 
değişmezliğini temin etmektedir. İkinci olarak, MSS 
duyusal ve motor bilgi ile beslenmekte ve bu bilgi 
üzerinden sistemin davranışını belirleyecek gerekli ve 
yeter en küçük durum değişkenleri kümesini 
üretmektedir. Durum değişkenlerinin belirlenmesi 
sürecinin dinamik bir sistem olarak modellenebileceği 
düşünülürse, bu sistemi etkileyecek, bedenin fiziksel 
dinamiği, bedenin malzeme özelliği, içsel duyusal 
girdiler (korku, heyecan vb.) gibi birçok faktörün olduğu 
görülecektir. Üçüncü özellik, MSS oldukça değişken 
duyusal girdiler, karmaşık ve hızla değişebilen doğal 
çevre koşulları ile çok geniş bir şekilde ilişkilidir. Son 
özellik olarak ise, davranış örüntüsünün karmaşıklığı 
kararlı veya kararsız doğrusal veya doğrusal olmayan 
dinamik yapılardan üretilmiş olabilmektedir.  

Bu çalışmada davranış örüntüsü kavramının 
anlaşılması için gösterilen çabanın altında, çalışmanın 
temel tezi olan bu örüntüsünün MSS tarafından nasıl 
oluşturulduğu ve otonom bir kural tanımlanıp 
tanımlanamayacağı sorusu yatmaktadır. Sırasıyla Şekil 1, 
Şekil 2, ve Şekil 3’de her bir denek’in öne ve arkaya 
denemelerde gösterdikleri duruş örüntüleri ve bu 
örüntünün benzetim yoluyla oluşturulmuş biçimi 
görülmektedir. Aynı zamanda benzetimde kullanılan 
parametreler de şekillerin altında verilmiştir.  

Şekil 1’de verilen cevaplar Denek 1 olarak 
adlandırılan 1.67 boyunda ve 59 kilo ağırlığında olan 
kadın deneğin cevapları ve benzetim sonuçlarını 
göstermektedir. Üst bölümde yer alan geriye doğru 
döndürme sırasında Denek 1'in cevaplarında net bir 
örüntü yapısı görülememektedir. Bunun nedeni olarak 
deneme sayısının azlığı ve ilk denemenin arka yönlü 
sarsmalar sırasında olması olarak düşünülmüştür. Şekilde 
siyah renkle görülen cevaplar ilk denemenin cevaplarıdır. 
İlk denemenin farklılığı oldukça ilginç bir durumdur ve 
bu konuda yapılan çalışmalar mevcuttur [9]. İlk deneme 
dışarda bırakıldığında tekrar sayısı sadece ikiye düşmekte 
ve buradan hareketle, gövde ve kolların hareketinde bir 
benzerlik görülmesine rağmen baldır ve uyluk’un 
benzemezliği göz önüne alındığında net bir örüntü 
varlığından söz etmek pek mümkün olamamaktadır. 
Aksine öne doğru denemelerde tüm uzuvlar için bariz bir 

örüntü görüntüsü görülmektedir. Ayrıca, Denek 1'in diğer 
deneklerden oldukça farklı olarak gövdesini verilen 
sarsıntı ile başetmek üzere etkin bir şekilde kullandığı 
gözlenmektedir. Şekil 1’in en alt iki satırında verilen 

	ve  değerleri şekil üzerinden kabaca 
incelendiğinde ilk 1 saniye boyunca parametre 
değişimlerinin sıkça olduğu görülebilir. Bu ilk 1 
saniyenin 600 ms’si boyunca platformun hareket ediyor 
olduğu unutulmamalıdır. Ardından 1-2 sn arasında bir 
veya iki kere parametre değişimi, 2 sn’den sonra ise sabit 
parametrelerle hareket edildiği görülebilir.  

Parametre değişimlerinin sayısal değerlerinin diğer 
deneklerle karşılaştırmaya olanak vermesi açısından 
belirtilmesi yararlı olabilir. Denek 1 için 	 
değerlerinin en büyük ve en küçük değerleri 1845.1 ile 
dizde ve -1899.5 ile ayak bileğinde görülmüşür.  
değeri için ise, 96.31 ile kalça ekleminde ve -90.73 ile 
dizde görülmektedir. Hemen ardından gelen en küçük 
değer ise kalça ekleminde -89.9 değeridir. Bu noktada 
söz edilmesinde yarar görülen bir diğer önemli husus ise 
tüm denemeler sırasında, uzuvların başlangıç ve bitiş 
konumlarındaki neredeyse değişmezlik olarak 
adlandırılabilecek az değişimdir. Deneklerin kendi 
aralarında örüntülerinin benzerliği ve farklılığı açısından 
karşılaştırılabilmesi için sadece öne doğru olan 
denemelerdeki başlangıç ve bitiş konumlarının sayısal 
değerleri verilmektedir. Denek 1 için başlangıç değerleri 
arasındaki en büyük fark baldır, uyluk, gövde ve kollar 
için sırasıyla 1.1, 0.4, 2.9 ve 1.4 derecedir. Bitiş 
konumları arasındaki fark ise yine aynı sıra ile 2.3, 2, 2.2 
ve 2.7 derece olarak ölçülmektedir. 

Denek 2, 1.65 boyunda 49 kilo ağırlığındaki oldukça 
zayıf ve görece kısa bir erkektir. Denek 2'nin cevapları 
Şekil 2’de gösterilmektedir. Denek 2 ilk deneme 
sırasında dengesini yitirmiştir. Bu denemenin verileri 
değerlendirme dışı tutulmuştur. Doğal olarak ilk deneme 
farkı bu denekte görülmemektedir. Bu nedenle, Şekil 
2’de görülebileceği gibi hem arkaya hem de öne doğru 
sarsmalar sırasında kaydedilen denemelerin bir örüntü 
oluşturduğu görülebilir. Yine de öne doğru olan 
denemelerdeki örüntünün çok daha net gözlenebildiği 
rahatça söylenebilir. Denek 1’de görülen gövdenin etkin 
kullanımınından farklı olarak, Denek 2 kollarını erken 
aşamada ve etkin olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla 
kişisel farklılıkların, farklı strateji seçimlerine neden 
olabileceği, deneğin denge kurtarma stratejisine bağlı 
olarak kolların denge kurtarma davranışının etkin unsuru 
olabileceği söylenebilir. Özellikle, öne doğru 
denemelerde, hareketin erken fazlarında, Denek 2’nin 
kollarını öne doğru sallarken gövdesini geriye yasladığını 
söyleyebiliriz. Bu şekilde özellikle gövde ve kol 
hareketleri açısından Denek 1 ile Denek 2’nin birbirinden 
farklı olduğu ifade edilebilir. 
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Şekil. 1. Denek#1’in öne ve arkaya doğru platformun döndürülmesi sırasında verdiği tepki ve benzetim sonuçları. Benzetimler sabit çizgilerle deneysel 
veriler ise kesikli ince çizgilerle ve farklı renklerde gösterilmiştir. 

 

Denek 2’nin genel davranışı üzerinde gerekli görülen 
açıklamaların ardından, öne doğru denemelerde benzetim 
verilerini oluşturmak amacıyla belirlenen kontrol 
parametrelerinin değerlendirilmesine geçilebilir. Şekil 
2’in en alt iki satırında görülebileceği gibi 	 ve 

 değerleri ilk ~1.1-1.2 saniyenin ardından sabit 
kalmaktadır. Yine ilk 1 saniyenin 600 ms’si boyunca 
platformun hareket ediyor olduğunun hatırlatılmasında 
yarar görülmektedir. Hemen hemen ilk saniyedeki 
parametre değişimlerinin ardından değerlerin sabit 
kalması Denek 1’den başka bir fark olarak not 
edilmelidir. Parametre değişimlerinin sayısal değerleri 
açısından da değerlendirilecek olursa, Denek 2 için 

	 değerlerinin en büyük ve en küçük değerleri 
1756.9 ile dizde ve -1712.2 ile ayak bileğinde 
görülmüşür.  değeri için ise, 80.72 ve -68.71 ile 
dizde görülmektedir. Ancak diğer deneklerle 
karşılaştırılabilmesi açısından kalça eklemin de ki en 
büyük ve en küçük  değerleri, 70.56 ve -57.67 
olarak not edilmelidir. Ardından başlangıç ve bitiş 
konumlarının sayısal değerlerine geçilecek olursa, Denek 
2 için başlangıç değerleri arasındaki en büyük fark baldır, 
uyluk, gövde ve kollar için sırasıyla 1.899, 2.767, 2.364 
ve 0.565 derecedir. Bitiş konumları arasındaki fark ise 
yine aynı sıra ile 0.265, 0.256, 0.344 ve 1.14 derece 
olarak ölçülmektedir. Denek 1’de görülmeyen başlangıç 
ve bitiş konumlarının dağılımında görülen kollar 
dışındaki tüm uzuvlar için 7-11 kat oranlarında değişen 
bu fark, belki erken sayılabilecek (1.1 sn civarı) bir 
zamanda sabit parametre kullanımı ile birlikte 
değerlendirilerek açıklanabilir. 

Son ve üçüncü denek (Denek 3), 1.85 boyunda 92 kilo 
ağırlığında atletik yapılı bir erkektir. Denek 3, verilen 

sarsıntılarla başetme konusunda ilk iki deneğe göre daha 
farklı bir strateji seçmiştir. Geriye doğru denemelerde 
belli başlı bir örüntü görülemediği için ilk iki denek için 
bu denemelerden çok söz edilmemiştir. Ancak, Denek 
3’de  belirlenmesinde farklı bir durum ortaya çıktığı 
için söz edilmesi gerekmektedir. Şekil 3’de üst bölümü 
incelendiğinde, Denek 3'ün geriye doğru denemelerin çok 
erken döneminde durmayı arzuladığı denge noktasını 
( ) başlangıç değerlerine çok yakın değerlerde 
belirlediği görülmektedir. Benzetimlerde bu izlenim 
üzerinden geriye doğru denemeler için referans denge 
noktaları her bir uzvun sonuncu değeri olarak 
belirlenmiştir. Öne doğru olan denemelerin birinci ve 
ikinci tekrarında ise referans denge noktaları ( ) her 
bir uzvun birinci değeri olarak belirlenmiştir. Çünkü 
birinci değer ile sonuncu değerin hemen hemen aynı 
olduğu gödülmüştür. Diğer denemelerde ise diğer 
deneklere uygulanan referans denge noktası ( ) 
belirleme kriteri uygulanmıştır. Bu kritere göre, 

	değeri ilk 50 ms’de başlangıç değerine eşit devam 
etmiştir. Bu zaman içerisinde deneğin hala kendini 
duruyor sandığı zannedilmektedir çünkü denge kurtarma 
yönünün aksi yönde bir hareket yani verilen dış bozucu 
yönünde bir sürüklenme gözlenmiştir. Verilen dış etkinin 
sürdüğü 600 ms boyunca  değerinin başlangıç 
noktası ile son denge noktası arasında doğrusal olarak 
değiştiği varsayılmıştır. Platformun hareketi 
sonlandığında yani verilen dış bozucu etkisi ortadan 
kalktığında ise deneğin yeni belirlediği denge noktasında 
durmak üzere kendini ayarladığı düşünülmüştür. 

. 
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Şekil. 2. Denek#2’nin öne ve arkaya doğru platformun döndürülmesi sırasında verdiği tepki ve benzetim sonuçları. Benzetimler sabit çizgilerle deneysel 
veriler ise kesikli ince çizgilerle ve farklı renklerde gösterilmiştir. 

Şekil. 3. Denek#3’ün öne ve arkaya doğru platformun döndürülmesi sırasında verdiği tepki ve benzetim sonuçları. Benzetimler sabit çizgilerle deneysel 
veriler ise kesikli ince çizgilerle ve farklı renklerde gösterilmiştir. 

Denek 3 için de diğer deneklerde izlenen yol izlenerek 
önce kontrol parametrelerinin genel değişimine 
bakıldığında neredeyse hareketin tüm zamanı boyunca 
parametrelerin değiştiği söylenmelidir. Parametre 
değişimlerinin sayısal değerleri açısından da diğer 
deneklerle karşılaştırılacak olursa, Denek 3 için 	 
değerlerinin en büyük ve en küçük değerleri 856.71 ile 
dizde ve -1415.68 ile ayak bileğinde görülmüşür.  
değeri için ise, 77.13 ve -98.85 ile kalça ekleminde 
görülmektedir. Ardından başlangıç ve bitiş konumlarının 

sayısal değerlerine geçilecek olursa, Denek 3 için 
diğerlerinden çok farklı olarak özellikle bitiş değerlerinde 
bir saçılımdan söz etmek yerinde olacaktır. Başlangıç 
değerleri arasındaki en büyük fark baldır, uyluk, gövde 
ve kollar için sırasıyla 0.374, 1.252, 1.693 ve 3.3059 
derecedir. Bitiş konumları arasındaki fark ise yine aynı 
sıra ile 4.437, 4.313, 1.248 ve 1.924 derece olarak 
ölçülmektedir. Denek 3, bitiş değerleri açısından diğer 
deneklerle karşılaştırıldığında, Denek 1 ile yaklaşık 2 kat 
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Denek 2 ile ise yaklaşık 20 kata varan fark 
görülmektedir.  

Her bir denek için elde edilen deneysel veriler ve 
benzetim sonuçları incelendiğinde öne doğru 
denemelerde tüm denekler için kendilerine özgü bir 
örüntünün varlığından söz edilebilmektedir. Ancak 
denekler arasında benzerlikler olmakla beraber tüm 
denekler için ortak bir örüntüden söz etmek olanaklı 
değildir. Özellikle, 	 ve  değerlerinin en 
büyük ve en küçük değerleri temelinde yapılan 
değerlendirme ve parametrelerin zamana bağlı 
değişimlerine ilişkin verilen bilgiler temel alınırsa, 
deneklerin stratejilerinin birbirinden oldukça farklı 
olduğunu söylemek olanaklı olabilmektedir. Diğer 
taraftan, gerekçeleri “Sonuçlar ve tartışma” bölümünde 
tartışılmak üzere, geriye doğru denemelerin içerdikleri 
eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı tutuldukları 
ifade edilmelidir. Bu bildiri kapsamındaki deneylerde 
kişilere özgü örüntü yapısı sadece platformun öne 
döndürülmesi sırasında ortaya çıktığı için uyarlamalı 
parametrelerin seçiminde MSS tarafından işletildiği 
düşünülen otonom kural aranmasına bu denemeler temel 
alınarak devam edilmesi uygun bulunmuştur. 

IV. Otonom Kural Aranması: Monte Carlo Benzetimi 

Ani dış etki karşısında ortaya çıkan denge kurtarma 
reaksiyonları sonucu ortaya çıkan örüntülerin varlığını 
açıklamaya ne basit bir refleks mekanizması ne de sabit 
bir kas-sinerjisi organizasyonu yeterli bulunamaz [10]. 
Bu noktada [10]'un önerisi, denge kontrolü için verilen 
görev ve yüke bağlı olarak uyarlanabilen kas 
sinerjilerinin sürekli esnekliğinin kullanılıyor olduğu 
yönündedir. MSS, örüntüyü ortaya çıkaran kas 
sinerjilerinin sadece dış etkinin büyüklük ve çeşidine 
göre belirlememekte aynı zamanda biyomekanik 
sınırlılıklara bağlı ayarlamalar yapmaktadır [11]. Sözü 
edilen biyomekanik sınırlılıklar, kas iskelet sistemi 
geometrisi ve uzuvların birbirine göre konumu olarak 
ifade edilebilir. Bir önceki bölümde ortaya konan 
denekler arası fiziksel farklar, strateji ve sonucunda 
örüntü farkları biyomekanik sınırlılıkların öneminin 
anlaşılması açısından anlamlıdır. Ancak bu noktada, 
[11]’de ortaya konulan, insanların duruş şeklini 
korumaya yönelik cevaplarının, dış etki ile tetiklenen, 
önceden programlanmış ve verilen dış etkinin yönü ve 
büyüklüğüne bağlı olarak ayarlanabilen kas sinerjilerinin 
etkisi ile ortaya çıktığı savına, bir ekleme yapmamız 
gerekmektedir. Dış etkinin yönü ve büyüklüğü 
değişmeksizin, aynı deneğe uygulanan, aynı büyüklük ve 
yönlü dış etki karşısında, yani her koşulda, kas 
sinerjilerinin MSS tarafından az ya da çok uyarlandığını 
iddia etmekteyiz. Ancak bu iddianın desteklenmesi için 
ilerde daha geniş tartışmak üzere, daha çok deney ve 
özellikle kas ölçümüne gerek olduğu da ifade edilmelidir. 
Ortaya çıkan örüntünün varlığına rağmen, cevaplarda ve 
parametrelerde izlenen değişkenlik her koşulda kas 

sinerjilerinin MSS tarafından uyarlandığını 
düşündürmektedir. Ancak, MSS’nin otomatik devreye 
girecek programı nasıl seçtiği ve nasıl uyarladığı henüz 
açıklanabilmiş değildir. Yine [11]’de, çok çeşitli dış etki 
ve etki merkezi bolluğunda bu programcıkların hafızada 
depolu olduğunu düşünmek olanaksız olur denilmektedir. 
Bu noktadan hareketle yazarlar, bizimde ilk makalede ve 
bu makelenin önceki bölümlerinde ortaya koyduğumuz 
gibi kişilerin dengelerini korumaya ilişkin cevaplarının 
büyük olasılıkla sürekli geribildirim yoluyla dinamik 
olarak uyarlanabildiği düşüncesine varmaktadırlar. MSS 
içeriğe uygun kazançları belirlemekle sorumludur. 
Burada içerikden kastımız bedenin ve dış çevrenin 
durumu örneğin durulan yüzeyin kayganlığı, yüksekliği 
vs. gibi faktörlerdir. Örneğin bu çalışma kapsamında 
deneklere, “platformun hareketine rağmen adım 
atmaksızın dengenizi koruyun” şeklinde verilen bilgi 
içeriğin bir parçası olarak, MSS’nin seçim stratejilerini 
belirlemektedir. 

Bu çalışmanın ilk bölümünde, deneysel sonuçlara göre 
ortaya çıkan kişilere özgü cevap örüntüsüne, benzetim 
yoluyla ulaşılmak istenildiğinde yapısal parametre olarak 
tanımlanabilecek 	 ve  değerlerinin ve 
hedeflenen açı değerlerinin ne şekilde ve ne oranda 
değiştiği bulunmuştur. Doğal olarak çözümün 
tekilliğinden söz etmek olanaklı değildir. Ancak en başta 
iddia edildiği gibi parametrelerin küçük değişimleri ile 
dengenin sağlanabileceği savı desteklenmektedir. Bu 
sonuç yukarıda alıntı yapılan önemli iki kaynağın bulgu 
ve iddialarıyla da örtüşmektedir. Ne var ki, MSS 
tarafından parametrelerin ne oranda ve ne şekilde 
uyarlandığına ilişkin bir tanım aralığı oluşturulmuş olsa 
da, bu işin nasıl başarılabildiği sorusu hala açıktır. 

Bu soruya cevap arama serüveni birçok araştırmacı 
gibi bizim içinde devam eden bir süreçtir. Ancak gelinen 
noktada her bir denek için ortaya konduğu iddia edilen 
parametre tanım aralığının geçerliliği istatiksel olarak 
sınanabilir. Böylelikle, MSS’nin küçük bir tanım 
aralığında parametreleri uyarlayarak süreci yönettiğine 
dair olan iddia bir miktar daha güçlenmiş olacaktır. Bu 
amaçla, Monte Carlo benzetimi adı verilen istatistik 
yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemle değişken 
değerleri rastgele olarak seçilerek benzetim programı 
koşturulur. Belirli sayıda tekrarın ardından sonuçlar 
değerlendirilir [12].  

Bu çalışma kapsamında, önce her bir deneğin her bir 
deneysel veri seti için kontrol parametreleri belirlenmiş 
ve Şekil 1-3’de verilmiştir. Denemeler arasında, 
parametre değişimleri gözlenmiş ve oranları ölçülmüştür 
ve her denek için parametreler zaman serileri olarak 
kaydedilmiştir. Deneklere ve denemelere bağlı alt-üst 
limitleri tanımlanmıştır. Aynı zamanda, bundan sonra 
başlangıç koşulu olarak isimlendirilecek olan her bir 
deneme başlangıcında deneklerin mekanik modelde yer 
alan uzuvlarının yere göre yaptığı açıların alt-üst limitleri 
de belirlenmiştir. Ardından, deneysel olarak belirlenen 
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başlangıç koşulları limitleri içerisinde kalacak şekilde, bir 
dizi rastgele başlangıç koşulu ve deneysel veri 
kümelerine uyum sağladığı Şekil 1-3’de gösterilen 
parametre kümeleriyle benzetimler yapılmış ve sonuçlar 
elde edilmiştir. 

Aşağıda sırasıyla, Şekil 4-6’da, belirlenen limitler 
dahilinde rastgele olarak elde edilen başlangıç 
koşullarının, yine rastgele belirlenen parametre seçimleri 
ile her bir denek için 10 tekrar şeklinde yapılan 
benzetimleri görülmektedir. 

 

 
Şekil. 4. Denek#1 için Monte Carlo benzetimi sonuçları 

 
Şekil. 5. Denek#2 için Monte Carlo benzetimi sonuçları 
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Şekil. 6. Denek#3 için Monte Carlo benzetimi sonuçları 

 
Şekil 4-6 için ilk söylenmesi gereken konu, 10 tekrar 
yapılmış olmasına rağmen grafiklerin bir kısmının üst 
üste çakışmadan kaynaklı görünmüyor olduğudur. Bunun 
nedeni bir önceki bölümde ifade edilen başlangıç bitiş 
konumları dağılımlarındaki darlıktır, bu noktada rastgele 
seçilen değerlerin birbirine çok yakın noktalara düşmesi 
kaçınılmaz olmuştur. Bu teknik olumsuzluğu bir tarafa 
bırakarak tek tek grafiklere bakılacak olursa, deneklerin 
örüntülerinin farklı başlangıç koşulları içinde yeniden 
üretilebildiği görülebilir.  

V. Sonuçlar ve Tartışma 

Elde edilen sonuçlara göre, rasgele üretilen başlangıç 
koşulları ile yapılan benzetimler, her bir deneğin kendi 
örüntüsüne uygun seyretmiş ve belirlenen limitler 
içerisinde kalmıştır. Bu istatistiksel doğrulamanın sonucu 
olarak, çok yüksek bir olasılıkla, merkezi sinir sisteminin 
günlük hayat içerisinde herhangi bir zamanda ortaya 
çıkabilecek ani bir dış etki karşısında dengesini korumak 
için kontrol parametresi hesaplamakla uğraşmadığı, verili 
stratejisini çalıştırdığı iddiası güçlenmiş olmaktadır. 
Ancak, önceki deneyimleriyle belirlenmiş verili 
stratejisini, en başta başlangıç koşulu olmak üzere, beden 
konumuna göre anlık olarak uyarladığının da görülmesi 
gerekmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse, davranış 
örüntüsü istatistiksel olarak bilinen herhangi bir deneğin 
belirlenmiş alt üst limitler içerisindeki herhangi bir 
başlangıç duruşunda iken maruz kalacağı ani bir dış 
etkiye vereceği denge kurtarma cevabı önceden tahmin 
edilebilmektedir. Bu noktada çalışmanın önemli bir 
eksiğinden söz edilmesi gerekmektedir, en başında 
çalışma için deneyler planlanırken, yapılan kaynak 
taramasında, özellikle kontrol alanında yapılan çalışmalar 

taranmış, verili çalışmaların üzerine çıkacak deney 
tasarımı için deneklerin sezemeyeceği farklı yönlerde dış 
etki verilmesi ve farklı fiziksel özelliklere sahip 
deneklerle çalışılması başlıkları ortaya çıkmıştır. 
Ardından, deneylerin değerlendirilmesi sırasında 
farkedilen örüntü yapısı, beklenen olası sonuçlardan biri 
olarak planlanmamıştır. Ortaya çıkan bu yeni durum 
nedeniyle, farklı, özellikle deneysel içerikli kaynakların 
taranması ile daha öncede benzer örüntülerin diğer 
çalışmalarda da görüldüğü farkedilerek, önerilen kontrol 
kuralı zenginleştirilmiştir. Benzer şekilde, ilk denemenin 
olağan dışı farklı oluşu da beklenen sonuçlar arasında 
değildi. Tüm bu nedenlerle elde edilen sonuçlar açısından 
çalışmanın paylaşılmaya değer bulunmasının yanında 
deneylerin eksik planlanmış olması nedeniyle zayıf 
kaldığını ifade etmekte yarar görülmektedir. 

Bu çalışmadaki bir diğer önemli bulgu da, her bir 
deneğin kendine özgü dik duruş örüntüsüne, deneklerin 
denge kurtarma stratejilerinin etkisi yanında, o deneğin 
bedensel yapısınında etkili olduğunun görülmüş 
olmasıdır. Denekler arasındaki strateji seçimlerindeki 
farkların kişilerin fiziksel yapılarıyla ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Bu düşüncenin desteklenmesi için daha 
çok denekle çalışmanın tekrar edilmesine gerek vardır. 
Örneğin, ortak fiziksel benzerlikleri olan denekler 
grubunda ortaya çıkacak ortak stratejiler bulunması için 
daha çok denek ve daha çok deney gereksinimi vardır. 
Benzer şekilde, parametre seçimi ile kas sinerjisinin MSS 
tarafından değişimi arasında kurulan eşleşme, gerçekte 
kas ölçümü olmaksızın kanıtlanması mümkün 
olamayacak bir iddiadır.  

Tüm eksiklerine rağmen bu çalışma, kontrol 
parametrelerinin merkezi sinir sistemi tarafından nasıl bir 
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olası kurala göre otonom olarak uyarlandığı sorusuna 
yanıt verebilecek önemli istatistiksel sonuçlar 
içermektedir. Fakat sözü edilen davranış örüntüsünün 
nasıl oluştuğu ve zamanla değişip değişmediği soruları 
hala yanıt beklemektedir. Bu yanıtları verebilmek 
amacıyla, bu konu üzerindeki çalışmalara devam 
edilecektir. Özellikle, davranış örüntüsünün tekrar etme 
ve öğrenme yolu ile zaman içinde değişebileceğinin net 
bir biçimde ortaya konulabilmesi, denge hastalıklarının 
tedavisi açısından önemli bir katkı getirecektir. 
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Özet—Bu çalışmada; basıncı ve debisi kontrol 
edilebilen, milibar seviyelerinde stabil çalışan, 
mekatronik konsepte sahip bir hava verme cihazının 
tasarımı ve prototip imalatı gerçekleştirilmiştir. Cihazın, 
özellikle 6 ay - 2 yaş arası çocuklarda sıkça karşılaşılan 
invajinasyon (bağırsak düğümlenmesi) vakalarında, 
yani; bir kısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi 
durumlarında kullanılarak, cerrahi müdahaleye gerek 
kalmaksızın barsağın problemli kısmının açılması 
hedeflenmektedir. Böylelikle hem cerrahi müdahaleden 
kaynaklı komplikasyonlar hem de maliyet, azaltılabilir. 
Laboratuvar şartlarında test edilen cihazın, hacim 
genişlemesine rağmen istenilen basınç seviyesine kısa 
sürede ulaştığı ve bu basınç seviyesini koruduğu 
gözlemlenmiştir. Cihaz için, Türk Patent Enstitüsü’ne 
faydalı model tescili yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Mekatronik, İnvajinasyon, Pnömatik redüksiyon 
cihazı, Basınç ve debi kontrolü, Bağırsak tıkanıklığı* 

 
Abstract—In this study, design and prototype 

manufacturing of a mechatronic air feeder device 
(pneumatic reduction device), in which pressure and 
flowrate can be controlled and stable working in millibar 
level is possible, are implemented. By using this device, it 
is aimed to solve the invagination problem, which is 
frequently experienced in children between six months 
and two years old, without surgical operation. This 
device was tested in laboratory condition and it was seen 
that  this device can quickly reach necessary pressure 
level in spite of change in volume and it can preserve this 
pressure level. This device has been registered as a 
useful model by Turkish Patent Institute. 

Keywords: Mechatronics, Invagination, Pneumatic reduction device, 
Pressure and flowrate control, intussusception 

I.Giriş 
Çocuklarda invajinasyon vakalarının tedavi edilmesi, 

hayati öneme sahiptir. Bu tedavideki süreç, ilk etapta 
hastanın makatından basınçlı hava veya su ile kontrollü 
olarak iç içe geçen ve tıkanan barsağın açılmasıdır. Eğer 
bu şekilde açılmazsa, barsağın kanlanması 
bozulacağından cerrahi operasyon kaçınılmaz hale gelir. 
Cerrahi operasyon ise özellikle mortalite ve morbidite 
riskini artırdığından ayrıca da hastanede yatış süresi ve 
                                                           
* serkaya@erciyes.edu.tr 
† selimdoganay@gmail.com 
§ kzgumus@gmail.com 

çok ciddi maliyet artışı yaptığından istenmeyen bir 
durumdur. 

Bu çalışma kapsamında üretilen prototipin yurt içinde 
bir benzeri yoktur. İnternet üzerinde yapılan detaylı 
araştırmalarda hem de ERÜ Çocuk Cerrahisi ve Çocuk 
Radyolojisi Bölümlerinde, invajinasyonda tedavi 
işleminin gerçekleştirildiği kısım ile yüz yüze 
görüşmelerde, ürünün yurt dışında imalatını yapan veya 
yurt içinde tedarik eden bir firmanın olmadığı 
anlaşılmıştır [1-3]. İnvajinasyonda redüksiyon işleminin, 
su beslemeli cihazlardaki hijyen, zaman ve perforasyon 
sonrası riskler vb. problemlerden dolayı manüel hava 
sağlayıcı cihazlar ile gerçekleştirildiği kanaatine 
varılmıştır. Yurt dışında, invajinasyonda hava/su ile 
redüksiyon konusundaki önemli sağlık merkezlerinin ise 
bu cihazları kendi gereksinimleri doğrultusunda üretmeye 
çalıştıkları gözlemlenmiştir [4]. Manüel tahrikli olanların 
nasıl kullanılabileceği ve vakalar üzerindeki başarı oranı 
konusunda, akademik seviyede yapılmış çalışmaları 
bulmak mümkündür [5]. Bağırsak içerisine gönderilen 
hava basıncının maksimum değerinin 120 mmHg’nın 
altında olması gerekliliği, invajinasyonda hava ile 
redüksiyon işlemlerindeki başarı oranının %90’dan fazla 
olduğu, yine bu vakalar üzerine yapılan çalışmalarda 
görülebilir [6]. Hava kullanılarak gerçekleştirilen 
redüksiyon işlemleri esnasında hastanın makatından 
çıkan sıvı miktarının, su ile redüksiyona göre daha az 
olduğu, deneysel ve klinik çalışmalarla da ortaya 
konulmuştur [7-8]. Bu durum, hijyen ve kullanılan 
cihazların sürekliliği/ömrü açısından önemlidir. Ayrıca 
redüksiyonda perforasyon olduğunda daha sınırlı bir 
perforasyona neden olması ve ayrıca peritoneal boşluğa 
kaçtığında daha az tehlikeli olması nedenleriyle hava 
kullanımının tercih edilmesi önerilmektedir [9]. 2007 
yılındaki vakalar incelendiğinde Kerala sağlık bilimleri 
enstitüsünün (Hindistanın Kerala şehrinde kurulu) 
invajinasyonda su ile redüksiyondaki başarı oranının % 
85,3 seviyesinde kaldığı ama hava ile redüksiyondaki 
başarısının ise % 88,2 olduğu belirtilmiştir [10]. Bu 
çalışma, invajinasyonda hava ile redüksiyon yönteminin 
önemini vurgulamaktadır. 44 vaka üzerinde yapılan 
çalışma neticesinde hava ile redüksiyon işleminde 
ortalama basıncın 110,4 mmHg olduğu, işlem sonunda 
çocukların hastanede kalma sürelerinin kısa olduğu 
belirtilmiştir [11]. Diğer bir çalışmada ise, 150 hasta 
üzerinde manüel tahrikli hava ile ulaşılan bağırsak açma 
başarı oranının % 86’larda olduğu ifade edilmektedir 
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[12]. Literatürde konuyla ilgili yapılan derlemelerde, 
hava veya su ile invajinasyonda redüksiyon 
yöntemlerinin başarı ve perforasyon oranları 
değerlendirilmiş, hava ile redüksiyon uygulamalarının su 
ile redüksiyona göre daha avantajlı olduğu ve tercih 
oranının suya nazaran daha yüksek olduğu görülmüştür 
[13-15]. 

Hastanede kalma süresinin kısalığı, perforasyon 
durumunda peritoneal boşluğa kaçan havadan dolayı 
riskin suya nazaran az olması, uygulamadaki başarı oranı 
gibi faktörler, invajinasyonda redüksiyon işleminde 
havanın kullanım verimliliğini ortaya koymaktadır. Bu 
vakalara müdahalede, hekime uygulama kolaylığı 
sağlayacak mekatronik bir ürünün geliştirilmesi; hekimin 
tüm dikkatini problemli bölgeye yoğunlaştırmasına, 
gerekli olan basınç değerine kısa sürede (2-3 dakika gibi) 
ulaşılmasına ve barsağı açmadaki başarı oranının 
artmasına katkı sağlayacaktır. 

II.İnvajinasyonda Redüksiyon 
Bağırsak düğümlenmesi olarak bilinen invajinasyon, 

kabaca, bağırsakların içiçe geçmesi olarak tanımlanabilir. 
6 ay - 2 yaş arasındaki çocuklarda daha sık olarak 
görülen invajinasyon hastalarının yaklaşık olarak üçte 
ikisi 1 yaş altındadır. Erkek çocuklarda kız çocuklarına 
göre daha sıktır. 5 yaş altında cerrahi girişim yapılan 
hastaların %25'inde neden invajinasyondur. En sık olarak 
ince barğırsağın kalın bağırsak ile birleştiği yerde 
görülür. İnce bağırsağın son kısmı kalın bağırsağın ilk 
kısmına doğru girer. Dışkıda kan olması, huzursuzluk ve 
kusma başlıca yakınmalardır. Erken dönemde tanı 
konulan hastalarda öncelikle cerrahi olmayan yöntemle 
tedavi denenmelidir. Tanıda geç kalındığında ise, 
bağırsak duvarında oluşabilecek dolanım bozukluğu 
nedeniyle cerrahi girişim uygulanması gerekebilir. 

Cerrahi operasyondan kaynaklanan riskler; 
 Özellikle mortalite (ölüm) ve morbidite 

(müdahaleden kaynaklı komplikasyon) riskinin 
artması 

 Hastanede yatış süresi ve çok ciddi maliyet 
artışına sebep olması 

 Operasyonun yapılabilmesi için tam teşekküllü 
bir hastanenin zorunluluğu 

 Bebeklere uygulanan narkozdan kaynaklı 
komplikasyonlar (uyanamama ihtimali) 

olarak sıralanabilir. 
Bağırsaklar kasılıp gevşeyerek eşgüdümlü bir düzen 

içerisinde hareket eder. Bağırsağın bir kısmı kasıldığında 
hemen altında bulunan kısım gevşeyerek açılır ve içerik 
aşağı doğru itilerek hareket etmiş olur. Bu işleyiş belli bir 
hız ve düzende sürer. İshal ya da ilaç kullanımı gibi 
bağırsak hareketlerinin artmasına neden olan durumlarda 
ise bu eşgüdümlü hareket bozulur. Kasılan bağırsak kısmı 
önde genişleyen bağırsak kısmı içerisine girip çıkabilir. 
Eğer içeri giren bağırsak kısmı geri çıkamaz ve kalırsa, o 

zaman ortaya çıkan durum invajinasyondur (Şekil 1). Bu 
şekilde oluşan invajinasyon daha çok ince bağırsaktadır 
ve her yaşta görülmesi muhtemeldir. 
 

 
Şekil 1. İnvajinasyon (Bağırsak düğümlenmesi) (a) şematik sunum (b) 

vaka üzerinde görünümü [16] 
 

Eğer zamanında girişim yapılmayacak olursa, bir süre 
sonra kanlanmanın durması, orada bulunan dokunun 
yaşamını yitirmesine neden olur (nekroz). Bağırsak 
duvarında oluşan nekroz, delinme (perforasyon) ile 
sonuçlanabilir. Bu durumda bağırsak içinde bulunan dışkı 
karın içine yayılır ve yaşamı tehdit eden çok ciddi karın 
içi enfeksiyonu  (peritonit) ve kan iltihabı (sepsis) oluşur 
(Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. İnvajinasyon kaynaklı problemler 

(a) 

(b) 
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Cerrahi operasyona gerek kalmadan ve hatta çocuğun 
hastanede yatışına bile gerek kalmadan problemin 
çözümü, makattan girilerek manüel veya otomotik olarak 
tıkalı bölgenin açılması işlemi redüksiyon olarak  
nitelendirilebilir. Manüel cihazlarda bağırsak içerisine 
hava verme işlemi, hekimin fiziksel performansına 
dayalıdır. Gerekli basınç değerlerine ulaşma ve sabit 
tutma veya bunu gerçekleştirirken problemli bağırsak 
bölgesine odaklanamama, işlemin oldukça uzun sürmesi, 
manüel cihazların verimli olmadığını göstermektedir. 
Literatürde ve ticari pazarda bu iş için kullanılan manüel 
cihazlar mevcuttur (Şekil 3). Ayrıca hava yerine suyun 
kullanıldığı cihazlarda görülebilir. Tıkalı barsağı açma, 
makattan bir sonda ile girilerek gerçekleştirilir. Tıkalı 
bölgenin operasyon esnasındaki durumu, tıbbi 
görüntüleme cihazları (ultrason yada skopi) ile takip 
edilir. 
 

Şekil 3. Hava beslemeli manüel cihaz 
 

Manüel cihazlarda bağırsak içerisine hava verme işlemi, 
hekim tarafından gerçekleştirilmektedir. Hem tıkalı 
barsağı açma için gerekli olan ve kademeli olarak 
yükseltilen basınç seviyesine hassas olarak ulaşılması (70 
ile 110 mmHg aralığı) hem de bu basınçta belirli bir süre 
(bağırsak açılana kadar) sabit kalmak oldukça zordur. Bu 
işlem yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir. Ayrıca, 
fiziki bir çaba sarf etmesi sebebiyle hekimin düğümlü 
barsağa odaklanamaması ve dikkat kaybı da, manüel 
sistemlerle müdahalede sık karşılaşılan, olumsuz bir 
durumdur.  

Su beslemeli otomatik cihazlarda ise; barsağa 
gönderilen suyun makattan çıkması sonucunda hijyen 
problemi, görüntülemede kullanılan elektronik ekipmanın 
sudan zarar görmesi ve perforasyon durumunda batın 
bölgesine giren sudan kaynaklı komplikasyonların 
göreceli olarak (hava ile müdahaleye göre) daha tehlikeli 
olması söz konusudur.  

İnvajinasyonda tedavi amacıyla kullanılacak düşük 
basınçlı, basınç ve debi kontrollü bir hava besleme cihazı 
modeli Şekil 4’de verilmiştir. 

Sistemin temel elemanlar; Elektronik kontrol ünitesi, 
sessiz mini kompresör, basınç seviyesinin 
görüntülenmesi amacıyla dijital manometre, basınç 
anahtarı, selenoid valf, basınç seviyesi ayar düğmesi,  
Acil stop düğmesi, pnömatik bağlantı elemanları ve 
hortumu, değiştirilebilir sonda ve basınçlı ortam 
sebebiyle bağırsaklardan gelen sıvının sisteme zarar 
vermemesi için sıvı biriktirme haznesidir.  

III.Sonuç ve Öneriler 
Prototip olarak üretilen, test edilen ve tescili yapılan 

cihaz, ülkemizin önde gelen hastanelerinde, 
invajinasyonda hava ile redüksiyon (açma) işlemlerinin 
kolay, etkin ve kontrollü bir şekilde uygulanabilecek 
yapıdadır. Pnömatik redüksiyon yöntemindeki başarı 
oranının artması sayesinde, cerrahi müdahaleye ihtiyaç 
duyulmaması sebebiyle, çocuklarda bu müdahaleden 
kaynaklı komplikasyon ve maliyet artışının önüne 
geçilebilecektir.  

İnvajinasyonda hava ile redüksiyon alanında 
ülkemizde kullanılan/tercih edilen ürün, manüel bir 
pompa ile hava sağlayan sistemlerdir. Bu sistemin 
dezavantajı; istenilen basınca ulaşılmasındaki ve bu 
basıncın sabit tutulmasındaki güçlükler, bunun 
gerçeklenmesi için gerekli sürenin uzun olmasıdır. 
Bunlara ilaveten hekim; hava temini konusunda sarf 
edeceği fiziki efordan dolayı dikkatini problemli barsağa 
yoğunlaştıramayabilir. Hava yerine suyun kullanıldığı 
sistemlerde mevcuttur. Fakat bu sistemlerde, hastanın 
makatından çıkan sıvı miktarının fazla olması sebebiyle 
hijyen problemi ve görüntülemede kullanılan 
ekipmanların bu sıvıdan olumsuz etkilenmesi (Şekil 5’de 
görülen elektronik ekipmanların arızalanması vb) 
mümkündür. Ayrıca su ile redüksiyon esnasında uzman 
bir radyoloğunda ekipte hazır bulunması zorunluluğu 
vardır.  

İnvajinasyonda hava ile redüksiyon işlemindeki 
gerekli havanın kontrollü olarak bir kompresörden 
sağlanması, havanın manüel olarak sağlandığı ve 
ülkemizde kullanılan mevcut türlere göre bir farklılıktır. 
Çünkü hekiminin bütün fiziki efor ve dikkati, üretilecek 
ürün vasıtasıyla, problemli barsağı açmaya sevk 
edilecektir. Hava ile redüksiyon için manüel sistemlerde 
gereken süre daha da kısalmış olacaktır (yaklaşık 1/10 
seviyesinde). 

Tıkalı olan bağırsak bölgesinin açılması için su yerine 
havanın tercih edilmesi ise; suyun kullanılması esnasında 
bağırsaktaki perforasyon akabinde peritoneal boşluğa 
kaçan sıvı sebebiyle komplikasyonların yüksek olması 
[9], makattan çıkan sıvı miktarının fazla olması [7, 8], 
kullanılan tıbbi görüntüleme cihazlarının bu sıvıdan zarar 
görme oranının daha yüksek olması, hava ile redüksiyon 
işlemindeki başarı oranının daha yüksek olması [10] 
sayılabilir.  
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Şekil 4. Düşük basınçlı, debi kontrollü hava besleme cihazının katı modeli [17] 

 

   
Şekil 5. İnvajinasyonda redüksiyon işlemi esnasında kullanılan görüntüleme sistemleri 

 
Ayrıca cihaz; düşük basınçlı ve basıncı ayarlanabilir, 

istenilen basınç aralığında sabit kalabilen, basınç 
seviyesinin dijital olarak takip edilebileceği, elektronik 
kontrol üniteli, basınç anahtarı ve selenoid valf 
vasıtasıyla maksimum basınç değerinin insan barsağın 
dayanımının altında tutulacağı (yani uygulama anındaki 

bir yanlış ayardan dolayı basıncın, bağırsak dayanımının 
üst limit değerini geçmeyeceği), sessiz çalışma için 
gerekli tasarım ve iç yalıtımın gerçekleştirildiği nitelikli, 
%100 yerli bir ürün niteliğindedir. 
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2: Muhafaza kutusu 
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adaptör) 
3: Açma-kapama düğmesi 
4: Ayar düğmesi 
5: Acil durdurma butonu 
6: Dijital manometre 
7: Bağlantı aparatı 
8: Şeffaf hortum 
9: Sıvı biriktirme haznesi 
10: Değiştirilebilir Sonda 
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Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları 

Kullanılarak Tahmin Edilmesi 
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                               Konya               Konya 
 

Özet—Otomotiv bileşenleri ile ilgili OEM kabul 
kriterlerinde yorulma ömrü özel bir konuma sahiptir. 
Otomotiv bileşenlerinin tasarımı sürecinde bilgisayar 
destekli mühendislik araçlarının kullanımı önemli zaman 
ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Bu çalışmada; 
direksiyon sisteminin kritik bileşenlerinden biri olan rot 
başının yorulma ömrünün Bilgisayar Destekli 
Mühendislik (BDM) araçları kullanılarak tahmin 
edilmesi hedeflenmiştir. Rot başının yorulma ömrünün 
tahmin edilmesine esas olacak yüklemeler, seçilen bir yol 
güzergâhında seyreden bir binek araç üzerinden elde 
edilmiştir. Gerçek yol verilerinin toplandığı güzergâh, 
aracın ekonomik ömrü boyunca maruz kalacağı yorulma 
yüklemelerini temsil edecek şekilde belirlenmiştir. 
Rotbaşı üzerindeki kritik gerilme noktaları 
ALTAIR/HyperWorks ortamında yapılan analizlerle 
belirlenmiştir. Gerçek yol verileri toplanırken rot başı 
üzerindeki kritik noktalarda oluşan gerilmeler de 
ölçülerek kaydedilmiştir. Gerçek yol şartlarında toplanan 
veriler LMS/Tecware ortamında işlenerek yük spektrumu 
oluşturulmuştur. Rotbaşı malzemesine ait s-N eğrisi ve 
gerçek yol şartlarını temsil eden yük spektrumu 
kullanılarak LMS/Tecware ortamında rot başı için 
yorulma ömrü simülasyonları yapılmıştır. BDM araçları 
ile yapılan simülasyonlardan elde edilen yorulma ömrü 
tahmini gerçek yol şartlarını simüle edebilen ömür test 
düzeneğinde aynı yük kolektifi kullanılarak yapılan 
deneysel simülasyon sonuçları ile karşılaştırılarak 
yapılan tahminin geçerliliği irdelenmiştir.   

Anahtar kelimeler: yol verisi, rot başı, yorulma, 
deneysel simülasyon 

 
Abstract—Fatigue life is one of the most significant 

OEM acceptability criteria for automotive components. 
Computer Aided Engineering (CAE) tools provide 
significant savings in time and resource at design process 
of automotive components. In this study, fatigue life of 
outer rot which is one of the most critical components of 
steering system is estimated by using CAE tools. Loading 
to be assumed acting on the outer rod in fatigue life 
estimation is collected from a passenger car travelling in 
real road conditions. Driving course used for 
measurements is selected so that selected course 
resembles the real road conditions that 
__________________________ 
* guvenc.mehmetali@aydtr.com 
† fbotsali@selcuk.edu.tr 

 the car is to be exposed during whole service life. 
Critical stress points on the outer rot are determined by 
stress calculations performed in the 
ALTAIR/HyperWorks software. Stresses at critical points 
on the outer rod are recorded during test drives. 
Recorded real road stress data is processed by using the 
LMS/Tecware in order to predict fatigue life of the outer 
rod. Predicted fatigue life for outer rod is validated by 
using results of fatigue life test conducted under a 
loading that has the same spectrum with measured 
stresses.  

Keywords: experimental simulation, fatigue, road data, outer rot  

I. Giriş  

Kara yolu taşıtları süspansiyon ve direksiyon sistemi 
bileşenleri, şasi ve tekerlek arasında bağlantı sağlayan, 
aracın statik ve dinamik yüklerini taşıyan elemanlardır. 
Bunların yanında; araca ivmelenme, frenleme ve viraj 
alma esnasında gelen yükleri de sönümleyerek yolcu 
konforunu sağlarlar[1,6]. Yorulma; otomotiv süspansiyon 
ve direksiyon sistemi bileşenleri için en önemli konular 
arasında yer almaktadır. Bu yüzden, bileşenler 
tasarlanırken yorulma kriterleri dikkate alınmak 
zorundadır[7].  

Yorulma dayanımı ve ömrün tespit edilmesi için 
kullanılmakta olan dört yöntem bulunmaktadır: 

1. Trafiğe açık yollarda yapılan dayanım testleri, 
2. Hızlandırılmış test pistlerinde yapılan dayanım 

testleri, 
3. Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan 

dayanım testleri, 
4. Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) araçları 

kullanılarak yapılan yorulma analizleri ve ömür 
tahminleri 

Yukardaki yöntemlerden trafiğe açık yollarda yapılan 
dayanım testleri yüksek maliyet gerektirdiği ve çok uzun 
sürdüğü için günümüzde neredeyse hiç kullanılmayan bir 
yöntemdir. Hızlandırılmış test pistlerinde yapılan 
dayanım testleri ise diğerine göre daha kısa sürede 
tamamlansa da hem yüksek maliyet hem de gizlilik 
açısından dezavantaj içermesi nedeniyle çok tercih 
edilmeyen bir yöntemdir. Ülkemizde hızlandırılmış test 
pistlerinin olmaması da ayrı bir dezavantajdır. 
Laboratuvar test ekipmanları ile yapılan dayanım 
testleriise laboratuvar maliyetleri ve süre dezavantajı 
olduğu için gerektiği zaman tercih edilen bir yöntemdir. 
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Son yıllarda otomotiv firmaları arasında rekabetin 

artması ve buna bağlı olarak ürün geliştirme maliyeti ve 
süresinin düşürülmesi isteği ile tasarım ve doğrulama 
sürelerinin azaltılması amaçlanmıştır.[8] Tasarım sürecini 
kısaltmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de 
Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) araçlarıdır. Son 
yıllarda, özellikle CAE çalışmalarının doğruluk oranının 
yükselmesi ile "analitik prototip" kavramı, gerçek 
prototiplerin yerini almaya hazırlanmaktadır[7].  

Taşıt bir bütün olarak düşünülmekte ve istenilen ömür 
doğrultusunda hareket edilerek hesaplamalar 
yapılmaktadır. Örneğin bir binek otosu için 300.000 km 
bir yorulma ömrü otomotiv üreticileri için global hale 
gelmiş bir değerdir. Bu değer, ticari vasıtalarda 1.000.000 
km veya daha yüksek değerlere çıkabilmektedir[6]. 

Zhao L. ve ark. 2013 yılında yaptıkları çalışmada arka 
süspansiyon burulma çubuğunun hasar analizini, araç 
çalışma yüklerini belirleyerek yapmıştır. Çalışma yük 
verileri bir test pistinde, test aracına yerleştirilen tekerlek 
kuvvet sensörü ve gerinim ölçerler ile ölçülmüştür. 
Çalışma yüklerini pürüzlü yollarda ve farklı sürüş 
manevraları yapılarak ölçerek, kritik yükleme verilerini 
oluşturmuşlardır. Arka sağ ve sol tekerleğe, tekerlek 
kuvvet sensörleri yerleştirilerek tekerleğe etki eden 
kuvvet ve momenti ölçmüşlerdir. Ayrıca farklı bölgelere 
çok sayıda gerinim ölçer yerleştirerek hasar bölgelerinde 
oluşan gerilmeleri ölçmüşlerdir. Ölçülen verilere 
filtreleme uygulayarak düzenlemişlerdir. Elde edilen 
yorulma verileri onaylanmış yol simülatöründe 
karşılaştırılarak doğrulamışlardır. Çalışmanın sonucunda 
arka süspansiyon burulma çubuğunda yorulmaya neden 
olan kritik noktalar belirlemişlerdir[17]. 

Şener, Arif Şenol 2010 yılında yapmış olduğu 
çalışmada hafif ticari araç yaprak yayının ömrünün sonlu 
elemanlar analizleri ile tayini amaçlamıştır. Anket 
sonucunda belirlenen yollarda toplam 15000 km test 
yapılarak yol karakteristikleri belirlenmiştir. Bu verilere 
ek olarak özel test parkurlarından elde edilen yorulma 
verileri de eklenmiştir. Yük ve sınır koşulları belirlenmiş 
ve bunlara göre statik analiz gerçekleştirilmiştir. Statik 
analiz sonuçları, laboratuvar ortamında yapılan testlerle 
karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır. Toplanan 1000 km’lik 
veri 200.000 km’lik veriye genişletilmiş ve Palmgren-
Miner Yorulma Hasar Analizine göre hasar tespit 
edilmiştir. Hafif ticari araç için yapılan çalışmada hasar 
oranı 0,2697<1 bulunmuştur.[8] 

Yorulma hatalarının gerçek müşterilerde ortaya 
çıkması uzun bir zaman gerektirdiğinden bu tür hataların 
kısa zamanda tespiti oldukça güçtür. Hızlandırılmış ömür 
testleri sayesinde bir aracın servis hayatı boyunca maruz 
kalacağı tüm yüklemeleri temsil eden bir yük kolektifi 
oluşturulmaktadır. Bir aracın dayanımı 3 önemli 
parametreye bağlı olup bunlar; tasarımın geometrisi, 
malzeme özellikler ve yükleme koşullarıdır. Yük 
spektrumu koşullarından biri olan yol pürüzlülükleri, yol 

tipleri ve coğrafik koşullar ve araç kullanım tipi araç 
ömrünü etkiler[5-8]. 

Bir parçanın ömür testinin hızlandırılması için birçok 
yöntem mevcuttur. Hızlandırılmış ömür testine tabi 
tutulan araçlarda görülen aksaklıklar; yaylar, 
amortisörler, profiller, karoser, motor takozları, bağlantı 
elemanları, kaynak dikişleri ve araç üzerinde bulunan 
birçok parçanın titreşim deformasyonuna karşı analizi 
kısa sürede yapılmak suretiyle, önleminin hemen 
alınması sonucunda aracın kısa sürede geliştirilip 
piyasaya çıkması açısından oldukça önemli 
olmaktadır[6]. 

Bu çalışmada; öncelikle rot başının servis hayatı 
boyunca karşılaşabileceği yükleme tipleri 
ALTAIR/HyperWorks ortamında parça üzerine 
uygulanarak statik analizi gerçekleştirilmiş ve kritik 
noktaları belirlenmiştir. Belirlenen noktalar üzerine 
gerinim ölçerler yerleştirilmiştir. Hızlandırılmış yük 
kolektifini oluşturabilmek adına bir aracın servis hayatı 
boyunca karşılaşabileceği yol türlerini temsil eden bir test 
güzergâhı seçilmiş ve belirlenen güzergâhta direksiyon 
rot başının kritik bölgeleri üzerine etki eden gerilmeler 
veri toplama sistemi aracılığı ile kaydedilmiştir. 
Toplanan verilerin hasar potansiyeli değişmeyecek 
şekilde LMS/Tecware ortamında işlenerek 300.000 
km’lik ömrü karşılayacak şekilde ekstrapole edilmiştir. 
Test sisteminde ve ömür tayininde kullanılabilir hale 
getirilmiştir. Kullanılabilir hale getirilen bu veriler 
yardımı ile LMS/Tecware ortamında parçanın ömür 
tahmini çalışmaları yapılmıştır. Bu veriler aynı zamanda 
test sisteminde de kullanılarak rot başının yorulma testi 
yapılmıştır. Sonuçlar karşılaştırılarak LMS/Tecware 
ortamında öngörülen ömür doğrulanmıştır. Çalışmanın en 
büyük özelliği yorulma ömrü tayininde en çok kullanılan 
iki yöntemin birbirleri ile örtüşüyor olmasıdır. 

II. Yöntem  

Otomotiv bileşenlerinin tasarımı esnasında yorulma 
ömrünü tayin edebilmek için kullanılan birçok yöntem 
vardır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı; hızlı çözüme 
ulaştırması ve düşük maliyetinden dolayı CAE ortamında 
yapılan ömür tayinleridir.  

Ancak CAE ortamında yapılan çalışmalara 
güvenebilmek için modelin doğrulanması gerekmektedir. 
Bu çalışmada; CAE ortamında yapılan ömür tahmini 
çalışmasını doğrulayabilmek için yöntem geliştirilmiş ve 
bu yöntem Şekil1’ de gösterilmiştir. Şekil1’ den de 
anlaşılacağı gibi yoldan toplanan gerinim verileri 
LMS/Tecware ortamında işlendikten sonra hızlandırılmış 
yük kolektifi elde edilmiştir. Malzemenin geometrisi ve 
S-n bilgileri ile birlikte hızlandırılmış yük kolektifi 
verileri kullanılarak LMS/Tecware ortamında ömür 
tahminlerinde bulunulmuştur. Elde edilen tahmini ömür 
değeri laboratuvar ortamında yapılan testler ile 
karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır.
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Şekil 1. Yöntem

III. Veri Toplama Çalışmaları 

a. Kritik Noktaların Tayini ve Gerinim Ölçer 
Uygulanması 

 
Rotbaşı üzerinde ilk önce yorulma gerçekleşecek olan 
noktaların belirlenebilmesi adına servis koşullarında 
üzerine gelebilecek olan yüklemeler Altair/HyperWorks 
ortamında parça üzerine uygulanmıştır. 
 
 

 
 
 

 
Analiz sonucuna göre iki bölgenin yorulma ömrü 

açısından kritik olduğu anlaşılmış ve her iki bölgeye de 
KYOWA marka rozet tipi gerinim ölçer yerleştirilmiştir.  
 
 
 

             
Şekil 2. Statik Analiz Sonuçları 
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Şekil 3. Gerinim Ölçer Uygulaması 

 
b.  Güzergâhın Belirlenmesi ve Veri Toplama 

Çalışmaları 
 
Türkiye şartları dikkate alınacak olursa bir aracın 

servis ömrünün %50’ lik kısmını iyi yol, %25’ lik 
kısmını orta yol ve %25’ lik kısmını kötü yollarda 
tamamladığı öngörülmektedir. Bu oran üretici firmanın 
isteğine göre değişebilmektedir[5].  

 

 
Şekil 4. Araç Altı Görüntüsü 

 
Güzergâh belirleme çalışmaları bu kritere göre 

yapılmış ve bu orana uyacak şekilde LMS/Scadas Mobile 
veri toplama cihazı kullanılarak çeşitli yollarda (Stabilize 
yol, otoyol, şehir içi ve şehirlerarası yol, köy yolları, 
Arnavut kaldırımlı yollar vb.) toplamda 400 km’ lik veri 
toplanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil 5. Veri Toplanan Örnek Yol Çeşitleri 

 
c. Verilerin İşlenmesi 

 
Toplanan verilerin bilgisayar ve laboratuvar ortamında 

kullanılabilmesi için düzenlenmesi gerekmektedir.  Çivi 
(spike) analizi, Sürüklenme-Kaydırma (Drift-Offset), 
filtreleme vb. işlemleri içeren bu düzenleme çalışmaları 
LMS/Tecware ortamında gerçekleştirilmiştir[13]. 

Toplanan veriler içerisinde çevresel faktörlerden ötürü 
çiviler (spike) verinin şiddetinde görülen ani 
yükselmelerdir ve fiziksel olarak böyle bir durum 
imkânsızdır) görülebilmektedir. Bu çiviler LMS/Tecware 
firmasının sağladığı yazılım aracılığıyla görsel ve 
istatistiksel olarak temizlenmiştir[13]. 
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Şekil 6. Çivi (Spike) Analizi 

 
Yapılan frekans analizlerinde düşük genlikli 50 Hz 

üzerindeki sinyaller yorulma ömrü için önemli 
olmayacağından alçakj geçiren (low-pass) filtreleme 
yöntemiyle orijinal verilerden çıkartılıp atılmıştır. Bu 
işlemin tamamlanması ile birlikte ham veride bulunan 
gereksiz veriler çıkartılmıştır. 

 

 
Şekil 7. Filtreleme Çalışması 

 
 
 
 

d. Hızlandırılmış Ömür Yük Kolektifinin 
Oluşturulması 

 
Hızlandırılmış ömür test programlarının kullanımı; 

tasarım süresinin kısaltılması ve aracın servis hayatı 
boyunca ömrünü belirleyebilmek açısından günümüzde 
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. [18-13]  

Yoldan toplanan ham veri, laboratuvarda 
çalınamayacak kadar uzundur. Aracın 300.000 km’ lik 
servis ömrünü karşılayabilecek olan hızlandırılmış test 
prosedürünün oluşturulması için verinin kısaltılması 
gerekmektedir, veri kısaltılması ve hızlandırılmış ömür 
test programının oluşturulmasında kullanılan birçok 
yöntem vardır ancak bu yöntemleri uygularken toplam 
hasar potansiyelinin değişmemesi göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Bu çalışmada; ham veriler Tecware ortamında 
temizlendikten sonra verileri kısaltabilmek için öncelikle 
Multiaxial RP filtering yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemin tercih edilmiş olmasının sebebi çok eksenli 
yüklemelerde bir eksende hasar oluşturmayacak 
yüklemenin diğer eksendeki yüklemenin de etkisi sonucu 
hasara neden olabilmesi durumu da göz önünde 
bulundurularak işlem yapmasıdır. Şekil.8’ de görüldüğü 
gibi Multiaxial RP Filtering uygulaması öncesi verimizin 
toplam uzunluğu 31634 sn iken yapılan çalışma sonrası 
3000 sn’ ye indirilmiştir. Yapılan filtreleme sonrası hasar 
potansiyelindeki toplam değişim ise %3’ tür. 
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Şekil 8. MultiAxial RP Filtering 

 
Veri kısaltma çalışmalarında kullanılan diğer bir yöntem 
ise “The Coffin Manson Modeli” yöntemidir[15]. Çevrim 
ve genlik arasındaki ilişki basit bir matematiksel teoriye 
dayanmaktadır. Bilindiği gibi S-N eğrisi, Log-Log bir 
eğridir ve bu logaritmik eğrinin de kendine özgü bir 
eğimi vardır. Temel olarak matematiksel işlemler bu 
logaritmik grafiğin eğimi üzerinden gerçekleşmektedir. 
Teoremin amacı; elde edilen hızlandırılmış test 
prosedürünün genlik değerlerini artırıp çevrim değerlerini 
azaltarak testi kısaltmaya yöneliktir. Blok çevrim sonucu 
elde edilen 7 adet gerilme değerinden bazıları bu yöntem 
kullanılarak birleştirilmiş ve 5 farklı gerilme değerine 
indirilmiştir. Böylelikle test süresi de kısaltılmıştır. 
Teoremin doğruluğu hasar potansiyelleri karşılaştırılarak 
yapılmıştır. Teoremin formülasyonu aşağıdaki gibidir. (1) 
 

N(g2)= N(g1).( g1 / g2)β  (1) 
 
N(g2)=Elde edilen çevrim 
N(g1)=İlk çevrim 
g1=İlk gerilme değeri 
g2=Son gerilme değeri 
β=S-N Curve’ deki eğim (k değeri) 
 
IV. CAE Ortamında Yapılan Ömür Tayini 
 
 
Yorulma hasarları, yapı üzerine belirli bir zaman 
aralığında gelen tekrarlı yükler ile oluşmaktadır. Bu 
yüzden yükleme verisinin bilinen ifadeler ile tanımlamak 
faydalı olacaktır. Sabit genlikli yükleme çevrimler, basit 
trigonometrik ifadelerle tanımlanabilmektedir. Değişken 

genlikli yüklemede ise çevrimler, malzemenin gerilme-
gerinim cevabında oluşan tam bir çevrimin hesaplanması 
(RainflowCounting) ile gerçekleştirilir. Yorulma hasar 
tespitinde en uygun yöntemlerden bir tanesi olan 
Rainflow Counting yöntemi kullanılmıştır. İşlem 
gerinim-gerilme’ e ait zaman grafiği üzerinde yarım 
çevrim veya tam çevrimlerin sayılması ile gerçekleştirilir. 
Çevrimlerin sayılması ise malzemenin gerilme-gerinim 
davranışını temel alarak gerçekleştirilir. Ömür hesabında 
kullanılan yöntem Şekil 9. da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 9. Hasar Tespiti Akış Şeması 

 
Parça üzerinden toplanan gerinim verileri LMS/Tecware 
ortamında düzenlendikten sonra gerilme verisine 
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çevrilmiş ve devamında LMS/Tecware hasar 
potansiyelleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara 
göre 300.000 km’ lik veriye göre parçanın ömrünün 
sonsuz olduğu anlaşılmıştır. 
 
 
 
 
 
 

V. Deneysel Doğrulama 
 
Toplanan yol verileri üzerinde gerekli düzeltmeler ve 
kısaltma işlemleri yapıldıktan sonra LMS/Tecware 
ortamında, blok çevrim yükleme kolektifi 
oluşturulmuştur. 400 km’ lik gerilme verisi laboratuvarda 
yapılmış olan iterasyonlarla beş farklı kuvvet ve çevrim 
değerini içeren blok çevrim test prosedürüne göre 
indirgenmiştir. 

 
Şekil 10. Test Fikstürü 

 
 

 
Şekil 11. Parçanın Test Sonrası Durumu 
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Şekil 12. Test Sisteminden Alınan Örnek Data 

 
 

 
Şekil 13. Block Çevrim 

 
 
VI. SONUÇ VE YORUM 
 
300.000 km’ lik gerilme verisinin rotbaşı üzerinde 
meydana getirdiği hasar 0,0016 mertebesindedir. Hasar 
değeri 1’den küçük olduğu için 300.000 km’ lik çalışma 
süresi boyunca rotbaşında yorulmaya bağlı herhangi bir 
problem olmayacağı sonucuna varılmıştır.  Rotbaşı için 
bilgisayar simülasyonu ile elde edilen bu ömür tahminini, 
geçerli kılmak üzere, gerçek yol şartlarını simüle 
edebilen ömür test düzeneğinde aynı yük kolektifi 
kullanılarak yapılan deneysel simülasyonda rotbaşında 
yorulmaya bağlı herhangi bir problem tespit 
edilmemiştir. Bu sonuçlar göz önüne alınarak 
ALTAIR/HyperWorks ve LMS Tecware kullanılarak 
yapılan yorulma ömrü tahmininin yorulma ömrü için 

yapılan deneysel simülasyon sonuçları ile uyumlu olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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Abstract—This work presents an analytical review of 
spatial nR linkage studies, which to determine the main 
directions and trends of their development. The work 
focused on two important aspects: the structure of the 
linkages and the methods of their synthesis. As result, a 
table of classification of spatial nR linkages was 
obtained. All spatial linkages are divided into four types: 
4R, 5R, 6R and nR. Each element is represented by 
includes a structure scheme and a caption. The 
classification is based on findings of foreign as well 
Russian and Tatarstan researches that were not well-
known until recently. 

Keywords: spatial nR linkages, classification, synthesis, structure 
scheme 

I. Introduction1 

 There is a significantly increasing interest of 
researchers and designers in the use of opportunities of 
spatial nR linkages in constructing different devices. 
These mechanisms are widely used in many industries: in 
the textile industry for robotization of  technology 
process [1,2], in architecture for construction of movable 
deployable structures and shelters [3,4], in mechanical 
engineering for immersion cleaning of details [5], in food 
industry for mixing the components [6-9], in mechatronic 
and robotic systems [10,11]. The main advantage of 
spatial mechanisms is more natural reproduction of the 
desired spatial movements. The presence only of 
rotational pairs can transmit high loads at low wearing.
 This work presents an analytical review of spatial nR 
linkages studies, which to determined the main directions 
and trends of their development. This work focused on 
two important aspects: the structure of the linkages and 
the methods of their synthesis. 

II. Analytical review 

The active study of spatial nR linkages has begun 
since the first half of the XX century, when Bennett [12] 
theoritically proved the possibility of the existence of the 
four-bar mechnaism with non-parallel and non-
intersecting joint axes (Fig. 1a). Later he reported [13] 
the geometric features of isogram 4R linkage (Fig. 1b). 

                                                            
1 Yarullinmg@yahoo.com 
2 MaratMingazovR@gmail.com 
3 Tgaliullin@gmail.com 
4 Kazan National Research Technical University named after A.N. 
Tupolev-KAI 

His study created a new direction of spatial nR linkages 
researches with number of links less then seven. Spatial 
4R linkage has become “primary cell” in a design of 
multi-link spatial linkages with revolute pairs only. 

 

 
Fig. 1. Structure scheme of Bennett linkage 

 
 Myard [14] firstly described the principle of obtaining 
a five-bar linkage by combining the two “rectangular” 
Bennett linkages (Fig. 2). The two Bennett linkages 
ABCD and EFGH are first disposed as mirror images of 
each other. Then the common links AD (or EF) and CD 
(or GH) and joint D (or H) are removed to form a 1-DOF 
5R plane-symmetric spatial linkage.  
  

 
Fig. 2. Construction of Myard 5R linkage 

 
 Chen [15] has used Myard linkages as a basic unit to 
construct large deployable structures that includes two 
and more Myard linkages. The main feature of these 
structures is the ability to fold into a compact unit and 
unfold into a flat structure. So Chen proposes to use these 
structures in the aerospace industry in design of antennas 
and solar panels.   
 In 1943, Goldberg [16] described spatial 5R linkage 
constructed by combining two Bennett linkages in such a 
way that a link common to both was removed and a pair 
of adjacent links was rigidly attached to each other. This 
technique was commonly known as the summation of 
two Bennett linkages to produce a 5R linkage (Fig. 3). 
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Fig. 3. Construction of Goldberg 5R linkage 

 
 Wohlhart [17] and Song & Chen [18] suggested two 
different construction methods to combine two Goldberg 
5R linkages into a double-Goldberg 6R linkage (Fig. 4). 
Chen [19] has analyzed this construction ways. Both 
methods request that two 5R linkages contain an identical 
link-pair. Wohlhart [17] merged two Goldberg 5R 
linkages together and removed the commonly shared 
identical link pair ED=FG and DC=GH to obtain 
Goldberg 6R linkage. This method called as CLP method 
(Common Link Pair). In another way, two identical link-
pairs from two Goldberg 5R linkages are constructed into 
a Bennett linkage. Removal of this commonly shared 
Bennett linkage results in a double-Goldberg 6R linkage, 
which is called the CBL method (Common Bennett 
Linkage).   
 

 
Fig. 4. Construction of double-Goldberg 6R linkages 

 
 Song and Chen [19] used two different types of 
Goldberg 5R linkages and built a new family of mixed 
double-Goldberg 6R linkages through the CLP and CBL 
combination methods (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Construction a family of Goldberg 6R linkages 

 
 Another area of research is the synthesis of multi-link 
spatial movable structures. These structures are spatial 
linkages that can be folded into a compact unit (for ease 
of movement) and unfolded in a certain form of rigid 
structure for the different tasks. To create such structures 
Chen & You [20] use the method shown in figure 6. Here 
“+” and “-” denote the twist of axis being   и  . Links 

EQ and HI are joined together at E and connected to the 
Bennett linkage at points I and Q with revolute joints. 
The structure remains mobile because the four-bar 
linkage AIEQ satisfies conditions of the existence of 
Bennett linkage.  
 

 
Fig. 6. Assembly of Bennett linkages 

 
 Based on this studies, Soru [21] proposes to use the 
spatial movable structures in architecture in the 
construction of mobile shelters in the theater buildings. 
However, Soru noted that the mobility of such structures 
may be greater than one. Therefore, structural elemets 
must be connected by a network of drives that allow the 
correct operation of the whole of the assembly. 

III. Russian researches 

 Academician V.P. Goryachkin is the founder of spatial 
mechanisms theory in Russia. He developed the 
fundamental issues as the mass and velocity theory, the 
theoretical basis of calculation and construction of 
agricultural machinery and implements. Scientific papers 
of Goryachkin still are major in engineering.  
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 Fig. 7. 6R linkage types 

 
 In 1925 engineer Tomsk Technological Institute V.V. 
Verkhovskiy regardless of other researches proved the 
possibility of the existence of the four-bar spatial linkage 
with cylindrical pairs and non-parallel and non-
intersecting joint axes [22]. Verkhovskiy determines that 
linkage has single mobility only in special conditions. 
Later he studied 6R spatial hinge linkages. In particular, 
he considered 6R linkages and classified them into three 
main groups (Fig. 7): 
 - mechanisms of the first group have two points of axes 
intersection, 
 - mechanisms of the second group have symmetrical 
opposite links, 
 - mechanisms of the third group have a plane of 
symmetry. 
 

 
Fig. 8. Mudrov 6R linkages 

 
 Great meaning to the study of spatial nR linkages made 
by the scientists of Kazan School of Mechanics (TMM) 
P.G. Mudrov [23], A.G. Mudrov [24], M.G. Yarullin [25, 
26]. Mudrov [23] noted that the spatial linkages with 
rotational pairs can be obtained by a simple combination 
of links only with the number of links equal to seven. 

Linkages with fewer links are possible only with certain 
agreed geometric parameters.   
 Mudrov presented schemes to obtain spatial 6R 
linkages by combining three types of 4R linkages: planar, 
spherical  and spatial. Construction schemes are shown in 
Fig. 8. 
 We should also mention the method of obtaining 
spatial 6R linkage by combining two similar Bennett 
linkages (fig. 9). It is necessary to take two similar 
linkages ABKF и DCKE, that 

/ / , , ,AB BK DC CK AB DC BK CKl l l l       where

, , ,AB BK DC CKl l l l  – length of links AB, BK, DC and CK, 

, , ,AB DC BK CK     – the angles of twist. Then linkages 

merged such a way that the links  BK and CK, FK and EK 
are coincided. The result is 1-DOF spatial 6R linkage.  
 

 
Fig. 9. Combination of two similar 4R linkages 

 
 The linkage has a feature that the link AB always 
parallel to the link DC, and the link DE parallel to the 
link AF.  
 Mudrov provided the method of obtaining a spatial 6R 
linkage by obtaining of three 4R linkages. The figure 10a 
shows a consistent combination of 4R linkages and figure 
10b shows a blanket combination of 4R linkages. 
 

 
Fig. 10. Combination of three 4R linkages 

 
 Professor Dvornikov paid attention to the basics of 
classification, problems of structural synthesis and 
kinematic analysis of mechanisms. In particular, 
Dvornikov [27] investigates the problem of spatial 4R 
linkage existence and concludes that it can be constructed 
on the surface of pseudo. He notes that there are pseudo 
surface is versatile – it can be set up all three types of 4R 
linkages (planar, spherical and spatial) (Fig. 11).  
 

235



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015   

   
 

 
Fig. 11. Three types of linkages on the pseudo surface 

IV. Classification Table 

To combine the known spatial nR linkages and 
arranging them in chronological order by the date 
mentioned was construct chronological table of 
appearance spatial nR linkages (fig. 12). In general, the 
fundamental investigations of the XX century are 
devoted to describing methods for the synthesis and 
analysis of spatial 1-DOF 4R, 5R and 6R linkages. Such 
mechanisms are mainly intended for:  a) transmission of 
motion from one plane to another and b) transmit 
conversion of input crank rotational motion into the 
output complex dimensional motion. In the first half of 
the 20th century there were designed new 4R and 5R 
linkages (Bennett’s 4R and Verhovsky’s 4R linkages, 
Myard’s 5R and Goldberg 5R linkage) [13-17]. It is 
worth noting that some linkages (for example Bennett’s 
and Verhovsky’s 4R linkages) have been obtained by 
various authors  independently each other. 4R and 5R-
linkages played an important role for further 
investigations in this area. During the second half of the 
century new methods of synthesis of the family of spatial 
6R linkages (Goldberg 6R linkages, Waldron 6R 
linkages, Schatz 6R linkage, Mudrov 6R linkages) have 
been described [18-23]. A new 6R linkages were 
syntesized in two ways: (1) combining some 4R and 5R-
linkages (planar, spheric or spatial) into one, (2) 

subtracting a composite loop from a basis loop to form a 
syncopated linkage. 

Beginning of the XXI century witnessed active 
evolution of mechatronic and robotic systems. This 
resulted in necessity of creating devices of working body 
which is able to perform controlled spatial movements to 
provide wide range of tasks:  movement the objects in 
space with variable velocities and accelerations, 
positioning on objects of complex geometric shapes, 
reproduction of human movements or replacement of 
humans in difficult and hazardous place. Therefore, one 
of the areas of research was the creation of spatial multi-
link movable linkages-structures. These structurtes 
represent a combination of a large number of basic 
mechanisms – “primary cells”.  
 As result the classification of spatial nR linkages was 
obtained (fig. 13). The table contains spatial nR linkages 
and organizes them into two main criteria: the structural 
parameters and method of synthesis. 

Conclusions 

This work presented an analytical review of spatial nR 
linkage studies. The structural features of the nR linkages 
considered and methods of synthesis are presented. 
Studied mechanisms collected together in a chronological 
table. The table traces the development of research nR 
linkages in direction from creating first 4R linkage to 
synthesis the multi-link structures. As result the 
classification of spatial nR linkages was obtained. The 
table contains spatial nR linkages and organizes them 
into two main criteria: the structural parameters and 
method of synthesis. 
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Fig 12. Chronology table of spatial nR linkages 
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Fig 13. Classification table of spatial nR linkages 
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Abstract.  The article discusses the existing 
overconstrained linkages and analyzes their synthesis 
methods. Each of these linkages obtained by one of three 
main synthesis methods, described in detail in this paper. 
Result of this research is a new spatial classification of 
overconstrained linkages. Analysis of proposed 
classification revealed main groups of overconstrained 
linkages: a group of plane-spherical linkages; group of 
Bennett-based linkages; Bricard-based linkages; 
Dietmaier linkages; linkages with prismatic or helical 
kinematic pairs. The article also gives a brief overview of 
these linkages researches.  

Keywords: overconstrained linkages, synthesis methods, spatial 
classification, degree of freedom 

I. Introduction 1 

Initially overconstrained linkages emerged as 
“inventions” by mathematical calculations and geometric 
constructions. The French mathematician  Roberval in 
1669 proposed the well-known plane overconstrained 
linkage [1], shown in Fig. 1.  

 

 
Fig. 1. Roberval linkage. 
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This linkage contains six rotary kinematic pairs. 
Roberval linkage is used as basis of high-precision scales 
and is interesting to that its indications are not influenced 
by an object arrangement on a platform. 

The “inventions” method allows obtaining spatial 
overconstrained linkages also, such as: Bennett [2], 
Bricard [3], Delassus [4], Herve [5]. This method also 
can be used for synthesis new spatial overconstrained 
linkages by an analytical way. Dietmaier in 1995 has 
proposed group of one-mobile 6R linkages [6], by 
describing mathematical dependence between links 
lengths and hinges axes crossing angles.  

Other way of new overconstrained linkages synthesis 
is combining several base linkages. In 1853 Sarrus [7] 
proposed spatial 6R linkage, shown in Fig. 2, by 
combining two simple plane linkages. 

Combining plane and spherical or two spherical 
linkages lead to synthesis spatial 6R linkages [8]. This 
method allows to synthesis multilink deployable 
mechanisms. For example, Wohlhart obtained new 
linkage [9] by combining several Sarrus linkages. 
Combination of two and more Bennett linkages has 
allowed obtaining new mobile overconstrained linkages: 
Goldberg [10], Myard [11], Wohlhart [12], Mavroidis 
and Roth [13], Baker [14], Hongwei Guo and Zhong You 
[15], Yan Chen [16]. This method is applicable as well 
for linkages containing prismatic and helical kinematic 
pairs. Chung-Ching Lee and Jacques M. Herve in 2013 
[17] have offered linkage formed by combination of 
several Delassus linkages. 

 

 
Fig. 2. Sarrus linkage. 

 
The third way of synthesis new overconstrained 

linkages is changing parameters of base linkages links. 
This method has allowed obtaining Schatz-Turbula 
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linkage [18], Altmann [19], and Wohlhart [20] linkages, 
which are essentially modifications of Brikard linkage. 

Thus, there are three ways of synthesis one-mobile 
overconstrained linkages: 
 “Invention” by mathematical calculations and 
geometric constructions. 
 Combining several base linkages. 
 Changing parameters of base linkages links. 

II. Linkages classification scheme. Spatial 
classification. Groups of linkages. 

The above analysis of overconstrained linkages and 
their synthesis methods allowed us to propose new 
linkage classification scheme. Classification features are: 
 Links count. 
 Kinematic pairs. 
 Synthesis method. 
 Researches timeline. 

The proposed classification scheme is a 
two-dimensional plane, where in certain order placed 
cards of various overconstrained linkages. The card of 
linkage (Fig. 3) shows its kinematic scheme or 
mechanism view, the information about the author and 
creation time. 

 

 
Fig. 3. Linkage card. 

 
Vertical scale in classification scheme represents the 

number of linkage links. There are four levels in the 
scheme: four-bar linkages, five, six and multilink 
linkages. 

Horizontal scale in classification scheme represents 
the kinematic pairs, used in linkage. On this basis, the 
proposed classification scheme contains two areas: 
linkages with only rotary kinematic pairs and linkages 
with prismatic or helical pairs. In this research, the most 
attention is given to the first area - linkages with only 
rotary kinematic pairs. Such kinematic pairs are simple to 
manufacture and not prone to jamming. In addition, most 
currently known overconstrained linkages have only 
rotational kinematic pairs. 

The principle schema example of linkage synthesis 
methods is shown in Fig. 4. 

 
Fig. 4. Synthesis methods. 

 

If linkage is obtained by "invention", its card will not 
have downlinks. Linkage obtained by the "modification" 
method usually has the same count of links as the original 
linkage. Therefore, the card of this linkage will be 
located at the same level (vertically) from the initial 
linkage card. Such linkages connected in the scheme by 
horizontal line. Linkage obtained by the "combination" of 
the basic linkages, has more links and its card located 
above the card of initial linkage. Such linkages connected 
in the scheme by vertical line. If linkage was obtained by 
“combining” of two or more linkages, it will be 
connected with each over. 

Proposed classification scheme (Fig. 5), 
conventionally included plane and spherical not 
overconstrained 4R linkages. That allows showing 
synthesis method for plane-spherical linkages. Full 
classification scheme is large, so Fig. 5 can show only 
common concept of scheme. 

The chosen classification features provide 
implementation of necessary requirements to 
classification: 
 Completeness: scheme contains most of 
overconstrained linkages from 1669 to 2013. 
 Unambiguous signs: each mechanism has a strictly 
defined place in the scheme specifying the number of 
links, type of used kinematic pairs, synthesis method and 
researches chronology. 
 Possibility of inclusion of new objects. 

As the number of features needed to get a complete 
classification, more than two, the most obvious is a 
spatial view of classification scheme. In this regard, we 
propose a new spatial classification of overconstrained 
linkages. Linkages are located in three-dimensional space 
so that axis X corresponds to type of kinematic pairs, axis 
Y corresponds to number of links, axis Z corresponds to 
chronology. So, we created classification three-
dimensional space, where linkages are located depending 
of its parameters. The object obtained by “combining” 
method will be connected with basic linkages by line.  
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Fig. 5.Common concept of scheme. 

Objects obtained by the modification method also will 
be connected with original objects, but will be located in 
the same level as they have the same number of links. 
Finally, objects "invented" by mathematical calculations 
and geometrical communications can be connected only 
with upper level objects (having bigger links count). 
Fig. 6 shows common view of proposed spatial 
classification of overconstrained linkages. 

According to the shown schemes (Fig. 5 and Fig. 6) it 
is visible that overconstrained linkages form five 
independent groups: plane-spherical linkages, Bennett-
based linkages, Bricard-based linkages, Dietmaier 
linkages, linkages with prismatic or helical kinematic 
pairs. Consider each group in more detail. 

 

 
Fig. 6. Spatial classification of overconstrained linkages. 

III. Plane-spherical linkages group 

Plane-spherical linkages group (Fig. 7) contains eight 
overconstrained linkages. Plane and spherical four-bar 
linkage are not overconstrained and included in this 
group conventionally. 

The first overconstrained plane linkage was proposed 
by Roberval in 1669 [1]. In [21] author proposes high-
precision scales, based on this linkage. Kinematic 
analysis of this linkage available at [22-23]. 

Sarrus linkage, which converts a limited circular 
movement into linear motion without using rails, was 
proposed in 1853 [7]. It contains several articulated 
rectangular plates, two of which are parallel. Analysis of 
this linkage are available at [24-25]. Mechanism is easy 
to manufacture and elegantly solves the problem of 
providing linear motion of a point. As is evident on the 
scheme (Fig. 7), this 6R linkage obtained by combining 
two planar linkages. 

By combining two planar, two spherical or spherical 
and planar linkages possible to obtain new spatial 
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overconstrained linkages. Detailed analysis of obtained 
linkages given in [8]. 

 

 
Fig. 7. Plane-spherical linkages. 

 
The group contains two multilink folding structures: 

Wohlhart linkage [9] and the Hoberman sphere. These 
structures obtained by combining several Sarrus linkages. 

IV. Bennett-based linkages group 

Another one linkages group shown in Fig. 8. Each of 
presented linkages based on the Bennett linkages 
proposed in 1903. The next years many scientists 
explored this linkage and obtained new linkages on its 
base. In 1925 Verkhovsky [26] pointed out the existence 
of two versions of this linkage ("direct" and "cross-over" 
linkages). In 1931, Myard [27] obtain the relationship 
between the hinges rotation angles of mechanism Bennett 
for the case when the neighboring axes form a 90-degree 
angle to each other. The author also proposed a new 5R 
linkage by connecting two Bennett linkages and 
eliminating the common link. In 1937, Bruevich in [28] 
proposed a proof sufficiency of Bennett linkage 
conditions and determined the relationship between the 
links rotation angles for the general case of this linkage. 
In 1940 Shore and Dimentberg [29] theoretically proved 
the existence of two versions of Bennett linkage, 
obtained a convenient relationship between the links 
rotation angles and gave a graphical interpretation of this 
relationship for both versions of linkage.  

Barmin in 1961 in the article [30], considering the 
instantaneous state of linkages established that only two 
of four known Bennett linkage conditions are 
independent, and the rest two are the consequence of 
others. Goldberg in 1943 received 5R and 6R 
overconstrained linkages by combining Bennett linkage 
in various ways.  

In 1967, Waldron in [31], summarizing known 
overconstrained linkages, found several new linkages. 

Along with constructive synthesis of linkages, Waldron 
has offered an analytical method of synthesis [32] of 
overconstrained linkages in 1973. This method is based 
on the consideration of a closed kinematic chain with 
determining of a spherical and translational motion of 
parts from which we obtain the necessary and sufficient 
conditions for mobility. 

 

 
Fig. 8. Bennett-based linkages. 

 
Waldron research was continued by Baker in 1993 

[33], Wohlhart in 1991 [12], Mavroidis and Roth in 1994 
[13]. Researchers offered various types of 
overconstrained linkages, obtained by combining several 
basic Bennett linkages.  

Bennett linkages also found application at the 
synthesis of deployable multilinked structures. 
Expediency of synthesis linkages from such basic 
elements is defined by need to apply only rotary 
kinematic pairs. Prismatic joints structurally inconvenient 
because of the warps tendency. Spherical kinematic pairs 
are difficult to manufacture and quickly wear out. 
Therefore, Bennett linkage, which contains only rotary 
kinematic pairs, can be good base for synthesis of 
deployable multilinked structures.  

In the Bennett linkage dependence between links 
rotation angles determines by simple formulas therefore 
in more difficult mechanism formed by combining two 
and more Bennett linkages, same dependence is also 
simple. Important advantage of the Bennett linkage is the 
absence of critical (blocked) positions. Even if complex 
multilink structure, formed by combining several base 
Bennett linkages, may have critical positions, each basic 
element will not have such positions.  

V. Bricard-based linkages group 

Linkages discussed above principally obtained by 
combining several Bennett linkages. In the group of 

243



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015   

   
 

linkages, shown in Fig. 9, the main method of synthesis 
is modification of the Brikard linkage links.  

 

 
Fig. 9. Bricard-based linkages. 

 
Bricard offered new linkage in 1927 [3]. Linkage is 

mobile and each rotation angle of driving link 
corresponds to two different state of linkage. Fig. 10 
shows the different states of linkage for identical values 
of driving link rotation angle. However, linkage cannot 
pass from one state to another an arbitrary time. Its 
position at the current moment t(n) depends on its 
position in the previous moment t(n-1). 

 

 
Fig. 10. Spatial classification of overconstrained linkages. 

 
Proposed linkage does not have a crank – driving 

member does not rotate to 360 degrees. Kinematic 
analysis of Bricard linkage proposed in [35-36]. 

In 1984, Dahan and Racila [37] proposed manipulator 
based on Bricard linkage. Binding of three non-adjacent 
joints with the horizontal plane leads to the formation of 
linear movement of the plane formed by the three other 
joints. And movement of this plane will be parallel to the 
fixed one. Model of translator mechanism shown in the 
Fig. 11. Analysis of this mechanism available at [38]. 

 
Fig. 11. Linear translator based on Bricard linkage. 

Yaozhi L., Ying Y., Jingjing L. in [39] proposes a new 
deployable structure, based on the Bricard linkage. Such 
mechanism may be useful in designing the universal 
roofs of stadiums. This mechanism was obtained by 
replacing each link of Bricard linkage to tetrahedron. The 
resulting deployable structure can be opened and closed 
by rotating the tetrahedrons. Opened and closed forms of 
this structure shown in the Fig. 12.  

 

 
Fig. 12. Model of stadium roof. 

 
In paper [39], authors determined the geometric 

parameters providing the most smooth structure 
deployment and produced full kinematic analysis of this 
deployable structure.  

Another linkage that found wide practical application 
is "Turbula" mechanism. This 6R overconstrained 
linkage obtained by combining Bricard linkage with 
Ghana and Pellegrino structures [18]. Mechanism 
"Turbula" is used as a laboratory mixer in the chemical 
industry (Fig. 13).  

 
Fig. 13. Turbula mixer. 

 
Altmann [19] and Wohlhart [20] obtained new mobile 

modifications of Bricard linkage by modify its links 
parameters. In 2011 Ji Cui, Hailin Huang [40], Bing Yin 
Ma [41] proposed a multilink deployable structure 
obtained by combining several basic Brikard linkages. 
These studies are based on the paper [42], proposed by 
Chen Y, You Z and Tarnai T. in 2005. 
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VI. Dietmaier linkages and linkages with prismatic or 
helical kinematic pairs 

In 1995, Dietmaier [43-44] proposed several new 6R 
mobile linkages. Papers shows analytical conditions 
necessary to ensure the mobility of 6R linkages. Shown 
conditions correspond to all currently known 
modification of Bricard linkages. 

In plane-spherical linkages and Bennett-based linkages 
groups dominates "combining" synthesis method. In 
Bricard-based linkages dominates "modification" 
synthesis method. In linkages with prismatic or helical 
kinematic pairs dominates "invention" method (Fig. 14).  

 

 
Fig. 14. Linkages with prismatic or helical kinematic pairs. 

 
For example, in 1922 Delassus proposed two new 

overconstrained 4R linkages with prismatic and helical 
kinematic pairs. In 1978 Herve "invented" 6R linkage 
containing four helical and one rotational kinematic pairs 
[5]. Chung Ching Lee and Herve [45] in 2013 proposed a 
multilink linkage obtained by combining several 
Delassus linkages. 

VII. Summary 

This article deals with more than 30 known mobile 
overconstrained linkages. There are three main synthesis 
methods of such linkages: the "invention" by 
mathematical calculations and geometrical constructions, 
combining several basic linkages, modification of basic 
linkages by changing link parameters. As result of 
research offered the new spatial classification of 
overconstrained linkages that allows systematizing the 
existing linkages and reflecting the main research 
directions from the first overconstrained linkage to the 
present day. New classification contains the Russian 

researches, not existing in the other classifications 
(Verkhovsky, Dimentberg, Mudrov, Bruyevich, Shore, 
Barmin and others).  
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Abstract—This paper shows how umbrella canopies and
umbrella canopy-like mechanisms can be designed inher-
ently balanced. Inherently balanced means that the center
of mass of the moving parts remains stationary at a sin-
gle point for any position of the mechanism simply because
of the specific design of the mechanism where no counter-
masses or springs are needed. The advantages of a bal-
anced canopy are that it can be opened and closed easily
with minimal effort even if it has large dimensions and that
it is inherently safe since the canvas cannot collapse or fall
down. Also a shaking ground or floor does not affect an in-
herently balanced canopy. This is due to its dynamic force
balance, allowing the canopy to be perfectly suitable as a
retractable roof on for instance a truck on a bumpy road.
In this study, three inherently balanced umbrella canopy
designs are synthesized from principal vector linkages and
their balance conditions are derived. Also a prototype was
built and tested to show the feasibility of the design in prac-
tice.

Keywords: static balance, inherent force balance, umbrella canopy,
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I. Introduction

Umbrella canopies are used in outdoor spaces for pro-
tection from sun and rain. This can be for recreative pur-
poses but also for rescue and shelter services. Character-
istic of umbrella canopies is that they have a single cen-
tral mast which holds a deployable and retractable canvas
[7][8]. Therefore umbrella canopies have the advantage to
be compact for storage and transportation, while they also
enable open and closed protected spaces [6][5].

A limitation of current umbrella canopies is the weight
of the canvas mechanism that has to be moved up and down
to open and close the canopy. Especially when canopies be-
come large of size, the canvas mechanism tends to become
heavy, requiring significant effort for opening and closing
and for keeping it in a certain pose. At the same time, the
safety is at risk. If, perhaps by mistake, the canopy col-
lapses, the mass falls down possibly on the people under-
neath.

A solution for this is to design the canopy mechanism to
be statically balanced. The motion of a statically balanced
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mechanism is not affected by gravity and it remains station-
ary in all possible poses. Common approaches to design
a mechanism statically balanced is by applying counter-
masses [3] or by applying elastic springs [2]. These ap-
proaches however lead to, respectively, relatively heavy and
complex solutions.

In this paper, it is proposed to synthesize balanced um-
brella canopy(-like) mechanisms from principal vector link-
ages. Principal vector linkages are inherently balanced
mechanism architectures where the links are assembled
such that their common center-of-mass (CoM) is in a sta-
tionary point on one of the links [1]. These linkages are
based on solely the essential conditions for balance and
do not need counter-masses or springs. This synthesis ap-
proach has led already to successful results such as the syn-
thesis of a high-speed dynamically balanced parallel manip-
ulator [9] and the synthesis of a 2-degree-of-freedom (DoF)
inherently balanced grasper mechanism [4].

The aim of this paper is to synthesize three different bal-
anced umbrella canopy mechanisms from principal vector
linkages, to investigate the various design possibilities and
to show its feasibility in practice. First the three synthesized
balanced umbrella canopy mechanisms are presented and
their balance conditions are derived. Subsequently the var-
ious ways of arranging the canopy arms are investigated. A
prototype balanced umbrella canopy mechanism is shown
at the end with an experimental evaluation of its balance
performance.

II. Synthesis of Balanced Umbrella Canopy-type Mech-
anisms

In this section three different inherently balanced mecha-
nisms are synthesized as balanced umbrella canopies. First
the design of a single-DoF umbrella canopy is shown and
its balance parameters are derived. Subsequently a second
version of a single-DoF umbrella canopy is proposed for
which the balance parameters are derived as well. A two-
DoF balanced umbrella canopy design is derived and shown
at last and its balance parameters are derived.

A. Single DoF retractable umbrella canopy
Figure 1 shows a 1-DoF balanced retractable umbrella

canopy where the upper hub can move up and down along
the line of the central axis of the mast. This is different
from other umbrella-like mechanisms where the upper hub
is mounted on the mast while the lower hub moves along
mast. The canopy is composed of five arms of each two

247



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015

moving hub

CoM

mast

a)

b)

Fig. 1. Design of a 1-DoF balanced retractable umbrella canopy with
compact closure in two poses: a) open; b) closed. Balance is obtained
by the specific link dimensions and the positions of the joints for which
the common CoM is in the joint with the mast for all positions of the
mechanism.

links, one long and one short, which are placed radially
around the mast and are connected with solely revolute
joints. The locations of the joints and the length of the links
are designed such that the common CoM of all moving parts
is located in the point of the joints with the mast for any po-
sition. Since the common CoM is stationary, the canopy
can be moved with minimal effort and gravity will not have
any influence. This can be regarded as that for each motion
the masses that move up are compensated by the masses
that move down such that effectively the total mass is not
moved at all.

The design in Fig. 1 was synthesized from the 2-DoF
principal vector linkage in Fig. 2, which is also known as a
force balanced pantograph linkage [1][4]. It consists of four
elements with a mass mi of which the CoM is generally lo-
cated and described with parameters pi and qi as illustrated.
Joints P1 and P2 are known as the principal points and a1
and a2 are known as the principal dimensions. These pa-
rameters define the principal vector linkage such that the
common CoM of all four masses is located in joint S for all
motion of the mechanism. This means that the mechanism
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Fig. 2. Two-DoF principal vector linkage or balanced pantograph where
joint S is the common CoM of all elements for any position of the mech-
anism [1].

is force balanced and statically balanced1 with respect to
joint S. Then, if joint S is made stationary, for instance as
being the joint with the mast as shown in Fig. 1, the mecha-
nism becomes balanced with respect to the mast and to the
surrounding environment as well. The conditions for which
S is the common CoM are named the balance conditions
which are derived and explained in [1] and write:

m1p1 = m2a1 +m3p3

m1q1 = m3q3 (1)
m2p2 = m1a2 +m4p4

m2q2 = m4q4

Each arm of the canopy in Fig. 1 is a half of the balanced
pantograph in Fig. 2 considering the pantograph to be di-
vided about the line SA. This means that the canopy con-
sists of five halves of a balanced pantograph. Furthermore,
the links in the canopy design are shown mass symmetric,
i.e. the link CoMs are located along the line through their
joints for which q1 = q2 = q3 = q4 = 0. This is not nec-
essary, but it simplifies the design significantly. Also the
canopy arms are all equal, meaning that both sides of the
balanced pantograph in Fig. 2 are equal with respect to line
SA with m2 = m1, p2 = p1, m3 = m4, p3 = p4, and
a2 = a1. Also this is unnecessary but simplifies the design
significantly. With these choices the balance conditions (1)
reduce to the single force balance condition:

m1(p1 − a1) = m4p4 (2)

As a result, Fig. 3 shows the design of a single arm of
the canopy with its mass parameters. Here O is the joint
with the mast and joint A is shown with revolute pairs in
a slider element. This slider illustrates the motion of joint
A in the canopy in Fig. 1 where, due to the combination
of the multiple arms, joints A and the moving hub have
translational motion without the need of a slider element.
In Fig. 3 it is also shown that joints O and A can have an

1Force balance means that the dynamic (reaction) forces are balanced
while static balance means that gravity does not affect the mechanism mo-
tion. Force balanced mechanisms are also statically balanced while stati-
cally balanced mechanisms can also be not force balanced, for instance if
balancing springs are used.
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Fig. 3. Mass parameters of the canopy arms in Fig. 1 with mass symmetric
links. When multiple arms are placed radially about the mast, then the
common CoM of the canopy is located in between the joints O.

offset from the axis of the mast, which allows a practical
design of the moving hub with its joints and of the joints
with the mast.

Also the mass of the moving hub can be included in the
balance by dividing its value by the number of arms and
locating this partial mass in each arm’s joint A by which it
can be included in parameters m1 and p1 of the long links.
The exact location of the hub’s CoM is not of importance, it
can be located anywhere with respect to the hub. When the
CoM of the hub is aligned with the centerline of the mast
and it is in the same plane as the joints A, then the com-
mon CoM of the canopy is exactly in the center in between
joints O as indicated in Fig. 3. If the hub’s CoM is located
elsewhere then the common CoM of the canopy still is in a
stationary point in the mast, but at a different location.

When it is chosen to not simplify the design but to have
each or some of the arms of the canopy be different and to
have the CoMs of the elements off the line through their
joints, the flexibility of the design is increased. While the
latter is relatively simple by allowing nonzero q’s in the bal-
ance conditions (1), resulting in two balance conditions for
each canopy arm, the former option is more challenging
since it requires multiple arms to be considered together
with their specific radial orientation about the mast. This
issue is investigated further in Section III.

B. Single DoF umbrella canopy with inner space in closed
form

Since there are various principal vector linkages, also
various umbrella canopy mechanisms can be synthesized
similarly as the 1-DoF balanced umbrella canopy mech-
anism in the previous section. Figure 4 shows a 1-DoF
balanced umbrella canopy design with 5 arms and solely
revolute joints that was synthesized from the 3-DoF princi-
pal vector linkage in Fig. (3.7) in [1]. As compared to the
canopy in Fig. 1 it has two additional links per arm and it
has a large extending moving hub that consists of the up-
per links of each arm which are rigidly connected together.
The hub has translational motion along the line of the cen-
tral axis of the mast. When the canopy is closed an enclosed
space is formed underneath the canopy because of the size
of the moving hub. In practice this could be useful for stor-
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Fig. 4. Design of a 1-DoF balanced umbrella canopy in two poses: a)
open; b) closed with inner space. Balance is obtained by the specific link
dimensions and the positions of the joints for which the common CoM is
in the joint with the mast for all motion.

age purposes. Also here the common CoM of all moving
elements is in the joint with the mast for all .

Figure 5 shows the design of the arm of the canopy
with its mass parameters, illustrated similarly as the arm
in Fig. 3. Here however, link A1P2 is part of the moving
hub and can only translate along with the slider in P2, as
if it was rigidly connected with the slider. This also means
that because of parallelogram A1P2B1P1 link P1B1 solely
translates as well. Links A1P1, B1P2, and OB1 have rota-
tional motion.

The balance conditions of the arm can be derived from
the general force balance conditions (3.22) in [1] of the 3-
DoF principal vector linkage. Therefore q1 = q3 = q11 =
q12 = q13 = q31 = q32 = q33 = 0 to obtain mass symmet-
ric links and m3 = m1, p3 = p1, m31 = m11, p31 = p11,
m13 = m33, p13 = p33, m32 = m12, p32 = p12, and
a23 = a21 to obtain equal arms on each side. With these
parameters the force balance condition of the canopy arm
in Fig. 5 becomes

m1(p1 − a1) = (m2 +m11 +m12)a1+
m12p12 +m33p33

(3)

It is interesting to note that the locations of m2 and m11 in
their links A1P2 and P1B1, respectively, are not defined.
Indeed, they can be located anywhere within their link for

249



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015

m
1

p
1

a
1

z

m
2

m
11

p
11

p
12

m
33

p
33

O

CoM

P
1

A
1

P
2

B
1

a
21 m

12

pa
2

Fig. 5. Mass parameters of the canopy arms in Fig. 4 with mass symmetric
links and link A1P2 rigidly connected with the slider for which it solely
translates. When multiple arms are placed radially about the mast then the
common CoM of the canopy is located somewhere along the central axis
of the mast in between the joints O.

balance since both the links have solely translational mo-
tion. The exact location of the common CoM depends on
the locations of m2 and m11, but for any choice it is in a
stationary point for all positions of the canopy mechanism.
The condition for which the common CoM is located pre-
cisely in between the joints O with the mast is also derived
from the general force balance conditions and writes

m2p
a
2 = m1a21 +m11p11 (4)

Here pa2 is the distance from P2 to m2 in the illustrated
direction (see: [1] for further explanation). If m2 would
be on this line, then the common CoM would be exactly
in between the joints O as illustrated. Since m2 is below
this line, also the common CoM will be below the indicated
point.

C. Two-DoF balanced deployable umbrella canopy
As a third design of a balanced umbrella canopy mecha-

nism Fig. 6 shows a version which has 2-DoF motion. Also
this design has only revolute joints and is shown with 5
arms which are not only connected together with a mov-
ing hub on top and in the joints with the mast, but also with
a moving hub in the middle. Both moving hubs have trans-
lational motion along the line of the central axis of the mast.
The distance between the middle hub and the joint with the
mast determines the orientation of the most extended links.
For the pose in Fig. 6b the distance between the middle hub
and the joint with the mast is maximal which results in the
most extended links being vertical. The distance between
the top hub and the middle hub determines the retraction
of the canopy mechanism. Figure 6c shows that when this
distance becomes maximal the canopy is fully retracted. It
can be said that this canopy mechanism combines the fea-
tures of both of the canopies in Fig. 1 and Fig. 4, being fully
retractable and of having an inner space in closed form.

a)

b) c)

moving hub

CoM

mast

Fig. 6. Design of a 2-DoF balanced umbrella canopy with two moving
hubs in three poses: a) open; b) closed with inner space; c) fully retracted.
Balance is obtained by the specific link dimensions and the positions of
the joints for which the common CoM is in the joint with the mast for all
motion.

m
1

p
1

a
1

z
m

2

m
11

m
12

m
13

m
31

m
32p

11

p
12

p
13

p
32

p
31

m
44

p
44

a
1

O
CoM

P
1

P
2

A
1

A
2

B
2

C
1

B
1

a
21 a

23

p =p a

2
2

2
-p b

a
23

Fig. 7. Mass parameters of the canopy arms in Fig. 6 with mass symmetric
links. When multiple arms are placed radially about the mast then the
common CoM of the canopy is located in between the joints O.

The design of the balanced umbrella canopy mechanism
in Fig. 6 was synthesized from a 4-DoF principal vector
linkage in Fig. (3.23) in [1] in a similar way as the pre-
vious two canopy designs. Fig. 7 illustrates the design
of the arm of the canopy with its mass parameters. The
balance conditions of the arm can be derived from the
general force balance conditions (3.67) in [1]. Therefore
q1 = q4 = q11 = q12 = q13 = q14 = q21 = q22 =
q31 = q32 = q41 = q42 = q43 = q44 = 0 to obtain
mass symmetric links and m4 = m1, p4 = p1, m3 = m2,
p2 = pa2 − pb2 = p3 = pb3 − pa3 , m14 = m44, p14 = p44,
m21 = m31, p21 = p31, m22 = m32, p22 = p32, m41 =
m11, p41 = p11, m42 = m12, p42 = p12, m43 = m13,
p43 = p13, to obtain equal arms on each side. With these
parameters the two force balance conditions of the canopy
arm in Fig. 7 become

m1p1 = (m1 + 2m2 +m11 +m12 +m13 + 2m31 +

m32)a1 +m12p12 +m13p13 +m44p44
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m2p2 = m1a21 +m11p11 −m31p31 −m32p32 − (5)
(m1 +m2 +m11 +m12)a23

Also here the mass of each moving hub can be included
by dividing the mass values by the number of arms and in-
cluding these partial masses in the joints of the hubs by
which they can be included in the mass parameters of the
connecting links.

III. Arm Configurations
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Fig. 8. Top view of various radial locations of multiple umbrella canopy
arms about the mast for balance.

The balanced umbrella canopy designs in Fig. 1, Fig. 4,
and Fig. 6 can have any number of arms, not limited to 5 as
illustrated. Figure 8 shows a brief investigation of various
conditions for multiple arms and their radial locations about
the mast. Figure 8a shows that if the mast of the canopy
is perfectly vertical (i.e. the mast is aligned with the direc-
tion of gravity) any number of arbitrarily designed balanced
arms can be arbitrarily located around the mast to obtain a
statically balanced canopy. If the mast is not perfectly ver-

tical then the canopy arms always need to be located about
the mast in some symmetric way. With two arms, the only
possible solution is shown in Fig. 8b where the arms act
oppositely of one another. For such a configuration it is
possible to apply the balanced pantograph in Fig. 2 and the
general principal vector linkages from which the canopies
in Fig. 4 and Fig. 6 were derived without any adaptations.
When three arms are used, they could be equally distributed
about the mast as shown in Fig. 8c. Then arms 2 and 3 bal-
ance one another about the y-axis while they together bal-
ance arm 1 about the x-axis. The same is true when arms 2
and 3 are located symmetrically about the y-axis as shown
in Fig. 8d. Here arms 2 and 3 have to be equal for balance
about the y-axis but they have to be lighter than arm 1 to
obtain balance about the x-axis.

Figure 8e shows a configuration of a canopy mechanism
with 4 arms in pairs of two. Since each pair is individually
balanced as in the configuration in Fig. 8b, the relative lo-
cation of the two pairs is arbitrary. One specific solution is
to locate the pairs orthogonally, indicated with the dashed
lines for which the four arms are equally distributed about
the mast.

In Fig. 8f a configuration with 4 arms symmetrically ar-
ranged about line t1 is shown where arms 1 and 2 are equal
and arms 3 and 4 are equal. Here arms 3 and 4 have to be a
little lighter than arms 1 and 2 to have the pairs balance one
another. This configuration can also be interpreted as that
the 4 arms are symmetrically arranged about line t2 with
arms 1 and 4 being equal and arms 2 and 3 being equal.

With the increasing number of arms, also the number of
possible arm configurations increase. Figure 8g shows a
configuration of 5 arms equally distributed about the mast,
equal to the canopy designs in Fig. 1, Fig. 4, and Fig. 6.
t1, t2, and t3 are the symmetry axes about which the arms
can be analyzed for balance. The easiest way however is
to project the design of each arm onto the orthogonal xy-
planes as for Fig. 8c where balance is obtained within each
of the planes. With such an approach it is also possible to
find configurations as in Fig. 8h where the arms may appear
arbitrarily located about the mast, but in fact act about the
line t1 for balance. The configurations illustrated in Fig. 8
are just a few of the wide variety of possibilities.

IV. Experimental evaluation
The balanced umbrella canopy mechanism in Fig. 1 was

developed as a prototype which is shown in three poses in
Fig. 9. Instead of 5 arms the prototype has 4 arms that
are equally distributed about the mast. The moving hub of
POM material with four joints is best visible in Fig. 9a. The
moving links were made of MDF wood with a cross section
of 8.2 mm wide and 20.5 mm high and the mast was made
of aluminium �40 mm tube, 700 mm long. The hub of the
joint with the mast is also of POM and the M6 bolts, nuts,
and washers are of steel.

First the short moving links were manufactured, which
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Fig. 9. Prototype of the 1-DoF balanced umbrella canopy mechanism in
Fig. 1 with four arms shown for three poses.

are paired with the length a1 = 100 mm, with d = 9.0
mm additional length at both extremities, and with a mass
of mlink2 = 30.40 g each (including the holes). The bolt,
nut and 4 washers in each joint P1 were weighted as being
13.30 g altogether. The mass missing in the �6 mm holes in
the long link at P1 was calculated as mhole = −π·3.02 ·8.2·
0.00076 = −0.176 g. Together the mass in joint P1 then
becomes mjointP1 = 13.30 − 0.176 = 13.12 g. With this
mass included in the mass of element P1O, its parameters
were calculated from Fig. 10a as m4 = 30.40 + 13.12 =
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Fig. 10. Calculation of the mass parameters of the prototype mechanism.

43.52 g and p4 = (30.40a1/2+13.12a1)/m4 = 65.08 mm.
Then from the force balance condition (2) the condition of
the parameters of element AP1 were calculated as m1(p1−
a1) = m4p4 = 43.52 · 65.08 = 2832.38 g·mm.

The moving hub was designed, produced, and weighted
together with 4 M6 bolts, 4 nuts, and 12 washers of which
the total mass was measured as 149.70 g. Considering
the missing mass in the �6 mm holes in the long link at
the four joints A with the hub, the hub mass is derived as
mhub = 149.70+4(−0.176) = 149.00 g. Subsequently the
parameters of link 1 were calculated according the model in
Fig. 10b. Here 1/4 of the moving hub mass is modeled in
joint A and the mass mlink1 of the link element is located
halfway the length of the link at l1/2, which is at a distance
s + p1 from P1 as illustrated. This length is also calcu-
lated as l1 = 2(a1 + p1 + s + d) with d = 9 mm the link
length extending from A. The link has a mass distribution
of ρ = 0.1278 g/mm with which mlink1 = ρl1. Then with
m1 = mlink1 +mhub/4 and

mhub

4
(a1 + p1) = mlink1s (6)

= mlink1(
l1
2
− a1 − p1 − d)

and substituting mlink1 and Eq. 2 for p1, a quadratic equa-
tion for l1 is obtained as

ρ

2
l21 − (2a1 + d)ρl1 −m4p4 −

a1mhub

2
= 0 (7)

From this equation l1 = 661.32 mm is found. Subsequently
the other design parameters of the link are found as m1 =
121.77 g and p1 = 123.26 mm with mlink1 = 84.52 g, and
s = 98.40 mm.

Link 1 was manufactured with l1 = 668 mm with
mlink1 = 85.42 g, which is slightly larger than the com-
puted value, in order to be able to make adjustments after
the assembly. The length a1 of this link, however, turned
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Force down (kg) Force up (kg)
Height #1 #2 #3 #1 #2 #3
3 cm NA NA NA 0.22 0.16 0.20

6.5 cm 0.03 0.03 0.03 0.23 0.19 0.21
10 cm 0.04 0.05 0.03 0.22 0.19 0.20

13.5 cm 0.07 0.5 0.09 0.30 0.22 0.26
17 cm 0.34 0.32 0.38 0.63 0.60 0.64

TABLE I. Experimental results of the prototype canopy by measurements
of the forces needed to start moving the hub up and down from a certain
pose.

out to be 99.3 mm, which is 0.7 mm shorter than the re-
quired value of 100.0 mm. During assembly, the bolt-nut
connections were kept as loose as possible to keep friction
low. After the assembly of the mechanism, a transparent
plastic foil was spanned about the canopy as a canvas of
which the mass was neglected.

As a first experiment the balance was verified by mov-
ing the prototype by hand, which was experienced as being
very easy even with a soft touch. The prototype remained
stationary in each position as is expected for balance. A
video showing the balanced motion of the prototype can be
found at http://mecart.iyte.edu.tr/projects.html.

To investigate the balance performance in more detail,
several measurements were carried out of the prototype in
an experimental setup. The transparent foil was removed.
For different poses of the prototype the forces were mea-
sured that are needed to start moving the hub up and to
start moving the hub down. These forces are expected to be
equal for balance while their values represent the amount of
friction.

The total span height of the prototype between the joint
with the mast and the moving hub is 20 cm. Measurements
were taken at the distances between the moving hub and
the mast joint of 3 cm, 6.5 cm, 10 cm, 13.5 cm and 17 cm,
respectively. The precision of the hand scale was 0.01 kg,
which showed to be of limited accuracy for this application.
It also showed rather challenging to detect the exact start
of the motion of the hub, which affected the repeatability
negatively. Table I shows the experimental results of the
forces that were measured for each experiment carried out
three times. Due to the limited precision of the hand scale
the force down at 3 cm could not be measured.

Analysis of the data in Table I shows that the canopy
can be moved with relatively small forces. However it also
shows that for all positions a higher force is necessary to
move the hub upwards than to have the hub move down-
wards. This implies that the prototype may not be perfectly
balanced, which is indeed true. The main cause is the 0.7
mm (0.7%) difference of the length a1 in the long link. Al-
though this may seem a small error, since linkage AP2SP1

in Fig. 2 is not anymore an exact parallelogram, its balance
is affected directly. Since length a1 is larger in the short
links, the short links are always a little more vertical than

the long links. Therefore the mass of the long links is al-
ways a little bit too high and it has to be slightly pushed up
for moving the hub upwards, for which more force is re-
quired. This effect is reinforced with the long links being
manufactured 6.68 mm longer than calculated, for which
their mass mlink1 showed to be about 0.9 g (over 1%) heav-
ier. Since the error in the link length has more influence on
the balance when the links are more vertical, higher forces
are required for the moving the canopy at higher points.
This is also observed from the measurement data in Ta-
ble I, however the reduced force transmission within the
linkage when the links become nearly vertical may have
been a more significant cause for this.

V. Discussion
The balanced umbrella canopy mechanisms in Fig. 1,

Fig. 4, and Fig. 6 are not only statically balanced, but also
they are also shaking force and shaking moment balanced.
While this is not of importance for the relatively slow open-
ing and closing motion of the canopy for which the dynamic
reaction forces and moments on the mast are negligible, in
case of a shaking base or ground, for instance during trans-
portation (if not closed) along a bumpy road or in case of
an earthquake, this property increases the inherent safety of
the canopy.
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Fig. 11. Two possible kinematic variations of balanced canopy arm con-
figurations: a) shifted arm; b) scaled arm.

In Fig. 8 variations on the canopy arm locations about
the mast were shown. Also each canopy arm has a wide
variety of possible designs. To mention just two of them,
Fig. 11a shows that a balanced canopy arm can be shifted
individually, not only away from the mast, but also along
the direction of the mast and Fig. 11b shows that a bal-
anced canopy arm can be scaled individually with its mass
being inversely scaled as well. In [1] (Section (3.2.4)) other
applicable kinematic variations can be found. For instance
parallel links do not necessarily need to be pivoted in P1,
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but under certain conditions they can be placed elsewhere,
maintaining balance.

Although the balanced mechanisms in Fig. 1, Fig. 4,
and Fig. 6 were synthesized for the purpose of umbrella
canopies, they could as well be applied in many other de-
signs of balanced devices and machinery.

VI. Conclusions
In this paper inherently balanced umbrella canopy mech-

anisms were synthesized and investigated. A balanced um-
brella canopy mechanism with single DoF was synthesized
from a 2-DoF principal vector linkage, able to retract fully.
From a 3-DoF principal vector linkage another 1-DoF bal-
anced umbrella canopy mechanism was synthesized which
in closed state leaves an enclosed inner space. From a 4-
DoF principal vector linkage a 2-DoF balanced umbrella
canopy mechanism was synthesized which both can be fully
retracted and can be closed leaving an enclosed inner space.
Some of the wide variety of design possibilities were ex-
plored by investigating the number of arms and their radial
distributions about the central shaft and some variations of
their relative positions along the mast. These possibilities
allow the designs to be adapted to the need in various appli-
cations and circumstances. For all canopy mechanisms the
design parameters for balance were derived and a prototype
model of a 1-DoF balanced umbrella canopy was built and
experimentally tested to prove and show its feasibility in
practice.
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     Abstract—In this paper the motion generation task 
for the HPPH mechanism is found. Three positions of the 
end effector are defined in a cylindrical subspace. The 
constraint parameters of the HPPH mechanism for the 
synthesis are depicted. An objective function is 
constructed using equation of motion of the HP dyad. To 
achieve three poses for this linkage, the helical 
movements are specified by a quadratic function. After 
describing the objective function of the linkage, an 
algorithm and a numerical example is given to show the 
behavior of the synthesis.  
     Keywords: kinematic synthesis, motion generation, HPPH 
mechanism, overconstrained, cylindrical subspace 

I. Introduction 1 

     Mechanisms that have full cycle motion in spite of 
failing the Kutzbach criterion are called overconstrained 
mechanisms. Equation (1) of Fredeunstein and Alizade 
[1] can be used to calculate mobility of the 
overconstrained mechanisms. The value of mobility (M) 
is computed as a difference between the number of 
independent scalar displacement variables and 
independent scalar closure equations. 
 

1 1

N

i
i i

i

L

M f 
 

       (1) 

 
where ∑λ is the sum of subspace number of the 
independent loops (L independent loops) of the 
mechanism and ∑fi is the total mobility of joints (N 
joints) in the system. The mobility of overconstrained 
mechanisms is a result of the special geometric 
conditions that they have which describes their subspace. 
Most of the overconstrained mechanisms suggested 
throughout the years can be found as references in Baker, 
Waldron and Phillips [2, 3, 4]. 
     The kinematic synthesis tasks can be divided into 
three subgroups as function generation, path generation 
and motion generation tasks. The motion generation task 
can be defined as calculations of constraint parameters of 
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a mechanism where a link follows described successive 
poses of an end effector. 
     One of the first analytical approaches to motion 
generation was the usage of Burmester curves introduced 
by Ludwig Burmester [5]. The Burmester Problem, 
designing a four – bar planar linkage to orient a rigid 
body in finite given points, led the way for considerable 
number of researchers to contribute to the field of 
Kinematics. Schmitt, Meer and Schreiber [6] used 
circlepoint search for the planar Stephenson Mechanism 
motion synthesis problem.  
     Ravani and Roth [7] studied the fitting locations of the 
manifold of spherical RR dyad. McCarthy and Bodduluri 
[8] worked on the generalization of planar four – bar 
position synthesis to the spherical four – bar. Angles and 
Bai [9] suggested a two-step synthesis method for the 
spherical case of the Burmester problem. 
Sandor, Kohli and Zuang [10] did a motion synthesis of a 
RSSR-SRR spatial mechanism for three and four 
positions. Russell and Sodhi [11] presented the multi – 
phase motion generation method for an RRSS 
mechanism, which can perform spatial motions. Shirazi 
[12] used Maple to solve the four-point rigid body 
guidance problem of an 8S5R spatial mechanism.  
     Even though the work on motion generation vastly 
increased in the following years, motion synthesis on 
single – loop, single – DOF (Degree Of Freedom) 
mechanisms are not found commonly. Shih and Yan [13] 
demonstrated rigid body guidance (motion synthesis) on 
a single – loop, overconstrained 6R spatial mechanism. 
Selvi [14] described the motion generation for a planar-
spherical 6R linkage for three positions. 
     In reality, motions are described in various subspaces 
but mechanisms used for motion generation usually 
belong to planar, spherical subspaces or spatial space. In 
this paper, the motion synthesis of a single – loop HPPH 
mechanism with general constraint three is shown for the 
generation of three positions in cylindrical subspace.  

II. Motion in Cylindrical Subspace 

     Any motion in a cylindrical subspace is described by a 
translation along an axis, a rotation around that axis and a 
translation along the normal vector of the specified axis. 
Cylindrical motion parameters are shown in Fig. 1 for 
three positions of the end effector. The first translation 

parameters are ix  and angle i is the rotation parameter 

and linear displacement along normal vector is described 
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by ri . The three positions mentioned above, can be 
generated by a mechanism with general constraint three 
in this subspace. This synthesis can be described as both 
path generation synthesis and motion synthesis because 
of the constraints of the cylindrical subspace. 

 
Fig. 1. Three positions of the end effector in cylindrical subspace 

     
     Any point of the coordinate system can also be 
described with the Cartesian coordinate system by using 
transformation formulations given in equation (2). 
 

, cos , sini i i i iX x Y r Z r        (2) 

III. Motion Generation for Cylindrical Motion 

Our goal in the motion generation synthesis is to 
describe the motion with a mechanism which belongs to 
the same subspace. In the case where the motion belongs 
to the cylindrical subspace, the mechanism with the least 
number of joints available is Delassus’ HPPH linkage 
[15] as shown in Fig. 2. In this linkage helical pairs 
should be coaxial, prismatic joints coplanar and the axis 
of helical pairs should belong to the plane of prismatic 
joints. The link between the helical pairs constitutes the 
ground connection and end effector is placed to the link 
between prismatic pairs. Prismatic joints cannot be 
parallel to helical joint axis or each other, pitch for 
helical pairs cannot be equal. 

 
Fig. 2. Delassus HPPH linkage 

 

 

     According to IFTOMM terminology, a helical pair 
(screw pair) is described as a pair that only allows a 
screw motion between two links. The screw motion 
consists of a rotation combined with a translation that is 
parallel to this rotation. 
     According to the knowledge of authors, screw pairs 
are used with a relation of first degree equation as given 
in equation (3). 
 

a bd P P        (3) 

 
where d  is  the linear displacement,    is rotation of the 
screw , Pa is pitch and Pb is initial value for the linear 
displacement.   
     The orientation of rigid body around x axis is 
dependent only on the rotation of screw parameter θ thus 
to define three poses of the end effector, a quadratic 
equation is needed instead of a linear equation. A screw 
with a quadratic relation can be described as given in 
equation (4).  
 

2
1 2 3i iid P P P        (4) 

 
where P1 and P2  are pitch values and P3 is initial value for 
the linear displacement. The kind of screw mentioned 
above is unconventional but it is easy to produce by using 
a 5-axis CNC milling machine. 

IV. Methodology 

     Firstly, a dyad of HP should be examined to achieve 
synthesis of the mechanism. The parameters of the dyad 
are shown in Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Parameters of HP dyad 

 
     Center of the prismatic joint is denoted as point R, 
which is our end effector of the objective point, and is 
given as R(x,r,θ). From position analysis of the dyad we 
have the following values given in equations (5- 7). 
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cosi i ix d l        (5) 

sini ir l         (6) 

i i          (7) 

 

     In equation (5) id  can also be described by 

subscribing i  for i  from equation (7) as: 

 
2

1 2 3i iid P P P        (8) 

 
Using equation (6) li can be described with  
 

/ sini il r        (9) 

 
and equation (9) can be substituted in equation (5) to 
obtain the objective function as, 
 

2
1 2 3 cot , 1,2,3i ii ix P P P r i         (10) 

 
     Construction parameters of this equation are P1, P2, P3  
and α. There is no exact solution for three points and four 
parameters. To increase the number of dyads for this 
motion, one of the construction values should be given. 
P3 is given as an initial value for the helical pairs, thus 
equation (9) will be written for i=1,2,3 as given in 
equation (11). 
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Writing the outcome from equation (11) in matrix-vector 
form we get equation (12). 
 

2
1 1 1 1 1 3
2
2 2 2 2 2 3
2
3 3 3 3 3cot

.

r P x P
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  (12) 

 
Constraint parameters P1, P2, and α can be found by 
taking inverse of the matrix and multiplying both sides 
with that matrix. 

2
1 1 1 1 1 3
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    (13) 

 

Selecting two different values for the P3 will result in 
two different dyads for the HP pair, which will construct 
the HPPH Mechanism where it follows given three 
positions. Fig. 4 also shows an algorithm for the design 
procedure. 

 
Fig. 4. Algorithm for the motion synthesis 

V. Numerical Example 

     In TABLE 1. Numerical values for three positions of 
the end effector are given. To supply this motion two P3 
values are described and calculations are done as 
described in Figure 1b. The parameters needed for the 
constructing mechanism which is found from the 
synthesis are shown in TABLE 2. Three objective 
positions (blue arrows) and three positions of the found 
mechanism are shown In Fig. 5      
                                         

Position (R) 
ix 	 i  ir  

1 6 180° 27 

2 21 105° 15 

3 36 50° 21 

TABLE 1. Given motion values for three positions 
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Parameter P1 P2 P3(Given) α 

Dyad 1 -10.46 24.01 -15 28.9° 

Dyad 2 -3.36 -1.73 24 52.5° 

TABLE 2. Constraint parameters for HP dyads 

 

 

 

Fig. 5. Created mechanism achieving three given positions 
 

 

VI. Conclusion 

     This study described a motion generation of a HPPH 
mechanism in a cylindrical subspace. The constraint 
parameters of the HPPH are found for the three positions 
of end effector in the cylindrical subspace. It is shown 
that to achieve motion synthesis for this linkage the 
helical movements should be described by a quadratic 
function. Motion generation methodology is also 
illustrated with a numerical example. It is seen that by 
using the algorithm any non-singular three positions in 
cylindrical subspace a HPPH mechanism can be 
described by using interpreted calculations. 
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Volume variation for periodic mechanisms modeled on diamond
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Abstract— For materials science, diamond crystals are
almost unrivaled for hardness and a range of other prop-
erties. Yet, when simply abstracting the carbon bonding
structure, the corresponding periodic framework is far from
rigid. We study the kinematics of this type of mechanism,
with particular regard to the volume variation of a unit cell.
For potential applications to nano-mechanism design, we
determine conditions for auxetic behavior.

Keywords: auxetic behavior, volume variation, diamond frame-
work

Introduction

In this paper we survey a number of topics in the defor-
mation theory of periodic bar-and-joint frameworks by in-
vestigating diamond frameworks, that is, generalizations to
arbitrary dimension d of the ideal atom-and-bond structure
of diamond crystals.

Fig. 1: The standard diamond framework in dimension two.
The generators of the periodicity lattice are emphasized by
arrows. The quotient graph, shown on right, has two ver-
tices connected by three edges.

Our setting is purely geometric and does not involve any
physical assumptions or properties. A general deforma-
tion theory of periodic frameworks was introduced in [3]
and further developed in [4], [5]. Although crystallogra-
phy, solid state physics and materials science have studied
crystal structures for a long time, abstract mathematical for-
mulations are of relatively recent date [27]. Of course, there
are historical roots in problems related to sphere packings
[19], [16], [28], lattice theory [9], [23] and crystallographic
groups [15], [24], [1].

∗borcea@rider.edu
†istreinu@smith.edu,streinu@cs.umass.edu

Diamantine frameworks have elementary geometrical de-
scriptions in any dimension d. The standard planar case
d = 2 is the familiar hexagonal honeycomb illustrated in
Figure 1. Another configuration, the so-called reentrant
honeycomb illustrated in Figure 2, was recognized in ma-
terials science as a structure with negative Poisson’s ratio
[21], [22] and has become an emblem of auxetic behaviour
[14], [17]. It will be seen below that auxetic deformation
paths can be defined in strictly geometric terms [7] and re-
semble causal-lines in special relativity.

Our treatment is mostly self-contained and may serve as an
“introduction by example” to several topics of general in-
terest: topology of the deformation space, variation of vol-
ume per unit cell and critical configurations, possibilities
for auxetic trajectories.

Fig. 2: A reentrant honeycomb is a deformed diamond
framework with auxetic capabilities. A horizontal strech-
ing determines a vertical expansion.

I. The standard diamond framework in Rd

The standard or canonical diamond framework in Rd can
be described by starting with a regular simplex P0P1...Pd
centered at the origin O. Then, we take the midpoint M0
of the segment OP0 and denote by Q0Q1...Qd the simplex
obtained from the original one by central symmetry with
center M0. Figure 3 shows this setting in dimension three.
By using as periodicity lattice Λ the rank d lattice generated
by the vectors λi =Pi−P0, i= 1, ...,d, we can produce a pe-
riodic set of vertices which includes the vertices Pi and Q j,
by considering all translates of P0 and Q0 = O. For edges
we take all segments OPi =Q0Pi, i= 0, ...,d and their trans-
lates under Λ. Up to isometry and rescaling, the resulting
framework is unique.
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h
Fig. 3: The construction of the standard diamond frame-
work in 3D starts with the vertices of two regular tetrahe-
dra, centrally symmetric about M0. Each tetrahedron center
is a vertex of the other tetrahedron and the pair is centrallly
symmetric with respect to the midpoint of the two centers.
Centers are seen as joints connected by bars to the vertices
of the other tetrahedron. The full bar-and-joint diamond
framework is obtained by periodicity under the lattice of
translations generated by all edge-vectors of the tetrahedra.

The abstract infinite graph together with the marked au-
tomorphism group represented by Λ gives a d-periodic
graph as defined in [3], [4]. There are two orbits of ver-
tices and d+1 orbits of edges under this periodicity group.
In other words, the quotient multigraph consists of two ver-
tices connected by d +1 edges.

The same d-periodic graph allows other placements. One
may start with an arbitrary simplex P0P1...Pd with the origin
O in the interior. Then O is connected with the vertices Pi
and provides d +1 edge representatives. By using the peri-
odicity lattice Λ generated as above by the edge vectors of
the initial simplex, one extends the finite system of vertices
and edges to a full Λ-periodic system. The corresponding
frameworks will be called diamantine frameworks, frame-
works of diamond type or simply diamond frameworks.

The three dimensional standard framework corresponds
with the bonded structure of carbon atoms in (ideal) dia-
mond crystals. The two dimensional version may be imag-
ined as a graphene layer.

What distinguishes the standard diamond framework
among its diamantine relatives is its full symmetry group,
which is maximal. We refer to [20], [26], [27] for the
corresponding theory of canonical placements of periodic
graphs. Related aspects can be found in [11], [13], [5]. Our
present inquiry will assume that a diamantine framework
in Rd has been given and will be concerned with its defor-
mations as a periodic bar-and-joint structure. Deformations
will have new placements for the vertices (i.e. joints) of
the structure, but in such a way that all edges preserve their
length (i.e. behave like rigid bars) and the deformed frame-
work remains periodic with respect to the abstract periodic-
ity group marked at the outset [3]. It is important to retain

the fact that the representation of this abstract periodicity
group by a lattice of translations of rank d is allowed to
vary in deformations.

II. Deformations

Let p0, ...pd be the edge vectors emanating from the ori-
gin. Their squared norm will be denoted by 〈pi, pi〉 = si.
The lattice of periods is generated by pi− p0, i = 1, ...,d
and with this ordering, the oriented volume of the funda-
mental parallelepiped (unit cell) is given by

V(p)= det
[

1 1 ... 1
p0 p1 ... pd

]
= det

[
p1− p0 ... pd− p0

]
(1)

The deformation space of a diamond framework defined by
p, with V (p) 6= 0 can be parametrized by the connected
component of p in

d

∏
i=0

Sd−1√
si
\{p : V (p) = 0}

modulo the natural action of SO(d). As usual, Sd−1
r denotes

the (d−1)-dimensional sphere of radius r.

We investigate first the critical points of V (p) on the in-
dicated product of spheres. At a critical point p, we must
have

∂V
∂ pi

(p) = λi pi

for some Lagrange multipliers λi, i = 0, ...,d. By inner
product with p j, we obtain:

〈 ∂V
∂ pi

(p), p j〉= λi〈pi, p j〉 (2)

and for i 6= j this gives:

λi〈pi, p j〉= (−1)i+1det|p0...p̂i...pd | (3)

where p̂i means the absence of that column.

For i = j we find:

λi|pi|2 =V (p)+(−1)i+1det|p0...p̂i...pd | (4)

By summation or by Euler’s formula for the homogeneous
function V (p), we obtain:

d

∑
i=0

λi|pi|2 = dV (p) (5)

Equations (3) and (4) show that for non-zero critical values,
all λi 6= 0 and then it follows that all inner products 〈pi, p j〉,
i 6= j must be equal. If we denote by α their common value,
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we see from the Gram determinant of the vectors pi that α

must be a root of the degree (d +1) equation

det


s0 α α ... α

α s1 α ... α

.. .. .. ... ..
α α α ... sd

= 0 (6)

For α = si = |pi|2, the determinat on the left hand side of (6)
equals si ∏ j 6=i(s j− si). If we assume distinct values si and
the natural ordering s0 < s1 < ... < sd , we see that equation
(6) must have a root in every interval (si,si+1), since the
determinant has opposite signs at the endpoints. Thus, in
the general case of distinct si, equation (6) has d positive
simple roots. The remaining root must be negative since the
term of degree one in α is zero i.e. the sum of all products
of d roots vanishes. By continuity, we still have a unique
negative root α− when some of the values si become equal.

With respect to positive roots of (6), we note that the in-
equality 〈pi, p j〉 ≤ |pi| · |p j| = (sis j)

1/2, implies that only
the smallest among them α+ may correspond to a crici-
cal point. Moreover, from V (p) 6= 0, we infer that this
root must be simple. Indeed, otherwise, with ts0 = s1 ≤
s2 ≤ ... ≤ sd , the root must be s0 = s1 = 〈p0, p1〉 and this
forces p0 = p1, resulting in V (p) = 0. In fact, for the sim-
ple root α+ one may confirm the more precise location
α+ ∈ (s0,s

1/2
0 s1/2

1 ) by evaluating the determinant in (6) at
α = s1/2

0 s1/2
1 and finding it negative. With ri = s1/2

i and
α = r0r1, we have

det


s0 α α ... α

α s1 α ... α

.. .. .. ... ..
α α α ... sd



= s0s1det


1 1 r1 ... r1
1 1 r0 ... r0
r1 r0 s2 α...
.. .. .. ... ..
r1 r0 α ... sd



= s0s1(r0− r1)
2det


0 1 1 ... 1
1 s2 α ... α

.. .. .. ... ..
1 α α ... sd



=−s0s1(r0− r1)
2

d

∏
i=2

(si−α)(
d

∑
i=2

1
si−α

)< 0.

Observing that, up to SO(d), a Gram matrix determines
two reflected vector configurations with corresponding vol-
umes of opposite signs and equal absolute value, we may

establish by induction on d ≥ 2, that the negative root cor-
responds to the absolute maximum and minimum, while a
simple smallest positive root corresponds to reflected crit-
ical configurations which are neither local minima nor lo-
cal maxima. For d = 2, the deformation space is a surface
and a ‘saddle point’ configuration is illustrated in Figure 4.
Note that, in absolute value, a local variation of p0 increases
the area of triangle p0 p1 p2, while a local variatin of p1 de-
creases the area.

Fig. 4: A configuration p = (p0, p1, p2) corresponding to a
saddle point. Note that the origin O is the orthocenter of
triangle p0 p1 p2.

Let us observe, for the latter part of the argument, when
s0 < s1 ≤ s2 ≤ ... ≤ sd and 〈pi, p j〉 = α+ ∈ (s0,s

1/2
0 s1/2

1 ),
i 6= j, that in the hyperplane passing through p1, ..., pd we
obtain a (d− 1)-dimensional configuration with d vectors
qi, where

pi = µ p0 +qi, 〈p0,qi〉= 0, i = 1, ...,d (7)

with µ p0 in the indicated hyperplane. Since µ =α+/s0, we
find

〈qi,q j〉= α+(1−
α+

s0
)< 0

which is a maximum or minimum configuration for

〈qi,qi〉= si−
α2
+

s0
> 0.

The absence of local minima or maxima other than the ab-
solute ones shows that ∏

d
i=0 Sd−1√

si
\ {p : V (p) = 0} has ex-

actly two connected components which are isomorphically
exchanged by any orientation-reversing orthogonal trans-
formation.

Theorem 1: Let s0 ≤ s1 ≤, ... ≤ sd denote the squared
lengths of a complete set of edge representatives for a
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d-dimensional diamond framework D(p). The deforma-
tion space of this framework is a manifold of dimension(d+1

2

)
−1 and can be described as the quotient ∏

d
i=0 Sd−1√

si
\

{p : V (p) = 0}/O(d). The squared volume of a fundamen-
tal parallelepiped (unit cell) has a maximum corresponding
to the unique negative root α− of (6).

The indicated quotient space is a manifold because O(d)
acts without fixed points on V (p) 6= 0 and local charts can
be obtained as transversals to orbits. An alternative argu-
ment will follow from using Gram coordinates.

We have already implicated in our considerations the image
of the parameter space ∏

d
i=0 Sd−1√

si
\ {p : V (p) = 0}/O(d)

obtained via Gram matrices G(p) = (〈pi, p j〉)0≤i, j≤d , with
prescribed diagonal entries 〈pi, pi〉 = si, i = 0, ...,d. The
image is the locus of all semipositive (d+1)×(d+1) sym-
metric matrices of rank d with positive diagonal minors.

While it is generally true that deformation spaces of pe-
riodic frameworks are connected components of semi-
algebraic sets [6], the case of diamond frameworks allows
very explicit treatment. We are going to describe another
image of the deformation space, given by the Gram marices
of the generators vi = pi− p0, i = 1, ...,d of the correspond-
ing periodicity lattices.

We denote by ω = (ωi j)1≤i, j≤d , the symmetric d×d matrix
with entries

ωi j = 〈vi,v j〉= 〈pi− p0, p j− p0〉= 〈pi, p j〉−〈pi+ p j, p0〉+s0
(8)

From ωii = si + s0−2〈pi, p0〉 we retrieve all entries

〈pi, p0〉=
1
2
(si + s0−ωii), i = 1, ...,d (9)

and then

〈pi, p j〉= ωi j +
1
2
(si+s j−ωii−ω j j), 1≤ i 6= j≤ d (10)

Thus, G(p) and ω contain equivalent information and the
affine transformation defined by (9) and (10) take the al-
gebraic hypersurface detG(p) = 0 to a degree (d + 1) hy-
persurface in the vector space of d×d symmetric matrices
(with coordinates ωi j,1≤ i≤ j ≤ d). Line and column op-
erations give the equivalent expression as a ‘bordered de-
terminant’ of ω , namely

det


s0

s1−s0−ω11
2 ... sd−s0−ωdd

2
s1−s0−ω11

2 ω11 ... ω1d
.. .. ... ..

sd−s0−ωdd
2 ωd1 ... ωdd


= 0 (11)

The image of the deformation space consists of the inter-

section of this hypersurface with the open cone of positive
definite symmetric matrices.

Remark: Strictly speaking, we should indicate by an index
s = (s0, ...,sd) the fact that the diagonal entries in the Gram
matrix G(p) = Gs(p) are fixed by 〈pi, pi〉 = si. While all
hypersurfaces detGs(p) = 0 in coordinates ai j = 〈pi, p j〉,
0≤ i < j ≤ d are isomorphic to the case si = 1, i = 0, ...,d
under linear transformations of the form ai j 7→ ai j/(sis j)

1/2,
what varies with s is the intersection with the locus of semi-
positive definite matrices with positive diagonal minors (or,
in terms of coordinates wi j in (11), the intersection with the
positive definite cone).

Let us show here that for all s, si > 0, i = 0, ...,d, there are
no singularities of detGs(p) = 0 in this intersection. With
ai j = 〈pi, p j〉 as coordinates, the vanishing of the gradient
would make all off-diagonal minors equal to zero. Since
Gs(p) is not invertible, the diagonal minors must vanish as
well and we obtain a contradiction. The argument shows in
fact that the singularity locus of detGs(p) = 0 is made of
symmetric matrices of rank strictly less than d.

We shall investigate in more detail the case d = 2, which
involves Cayley nodal cubic surfaces.

III. Planar diamantine frameworks

For d = 2, the deformation space of a diamantine frame-
work is a surface. The topology of this surface can be deter-
mined with relative ease by observing that in the quotient

2

∏
i=0

S1√
si
/SO(2)

the action of SO(2) = S1 can be used to fix p2. Thus, we
may use as parameters the angles (φ0,φ1) ∈ S1× S1 of p0
and p1 with p2 and exclude from this torus, the degenerate
locus corresponding to collinear vertices p0, p1, p2.

When s0 < s1 ≤ s2 the torus is cut by two disjoint loops
into two open cylinders (isomorphic by reflection in the p2
axis), The generic case is illustrated in Figure 5.

For s0 = s1 < ls2 we cut along intersecting loops which
leave two (reflection isomorphic) topological open discs in
the complement. The case s+ 0 = s1 = s2 is the simplest,
since we exclude φ0 = 0, φ1 = 0 and φ0 = φ1, leaving two
topological open discs in the complement. This gives:

Proposition 2: The deformation space of a planar dia-
mantine framework is an open cylinder when s0 < s1 ≤ s2
and an open disc when s0 = s1 ≤ s2.

Remark: The topological change from disc to cylinder is
reflected in the apparition of the saddle point for the area
function.
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Fig. 5: Topology determination in the generic case s0 <
s1 < s2. With p2 fixed, the possibilities for (p0, p1) are
parametrized by the torus S1 × S1. The picture indicates
the projection on the second factor parametrizing p1. The
two dark loops depicted on the torus represent degenerate
configurations with collinear vertices p0, p1, p2 .

h

Fig. 6: The Cayley cubic surface and the positive semidefi-
nite cone passing through its four nodes (rendered as small
gaps between nonsingular connected components) . The
2-diamond deformation surface is the part inside the cone
which wraps the tetrahedron with vertices at the nodes. The
three lines of tangency along the three edges from the origin
are excluded.

With these preparations, we may follow the scenario de-
scribed in the previous section whereby the deformation
space is mapped to the positive definite cone (of symmet-
ric 2×2 matrices) by associating to a framework the Gram
matrix ω = ω(p) of the two generators of the periodicity
lattice pi− p0, i = 1,2.

We illustrate the ‘standard’ case s0 = s1 = s2 = 1 which
allows the most symmetric presentation, already depicted
in Figure 1. Equation (11) takes the form

f (ω) = f (ω11,ω12,ω22) =

=
1
4

ω11ω22(2ω12−ω11−ω22)+ω11ω22−ω
2
12 = 0. (12)

The gradient vector

5 f (ω) =

 ω22(
1
2 ω12− 1

2 ω11− 1
4 ω22 +1)

1
2 ω11ω22−2ω12

ω11(
1
2 ω12− 1

2 ω22− 1
4 ω11 +1)

 (13)

vanishes at the four points: (0,0,0), ((4,0,0), (0,0,4), (4,4,4).
At this stage, one may recognize that our cubic (12) is pro-
jectively equivalent with the Cayley nodal cubic surface
usually given in projective coordinates (x0 : x1 : x2 : x3) by
the vanishing of the third symmetric polynomial

σ3(x) = x1x2x3 + x0x2x3 + x0x1x3 + x0x1x2 = 0. (14)

Up to projective equivalence, the Cayley cubic is com-
pletely characterized by the fact that it has exactly four sin-
gularities which are all nodal points (which may be seen as
the vertices of a tetrahedron whose edge-supporting lines
belong to the cubic). Although equation (14) immediately
reveals projective symmetry under the permutation group of
the four coordinates xi, we shall retain the description (12)
in terms of ω , since we have to intersect our cubic with the
positive definite cone defined by

tr(ω) = ω11 +ω22 > 0 and det(ω) = ω11ω22−ω
2
12 > .0

(15)

The bounding cone det(ω) = 0 intersects the cubic (12)
along the three double lines given by the edges through
(0,0,0) of the four nodes tetrahedron. Moreover, det(ω) =
0 is also the tangent cone at the singularity (0,0,0) for (12).

IV. Auxetic trajectories

The notion of auxetic behaviour is formulated in the con-
text of elasticity theory and is an expression of negative
Poisson’s ratios [22], [14], [17]. Simply phrased, auxetic
behaviour means becoming laterally wider when streched
and thinner when compressed. Our purely mathematical
treatment of periodic framework deformations cannot im-
plicate physical properties per se and we shall rely on the
geometrical alternative proposed in [7] and illustrated in [6]
for periodic pseudo-triangulations.

The auxetic property, from the greek word for growth,
refers to certain one-parameter deformations of a periodic
framework and not to the framework itself, which may
allow, in general, non-auxetic deformations as well. We
use the following definition which involves the positive
semidefinite cone Ω̄(d) in the vector space of d× d sym-
metric matrices i.e. the cone made of all symmetric matri-
ces with non-negative eigenvalues.

Definition 3: A smooth one-parameter deformation of a
periodic framework in Rd is called an auxetic path, or sim-
ply auxetic, when the corresponding curve of Gram matri-
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ces ω(τ) for a set of independent generators of the peri-
odicity lattice has all its tangent vectors dω(τ)/dτ in the
positive semidefinite cone of d×d symmetric matrices.

Remark. The similarity with the notion of causal-line in
special relativity is apparent. A causal-line in a Minkowski
space is a smooth curve with all its tangents in the light
cone. For d = 2, the boundary of the positive semidefinite
cone Ω̄(2) is given by the vanishing of a single (Lorenzian)
quadratic form and the two notions coincide. For d > 2, the
geometry of the cone Ω̄(d) is more complicated [18], [2],
but the analogy persists.

We shall make use of the description obtained in Sec-
tion III for the deformation surface of 2-diamnond and in-
vestigate the possibility of auxetic trajectories on this sur-
face.

In order to identify the region of this surface made of points
allowing some non-trivial auxetic trajectory through them,
we must look for points where some non-zero tangent vec-
tor belongs to the positive semidefinite cone (as a free vec-
tor). The boundary of this region consists therefore of
points with tangent planes parallel to a tangent plane of the
cone surface along a generating line. This locus can be de-
tected algebraically as follows.

We use the natural Euclidean norm || ||tr defined on the
space of 2×2 symmetric matrices by

||ω||tr = tr(ω2)1/2 = (ω2
11 +2ω

2
12 +ω

2
22)

1/2 (16)

The positive semidefinite cone is self-dual with respect to
this norm [18], hence verifying that a tangent plane corre-
sponts to a tangent plane of the cone det(ω) = 0 along a
generating line amounts to verifying that the normal direc-
tion with respect to (16) satisfies the cone equation. The
required normal is immediately obtained from the gradient
formula (13) by halving the middle coordinate. Thus, the
equation for the region’s boundary is the quartic

g(ω) =

=ω11ω22(
1
2

ω12−
1
2

ω11−
1
4

ω22+1)(
1
2

ω12−
1
2

ω22−
1
4

ω11+1)

− (
1
4

ω11ω22−ω12)
2 = 0 (17)

The curve of degree twelve resulting from the intersec-
tion of the Cayley cubic and the above quartic can be first
guessed and then proven to be made of the six lines sup-
porting the edges of the tetrahedon of nodes, counted with
multiplicity two. For instance, intersecting the quartic (17)
with the plane ω12 = 0 gives the four lines resulting from
the factorization

g(ω11,0,ω22) =
1
8

ω11ω22(ω11 +ω22−4)(ω11 +ω22−2)
(18)

The first three factors correspond with the three edges of
the tetrahedron of nodes on the face ω12. By symmetry
and the fact that auxetic trajectories cannot exist in a neigh-
borhood of the standard 2-diamond, we conclude that the
region of the deformation surface consisting of points al-
lowing a non-trivial auxetic deformation path is given by
intersecting with the open half-space

ω11−ω12 +ω22 < 4 (19)

If we express (19) in terms of the unit vectors pi, i = 0,1,2,
we find the condition

−1 < 〈p0, p1〉+ 〈p1, p2〉+ 〈p2, p0〉 (20)

Geometrically, this means pointedness: the three (edge)
vectors pi are all on one side of some line through the
origin. Equivalently, one of the three sectors determined
around the origin by the three vectors has an angle larger
than π as illustrated on the left configuration of Figure 7.

Fig. 7: Three unit vectors in a pointed configuration (A),
boundary (transition) case (B) and non-pointed configura-
tion (C), corresponding to <,= and > in relation (20).

We summarize our conclusion in the following state-
ment.

Proposition 4: A framework obtained from the standard
2-diamond framework allows some non-trivial (small) aux-
etic deformation path if and only if pointed at all vertices.
Remarks. We have argued above for pointedness at the ver-
tex of reference. Diamantine frameworks are vertex transi-
tive under full crystallographic symmetry, hence pointed-
ness at all vertices follows. The reentrant honeycomb in
Figure 2 is pointed at all vertices. For the relevance of
pointedness in periodic pseudo-triangulations we refer to
[6], [7], [8].
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Position Control for a Belt Positioning System Including Backlash
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Abstract— Gear backlash is a major challenge for dy-

namic and accurate positioning of drive systems. It can be

overcome to some extend by increasing the accuracy of the

mechanical parts, associated with major additional costs,

or by means of control. In this contribution the latter ap-

proach was chosen using feedforward control based on an

idealized single mass model and a nonlinear controller, ac-

counting for elasticity and backlash. Depending on the ac-

tual contact state different controllers are developed, opti-

mized and applied. At the example of numerical model of a

belt positioning system the superiority with respect to sim-

ple PID-control is shown both in terms of positioning time

as well as stability.

Keywords: position control, drive train, backlash, switching model,

switching controller

I. Introduction

Positioning is one of the most frequent tasks in control

engineering. Especially for the sake of efficiency and pro-

cess quality high precision and dynamics are desireable.

One particular problem of all drive systems including gear

transmissions is gear backlash. The latter is caused by

the hysteresis effect due to clearance between tooth flanks

and cause position discrepancies between drive and load.

In particular movements from rest suffer from contactless

states without the feedback of the load.

The challenge in position control arises when the load

overshoots. Then the drive has to change direction and

move from one to the other contact side without significant

impact of the teeth which could cause controller banging.

Hence teeth clearance is a major factor for the precision

and stability of positioning.

Control of drive trains has a long history in engineering.

Lagerberg in [1] as well as Nordin and Gutman in [2] give a

good review of the publications over the last decades high-

lightning different aspects such as modeling, identification

and control.

Concerning the system so called physical modeling is

most widely used. The three components gear ratio, elastic-

ity and clearance are separated in idealized parts. It can be

either in contact or backlash mode switching between them

depending on the state of the gear. It is therefore usually

called switching model.

∗marco.rueckl@engitronic.at
†andreas.mehrle@mci.edu

From the controllers point of view categorization is pos-

sible in linear, nonlinear passive and nonlinear active. From

the last group switching controller are particularly promis-

ing where different control laws are used for contact and

backlash mode. Switching between the modes is done ac-

cording to state measurement or state observation [1].

Lagerberg considered switching controllers for the appli-

cation on accelerated automotive drive trains [3] and Ros-

talski et al. for velocity control [4]. In both cases an ad-

ditional observer was used to generate the unknown states

such as the contact of the flanks.

In [5] Khan et al. proposed a multiple model adaptive

strategy for velocity control of drive trains with clearance

which made the state observer obsolete. In a subsequent

contribution they investigated the position control of the

same system [6] but suffered from excessive positioning

times.

Since the approaches are only conditionally useful for

position control the focus of this contribution is on the de-

sign of a dynamic and precise positioning system. After the

system is presented in section II and modeled in section III

it is analyzed (section IV) and controlled (section V). After

the results are evaluated in section VI finally a summary as

well as an outlook is given in section VII.

II. System Describtion

The belt drive system under consideration might usually

be reduced to a small number of relevant components, see

Fig. 1.

x

ϕ

Mm

sliding table belt

deflecting pulley driving pulley

Fig. 1. Elements of a belt drive.

The central element is the belt itself which is an endless

band. Considerable pretension in cunjunction with the high

friction coefficient between pulley and belt prohibit slip. In

order to prevent vibrations of the belt it moves on a sliding

surface. The motor (connected to the driving pulley by a

gearbox) as well as the load (pulleys and belt) are equiped
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with position measurement systems which measure the an-

gle of the first and the linear position of the latter repec-

tively. Hence imperfections of the pulleys and the belt will

not have any influence on the precision of the positioning.

The performance requirement for the belt drive system

is to reach a posiiton tolerance of ± 0.01 mm within 0.6 s

on a length of 200 mm and 0.6 s. For a pulleys with R =
125mm this is equivalent to an angular movement of 1.6 rad

and a tolerance of ± 8 · 10−5 rad.

III. Modeling

The mathematical modeling of the belt drive follows the

simplified two mass approach proposed in [3], c.f. Fig. 2.

Since the stiffness of the belt is several orders higher than

the one of the gear drive this assumptions seems to be jus-

tifyable.

Mm

ϕm

Jm i

ϕm

i
ϕe

2α

Ms

ϕl

Jl

Fig. 2. Two-mass gearing with backlash.

Jm denotes the moments of inertia of the engine and

transmission (reduced to the drive side) and Jl the moment

of inertia of the belt and pulleys. The bodies are linked

via an (ideal) transmission with transmission ratio i whose

elastic properties are reflected in a shaft of stiffness k and

damping constant c. Gear clearance 2α is modeled as sep-

arate element and includes the gear ratio. Additionally vis-

cous friction on both drive and load side are included via

the respective coefficients cm and cl.
The resulting differential equation system of the model

is

Ms

i
= Mm − Jmω̇m − cmωm, (1)

Ms = Jlω̇l + clωl (2)

with

ωm = ϕ̇m, ωl = ϕ̇l, (3)

cmp. [3].

Mm is the drive torque and Ms the torque acting on the

shaft, which, according to Nordin et al. [7], is calculated

differently depending on the gear state

Ms =

{

kϕs + cωs . . . contact

0 . . . backlash
(4)

with the shaft torsion

ϕs =
ϕm

i
− ϕe. (5)

Note that in backlash mode no torque is transferred by the

shaft. Also the backlash angle

ϕb = ϕe − ϕl (6)

with

−α ≤ ϕb ≤ α (7)

and the total difference between drive (after the gearbox)

and load angle are defined

ϕd =
ϕm

i
− ϕl = ϕs + ϕb. (8)

Hence the non-linear equations of motion (1) and (2) which

can be described in contact mode by













ω̇m
ω̇l
ϕ̇m
ϕ̇l
ϕ̇b













=



















−

cm+c/i2

Jm
c

Jmi
−

k
Jmi2

k
Jmi

k
Jmi

c
Jli

−

cl+c
Jl

k
Jli

−
k
Jl

−
k
Jl

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0



















·













ωm
ωl
ϕm
ϕl
ϕb













+













1
Jm
0

0

0

0













Mm

(9)

and in backlash mode by
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where all states except for ϕb are assumed to be measure-

able. The output equation is identical in both modes

y =













1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0













·
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(11)

For a unique solution of the differential equation system

the initial states need to be known which are assumed to

be trivial (drive and load at rest as well as maximal gear

clearance α)

x =













ωm

ωl

ϕm

ϕl

ϕb













= 0. (12)

The parameters for subsequent system and control analysis

are taken from positioning system for textile printing. The

respective values are:

Jm = 5.4 · 10−4 kgm2

Jl = 4.8 kgm2

k = 182 200Nm/rad
c = 100Nms/rad
cm = 0.002Nms/rad
cl = 0.1Nms/rad
α = 4.36 · 10−4 rad
i = 50

TABLE I. Parameter for the two mass model.
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IV. System Analysis

In the framework of an analysis in time domain the dy-

namic properties of the two-mass system is investigated. To

this end different signals for the input u(t) and the transient

output y(t) are chosen.

According to the state equation (9) and (10) respectively,

Mm is chosen as the input. At the same time not all states

are visible at the output, cf. Eqn. (11). In the simulation

however all variables are accesible.

Let us assume a sinoid development of the input. Fre-

quency and amplitude are chosen in a way that the load

displacement is ϕl = 1.6 rad within T = 0.4 s.

In a first step a frictionless system (cm = cl = 0) is con-

sidered. Fig. 3 shows the development of the drive torque

Mm and the shaft torque Ms for 0 ≤ t ≤ 2T . Due to the

initial condiitons at t = 0 no torque is transmitted to the

shaft. But already after a short moment contact mode is

reached and the Ms increases rapidely.

The progress of angle and angular velucity of drive and

load are depicted in Fig. 4. The small remaining velocities

provoke continuing impacts.

In Fig. 5 the development of ϕs and ϕb as well as their

time derivations are shown. The continuing movement of

the load indicates the need for active control. As soon as

the drive torque becomes negative the drive decelerates and

loses contact to the load. Only when contact is established

on the negative contact side also the load starts to slow

down.

Alternatively the system might be considered in the fre-

quency domain neglecting transient effects. Choosing har-

monic input u the system response y(ω) in terms of ampli-

fication and phase shift can be found.
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Fig. 3. Temporal development of drive and load torque.
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Fig. 5. Temporal development of backlash, difference and shaft angle.

Although the complete system is non-linear the dynamics

of contact and backlash mode alone are linear. A harmonic

analysis is therefore meaningful as long as the system does

not change mode. This is e.g. the case for the entire accel-

eration phase, cf. Fig. 4.

The starting point for the harmonic analysis is the equa-

tion of motion in matrix form

M · ẍ+D · ẋ+K · x = f . (13)

If the generalized force f is harmonic the steady-state solu-

tion of above equation is

x = xmax · e
jΘejΩt (14)

with

xmax =







xmax,1

...

xmax,n






, Θ =







θ1
. . .

θn






. (15)
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Here n is the number of degrees of freedom, xmax the cor-

responding amplitude and Θ the phase. Eqn. (14) may be

also written in the form of

x = xmax · (cosΘ+ j sinΘ)ejΩt (16)

or

x = (x1 + jx2)e
jΩt (17)

with

x1 = xmax · cosΘ, x2 = xmax · sinΘ. (18)

There x1 corresponds to the real and x2 to the imaginary

part of the displacement vector x. Simple algebra yields

absolut value and phase of the displacement

xmax,n =
√

x2
1,n + x2

2,n, (19)

θk = arctan
x2,k

x1,k

. (20)

In analogy also the load if assumed to be a complex vector

f = fmaxe
jΩt (21)

or

f = (f1 + jf2)e
jΩt. (22)

Substitution of Eqn. (17) and (21) into (13) yields

(−Ω2M+ jΩD+K) · xejΩt = fmaxe
jΩt (23)

and after division by the harmonic function

(K− Ω2M+ jΩD) · x = fmax. (24)

Knowing the load vector f above equation can be directly

solved yielding

x =
(

K− Ω2M+ jΩD
)−1

· fmax (25)

Since mode change is not taken into account the a two-mass

system without gear clearance is used to find the matrices

for Eqn. (13)

[

Jm 0

0 Jl

]

·

[

ϕ̈m
ϕ̈l

]

+

[

cm + c
i2

−
c
i

−
c
i

cl + c

]

·

[

ϕ̇m
ϕ̇l

]

+





k
i2

−
k
i

−
k
i

k





·

[

ϕm
ϕl

]

=

[

Mm
0

]

(26)

Fig. 6 represents the bode plot of drive and load for the

linear two-mass system
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Fig. 6. Bode plot of the two-mass system.

31 Hz and 66 Hz, the frequencies of the first (in-phase)

and second (out-of-phase) vibration mode, seem to be char-

acteristic frequencies, resulting in pronounced changes of

amplitude and phase. At the lower characteristic frequency

the engine movement is damped by the load (vibration

elimination) whereas at the higher one it is amplified (reso-

nance).

At low excitating frequencies the displacements are large

(integrating behavior of the system) but in phase. The con-

stant difference of the amplitude characteristics stems from

the gear ratio i = 50 since xm = xli. Engine and load

move synchronous like a rigid body.

Consequently the excitation should not contain fre-

quency components near 66 Hz. Ideally the highest fre-

quency should be below ≤ 10Hz which is still compatible

with target settling times of 0.6 s.

V. Control

The aim of control is to provide the suitable actuating

variable (drive torque) which brings the controlled variable

as closely as possible to the reference input.

The concept used for the belt drive is based on a combi-

nation of feedforward and feedback control. The feedfor-

ward part here is responsible for the belt’s feed according

to some desired trajectory whereas the feedback part should

eliminate any deviation. Fig. 7 depicts the scheme of the

control loop.

269



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015

trajectory feedforward system

contact ctrl.

backlash ctrl.

+

+

-

+

+ +

ϕ̂l M̂m Mm ϕl

∆Mm
eϕl

Fig. 7. Block scheme of the control system.

For the design of the feedforward control it is assumed

that an actuating function M̂m can be found which theo-

retically produces the exact trajectory of ϕ̂l. The error eϕl

which is due to disturbances and modeling errors is con-

trolled by an additional part ∆Mm. Hence the complete

actuating variable is

Mm = M̂m +∆Mm. (27)

In the sense of a flatness based control design the feedback

part of the actuating variable has to be expressed as function

of the reference input and its derivations [8]. The necessary

system inversion is for sake of simplicity not done for the

two-mass system but an equivalent one-mass model where

the engine is reduced on the load side.

(Jmi2 + Jl)ω̇l + (cmi2 + cl)ωl = Mmi. (28)

To this end the flat output yf is introduced, corresponding

to the system state for single degree of freedom systems

yf = ϕl, (29)

ẏf = ϕ̇l = ωl, (30)

ÿf = ω̇l = −
cmi+ cl/i

Jmi+ Jl/i
ωl +

1

Jmi+ Jl/i
Mm.(31)

From Eqn. (31) the necessary drive torque for the feedfor-

ward control can be calculated from the flat output

M̂m = (Jmi+ Jl/i)¨̂yf + (cmi+ cl/i) ˙̂yf . (32)

In the present case when the flat output yf and the con-

trolled variable ϕl coincide, the actuating variable can be

calculated directly from the desired trajectory. For the lat-

ter especially polynoms are suitable due to the smoothness

of their derivations. Following boundary conditions have to

be respected

ŷf (0) = y0, ŷf (T ) = ye,
˙̂yf (0) = 0, ˙̂yf (T ) = 0,
¨̂yf (0) = 0, ¨̂yf (T ) = 0,...
ŷ f (0) = 0,

...
ŷ f (T ) = 0,

(33)

with

y0 = 0 rad, y2 = 1.6 rad, T = 0.4 s. (34)

Hence a polynom of order 7 has to be used

ŷf (t) = a0+a1t+a2t
2+a3t

3+a4t
4+a5t

5+a6t
6+a7t

7

(35)

whose coefficients are derived from the boundary condi-

tions (33). Fig. 8 depicts the actuating variable in the in-

terval 0 ≤ t ≤ 2T as well as its spectral decomposition.

Evidently the most prominent components are well below

10 Hz.
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Fig. 8. Temporal development of the actuating variable and amplitude

spectrum.

The controller design is based on the principle of the

switching control. Hence different controllers are used for

contact and backlash mode. An additional logic is switch-

ing between them.

The contact controller is actually responsible for elim-

inating the control error whereas the backlash controller

should establish contact as soon as possible, preferably

without causing a jerk. The inputs are denoted depending

on the state

∆Mm = u =

{

uco if |ϕd| ≥ α contact

ubl if |ϕd| < α backlash
(36)

The switching condition of the controller in this case is

identical to the one of the model. There are actually many

possibilities to define the switching condition but ϕs is es-

pecially practical.

In order to find an apropriate control law the relevant

quantities are considered in detail. The contact controller

eliminates the difference between load position and refer-

ence position. The error is defined as

eϕl
= ϕl − ϕ̂l (37)

with

eϕl
=







> 0 load ahead of reference position,
= 0 load at reference position,
< 0 load behind reference position.

(38)
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The backlash controller however eliminates the difference

between shaft and contact side of the load. To this end the

difference angle ∆ϕ is introduced, differentiating between

positive (ϕl + α) and negative (ϕl − α) contact side

∆ϕ =
ϕm

i
− (ϕl ± α) = ϕd ∓ α (39)

with

∆ϕ =

{

ϕd − α for positive contact side

ϕd + α for negative contact side
(40)

Depending on the sign of the error the engine has to be

brought into contact with the respective contact side of the

load. The resulting conditions for the difference angle are

if eϕl
> 0 then ∆ϕ = ϕd + α > 0

if eϕl
= 0 then ∆ϕ = 0

if eϕl
< 0 then ∆ϕ = ϕd − α < 0

(41)

The actual control laws chosen are PD-controllers for both

the contact mode and the backlash mode

uco = −
[

Kco1 Kco2

]

·

[

eϕl

eωl

]

ubl = −
[

Kbl1 Kbl2

]

·

[

∆ϕ
∆ω

]

(42)

with

eωl
= ωl − ω̂l, (43)

∆ω =
ωm

i
− ωl. (44)

The control parameters Kco1 and Kbl1 respectively concern

the positioning error and Kco2 and Kbl2 respectively the

velocity error. Considering the velocity error prevents too

fast positioning by the contact controller and jerks by the

backlash controller.

Since jerks are unavoidable during the positioning phase,

the feedback controller is activated only after the end of

the feedforward phase at T = 0.4 s. The input variables

(eϕl
, eωl

, ∆ϕ, ∆ω) can all be derived from the measured

quantities (ϕm, ϕl, ωm, ωl) and the reference quantities

(ϕ̂l, ω̂l). The backlash controller additionally calculates

the sign of eϕl
according to (38).

VI. Results

The control parameters are determined by recursive sim-

ulation of the positioning process and optimization. An ex-

ample for a set fulfilling the design requirements is

Kco1 = 280, Kco2 = 0.1, Kbl1 = 180, Kbl2 = 4 (45)

Fig. 9 shows the development of the location and velocity

error during the positioning process in the intervall 0 ≤ t ≤
2T .
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Fig. 9. Position and velocity error.

Due to the missing feedback control until the end of

the gross positioning process at t = T , during this phase

non-negligible deviations from the planned trajectory oc-

cur. Starting from t = T the positioning error is compen-

sated by feedback control. In the case under consideration

the load eventually overshoots (eϕl
> 0). The engine has

therefore to be positioned at the negative contact side by the

backlash controller. At t = 0.47 s contact is established and

the load is backing off.

Fig. 9 shows that the error is excellently stabilized. At

t = 0.6 s the load is clearly within the permitable toler-

ance of ±8 · 10−5 rad. Since the controller tries to compen-

sate even the smallest deviation from the target position the

drive never comes to rest. The load alternatingly overshoot-

ing whereas the deviation becomes continuously smaller.

At t = 2T they are in the order of magnitude of 10−6 rad.

Alternatively the controller could be deactivated after the

load is within certain thresholds of the desired position.

This analysis however was not done in the framework of

the current contribution.

In comparison PID-control was not able to stabilize the

load. Even infinitively small positioning errors triggered

controller action resulting in gear banging. Also remov-

ing the I-part (PD-control) did not bring remedy. the best

results using PID-control are shown in Fig. 10. Note the un-

stable system behavior after the end of feed forward action

at t = T s.
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Fig. 10. Position and velocity error for the PID-controller.

Finally the focus is given to the switching between the

two controllers. To this end controller input eϕl
, switching

criteria ϕd and the actuating variable Mm are considered

in the intervall T ≤ t ≤ 3T , cf. Fig. 11. Contact state is

depicted with gray background.
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Fig. 11. Total difference angle and torque correction of the switching

controller.

At t = 0.5 s e.g. the positioning error is positive. The

engine is already at the negative side of the load (ϕd =
−α = −4.36 · 10−4 rad) and the contact controller is al-

ready backing off the load (Mm < 0). Although the torque

is continuously reduced, the load overshoots. Starting from

t = 0.53 s the sign of the positioning error changes and

eϕl
< 0 which triggers a positive torque (Mm > 0) and

hence backlash.

Now the backlash controller is activated which tries to

bring the engine back into contact as fast as possible. At

the beginning Mm is very high but soon to be reduced (fi-

nally even changing sign) to prevent a jerk. At t = 0.62 s

contact is established and ϕd = α = 4.36 · 10−4 rad. Con-

trol is given back to the contact controller. This process is

repeated until eϕl
= 0 or the controller is deactivated.

VII. Conclusions

Using a combination of feedforward and feedback con-

trol the positioning requirements could be satisfactorily ful-

filled. The nonlinear switching controller is an excellent

candidate for this task ensuring fast, precise and stable po-

sitioning. The controller possesses, in contrast to PID-

control, the necessary intelligence to handle the strong non-

linearity in the system.

The drawback of the approach lies in the need for an

accurate system modeling. Especially the clearance needs

to be known exactly. Additionally minute measurement of

drive and load position is necessary. Further controller pa-

rameters cannot be derived from simple guidelines but need

to be adjusted with the help of simulations. All in all the

simulations underline the potential of the approach for prac-

tical use.

For further investigations modeling and control of the

system should be done in more detail. Next to clearance

friction plays a crucial role and should be investigated and

considered in detail. Especially dry friction is changing the

system behavior significantly.

Further it would be interesting to discretize the controller

design. Sensor resolution and sampling frequency might

influence the quality of positioning. Not taken into account,

even stability of the control system might suffer.
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Abstract—Ball Bearings are one of the most 
important components in industrial machines and due to 
their critical role, it’s important to monitor the 
conditions of the ball bearings. However, due to the 
background noise in acquired signals, it is not always 
possible to identify probable faults. Consequently, de-
noising appears to be one of the most important steps in 
the field of Condition Monitoring and fault detection. 
Sanliturk and Cakar have proposed a noise elimination 
method for Frequency Response Functions (FRF) based 
on Singular Value Decomposition of Hankel matrix. In 
the present study, the mentioned method has been 
successfully applied to the ball bearing time-domain 
vibration signal as well as on its spectrum for the 
elimination of background noise. In addition, the same 
de-noising approach has been applied to the coefficient 
matrix obtained from Continuous Wavelet Transform and 
some conclusions are made about the benefits of the SVD 
based de-noising methods. 

Keywords: fault detection, de-noising, singular value decomposition, 
time domain analysis, frequency domain analysis, time-frequency 
analysis. 

I. Introduction1 

 Ball bearings are one of the most common and 
important components in many mechanical engineering 
applications. It is well-known that ball bearings have 
very significant role on the global vibrations of a rotating 
machinery. Therefore, vibration-based fault detection and 
diagnosis of the ball bearings have become a vigorous 
area of work and have appealed more and more attention 
in the literature [1-3]. However, due to the unavoidable 
noise in measured data, it is not always possible to 
identify probable faults and this could be the case in 
many ball bearing vibration analyses [4,5]. Consequently, 
de-noising appears to be one of most important steps in 
the field of Condition Monitoring (CM) and fault 
detection based on vibration analyses [6]. 
     When a localized defect occurs on ball bearing 
surfaces, a series of impulses are created in vibration 
signal of a ball bearing. These impulses excite the 
resonances of the system with a certain repetition 
frequency. The resonance frequency of the inner or outer 
rings of the ball bearing system excited by local faults 
generally exceeds 1.5 [kHz]. From ball bearing fault 

                                                            
* reza.golafshan@itu.edu.tr 
† sanliturk@itu.edu.tr 

detection point of view, the resonance frequency is not of 
interest since it doesn’t have any diagnostic information. 
A desirable and successful diagnostic method should then 
be able to detect the corresponding repetition frequency 
of the impulse train. As mentioned, since impulses can be 

concealed by unavoidable noise, it can adversely affect 
the efficiency of ball bearing diagnosis methods. In 
particular, in industrial environments, vibration signals 
can be covered with heavy background noise originating 
from measurement system as well as due to 
misalignment, unbalance, crack(s) on the rotating shaft, 
looseness, and distortions [4].  
     Among a wide range of de-noising methods available 
in the literature [7-10], according to the nature of 
Singular Value Decomposition (SVD), methods based on 
SVD offer considerably faster and easier de-noising 
algorithms in the field of signal processing. The 
published works suggest that, the mentioned methods 
make very significant contribution to algorithms for 
machine fault diagnosis [11]. Sanliturk and Cakar in [12] 
have proposed an effective method for de-noising based 
on SVD of FRF and its time domain counterpart, IRF. H. 
Jiang et al. have optimized the band-pass filter using 
SVD in envelope analysis in frequency domain in [13]. 
Y. Jiang et al. have employed SVD based de-noising 
algorithm on coefficients matrix obtained from 
Reassignment Continuous Wavelet Transform in time-
frequency domain [11]. It should be noted that, in some 
studies, SVD method have been also used for producing 
statistical parameters for feature extraction of the 
vibration signals captured from ball bearings [14] or to 
analyses and distinguish the faulty and healthy bearings 
based on Artificial Neural Network (ANN) [15]. 
     In the present study, the de-noising effects of SVD 
based methods on ball bearing fault detection have been 
investigated in some detail in three main domains. The 
remainder of this paper is organized as follows. First, the 
formulations and theoretical basis of the SVD is given in 
section II. Then, description of the test rig and 
experimental results are presented in section III. Finally, 
section IV is dedicated to main conclusions of this work. 

II. Theory 

A. Basic formulations 
     SVD is a numerical method in linear algebra which 
states that a matrix [A] of rank L can be decomposed into 
the product of three matrices, [U] (an orthogonal matrix), 
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[S] (a diagonal matrix), and [V]T (the transpose of an 
orthogonal matrix [V]). This method is usually presented 
as [16] 
 T

nnnmmmnm VSUA ×××   ][  ][  ][=][ 
 (1) 

where [U]T[U] = I and [V]T[V] = I; [S] is a diagonal 
matrix containing the square roots of eigenvalues of 
[A]T[A], which can be expressed as [S] = diag(σ1, σ2, …, 
σL), where L = min(m,n). These σi (i=1, 2, …, L) are 
called the singular values of the matrix [A]. 
     The method presented in [17] offers a possibility to 
find the best approximation of the original data points 
using fewer dimensions (data) by SVD. Therefore, it can 
be used as a process for data reduction and this makes the 
SVD a useful tool for de-noising of vibration signals. 
There exists a m×n matrix [ A ] of rank l ≤ L, which 
minimizes the sum of the squared error between the 
elements of the matrix [A] and the corresponding 
elements of the matrix [ A ] which can be formed as 
 T

lll VSUA ][  ][  ][=][  (2) 

where [ A ] is related to only the largest l number of 
singular values and the rest of singular values are 
replaced by zero. From Equations (1) and (2), the 
following equation can also be obtained 
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where [ A ] and [N] represent uncontaminated part and 
noise matrices, respectively. Also Sl contains significant 
singular values σi (i=1, 2, …, l) which is representing 
uncontaminated data and S0 contains small singular 
values σi (i=l+1, …, L) bellows a threshold which is 
representing the background noise. 
    In practice, the main problem with the use of SVD in 
signal processing is the estimation of the noise threshold 
to separate the unwanted and uncontaminated parts of the 
data. Another major issue about SVD is that the signals 
are vectors rather than matrices. In the literature, some 
methods have been proposed for forming the matrix [A] 
[18]. In the present study, the Hankel matrix is employed 
for signal de-noising in time and frequency domain 
analyses. 
 
B. Time domain analysis 
     According to study by Sanliturk and Cakar in [12], the 
Hankel matrix for an input discrete vibration signal xi 
(i=1, 2, …, N) can be written as 
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where m+n-1=N. 
     The Hankel matrix in Equation (4) is employed in 
Equation (1) to obtain singular values. One of the most 
reliable ways to determine the noise threshold and the 

first l singular values in Equation (3) is to plot the 
normalized singular values and to choose the appropriate 
rank when the normalized singular values approach to an 
asymptote [19], which is also adopted in [12]. Then from 
Equation (2), matrix A  can be obtained for the first l 
number of singular values. 
     The next step of de-noising operation is to transform 
the content of the matrix [ A ] back to the vector form to 
obtain the de-noised vibration signal. Following the 
procedure suggested in [16] and [20], this can be done by 
arithmetic averaging along the anti-diagonals of matrix 
[ A ]. Accordingly, the de-noised vibration signal can be 
reconstructed as 
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where ),( 1mi1maxp   and ),( inminq  . 

 
C. Frequency domain analysis 
     When there is a local fault on one of the raceways of a 
ball bearing, passing roller elements (balls) over the local 
fault creates pulses at one of the fundamental fault 
frequencies (BPFO or BPFI, depend on whether outer or 
inner raceways) and the spectrum of the vibration signal 
contains this fault frequency and its harmonics. On the 
other hand, if there is a local fault on the rolling elements 
(balls), the local fault creates impacts on both inner and 
outer raceways. Therefore, a frequency close to 2×BSF 
(Ball Spin Frequency) appears in the spectrum. In many 
cases, this frequency is modulated with BPFO or BPFI. 
Consequently, a very complex frequency spectrum may 
result in from this process. In addition, a captured raw 
ball bearing vibration signal may contains some 
background noise due to environmental conditions and it 
makes FFT spectrum even more complex. Therefore, 
some de-noising processes is strongly recommended in 
the literature in order to get a smoother spectrum which 
can be used to extract diagnostic information. 
      In this section, the same de-noising strategy used in 
the previous section is also utilized for the noise removal 
from a spectrum obtained from the Discrete Fourier 
Transform (DFT). Fourier series components of a 
discrete vibration signal, xi, can be expressed as [1] 
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      Then the Hankel matrix can also be constructed for 
the spectrum vector obtained from Equation (6) as 
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where the same relationship as before holds here, i.e. 
m+n-1=N and Aij = Xi+j-1. 
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      SVD and Hankel matrix based de-noising in 
frequency domain is also called Cadzow filtering in the 
literature [21]. In the present study, Cadzow filtering is 
successfully applied to ball bearing signals in order to 
extract diagnostic information in frequency domain. The 
Cadzow filtering can be summarized in four steps as 
follows: 
      Step 1. Convert the discrete time domain vibration 
signal into the frequency domain (i.e. calculate the 
spectrum according to Equation (6)). 
      Step 2.Form the Hankel matrix using Equation (7). 
      Step 3. Determine a low-rank approximation of the 
Hankel matrix using normalized singular value method 
described in part B. 
      Step 4. Reconstruct the spectrum vector, kX , as 

 






q

pj

j1jik A
1pq

1
X ,

 (8) 

It is worth stating that, the reconstructed spectrum vector 
in Equation (8) is the de-noised spectrum vector, 
containing less background noise compared to the 
original spectrum vector, Xk, in Equation (6). 
 
D. Time-Frequency domain analysis 
      Based on the research work by Y. Jiang et al. in [11], 
the coefficients matrix obtained from Reassignment 
Continuous Wavelet Transform can be used as the matrix 
A in SVD process. The output of the mentioned method 
is the de-noised coefficients matrix and consequently 
having smoother time-scale (time-frequency) plot. 
Authors of [11] have used an energy based method to 
determine the first l singular values in Equation (2). The 
ratio of the energy associated with the singular values to 
the total energy can be determined and a new threshold 
may be produced based on the corresponding ratio. 
      In the present study, the basic de-noising method 
based on normalized singular values (section A) is used 
for de-noising process. In addition, Continuous Wavelet 
Transform (CWT) is employed to produce the 
coefficients matrix. General formulation of CWT can be 
written as 

 




 dtttxbaCWT ba )()(),( *
,

 (9) 

where CWTΨ(a,b) are wavelet coefficients and Ψ(t) 
denotes the mother wavelet and * stands for the complex 
conjugate. Wavelets (coefficients) are generated by 
scaling a and shifting b through the vibration signal from 
a single mother wavelet which can be defined as 

 )()(, a

bt

a

1
tba


   

(10) 

      Again, the parameter a represents the scale index, 
which is a positive integer and its reciprocal is usually 
used to define the pseudo-frequency. The parameter b 
indicates the time shifting (translation). According to 
Equations (9 ) and ( 10), a 3D representation of the time 

and frequency domains related to the vibration signal can 
be achieved. 
      There are many types of wavelets (as the mother 
wavelet) in the literature; each is suitable for a specific 
application. Choosing an appropriate wavelet basis is 
usually quite critical. Which wavelet basis is more 
suitable depends on the signal properties and the 
application. From ball bearing fault detection point of 
view, the desired mother wavelet should have the ability 
to extract the impulsive features that are induced by 
localized bearing fault(s). By a series of tests and 
comparisons [22,23], it is found that the Morlet wavelet 
in its continuous form which has a similar shape to an 
impulse, gives superior results compared to other wavelet 
basis. Morlet wavelet can be express as 
 tfi2t 0

22

ecet  )(  (11) 
where σ, f0, and c are the shape factor, the wavelet center 
frequency, and a positive parameter. The parameter c is 
typically chosen as  

 
c   

      A wavelet is a function that looks like a small wave, a 
ripple of the baseline, hence its name. 

III. Implementation and results 

A. Description of the test rig 
     A photograph of the test machine and its accessories 
are presented in Fig. 1. The test setup named Machinery 
Diagnosis System, PT500, is made by GUNT Co., having 
a rotating shaft, two accelerometers, an electric motor, 
two loading disks, two supporting ball bearings, V-belt, 
USB box, an amplifier and an analyzer. Loading disks 
(each has a weight 1675 [gr]) and V-belt are used in the 
system in order to apply radial load. The pretension in V-
belt was set to 130 [N]. Shaft rotational speed was 1200 
[RPM] (20 [Hz]) and the sampling frequency was set to 
32 [kHz]. Experiments were performed using a single-
row self-aligning ball bearing ORS6204, having an 
artificially added local fault on its outer race. 
 

 
Fig. 1. Ball bearing fault detection test rig. 

 
      A drill was used to produce an artificial fault (pit) on 
outer race. Starting from the undamaged condition, a 
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transversal line (approximately 1 mm wide) involving the 
race of balls row was created on the race and -step by 
step- extended along the longitudinal direction to cover a 
square or nearly square zone, which can be considered as 
a typical local fault on a ball bearing at the final stage. 
The total size of the fault on outer race at final stage was 
7[mm]×6[mm]. Table 1 illustrates the geometric details 
of ORS6204 type ball bearing used in the tests. 
 

Outer Race 
Diameter 

Inner Race 
Diameter 

Ball Diameter 

47 [mm] 20 [mm] 7 [mm] 

Number of 
Balls 

Contact  
Angle 

Width 

8 0 ° 14 [mm] 

TABLE 1. Geometry details of ORS 6204 ball 
bearing. 

 
      It should be noted that, the fundamental fault 
frequency for an outer race defective ball bearing can be 
estimated from ball bearing geometry. According to the 
fundamental fault frequency formulation, the related fault 
frequency (BPFO) at 1200 [RPM] for the ORS6204 ball 
bearing is obtained as 62 [Hz]. The corresponding 
formulation is readily available in the literature. 
 
B. Experimental results 
     The performances of the de-noising methods 
described in section II are investigated using real 
measurements in this section. Fig. 2 presents the raw 
vibration signal captured from the outer race defective 
ball bearing for a time period of 0.5 [s] as well as its FFT 
spectrum up to Nyquist frequency. 
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Fig. 2. a) Vibration signal captured from an outer race defective ball 

bearing; b) FFT spectrum of the signal in a). 

   B1. De-noising in time domain 
     The noise elimination method in time domain is 
applied to the raw vibration signal in Fig. 2a. A Hankel 
matrix with 10000 columns is formed and first 2000 
singular values are presented in Fig. 3 were obtained. 
Considering the singular values in Fig. 3, a noise 
threshold is chosen as 0.25. Consequently, 75 first 
singular values are selected for the reconstruction 
process. The de-noised vibration signal and its FFT 
spectrum are plotted in Fig. 4. To have a better 
understanding of the de-noising effect in time domain, 
the envelope analysis is performed for both the original 
and the de-noised signals up to 400 [Hz] and the results 
are presented in Fig. 5. It is seen that, in spite of the fact 
that the overall amplitudes of the envelope spectrum are 
somewhat reduced in Fig. 5, the de-noised envelope 
spectrum is now smoother than the original envelope, 
hence yielding a slightly better detection of the related 
fault frequency (BPFO). 
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Fig. 3. Normalized singular values for vibration signal in Fig. 2a. 
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Fig. 4. a) De-noised vibration signal based on SVD and Hankel 

matrix approach; b) FFT spectrum of the signal in a). 
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Fig. 5. a) Envelope spectrum of original vibration signal; b) Envelope 

spectrum of SVD based de-noised vibration signal. 

 
   B2. De-noising in frequency domain 

 In this section SVD and Hankel matrix based de-
noising process is applied to the FFT spectrum of 
vibration signal. For this purpose, again, a Hankel matrix 
with 10000 rows is formed for spectrum vector obtained 
via DFT. Fig. 6 represents the normalized singular values 
obtained for this case. Selecting a threshold value of 
0.013, results in including the first 200 singular values 
for the reconstruction process. Fig. 7 and Fig. 8 illustrate 
the original and de-noised FFT spectrums up to 350 [Hz], 
respectively. As can be seen, the original FFT spectrum 
is unable to indicate the expected fault frequency. 
However, inspection of the de-noised spectrum in Fig. 8 
reveals that noise removal from vibration spectrum 
makes the fault frequency and its harmonics clearly 
visible. 
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Fig. 6. Normalized singular values for the FFT spectrum in Fig. 2b. 
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Fig. 7. Original FFT spectrum of vibration signal in Fig. 2a. 
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Fig. 8. De-noised FFT spectrum based on SVD and Hankel matrix 

approach. 
 
   B3. De-noising in time-frequency domain 
      The CWT based time-frequency representation of the 
vibration signal in Fig. 2a is shown in Fig. 9. The 
readability of it is reduced due to the influence of the 
background noise. The exact occurrence time and the 
frequency of the impact could hardly be identified and 
the corresponding impulsive period could also be hardly 
determined. As a result, the interpretation of the time-
frequency representation of the data is somewhat 
difficult. The Morlet wavelet with a range of 1 to 256 
scales is employed in Wavelet Transform (WT). 
Consequently, a coefficient matrix with 256 rows is 
obtained.  Fig. 10 shows the normalized singular values 
related to the coefficient matrix presented in Fig. 9. A 
new noise threshold 0.06 is selected for determining the 
first 15 singular values so as to form the de-noised 
coefficient matrix. Finally, Fig. 11 illustrates the de-
noised time-frequency representation of vibration signal 
in Fig. 2a. Comparing the results of the wavelet 
transforms without and with de-noising, it is seen that the 
de-noising process makes it possible to identity the fault 
period To quite clearly. 
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Fig. 9. Time-Frequency representation of the vibration signal in 

Fig 2a. 
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Fig. 10. Normalized singular values obtained from the coefficient 

matrix in Fig. 9. 

 

 
Fig. 11. SVD based de-noised Time-Frequency representation of 

the vibration signal in Fig. 2a. 

IV. Conclusions 

      In the present study, three SVD based de-noising 
approaches are successfully implemented and adapted on 
the ball bearing local fault detection. The Hankel matrix 
is used for forming the matrix A in order to perform de-

noising in time and frequency domains. On the other 
hand, the coefficient matrix obtained from CWT is also 
employed in SVD process for noise elimination in time-
frequency domain. This study illustrates the influence of 
the de-noising in the field of fault detection. The 
experimental results show the importance of the de-
noising for an early detection of local defects. Among to 
the three proposed approaches, de-noising in frequency 
domain appears to yield more successful fault 
identification than the other two approaches and de-
noising in time domain is superior compared to de-
noising in time-frequency domain. However, it is worth 
mentioning that, the effectiveness of these three de-
noising methods strongly depends on appropriate 
selection of the related threshold. The number of singular 
values selected for the reconstruction process has a large 
influence on the shape of the time signal or FFT spectrum 
and poor settings may lead to unreliable interpretations of 
the diagnostic signals. 
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Abstract—In this study a method is proposed for the 
optimal tooth surface modification of face-hobbed hypoid 
gears manufactured on CNC hypoid generators. An op-
timization methodology is applied to systematically de-
fine optimal head-cutter geometry and machine tool 
settings to introduce optimal tooth modifications. The 
goal of the optimization is to simultaneously minimize 
tooth contact pressures and angular displacement error 
of the driven gear (the transmission error), and to reduce 
the sensitivity of face-hobbed hypoid gears to misalign-
ments. The optimization is based on machine tool setting 
variation on the cradle-type generator conducted by 
optimal polynomial functions. An algorithm is developed 
for the execution of motions on the CNC hypoid genera-
tor using the relations on the cradle-type machine. Effec-
tiveness of the method was demonstrated by using a face-
hobbed hypoid gear example. Significant reductions in 
the maximum tooth contact pressure and in the transmis-
sion errors were obtained. 

Keywords: face-hobbed, hypoid, tooth surface, optimization, manufac-
ture, CNC generator 

I. Introduction 

The new CNC hypoid generators have made it possi-
ble to perform nonlinear correction motions for the cut-
ting of the face-milled and face-hobbed spiral bevel and 
hypoid gears. Several studies investigated freeform cut-
ting methods using such machines.  Among them, Litvin 
and Zhang [1] proposed a local synthesis of spiral bevel 
gears with localized bearing contact and predesigned 
parabolic function of a controlled level for transmission 
errors.  The theory of modified roll and the variation in 
cutting ratio in the process for pinion tooth generation 
was introduced.  Argyris et al. [2] proposed a computer-
ized method of local synthesis and simulation of meshing 
of spiral bevel gears with the surfaces of the pinion teeth 
generated by applying a third-order function for modified 
roll. Works by Fuentes et al. [3] and Litvin and Fuentes 
[4] developed an integrated computerized approach for 
the design and stress analysis of low-noise spiral bevel 
gear drives with adjusted bearing contact. A pre-designed 
parabolic function of transmission error was achieved by 
the application of a modified roll to the pinion tooth gen-
eration. Litvin et al. [5] proposed methods to design, 
manufacturing, analyzes stresses of spiral bevel gears 
with low levels of noise and vibration and increased 
endurance and provided comparisons to experimental 

results  Three different shapes of blade profile and a 
modified roll for pinion tooth generation were applied in 
this study. 

Based on machine tool settings of a Gleason modified 
roll hypoid grinder, Lin and Tsay [6] developed a math-
ematical model for defining the tooth geometry of spiral 
bevel and hypoid gears.  Chang et al. [7] proposed a 
general model to simulate the generation process of a 6-
axis CNC hobbing machine. The so-called Universal 
Motion Concept (UMC) was developed by Stadtfeld [8] 
where eight correction mechanisms were introduced into 
the calculation of machine settings for gear cutting. The 
UMC was applied to hypoid gears by Stadtfeld and 
Gaiser [9] to order to develop a hypoid gear geometry 
that reduces gear noise and increases the strength of 
gears. They applied higher order kinematic degrees of 
freedom up to the fourth order to achieve improvements 
in terms of noise, sensitivity, and adjustability. 

In the simulation of the manufacturing process of 
bevel gears, Linke et al. [10] presented a method that 
takes into account any additional motions mapped in the 
process-independent mathematical model of the generat-
ing process. This study demonstrated how such additional 
motions influence the meshing and stress conditions.   
Fong [11] proposed a mathematical model of the univer-
sal hypoid generator with supplemental kinematic flank-
correction motions to simulate all primary spiral bevel 
and hypoid cutting methods. The supplemental kinematic 
flank-correction motions included the modified generat-
ing roll ratio, the helical motion, and the cutter tilt. Later, 
Wang and Fong [12] proposed a methodology to improve 
the adjustability of the spiral bevel gear assembly by 
modifying the radial motion of the head-cutter in the 
machine plane of the hypoid generator.  The same inves-
tigators presented a method to synthesize the mating 
tooth surfaces of a face-milled spiral bevel gear set 
transmitting rotation with a predetermined fourth-order 
motion curve and contact path [13]. In a study by Acht-
mann and Bär [14], modified helical motion and modi-
fied roll were applied to produce optimally fitted bearing 
ellipses. A new systematic method for identifying the 
values of the machine tool settings required to obtain 
flank form modifications in hypoid gears was presented 
by Artoni et al. [15]. The same authors in paper [16] 
proposed a fully automatic procedure to optimize the 
loaded tooth contact pattern in hypoid gears.  
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Goldrich [17] developed a machine setting conversion 
method from cradle-type machine to six axes Cartesian-
type machine. In the paper published by Thomas and 
Vogel [18], the spiral motion described by the cradle-
type machine is transformed to motions of the CNC aces 
of a free-form machine. Fan [19] presented the theory of 
the Gleason face-hobbing process, who later presented a 
generic model of tooth surface generation for spiral bevel 
and hypoid gears produced by face milling and face hob-
bing processes conducted on freeform CNC hypoid gear 
generators [20]. Fan et al. [21] described a new method to 
correct tooth flank form errors, utilizing the universal 
motions and the universal generation model for spiral 
bevel and hypoid gears.  Shih and Fong [22] proposed a 
flank modification methodology for face hobbing spiral 
bevel gear and hypoid gears, based on the ease-off topog-
raphy of the gear drive. A flank-correction methodology 
derived directly from the six-axis Cartesian-type CNC 
hypoid generator is proposed in Ref. [23]. Gear genera-
tion with supplemental spatial motions (helical motion, 
tilt motion), particularly interesting for gear generation 
with modern freeform cutting machines, was presented 
by Di Puccio et al. [24]. The application of the modified 
roll and the basic machine root angle variation in spiral 
bevel pinion finishing was introduced. Cao et al [25] used 
a third-order function for the modified roll to achieve a 
predesigned parabolic function of transmission errors and 
to improve the contact pattern with the desired shape of 
contact path in spiral bevel gears. Liu et al. [26] present-
ed a method for realizing and improving the conventional 
gear cutting, associated with a traditional machine tool 
upon a CNC freeform gear cutting machine. 

The recent results on the optimization of tooth con-
tact and machine tool settings in spiral bevel and hypoid 
gears were presented in References [27–39]. Procedure to 
obtain the correction values of machine settings for tooth 
surface modification in the case of face hobbing and the 
construction of the corresponding prototype gear cutting 
machine is presented in Ref. [27]. Fan [28] proposed a 
polynomial representation of the universal motions of 
machine tool settings on CNC machines. Kolivand and 
Kahraman [29] presented a novel methodology based on 
the ease-off topography to determine the unloaded con-
tact pattern. The same authors proposed a similar meth-
odology to perform loaded tooth contact analysis of hy-
poid gears having both types of local and global devia-
tions [30]. Through the formulation of an appropriate 
nonlinear optimization problem, Artoni et al. [31] pro-
posed a novel methodology to systematically define op-
timal ease-off topography to simultaneously minimize 
loaded transmission errors and contact pressures, while 
concurrently confining the loaded contact pattern within 
a prescribed allowable region on the tooth surface to 
avoid edge- or corner-contact conditions. 

Gabiccini et al. [32] presented an automated proce-
dure to optimize the loaded tooth contact pattern of face-

milled hypoid gears with misalignments varying within 
their prescribed ranges. An algorithmic framework was 
proposed by Artoni et al. [33] to accurately solve the 
problem of multi-objective ease-off optimization for 
spiral bevel and hypoid gears. Artoni et al. [34] present a 
novel methodology to restore the designed functional 
properties of hypoid gear sets whose teeth deviate from 
their theoretical models due to inevitable imperfections in 
the machining process. The manufacturing of large-sized 
spiral bevel gears in a Klingelnberg cyclo-palloid system 
using multi-axis control and multi-tasking machine tool 
is presented by Kawasaki [35]. Shih [36] has developed a 
novel ease-off methodology for flank modification of 
face-milled and face-hobbed hypoid gears based on a 
Cartesian-type hypoid gear generator. Alves et al. [37] 
describes the computer aided design definition and manu-
facturing of spiral bevel gear tooth surfaces. In order to 
reduce the transmission errors in mismatched face-milled 
spiral bevel gears, a method for the determination of the 
optimal polynomial function for the conduction of ma-
chine tool setting variation in pinion teeth finishing was 
developed in Ref. [38]. An algorithm for the execution of 
motions on the CNC hypoid generating machine using 
the relations on the cradle-type machine is developed for 
face-milled spiral bevel gears by Simon [39]. A similar 
method was presented for face-milled hypoid gears in 
Ref. [40]. 

To achieve maximum life in a face-hobbed hypoid 
gear set, appropriate bearing pattern location with low 
tooth contact pressure and low vibration levels must 
coexist. Loaded transmission error is the primary source 
of noise and vibration. Minimizing the loaded transmis-
sion error would certainly entail a reduction in vibratory 
excitation (hence noise). The conditions of meshing, 
characterized by maximum tooth contact pressure and 
transmission error, depend substantially on tooth geome-
try. In theory, truly conjugate face-hobbed hypoid gears 
have line contacts.  In order to reduce the tooth contact 
pressure and the transmission errors, and to decrease the 
sensitivity of the gear pair to errors in tooth surfaces and 
to the relative positions of the mating members, a set of 
carefully chosen modifications is usually applied to the 
teeth of one or both mating gears. As a result of these 
modifications, the gear pair becomes “mismatched”, and 
a point contact replaces the theoretical line contact. In 
practice, these modifications are usually introduced by 
applying the appropriate machine tool setting for the 
manufacture of the pinion and the gear and/or by using a 
head cutter with optimized geometry. The new CNC 
hypoid generators have made it possible to perform non-
linear correction motions for the cutting of face-milled 
and face-hobbed spiral bevel and hypoid gears. In this 
paper, a method is presented to determine optimal head-
cutter geometry and optimal polynomial functions for the 
conduction of machine tool setting variation in pinion 
teeth finishing simultaneously reducing maximum tooth 
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contact pressure and transmission errors. The proposed 
optimization procedure relies heavily on a loaded tooth 
contact analysis for the prediction of tooth contact pres-
sure distribution and transmission errors.  The load dis-
tribution and transmission error calculation method em-
ployed in this study was developed by the author of this 
paper [41-43]. The optimization is based on machine tool 
setting variation on the cradle-type generator conducted 
by optimal polynomial functions and on head-cutter ge-
ometry. An algorithm is developed for the execution of 
motions on the CNC hypoid generator using the relations 
on the cradle-type machine. Effectiveness of the method 
was demonstrated by using a face-hobbed hypoid gear 
example. Significant reductions in the maximum tooth 
contact pressure and in the transmission errors were ob-
tained. 

II. Generation of Tooth Surface of Face-Hobbed Hy-
poid Gears on Cradle-Type Generator 

The concept of an imaginary generating crown gear is 
used to explain the generating cutting process of the face-
hobbed hypoid pinion and gear teeth (Fig. 1). This imag-
inary generating gear is a virtual gear whose teeth are 
formed by the traces of the cutting edges of the head-
cutter blades, although its tooth number is not necessarily 
an integer. It can be considered as a special case of a 
hypoid gear with 90 degree pitch angle. To obtain the 
pinion/gear tooth surface in the generating process, the 
work gear is rolled with the imaginary gear (Fig. 1). 

Figures 1 and 2 show the relative position between the 
head-cutter and the generating crown gear. The machine 
tool settings are: The tilt angle of the cutter spindle with 
respect to the cradle rotation axis ( ), the swivel angle 
of cutter tilt (  ), the radial machine tool setting (e), and 

the tilt distance from tilt center to reference plane of 
head-cutter (hd). 

The tooth surface of the imaginary generating crown 
gear produced by coordinate transformation from coordi-
nate system Ke(xe,ye,ze) (rigidly connected to the head-
cutter) to coordinate system Kc(xc,yc,zc) (connected to the 
imaginary generating crown gear) is represented by the 
following matrix equation (based on Figs. 1 and 2): 

 
      eececccc4c rMrMMMMr


 0t1d21g3 rh,,i,e    (1) 

 
Matrices 1cM , 2cM , 3cM , c4M  are presented in Ref. 

[44]; er


 is the radius vector of the blade profile points 

(Fig. 3). 
To obtain the tooth surface in the generating process, 

the work gears are rolled with the imaginary generating 
gear (Fig. 4).  
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Fig. 1. Concept of hypoid gear hobbing 

 
The reference surfaces of the pinion and the gear are 

pitch cones that are in tangency at pitch point M (Fig. 4). 
The cone apexes O1 and O2 with the pitch point M define 
the pitch plane. The mating pitch cones are located above 
and below the pitch plane. The position vector and the 
common unit normal vector to the pitch cones at pitch 
point M are defined by the equations [4]: 
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The axis of rotation of the imaginary crown gear 
passes through point Oc (O2) and is perpendicular to the 
pitch plane. Therefore, the axis of the imaginary crown 

gear is parallel to the normal vector  M
0e


. 
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Fig. 2 Relative position of the head-cutter to the imaginary generating crown gear 
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Fig. 3 Head-cutter blade profiles: a) Straight lined, b) Consisting of two circular arcs 
 

Figure 4 describes the coordinate systems between the 
imaginary generating crown gear and the work gears. The 
coordinate system Kc(xc,yc,zc) is rigidly connected to the 
generating crown gear; the coordinate systems 
K1(x1,y1,z1) and K2(x2,y2,z2) are rigidly connected to the 
pinion and gear, respectively. The teeth-surfaces of the 
pinion and of the gear are defined by the following sys-
tem of equations: 

 

     i
eec1i2i3i

i
c1i2i3i

i
i rMMMMrMMMr


  

        (3a) 
 

    0i
0c

c,i
0c  ev


   (3b) 

 
where 1i   for the pinion and 2i   for the gear. 
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Fig. 4 Generation of pinion and gear tooth-surfaces by the imaginary crown gear 

 
The coordinate transformations between the main co-

ordinate systems Kc(xc,yc,zc), K1(x1,y1,z1), K2(x2,y2,z2), and 
the auxiliary coordinate systems (Fig. 4), are performed 
as it follows. 
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For the pinion: 
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For the gear: 
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where 
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where  0cicigi0ii i   . For the pinion tooth 

flank generation i = 1, and for the tooth flank generation 
of the gear member i = 2. 

The fundamental equation of meshing (3b) states that, 
for each point to lie on the envelope tooth surface, the 

unit normal vector  i
0ce


 to the family of the generating 

crown gear surfaces should be perpendicular to the rela-
tive velocity of the generated pinion/gear to the generat-

ing crown gear,  i,c
0cv


. The relative velocity of the pinion 

and the gear to the generating crown gear, occurring in 
this equation, can be expressed as (based on Fig. 4) 
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where ijn  are the elements of matrix 12M , and 

 
   anananx 31121211
O
0c

1   

 
   ananany 32122212
O
0c

1   

 
   anananz 33123213
O
0c

1   

 

   

     

     

     




















2
0c22

2
0c212g

2
0c232g

2
0c212g

2
0c232g

2
0c222g

c2,c
0c

xmymi

xmi1zmi

ymi1zmi

v


    (9) 

 
where ijm  are the elements of matrix 22M . 

The velocity ratio in the kinematic scheme of the ma-
chine tool for the generation of pinion and gear tooth 
surfaces is: 
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The normal surface vector of the imaginary generat-
ing crown gear for pinion and gear tooth-surface genera-
tion is: 
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               (11) 

III. Optimization Procedure 

Minimizing the tooth contact pressure and angular 
displacement error of the driven gear are regarded here as 
a mathematical optimization problem. The optimization 
method presented by Artoni et al. [31] is applied to sys-
tematically define optimal head-cutter geometry and 
machine tool settings to simultaneously minimize maxi-
mum tooth contact pressure and angular displacement 
error of the driven gear. The formulation of this problem 
requires that the proper manufacture variables, target 
(objective function), and constraints be defined. 

 
A. Manufacture Variables 

The contact properties and the loaded transmission er-
ror are extremely sensitive to any small-level variations 
in the head-cutter geometry and machine tool setting. 
Appropriate modifications of existing basic manufacture 
parameters can significantly enhance the performance 
characteristics of a gear drive. For this reason, the follow-
ing manufacture parameters are taken as the basis of the 
proposed optimization formulation: the radii of the head-
cutter blade profile ( 1profr  and 2profr , Fig. 3), the differ-

ence in head-cutter radii for the manufacture of the con-
tacting tooth flanks of the pinion and the gear ( 0tr ), tilt 

( ) and swivel (  ) angles of the cutter spindle with 

respect to the cradle rotation axis (Figs. 1 and 2), tilt 
distance ( dh , Fig. 2), variation in the radial machine tool 

setting ( e , Figs. 1 and 2), and variation in the ratio of 
roll in the generation of pinion tooth-surfaces ( 1gi ). 

The variations of the tilt and swivel angles, tilt dis-
tance, radial machine tool setting, and the ratio of roll are 
conducted by polynomial functions of fifth-order: 

 

     510c1c15
2

10c1c1210c1c1110 c....ccc    

     510c1c25
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     510c1c35
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     510c1c45
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10c1c5210c1c51501g c....ccci    

 
where 1c  is the angle of rotation of the imaginary gen-

erating crown gear in pinion tooth surface generation.  
Therefore, the maximum tooth contact pressure and 

the maximum transmission error depend on 33 manufac-
ture parameters: 
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It is obvious that the proposed optimization procedure 

relies heavily on a loaded tooth contact analysis for the 
prediction of tooth contact pressure distribution and 
transmission errors.  The load distribution and transmis-
sion error calculation method employed in this study was 
developed by the author of this paper [41-43]. 

 
B. Objective Function and Constraints 

As pointed out earlier, the goal is to minimize tooth 
contact pressure and transmission errors while keeping 
the loaded contact pattern inside the possible contact 
area, namely inside the physical tooth boundaries of the 
pinion and the gear. The objective function and con-
straints for the optimization problem at issue are obtained 
by concerning the above concepts into mathematical 
requirements. The applicable objective function can be 
expressed by the linear combination 
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mpmp

mp        (14) 

 
where 0maxp  and 0max2  are the maximum tooth contact 

pressure and transmission error obtained for the initial 
values of manufacture parameters; pc  and c  are non-

negative weight coefficients, expressing their relative 
importance.  

Proper constraints need to be devised to cause the 
contact pattern remains inside the physical tooth bounda-
ries and the end points of the “potential” contact lines, 
defined by the load distribution calculation [41-43]. It 
leads to the requirement that the contact load exerted 
outside the instantly possible contact area be zero. This 
equality constraint is easily computable through the load-
ed tooth contact analysis. For this, a single variable C 
needs to be initialized to zero and its value is simply and 
cumulatively incremented by the not existing load read at 
each point of the potential contact line of the instantane-
ously engaged tooth pairs throughout a mesh cycle. As 
such variable will ultimately have to be zero, the con-
straint can simply be denoted by  

 
  0C mp                                (15) 

 
where C is the total of points with not existing contact 
loads, which depends on the tooth surface topography 
through the manufacture parameters mp. 
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subject to   0C mp  

 
It is important to emphasize that all the functions in 

Eq. (16) are numerically available through the load dis-
tribution calculation. 

 
C. Solution of the Optimization Problem 

The optimization problem formulated according to 
Eqs. (16) is a nonlinear constrained optimization prob-
lem, belonging to the general framework of nonlinear 
programming. In addition functions  mpf  and  mpC  

are not available analytically, but they are only computa-
ble, i.e., they exist numerically through the load distribu-
tion calculation. Therefore, the problem defined by Eqs. 
(16) also falls within the category of simulation based 
optimization. In the simulation-based optimization setting 
[45], the computer simulation of load distribution must 
be run, repeatedly, in order to compute the various quan-
tities needed by the optimization algorithm. As a conse-
quence, a good deal of numerical noise is introduced into 
the model, which causes the calculation of partial deriva-
tives for gradient-based optimization algorithms to be 
quite impractical, even for underlying smooth problems 
(which is the case under consideration). For this reason, a 
nonderivative method is selected to solve this particular 
optimization problem. One of the direct search methods 
described in Ref. [45] can be adopted. Here, the Hooke 
and Jeeves pattern search method [46] will be used. This 
method is designed to solve nonlinear optimization prob-
lems, even for non-smooth cases, when function deriva-
tives are unavailable or their calculation would be im-
practical or unreliable. 

A computer program was developed to implement the 
formulation provided above. The program searches for a 
local minimum, beginning from the starting guess. The 
program works by taking steps from one estimate of a 
minimum, to another (hopefully better) estimate. Taking 
big steps gets to the minimum more quickly, at the risk of 
stepping right over an excellent point. The stepsize is 
controlled by the parameter mp . At each iteration, the 

stepsize is multiplied by mp  ( 10  mp ), so the 

stepsize is systematically reduced. Small values 
mp correspond to big stepsize changes, which make the 

program run more quickly. However, there is a chance 
(especially with highly nonlinear functions) that these big 
changes will accidentally overlook a promising search 
vector, leading to nonconvergence. Large values of mp  

correspond to small stepsize changes, which force the 
program to carefully examine nearby points instead of 
optimistically forging ahead, This improves the probabil-
ity of convergence. In this program parameter mp  is set 
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to 0.5. The calculations have shown that for this case it is 
a correct value. 

IV. Manufacture of Face-Hobbed Hypoid Gears on 
CNC Hypoid Generator 
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Fig. 5 Machine-tool setting for pinion tooth-surface finishing on CNC 
generator 

The CNC machine for generation of spiral bevel and 
hypoid gears is provided with six degrees-of-freedom for 
three rotational motions ( ,  ,  ), and three transla-

tional motions (X, Y, Z, Fig. 5). The six axes of CNC 
generator are directly driven by the servo motors and able 
to implement prescribed functions of motions. The face-
hobbing method requires simultaneous six-axis control. 
The following coordinate systems are applied to describe 
the relations and motions in the CNC generator (Fig. 5): 
Coordinate systems  tttt z,y,xK  and  iiii z,y,xK  are 

rigidly connected to the head cutter and the pinion/gear, 
respectively. Coordinate system  tttt z,y,xK  performs 

the rotational motion of the head-cutter about 0tz  axis 

(with angle  ). Coordinate system  cccc z,y,xK  per-

forms the swinging base rotation about cz  axis (with 

angle  ) and the translational motions in X and Z direc-

tions, with respect to system 0tK . System 

 0i0i0i0i z,y,xK  is parallel to  cccc z,y,xK  and performs 

the translational motion in the Y direction. Coordinate 
system  iiii z,y,xK  performs the rotational motion of the 

pinion/gear about axis 0iy  (with angle  ) in the genera-

tion process of tooth flanks. Altogether there are three 
translational motions along axes 0tx , 0ty , and 0tz  and 

three rotational motions about axes 0tz , cz , and 0iy . The 

corresponding coordinate transformations are defined by 
the following equations: 
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The coordinate transformation from system tK  to 

system iK  performs the following equation: 
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Where 
 

 sinsincoscossinm11   

 cossinsincossinm12   

 coscosm13   

   sinYcosZsinXcosm14   

 coscosm21   

 sincosm22   

sinm23               (21) 

 sinZcosXm24   

 sincoscossinsinm31   

 coscossinsinsinm32   

 sincosm33   

   cosYcosZsinXsinm34   

 
The location and the orientation of the tool with re-

spect to the pinion/gear are given in coordinate systems 
that are represented for a conventional, cradle-type gen-
erator (Figs. 1 and 2). The goal is to develop the algo-
rithm for the execution of motions of the CNC machine 
using the relations in the cradle-type machine. Since the 
tool is a rotary surface and the pinion/gear blank is relat-
ed to a rotary surface, too, it is necessary to ensure that 
the relative position of the two axes, 0tz  and 0iy , and the 

axial relative position of the head cutter and the pin-
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ion/gear to be the same whether the pinion/gear is cut on 
a cradle-type or a CNC hypoid generator. 

The origo of the coordinate system 0tK  and the unit 

vector along the axis of the head cutter, 0tz , are defined 

by the following equations in system 0tK  on both gen-

erators: 
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                 (22) 

 
To ensure the same relative position of the two axes, 

0tz  and 0iy , on both the cradle-type and CNC hypoid 

generating machines, the transformation matrices should 
be equal. On the basis of Eqs. (1), (3a), and (20) the fol-
lowing condition should be satisfied: 
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By the comparison of elements in the transformation 

matrices of Eqs. (18) and (23), for angle  , it follows: 

 
 13tcosarc  ;   23tsinarc   (24) 

 
The same relative position of the head cutter and the 

pinion along their axes in the case of both machines, is 
satisfied by applying the following condition 
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On the basis of Eqs. (18), (22), (23), and (25), it fol-

lows: 
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By solving equation (26), it is obtained: 
 

 costsintX 2414   

34tY        (27) 

 sintcostZ 2414   

 
Because of the relative positions of the head-cutter 

and the pinion/gear should be the same on the cradle-type 
and on the CNC generators, the corresponding transfor-

mation matrices cradle
tiM  and CNC

tiM should be equal. On 

the cradle-type generator (based on Eq.s (1) and (3a): 
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By the comparison of elements in the transformation 

matrices cradle
tiM  and CNC

tiM , for the rotation angle of the 

head-cutter on the CNC generator,  , it follows: 
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The rotation angle of the pinion/gear on the CNC 

generator,  , is determined by the condition that the 

coordinates of the tooth surface points manufactured on 
the cradle-type and on the CNC generator should be 
equal: 
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       (30) 

 

From the equalities of CNC
i

cradle
i xx   and CNC

i
cradle
i zz  , it 

follows: 
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where 
 

 Ycosysinxa tt    

(32) 
   ZzcosXsinycosxsinb ttt    
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or: 
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The variation of motion parameters on the CNC ma-

chine (X, Y, Z,  ,  , and  )  can be expressed in func-

tion of the rotation angle of the head-cutter on the cradle 
type generator, t , rotation angle of the imaginary gen-

erating crown gear in the generation of pinion teeth, 1c , 

and rotation angle of the head-cutter on the CNC genera-
tor,  . 

V. Results 

A computer program was developed to implement the 
formulation provided above. In order to ascertain its 
validity, the proposed methodology was applied to opti-
mize the drive side of a face-hobbed hypoid gear set and 
functions were developed for the execution of motions on 
the CNC hypoid generator using the relations on the 
cradle-type machine. The main design data of the exam-

ple face-hobbed hypoid gear pair used in this study are 
given in Table 1. The transmitted torque was 80 Nm. 
 

Design parameters Pinion Gear 
Number of teeth 10 41 
Module, mm 3.4 
Pinion offset, mm 35 
Pressure angle, deg 20 
Mean spiral angle, 
deg 

52 27.3 

Face width, mm 37.8 31 
Pitch diameter, mm 70.944 184.622 
Outside diameter, 
mm 

77.131 185.843 

Pitch angle, deg 24.5381 63.3212 
TABLE 1. The design parameters 

 
The coefficients of the optimized fifth-order polyno-

mial functions (12) are presented in Table 2. The optimal 
values of the head-cutter parameters are: 1profr , 

mm9458r 2prof  , 0r 0t  . 

 
For J=0 j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 
  0 0 -0.000833 -0.006658 -0.001492 -0.001442 
  0 0 -0.001958 0.003917 0.005750 -0.003583 

dh  0.07170 0 0.001667 -0.081333 0.014167 0.019167 

e  0.01517 0.001167 0.003533 0.001917 0.003583 0.003583 

1gi  0 0 -0.001667 0.001667 0.048333 0.011667 

TABLE 2. Coefficients cij of the polynomial functions 

 
The load calculations were performed for 21 instanta-

neous positions of the mating members rolling through a 
mesh cycle. The tooth contact pressure distributions 
along the potential contact lines for 21 instantaneous 
positions and for all the adjacent tooth pairs engaged for 
a particular position of the mating members, for the case 
when no modifications are introduced into the pinion 
teeth, namely straight-lined head-cutter profile and the 
original machine tool settings are applied, are shown in 
Fig. 6. In this case the pinion and gear tooth surfaces are 
fully conjugate. It can be observed that there is a relative-
ly balanced pressure distribution. The maximum tooth 
contact pressure is 369.5 MPa and the maximum angular 
displacement error of the driven gear is 8.87 arcsec. The 
tooth contact pressure distribution for the case when the 
pinion teeth are manufactured by the optimized head-
cutter and machine tool settings governed by equations 
(12), is shown in Fig. 7. It can be observed that the max-
imum tooth contact pressure is reduced to 

MPa4.332pmax   and the maximum transmission error 

to secarc79.0max2  . 

 

 
Fig. 6 Tooth contact pressure distributions along the potential contact 

lines when the pinion and gear tooth surfaces are fully conjugate 
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Fig. 7 Tooth contact pressure distributions along the potential contact 
lines when the pinion tooth is manufactured by optimized head-cutter 

and machine tool settings 

 

-50

0

50

100

150

200

250

-12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12

 t [deg.]





 [
d

eg
.]

, X
,Y

,Z
 [

m
m

]]




X
Y
Z

 
Fig. 8 Motion graphs for the CNC hypoid generator for finishing the 

pinion in function of the rotation angle of the head-cutter on the cradle-
type generator 

 
The graphs, shown in Figs. 8 – 11, represent the exe-

cution of motions on the CNC hypoid generator for fin-
ishing the pinion teeth governed by Eqs. (12), with coef-
ficients given in Table 2. In Fig. 8 the variation in motion 
parameters of the CNC machine are expressed by the 
rotation angle of the head-cutter on the cradle-type hy-
poid generator, t . It can be observed that the variation 

in all the manufacture parameters of the CNC generator 
is almost proportional to the rotation angle of the head-
cutter on the cradle-type hypoid generator, t . Only the 

change in the vertical setting of the cutting spindle, Y, is 
slightly curvilinear. Fig. 9 shows the motion graphs for 
the CNC hypoid generator in function of the rotation 
angle of the imaginary generating crown gear on the 
cradle-type generator, c . The curves are very similar to 

that shown in Fig. 8. In Fig. 10 the variation of motion 
parameters on the CNC generator expressed in function 

of the rotation angle of the head-cutter on the CNC gen-
erator,  , is presented. The differences in motions on the 
CNC hypoid generator, as results of using optimal poly-
nomial functions for the conduction of variation in ma-
chine tool settings and modified roll for pinion tooth 
flank generation, are shown in Fig. 11. It can be seen, the 
biggest differences occur in the horizontal setting of the 
cutting spindle (X), all the other differences are moderate. 
The variation in the angle of swinging base rotation ( ) 

is negligible. 
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Fig. 9 Motion graphs for the CNC hypoid generator for finishing the 

pinion in function of the rotation angle of the crown gear on the cradle-
type generator 

VI. Conclusions 

A method is proposed for the advanced manufacture 
of face-hobbed hypoid gears with optimized tooth surface 
geometry on CNC hypoid generators. An optimization 
methodology is applied to systematically define optimal 
head-cutter geometry and machine tool settings to intro-
duce optimal tooth modifications. The goal of the optimi-
zation is to simultaneously minimize tooth contact pres-
sures and angular displacement error of the driven gear 
(the transmission error). The optimization is based on 
machine tool setting variation on the cradle-type genera-
tor conducted by optimal polynomial functions of fifth-
order. An algorithm is developed for the execution of 
motions on the CNC hypoid generator using the relations 
on the cradle-type machine. Effectiveness of the method 
was demonstrated by using a face-hobbed hypoid gear 
example. A moderate reduction in the maximum tooth 
contact pressure of 10% and a drastic reduction in the 
transmission errors of 91% were obtained. 
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Fig. 10 Motion graphs for the CNC hypoid generator for finishing the 
pinion in function of the rotation angle of the head-cutter on the CNC 

generator 
 

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

-15 -10 -5 0 5 10 15

 t [deg.]








 [
d

eg
.]

, 
X

, 
Y

, 
Z

 [
m

m
] 



X
Y
Z

 
Fig. 11 Motion parameter differences caused by the optimal variation of 

the modified roll in pinion tooth flank generation 

VII. Nomenclature 

a = pinion offset, m 
a1 = axial adjustment of the pinion, m 
a2 = axial adjustment of the gear, m 
e = radial machine-tool setting, m 
hd   = tilt distance from tilt center to reference plane of 

head-cutter, m 

2g1g i,i  = ratios of roll in the generation of pinion and 

gear tooth-surfaces, respectively 
Nc   = number of teeth of the imaginary generating crown 

gear 

21 N,N = numbers of pinion and gear teeth, respectively 

maxp = maximum tooth contact pressure, Pa 

profr  = radius of circular cutting edge, m 

0tr    = radius of the head-cutter, m 

r2m   = mean radius of the gear, m 
T     = transmitted torque, mN   
u     = coordinate of the straight-lined cutter blade profile 

point, m 

epep z,x = coordinates of the center of the circular cutting 

edge, m 
X = horizontal setting of cutting spindle, mm 
Y = vertical setting of cutting spindle, mm 
Z = sliding base setting, mm 
  = profile angle of straight-lined cutting edge, deg 
  = mean spiral angle, deg 

   = initial setting angle of head-cutter axis, deg 

e = radial machine-tool setting variation, m 

1gi = roll ratio variation 

0tr = difference in head-cutter radii, m 

2 = angular displacement error of the driven gear, deg 

0201 , = pitch angles of the pinion and the gear, respec-

tively, deg 
  = swinging base rotation angle on CNC machine, deg 

  = work piece rotation angle on CNC generator, deg 

i  = initial setting angle of head-cutter, deg 

   = rotation angle of the head-cutter on CNC generator, 
deg 

   = tilt angle of cutter spindle with respect to cradle 
rotation axis, deg 

  = swivel angle of cutter tilt, deg 

   = coordinate of the circular cutter blade profile point, 
deg 

i  = offset angle of cutter blade, deg 

c  = radius of the rolling circle of the imaginary generat-

ing crown gear, m 

t  = radius of the rolling circle of the head-cutter, m 

21 , = rotation angles of the pinion and the gear in the 

generation of tooth flanks, deg 

c  = rotation angle of imaginary generating crown 

gear in its generation, deg 

ci    = rotation angle of the imaginary generating crown 

gear in the generation of pinion and gear teeth, deg 

t   = rotation angle of head-cutter on CNC machine, deg 
 c  = angular velocity of the imaginary generating 

crown gear, 1/s 
 t  = angular velocity of the head-cutter, 1/s 
 1 ,  2  = angular velocities of the pinion and the gear, 

1/s 
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Abstract—The article presents an experimental 
methodology used to characterize the torsional dynamic 
behaviour of automotive transmission systems and 
components and the analytical methods for simulating 
them in the frequency domain. 

A general description of the test bench is given in the 
paper: it is composed of an induction motor for the 
torsional excitation of the system and of torque and 
angular position sensors. The tests were carried out by 
keeping one end of the transmission locked. 

Two case study are discussed: a Dual Mass Flywheel 
(DMF) and a complete Automated Manual Transmission 
(AMT). In the first example the experimental data from 
sine sweep tests are used to estimate the damping factor 
of the DMF. In the second case the dependency of the 
frequency response function (FRF) on the engaged gear 
ratio for a 5-speed AMT is investigated. A torsional 
model for each test rig configuration is proposed and the 
corresponding equations of motion derived. The 
compliance FRFs of the torsional systems are then 
numerically evaluated and compared with the results 
from the experiments. A good match between simulated 
and measured data is showed. 

 
Keywords: test bench measurements, experimental analysis, 

frequency response function, Dual Mass Flywheel, Automated Manual 
Transmission, torsional vibrations, mechanical system dynamics, 
frequency domain modelling, automotive, experimental modal analysis. 

I. Introduction 
The internal combustion engine is the main source of 

torsional vibrations on conventional passenger cars. The 
engine firing torque pulses, due to gas pressure, and the 
inertia imbalance torque, due to acceleration of 
reciprocating masses, torsionally excite the transmission 
dynamic system downstream of it. 

In Manual Transmission powertrains, the growing 
demand for improving vibration isolation from the engine 
irregularities has led to a more and more widespread 
dissemination of the Dual Mass Flywheel as a torsional 
damper. 
__________________________ 
*enrico.galvagno@polito.it 
†antonio.tota@polito.it 

‡mauro.velardocchia@polito.it 
§alessandro.vigliani@polito.it 

It works as a mechanical low-pass filter for the 
vibrations coming from the engine and entering into the 
gearbox. As stated in [1], the dynamic performance of 
this component is not easily predictable from the 
technical specifications provided by DMF suppliers 
especially in terms of vibration damping around the 
resonance. Therefore experimental test bench 
characterisation remains an effective method to 
systematically investigate its dynamic behaviour under 
different operating conditions. 

In [2] there is a detailed description of an experimental 
apparatus specially designed to examine the dynamic 
performance of a wide variety of torsional vibration 
absorber. 

In [1]the torsional dynamic behaviour of a DMF is 
investigated both experimentally and numerically. An 
analytical expression for the frequency response function 
describing the rotational dynamics of the test rig is 
derived and compared with the estimate from 
experimental data. 

Compared to the two approaches aforementioned, that 
used arbitrary waveform generators for the excitation of 
the dynamic system, a more sophisticated experimental 
technique, is Hardware-in-the-loop (see e.g. [3],[4] and 
[5]), that allows to test the component under more 
realistic loading conditions. Real-time simulation of the 
remaining part of the system, non-physically present on 
the test bench, allows calculating a stimulus for the 
system that is closer to real-word conditions.  

As a reference on the issues that must be considered in 
order to obtain accurate torsional measures see e.g. [6]. In 
that paper an overview of analogue and digital torsional 
vibration measurement method is presented. The errors 
associated with the digital measurements (e.g. encoder 
and magnetic pick-up) are discussed and methods to 
minimise measurement error (like aliasing, leakage, tooth 
spacing variation, etc.) are explored. Also in [7] several 
torsional vibration measurement techniques are 
presented, together with remarks on precautions against 
possible sources of error, and the order of accuracy to be 
expected of the test results. 

The experimental analysis of the torsional vibration of 
a complete AMT, from the dual mass flywheel to the 
wheel hub, is not yet present in the literature to the best 
of authors’ knowledge. See e.g. [8] for further details on 
automated manual gearboxes and their components. This 
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testing activity, that we have carried out and documented 
in this paper, has allowed to achieve the following 
objectives: to identify the damping effect due to gears 
rotation in the lubrication oil, to investigate the effect of 
the gear engaged on the frequency response function and 
to define a simplified 2-DOF torsional model able to 
describe the transmission system behaviour up to a 
maximum frequency of 30 Hz.  

In this paper after a general description of the test rig 
used for the measurement and analysis of the torsional 
vibrations, the forcing function applied to the system 
during the tests and the system response are shown both 
in time and in time-frequency domain, by means of 
spectrogram plots. The method used to estimate the 
frequency response function from the input and output 
time histories is discussed and the resulting experimental 
FRF is shown. A2-DOF linear torsional model for each 
system under test (DMF and AMT) is proposed and 
experimentally validated in the frequency domain. The 
classical approach for the computation of the FRF from 
the dynamic system matrices is extended to the case in 
which the measuring point of the excitation does not 
coincides with the exact point of application.  

II. Test description and specifications 
A. The torsional exciter system 

A tri-phase asynchronous electric motor with a rated 
power of 11kW and a rated torque of 110 Nm, is the 
torsional exciter for the mechanical system under test. 
The torque delivered by the electric motor is applied to 
one side of the transmission component (or system) while 
the other side is fixed to the frame of the test bench. 
The electric motor drive is a frequency inverter set into 
vector control mode; during the tests the torque control 
mode is enabled since the electric motor is used to apply 
almost harmonic torque to the mechanical system. 
The reference torque 𝑇𝑟𝑒𝑓for the electric motor control 
system is a linear chirp, that is a constant amplitude sine 
wave whose frequency 𝑓(𝑡) varies linearly with time: 
 
 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 𝑇𝑚 + 𝑇0 sin(2𝜋𝑓(𝑡) ⋅ 𝑡 + 𝜑0) (1) 
 
where 𝑇𝑚 [Nm] is the torque mean value, 𝑇0[Nm] is the 
amplitude of the sine wave,  𝜑0 is the initial phase [rad], 
and 𝑓(𝑡) is the instantaneous sweep frequency [Hz]: 
 
 𝑓(𝑡) = 𝑓0 +

𝑓0−𝑓1

𝑡𝑐ℎ𝑖𝑟𝑝
𝑡 (2) 

 
𝑓0 is the starting frequency, 𝑓1is the final frequency and 
𝑡𝑐ℎ𝑖𝑟𝑝 is the duration of the chirp signal.  

The generation of the analogue voltage proportional to 
the reference torque which is the set point for the motor 
drive was performed thorough a 13-bit waveform 
analogue output module.  

B. The sensors 
The time histories of the torque effectively produced 

by the electric motor and the angular position of its shaft 
are measured through the following sensors: 
- a contactless torque transducer with a measuring 

range of ±230 Nm and accuracy class of 0.1% of full 
scale value measures the torque immediately 
downstream of the electric motor; 

- a rotary incremental encoder with 1024 pulses per 
revolution is mounted on the rear side of the electric 
motor and allows to measures the angular position of 
the motor shaft with a resolution of ≈0.35°.  

 
C. The transmission component and system under test 

The same test bench was used, with minor 
modifications, to test a Dual Mass Flywheel and a 5-
speed Automated Manual Transmission. Fig. 1 shows the 
pictures of the two test bench configurations. 

In the first case (top) the torque generated by the 
electric motor is applied to the first mass of the flywheel, 
while the second mass is kept fixed to the frame of the 
rig. A special bearing support (S) for the flywheel was 
designed and integrated on the test bench. 

The second experimental setup (bottom) includes the 
flywheel and its support, a clutch unit, a single-stage 5-
speed gearbox having a torque capacity of 300 Nm, a half 
shaft, a wheel hub and a disk brake used to lock the 
transmission end. Also in this case the torque is applied 
by the induction motor to the first mass of the flywheel 
after being measured through the torque sensor. 

The tested transmission has a primary shaft and a 
single secondary shaft. The differential has been locked 
in order to allow the usage of only one of the two half-
shafts to transfer the mechanical power to the wheel hub 
of the bench. The transmission has three synchronisers: 
one for the 1st, 2nd and Reverse gear which is located on 
the secondary shaft, a second synchronisers for the 3rd 
and 4th gear and one for the 5th gear which are both 
mounted on the primary shaft. The lubrication system 
adopted is a splash lubrication with the differential gear 
almost completely immersed in the lubrication oil and 
gears on the secondary shaft dipping into the oil bath and 
transferring the lubricant to the meshing teeth of the 
primary shaft as they rotates. 
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Fig. 1. Test bench for DMF (top) and AMT (bottom) characterisation. 

M: electric motor, T: torque meter, S: bearing support, DMF: dual mass 
flywheel, AMT: automated manual transmission, HS: half shaft, D: disk 

brake 

III. Dataacquisition and signal analysis 
Raw data were acquired from the test bench’s sensors 

at a sampling frequency of 10 kHz through a National 
Instruments® data acquisition boards. An example of the 
original time histories of the measured torque and angular 
position is shown in Fig. 2; a linear torque sweep is 
applied to one end of the transmission system while the 
other end is locked.  

Due to the transient nature of the test, it is convenient 
to analyse the measured signals in time-frequency 
domain. To this aim the two signals have been down-
sampled by a decimation factor of 50 after being low pass 
filtered to avoid aliasing; then spectrograms have been 
calculated from the time signals as the magnitude of the 
short time Fourier transform (STFT). 

 
Fig. 2. Time histories of the torque and angular position during a linear 

sweep test, from 0.1 to 80Hz 
 

The input parameters for the spectrogram algorithm 
are:  

- windows type: Hamming;  
- windows length: 2s; 
- overlap between segment: 80%;  
- sampling frequency: 200 Hz. 

The spectrograms of the two signals expressed in 
decibel (dB) are shown in Fig. 3 and Fig. 4. 

Observing the charts in Fig. 2it can be pointed out at 
least qualitatively that, although the reference signal to 
the torque control of the electric motor has a constant 
amplitude, see eq.(1), the actual output torque has an 
amplitude that varies with the sweep frequency. 
Therefore it can be deducted that the frequency response 
of the torsional exciter is not simply a constant over the 
frequency range of interest. A method to solve this 
problem is described in [1], where the design of a feed-
forward dynamic compensator is presented aiming at 
increasing the performance of a standard electric torque 
actuator to be used as a torsional exciter. 

A further element of non-ideality of the torque 
generation system can be identified from Fig. 3, where, in 
addition to the fundamental frequency, higher harmonics 
occurring at whole-number multiples (2x, 3x, etc.) of the 
sweep frequency are clearly visible. 

Moreover from Fig. 2and Fig. 4it can be seen that the 
response of the system after second 45 begins to be very 
attenuated so that the encoder resolution is no more 
adequate to measure the so small oscillation amplitudes. 
For this reason the investigation of the frequency 
response of the system is limited to a maximum 
frequency of 30 Hz. 

M T 

DMF 

M 

AMT 
T 

HS D 

S 

S 
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Fig. 3. Spectrogram of the measured torque during a linear chirp 

 

 
Fig. 4. Spectrogram of the measured angular displacement during a 

linear chirp 

IV. Experimental transfer function estimation 
Considering small oscillation around the static 

equilibrium position, a linear time-invariant transfer 
function can be used to model the relationship between 
the input (x=Torque) and output (y=Angle).  
Since the vibration response is measured in terms of 
displacement, the FRF represents a compliance function. 
Due to the digital nature of the encoder measure it is 
assumed that the noise in the output signal is negligible, 
therefore the unknown transfer function is estimated 
using the so-called 𝐻2 estimator [9], that is the quotient 
of the auto power spectral density of the output 𝑃𝑦𝑦(𝑓) 
and the cross power spectral density between output and 
input𝑃𝑦𝑥(𝑓) 
 
 𝐻2(𝑓) =

𝑃𝑦𝑦(𝑓)

𝑃𝑦𝑥(𝑓)
 (3) 

 
To evaluate the quality of the estimated FRF the 

coherence function is also computed: 

 𝐶𝑥𝑦(𝑓) =
|𝑃𝑦𝑥(𝑓)|

2

𝑃𝑥𝑥(𝑓)𝑃𝑦𝑦(𝑓)
 (4) 

 
where 𝑃𝑥𝑥(𝑓)is the auto power spectral density of the 
input and 𝑃𝑥𝑦(𝑓) is the cross power spectral density 
between input and output. 

The algorithm for finding the transfer function and 
coherence function estimates given experimental input 
and output signal vectors uses the Welch's averaged 
periodogram method [9]. The input parameters for the 
transfer function estimation algorithm are: Hamming 
window type; 2second window length; 80% overlap 
between segment and200 Hz sampling frequency. 

 
A. Case study #1: the DMF 

The amplitude and phase of the estimated transfer 
function and the coherence function computed using the 
time signals previously commented are shown in Fig. 5. 

 

 
Fig. 5. Transfer function estimate (top) from 0.3Hz to 40 Hz using H2 

estimator and the coherence function (bottom). 

The amplitude of the experimental FRF has a unique 
peak at about 8 Hz in the considered frequency range; at 
that frequency the phase is -64°. Looking at the 
coherence function it should be noted that the accuracy of 
the estimate for frequency higher than 30 Hz and in a 
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narrow band to the right of the peak frequency is poor, 
while elsewhere the quality of the estimate is satisfactory. 
 
B. Case study #2: the AMT 

The same computational methods illustrated for the 
DMF are used for the estimation of the frequency 
response function of a complete Automated Manual 
Transmission (AMT). Separate sweep tests were 
performed for each gear engaged, from 2nd to 5th gear, 
and the estimated transfer functions are compared in Fig. 
6.  

 
Fig. 6 Transfer function estimates, modulus (top) and phase (bottom), 
for different gear engaged in the AMT. 

 

Fig. 7Coherence function estimates for the tests with different gear 
engaged in the AMT. 

Also in this case the amplitude of each experimental 
FRF has only one resonance peak in the considered 
frequency range. The coherence function in Fig. 7 
indicates that the accuracy of the estimate is high up to 
20Hz, from that frequency forward the coherence drops 
below 0.8. 

The comparison shows that the resonance frequency 
increases as the gear engaged, i.e. passing from the 
second to the fifth speed the peak frequency changes 

from 4 to 7 Hz, gaining about 1 Hz for each gear change. 
The DC gain decreases passing from 0.44 °/Nm in 
2ndgear to 0.16 °/Nm in 5th gear mainly due to the 
different gear ratio imposed by the engaged 
synchroniser.In fact the ratio between the DC gains 
obtained during tests with two different engaged gears is 
approximately equal to the ratio between the two gear 
ratios: 
 
 

𝐻2(𝑓=0)|𝑔𝑒𝑎𝑟 𝑖

𝐻2(𝑓=0)|𝑔𝑒𝑎𝑟 𝑗
≅

𝜏𝑖

𝜏𝑗
 (5) 

 
The phase lag progressively increases from about 

15°at 0.4Hz to 150° at 12 Hz, whilefor frequencieshigher 
than 12 Hz the phase lag begins to decrease. The major 
differences between the curves in terms of phase are 
concentrated in the neighbourhood of the resonance 
frequency. 

V. Torsional model and numerical transfer functions 
A. Case study #1: the DMF 

Starting from the free body diagrams illustrated in 
Fig.  8 the dynamic balance equations for the two degree 
of freedom (d.o.f.) system can be easily found: 

 

{

I1ϑ1̈ + c1(ϑ̇1 − ϑ̇2) + k1(ϑ1 − ϑ2) + cMϑ̇1 = TM

I2ϑ2̈ − c1(ϑ̇1 − ϑ̇2) − k1(ϑ1 − ϑ2) + c2ϑ̇2 + cBϑ̇2 = 0

 (6) 

 
where  I1 = I𝑀 +

I𝑇

2
 ; I2 =

I𝑇

2
+ I𝑆 + IF1, IM, IT, IS and IF1 

are mass moments of the inertia of the rotor of the 
electric motor, the torque meter, the rotating shaft for the 
connection of the torque meter to the primary mass of the 
DMF, the primary mass of the DMF respectively; (since 
the secondary mass of the DMF is locked it does not 
appear in the equations of motion) c1, c2, cM and cB are 
viscous damping coefficients of: the torque meter, the 
internal dissipation of dual mass flywheel, the motor 
bearings and the bearing system supporting the input 
shaft connected to the DMF; k1 is the torsional stiffness 
of the DMF; TMis the electromagnetic torque of the 
electric motor, the excitation for the dynamic system. 

 
Fig.  8. Free body diagrams of the test rig rotating parts for the torsional 

analysis of the Dual Mass Flywheel 
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The equations of motion of the torsional system can be 
cast in matrix form:  
 

[
I1 0
0 I2

] {
ϑ̈1

ϑ̈2

} + [
c1 + cM −c1

−c1 c1 + c2 + cB
] {

ϑ̇1

ϑ̇2

} +

+ [
k1 −k1

−k1 k1 + k2
] {

ϑ1

ϑ2
} = {

TM

0
} (7) 

 
Recalling that the experimentally estimated FRF is the 

ratio between the two measured quantities, i.e. the 
angular position of the electric motor ϑ1 and the torque 
sensed by the torque transducer TT, it is therefore 
necessary to derive the mathematical relationship 
between these two variables in order to allows the 
comparison between experimental and model results. 

The receptance method, see e.g. [10] for details, is a 
useful instrument to calculate the steady state response of 
a M-DOF(multi-degrees of freedom) system to harmonic 
excitations applied to a system DOF. To allow the 
application of this method it is necessary to express the 
ratio between output and input quantity as a function of 
the external torque applied to a specific degree of 
freedom. In this case, the external action for the torsional 
dynamic system that is applied to the motor inertia, the 
first system DOF, is the electromagnetic motor torqueTM: 
 
ϑ1

TT
= (

ϑ1

TM
) ⋅ (

TM

TT
) = (

ϑ1

TM
) ⋅ (

TT

TM
)

−1
    (8) 

 
The torque meter torque TTmust be derived as a linear 

combination of the system input (TM), the generalized 
coordinates and their time derivatives. To this aim the 
dynamic balance of the torques applied to the first inertia 
gives: 
 
TT = TM − I1ϑ1̈ − cMϑ̇1      (9) 
 

Dividing both sides of the equation by the motor 
torque TM it yields: 
 
TT

TM
= 1 − I1

ϑ̈1

TM
− cM

ϑ̇1

TM
    (10) 

Under harmonic regime of motion in the right end side 
of the former equation the derivatives with respect to 
time can be expressed as a function of the frequency of 
oscillation Ω: 
 

{

ϑ̈1

TM
= −Ω2 ϑ1

TM

ϑ̇1

TM
= jΩ

ϑ1

TM

    (11) 

 

Hence, inserting eq. (11) into (10) the transfer function 
between the measured torque and the motor torque is:  

 
TT

TM
= 1 + I1Ω2 ϑ1

TM
 − cMjΩ

ϑ1

TM
   (12) 

 
Finally, substituting eq.(12) in (8) the requested 

transfer function is: 
 

ϑ1

TT
= (

ϑ1

TM
) ⋅ (1 + I1Ω2 ϑ1

TM
 − cMjΩ

ϑ1

TM
)

−1
 (13) 

 

where the transfer function ϑ1

TM
 can be calculated through 

the inversion of the dynamic stiffness matrix, as 
explained in the next steps.  

Considering harmonic excitation applied to the motor 
inertia the equation of motion becomes: 

 
[I]{ϑ̈} + [C]{ϑ̇} + [K]{ϑ} = TM0{1   0}TejΩt  (14) 

 
where TM0 is the amplitude of the motor torque and Ω is 
the frequency of the harmonic excitation. 

The steady-state response of the linear 2DOF system 
is also harmonic: 
 

{

{ϑ(t)} = {Θ0}ejΩt

{ϑ̇(t)} = jΩ {Θ̇0}ejΩt

{ϑ̈(t)} = −Ω2{Θ̇0}ejΩt

    (15) 

 
where {Θ0} is a 2x1 complex vector. Substituting eq.(15) 
in eq.(14), the steady state response amplitude is: 
 
{Θ0} = [G(jΩ)]TM0{1   0}T   (16) 
 
where [G(jΩ)] is the receptance matrix or frequency 
response function matrix, that is the inverse of the 
dynamic stiffness matrix [Kdyn(Ω)]:  
 
[G(jΩ)] = [Kdyn]

−1
= ([K] − Ω2[I] + jΩ[C])−1 (17) 

 
The first element on the main diagonal, i.e. G1,1(jΩ), is 

the transfer function we are looking for, linking the 
amplitude of excitation applied at the motor inertia to the 
amplitude of the system response, i.e. the angular 
displacement of the motor rotor. 

 
Θ10 = G1,1(jΩ)TM0    (18) 
 
Substituting eq. (18) in eq. (13) the requested transfer 
function can be evaluated. 
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B. Case study #2: the AMT 
A simplified linear dynamic model for the study of the 

torsional vibration of an AMT up to 30 Hz is proposed in 
Fig.  9. 

 
Fig.  9. Torsional model of the test rig rotating parts for the dynamic  

analysis of the AMT 
 

In contrast to what was done for the DMF model, 
where also the torque meter compliance was taken into 
account, in the AMT model the torque meter is 
considered infinitely stiff and the system compliance is 
concentrated in other two points, the DMF (arc springs) 
with stiffness k1and the half shaft with stiffness k2.  

A single lumped inertia I1is used to account for the 
inertial properties of the rotating components from the 
rotor of the electric motor to the first mass of the 
flywheel. Then a spring and a viscous damper element 
represents the elastic and dissipative effect of the DMF 
and the second inertia I2 models the second mass of the 
flywheel and the equivalent inertia of the transmission. 
The gearbox is considered infinitely stiff and an ideal 
model of gears, with a set of selectable gear ratios𝜏𝑖 =
𝜏1𝜏2and unitary efficiency, represents the speed 
reduction and torque amplification effect of the gearbox. 
A spring element models the half shaft compliance. 

A separate discussion must be done for the damping 
effect of  the gearbox. Due to the fact that several gears 
are immersed at least partially in the lubrication oil, the 
rotation of these gears originates a viscous damping 
torque opposing the direction of rotation and therefore 
increasing the energy dissipation. Therefore, the efficacy 
of the transmission oil to dampen the torsional vibration 
of the system must not be neglected.  

This damping effect can be split into two 
contributions: 

a. the drag torques applied to the idle gears on the 
secondary shaft in constant mesh with the gears fixed to 
the primary shaft, i.e. the 1st, 2nd and Reverse gear; 

b. the drag torques applied to the gears connected to 
secondary shaft, i.e. the 3rd , 4th and 5th, and the 
differential gears. 

The first contribution is modelled through a linear 
viscous damper applied to the primary shaft. A unique 

damping coefficient cB is implemented in the model, 
representing the effect of both the bearing support for the 
flywheel and the contribution of the gearbox just 
introduced. 

The second damping contribution in the gearbox is 
modelled as another viscous damper (damping 
coefficient: cO) this time applied to the output shaft of the 
transmission.  

The excitation is applied by the electric motor to the 
input side of the transmission while the other end is 
locked by means of a disk brake. 

The equations of motion of the AMT torsional system 
in matrix form are:  
 

[
I1 0
0 I2

] {
ϑ̈1

ϑ̈2

} + [
c1 + cM −c1

−c1 c1 + cB + cO/τ2] {
ϑ̇1

ϑ̇2

} +

+ [
k1 −k1

−k1 k1 + k2/τ2] {
ϑ1

ϑ2
} = {

TM

0
} (19) 

 
Similarly, as explained for the DMF case study, the 
transfer function correlating the two measures, the input 
torque and the angular position of the motor shaft, is: 
 
ϑ1

TT
= (

ϑ1

TM
) / {1 + [(I𝑀 +

I𝑇

2
) Ω2 − cMjΩ]

ϑ1

TM
} (20) 

 
where ϑ1

TM
= G1,1(jΩ) is the first element of the receptance 

matrix.  
 

VI. Simulation results 
A. Case study #1: the DMF 

The transfer functions derived in the former 
paragraph are here numerically evaluated, using Matlab®, 
considering the parameters values reported in TABLE 1. 

 
I1[kg m2] 0.078 c1[Nms/rad] 0.1 

H I2[kg m2] 0.152 c2[Nms/rad] 4 
Mm k1[kNm/rad] 13.3 

h 
cB[Nms/rad] 0.3 

H k2[kNm/rad] 0.46 
h 

cM[Nms/rad] 0.3 
H TABLE 1. DMF model parameters 

 
A comparison of the transfer functions ϑ1

TM
 and ϑ1

TT
is 

shown in Fig. 10: passing from the first to the second 
transfer function, the peak amplitude decreases while the 
peak frequency increases.  
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Fig. 10. Comparison between two transfer functions: the first has the 

electric motor torque as input, the second has the torque meter torque as 
input;the output is the same for both, i.e. the motor angular 

displacement 
 

In order to validate the results of the 2-DOF torsional 
dynamic model, the comparison of the experimentally 
estimated FRF and the modelled FRF calculated through 
eq. (13) is reported in Fig.11. The identification of the 
unknown model parameter, the DMF viscous damping 
coefficient,was done from the experimental FRF using an 
iterative curve-fitting algorithm. We observe a very good 
match between experimental and simulated data 
especially with reference to the amplitude of the FRF. 
However,a not negligible difference in phase at low 
frequency, and also after the resonance, is  visible in the 
lower part of the figure. This is probably due to an 
inappropriate choice for the damping model of the dual 
mass flywheel, in fact as stated in [1]the hysteretic 
damping model is more suitable for characterising the 
dissipative behaviour of the DMF: the phase lag observed 
experimentally at low frequency cannot be captured 
through a viscous damper model. 

 
Fig.11. Experimental validation of the torsional dynamic model. 

 
 

B. Case study #2: the AMT 
Using the numerical values of the parameters shown in 

TABLE 2 the FRF in eq. (20) has been numerically 
evaluated for every gear engaged and the model results 
compared with the experiments. 
 

I1[kg m2] 0.23 c1[Nms/rad] 4 
H I2[kg m2] 0.13 cO[Nms/rad] 170 

Mm k1[kNm/rad] 0.46 cB[Nms/rad] 1.5 
H k2[kNm/rad] 12.3 

H 
cM[Nms/rad] 0.3 

H τ𝐼𝐼[−] 7.96 τ𝐼𝐼𝐼[−] 5.42 
τ𝐼𝑉[−] 4.14 τ𝑉[−] 3.26 

TABLE 2. AMT model parameters 
 

 
Fig. 12 – Experimental validation of the AMT torsional dynamic model 

when the 2nd gear is engaged 
 

As an example, Fig. 12 shows the experimental 
validation of the model when the transmission has the 2nd 
gear engaged. A good match is found a part from the 
phase at high frequencies, where the curves diverge. 

The values of the damping coefficients cO and cB 
reported in TABLE 2, representing mainly the damping 
effect of the gearbox, have been identified through the 
method of least squares with the aim of getting the best 
match between model and experiment for the test in 2nd, 
3rd and 4th gear, especially regarding the resonance peak.  
The experimental test in 5th gear shows a greater damping 
ratio, 27% compared to 22% of the other tests, hence it 
was necessary to increase a damping coefficient with 
respect to its value in the table. A possible choice is to 
change the value of cO from 170 to 360 Nms/rad, while 
leaving unaltered  cB.See [11] for details on how to 
calculate natural frequencies and damping ratios for a 
system with non-proportional damping.  

Moreover, it must be considered that the oil viscous 
damping is a function of both the temperature and the 
Reynold number, therefore changes in oil temperature 
and gear rotational speed can produce significant 
differences in the damping effect of the gearbox.  
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A chart similar to the one reported in Fig. 6, but 
containing the results of simulations instead of the 
experimental estimates of the FRF, is shown in Fig.13. 
The effect of gear ratio on the system dynamic 
performance is very well described by the although 
essential torsional model here adopted.  

Fig. 13. AMT simulation results: the effect of the gear ratio on the FRF 

V. Conclusions 
In this paper the experimental and analytical 

methodologiesfor characterizing the torsional dynamic 
behaviour of an Automated Manual Transmission and a 
Dual Mass Flywheel were discussed.  

Time-frequency analysis of the torque measures on the 
test rig revealed two kinds of non-ideality of the torsional 
exciter: a frequency dependent gain of the torque control 
system in the passband and a considerable harmonic 
distortion. 

The compliance FRF have a unique peak in the 
analysed frequency range for both the case studies. For 
the AMT, the resonance frequency increases as the gear 
engaged, from 4Hz in 2nd gear to 7 Hz in 5th gear, gaining 
about 1 Hz for each gear change. 

On the contrary, DC gain decreases approximately in 
such a way that the ratio between two DC gains is equal 
to the ratio between the corresponding gear ratios. 

The analytical models presented in the paper 
succeeded in predicting the dynamic behaviour of the 
analysed transmission system and component in the 
frequency range considered. 

The classical approach for the computation of the FRF 
from the dynamic system matrices was extended to the 
case in which the measuring point of the excitation does 
not coincides with the exact point of application.  
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Abstract - After the fall of the Western Roman Em-
pire, technology experienced a general decline in 
Europe. Some centuries afterwards, however, the 
renewal of economic activities brought on a revival of 
technology. A little industrial revolution took place in 
Western Europe and machines of noticeable complexity 
were made by skilled engineers. In addition to technolo-
gy development, between the XIV and XV centuries the 
birth of modern science took place in Europe. Neverthe-
less, for some centuries science and technology neither 
interacted nor conditioned each other. In fact, even if 
science and technology developments were manifesta-
tions of the same cultural climate, until the XIX century 
there were hardly any mutual exchanges between 
scientists and engineers. As an example, this paper 
considers a particular hammer, which had quite 
complex dynamic problems, worked out by ancient 
engineers through experience and intuition. An elemen-
tary dynamic analysis is proposed, to demonstrate how 
scientific results, at that time already available, could 
be usefully applied to ancient machines. 

I. Introduction* 
In Europe, the technological know-how of Greek-

Roman culture was founded on empirical knowledge, as 
only astronomy and mathematics, in particular geometry, 
were actually developed as real sciences. It is significant 
that the most complex mechanisms were based on 
geometry and kinematics, like e. g. the Antikythera 
mechanism [1]. Comparatively less advanced were 
machines conceived for industrial purposes, while 
dynamics applications can be found chiefly in weapons, 
like e. g. ballista.  

After the fall of the Western Roman Empire, technolo-
gy experienced a general decline. However, ancient 
knowledge was not lost, because technology continued to 
be necessary for everyday life. Later, the renewal of 
economic activities stimulated a strong revival of technol-
ogy to satisfy the increased demands of the population.  

In first centuries of the second Millennium A.D., a 
real little industrial revolution took place in Western 
Europe [2] [3] [4]. Old knowledge came back into use 
and new machines were introduced, some of them 

                                                 
* umberto.meneghetti@unibo.it 

original or recovered from Roman heritage, many 
imported from the East and sometimes modified by 
European craftsmen. A great number of corn mills, ore 
crushers, forge hammers, oil mills, fulling mills, and so 
on, were established, mainly on the banks of rivers, 
supplying mechanical power. 

Besides these machines, different mechanisms were 
also made, like clocks, planetariums [5], and automata: 
many of them were complex and ingenious, but not 
appointed for industrial manufacturing and usually not 
exhibiting problems of dynamics. 

This phase was followed by a long period of stagna-
tion in machine diffusion, for economic and political 
reasons. Progress in technology, however, did not stop 
altogether but it was not until the 18th century, when the 
Industrial Revolution burst onto the scene, that the 
enormous expansion in technology took place. Before 
this last event, the evolution of technology was mainly a 
continuous updating of existing solutions. As a matter of 
fact, water continued to be the sole important source of 
mechanical power – windmills apart – and wood 
continued to be almost the only material that was used. 

In spite of this, from the early Middle Ages up to the 
Industrial Revolution advancements in machines show 
the skill and power of observation of engineers of that 
time. They were able to bring many machines to remark-
able levels of complexity and technological 
sophistication, even if it was impossible to revolutionize 
their general structure. The planning of a machine, in 
fact, inevitably foresaw a drive shaft, powered by a 
waterwheel – or, very seldom, by wind-vanes or animals. 
Gears or belts or similar devices were used to transmit 
the motion to a rotating follower; a camshaft was used to 
obtain a reciprocating motion, e. g. to drive a rammer or 
bellows. Almost all parts were made of wood, only a few 
pieces were of iron, such as pins of main shafts, or of 
other metals. 

In parallel with the development of technology, be-
tween the XIV and XV centuries the birth of modern 
science took place in Europe. Nevertheless, for some 
centuries science and technology neither interacted nor 
conditioned each other. On the contrary, each of them 
took its own path and showed little interest in the prob-
lems and results of the other: at least, as regards the field 
of Theory of Machines and Mechanisms. 
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We can say that the developments of science and 
technology were manifestations of the same cultural 
climate, but mutual exchanges and interactions were so 
few as to be almost non-existent. This state of affairs 
remained unchanged until the XIX century, when engi-
neering mechanics became a science. 

As an example of what is stated above, a forge hammer 
is considered in this paper. Evolution of this machine is 
briefly depicted, and then a particular hammer is looked 
at, which presents problems of dynamics that are not 
straightforward. After a simple analysis on the basis of 
elementary considerations, a very plain elastodynamic 
model is proposed. This one-degree-of-freedom model 
can be easily investigated by means of elementary 
methods. The theory for this investigation was already 
known when the forge was made. 

Some brief observations concerning the interaction or, 
rather, the non-interaction between science and technolo-
gy up to the mid XIX century in the field of Machine and 
Mechanisms conclude the paper. 

II. Evolution of the forge hammer 
To overcome the force and energy limitations of hand 

operated hammers, see Fig.1 [6], hammers were already 
mechanized in the Middle Ages, usually by a hydraulic 
wheel and a camshaft. 

As regards the first centuries of this period, no icono-
graphical evidence is available, so we can rely only on 
documents which report the presence of many ironworks 
and mechanical hammers throughout Western Europe. 

 
 

 

Fig. 1 Forge, fourteenth-century picture for an Arabian 
treatise of the ninth century [6] 

 

Fig. 2  Hammer driven by a hydraulic wheel, picture from 
the treatise by Olaus Magnus [7] 

Figures 2 [7] and 3 [8] show two examples of forge 
hammers powered by a hydraulic wheel. Even if issued in 
the XVI century, they actually refer to former times. The 
drawings are schematic but they let us understand that 
these devices were rather primitive. 

For the later centuries of the Middle Ages we have very 
few data about power-hammers. Descriptions of metallur-
gical processes do not include details on the subject of 
these devices. It sounds as they were really considered 
irrelevant, or else so well known that their description was 
unnecessary. From the mid XVIII century, on the contrary, 
there are accounts and pictures from which we can infer 
significant technological progress with respect to the early 
Middle Ages. Hammers are of different kinds according to 
their specific application, and technology is evidently 
more advanced compared to previous examples. Fig. 4 
and especially Fig. 5, dating to the XVIII century, show in 
fact quite complex hammers accurately made by really 
skilled craftsmen or, rather, expert engineers. 

The hammers in Figs. 4 and 5 have the upstroke limited 
by an elastic restraint. In this way it was possible to obtain 
more hits per minute without decreasing the energy per stroke. 
In fact, the stem of the hammer is lifted by a cam and hits 
an overhanging elastic beam. The stem and beam bend 
and absorb elastic energy, which is then given back to the 
hammer. In this way the stroke duration is dramatically 
reduced, and the only drawback is an irrelevant energy 
waste due to elastic deformation. 

The contrivance of the elastic stop proved to be the 
winning solution every time it was necessary to simultane-
ously obtain high energy and elevated stroke frequency, not 
achievable by gravity force alone. This device was actually 
adopted up to the mid XIX century, as in the cases of 
Figs. 6 and 7, and sometimes even later. 

In Fig. 6, A is the camshaft, D the hammer and G the 
elastic beam. Nicholson [10] describes its working as 
follows: “The hammer in its ascent strikes against this 
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Fig. 3  Helve hammer driven by a hydraulic wheel and a 
camshaft, picture from Pirotechnia by V. Biringuccio [8] 

beam, called the rabbit, which by its elasticity reacts upon 
the hammer, and causes it to descend with greater velocity 
than would be produced by gravity alone.” 

The remark is correct yet approximate, because, as 
stated above, the central result achieved through the 
elastic stop is a higher stroke frequency at the same level 
of energy per stroke. High stroke frequency is important 
because it is necessary to hit the metal until it has the 
correct temperature: strike while the iron is hot. 
Another version of the high stroke-per-minute hammer is 

the “tilt hammer”, which is different from the previous one 
because the helve is hinged at a point between two thirds 
and a half of its length and cams act on the back of the 
helve itself. In addition, there is usually no elastic stop 
beam, but the tail of the helve bumps against an elastic 

stop placed on the ground, see Fig. 7. With regard to this 
hammer, Cyclopædia [11] reports:  “When the cogs …  

 

Fig. 4  Hammer with elastic restraint, Wortley Top Forge, 
Wortley Top Forge & Industrial Museum.  

strike the tail of the hammer suddenly down, … [this] 
strikes upon a support n, which acts to stop the ascent of 
the head of the hammer c, … but as the hammer is thrown 
up with a considerable velocity as well as force, the effort 
of the head to continue its motion, after the tail strikes the 
stop n, acts to bend the helve L … and the elasticity of the 
helve recoils the hammer down upon the anvil with a 
redoubled force and velocity to that which it would 
acquire from the action of gravity alone … The stop n … 
bend … every time the tail of the hammer strikes upon it, 
and this aids the recoiling action very much.” 

It is interesting to note that the working description is 
correct, but it is merely descriptive and intuitional, not 
scientific or quantitative. Basic concepts such as inertial 
force, momentum, kinetic energy and so on are not used. 
The feeling is that these concepts were unknown both to 

 

Fig. 5  Ingot forging in the eighteenth century. The 
hammer upstroke is limited by an elastic beam [9] 

the readers and the writer. We can reasonably infer that 
also the designer proceeded only intuitively and on the 
basis of empiric know-how. 

To sum up, we can find no scientific analysis of these 
rather complex machines. No procedure is available by 
which to do numerical calculation, so imitation is the sole 
possibility for exploiting a good design. In other words, a 
master’s know-how is transmitted only directly to his 
followers, so most of his knowledge runs the risk of being 
wasted and improvements of its outcomes are really 
difficult. 

An attempt at an elementary “modern” engineering 
analysis is carried out in the next part of this paper for 
better understanding of how the hammer actually 
works. 
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Fig. 6  Forge Hammer: A camshaft, D hammer, G stop 
beam [10] 

III  Elementary dynamic analysis of a hammer 
A. Without elastic stop. First of all, as a reference case, 

an elementary dynamic analysis of the hammer without 
elastic stop is carried out. 

Referring to Figs. 7 and 8, we can say that a cam leaves 
the hammer’s tail at an instant t0 from  the very beginning of 

 

 

Fig. 7  Tilt hammer. Above: Plan of three hammers driven 
by a hydraulic wheel and a camshaft through a reduction 

gear. Below: View of the biggest hammer, which is the one 
considered in this paper. From Rees [11] 

the rise, when angle θ  has a corresponding value θ0. The 
equation of motion, taking into account the smallness of 
angle θ and neglecting the effects of frictional resistance, is: 

0,J mgr                                   (1) 

where J  is the moment of inertia of the swinging arm with 
respect to rotation axis O, m is the total mass of the 
hammer’s helve and head, and r is the distance between O 
and the center of mass G. Integrating expression (1) and 
calling 0  the angular speed for θ = θ0, we obtain: 

 0 0 ,mgr t t
J

                              (2) 

   
2

0 0 0 0 .
2

mgr
J

t t t t                     (3) 

If Ω is the angular speed of the camshaft and Rc the 
mean cam radius, at the instant t0 the angular speed of the 
arm is approximately: 

0 ,
t

cR
R

                                 (4) 

where Rt is the length of the arm’s tail, see Fig. 8. 
We can obtain the length T1 of the rise period by put-

ting 0   in expression (2): 

1
0

0 .
J

T
mgr

t 
                               (5) 

Putting this value in the expression (3) we obtain the total 
angle Θ described by the hammer’s arm during the rise 
period: 

2
0

0 .
2
J
mgr


                             (6) 

The arm accomplishes its return with a uniformly ac-
celerated motion and initial velocity zero, therefore the 
length T2  of the return period is: 

2
2 .JT
mgr


                                    (7) 

The duration T of a stroke is thus: 

0
1 2 0

2 .
J JT T T
mgr mgr

t  
                      (8) 

Expressions (5) to (8) are roughly approximate, not-
withstanding they give a correct relation between some  

A 
D 

G 

306



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015  

 

 

 
Fig. 8  Scheme of the hammer of Fig. 7 

basic hammer sizes and they also let us see how these 
sizes affect the hammer’s behavior, particularly time T. 

We note that the arm carries out the upper part of 
the stroke slowly, so if we wish to increase the number 
of strokes per minute we have to exclude this part. The 
outcome can be obtained via an elastic stop, which 
breaks off the stroke, absorbs kinetic energy and 
suddenly gives it back to the hammer. This is precisely 
what the ancient engineers did when they made the 
hammers like those shown in Figs. 4 to 7.  

B. Hammer with elastic stop. Let us now consider the 
hammer with the stop, taking into account the elasticity of 
the machine’s components. 

We adopt a very simple model which perhaps could 
have been analyzed in Smeaton’s time: Smeaton (1724-
1792) was the celebrated engineer whom is attributed [11] 
the basic design of the mechanism shown in Fig. 7. 

The model we use is an elastodynamic lumped pa-
rameters model with a translating mass me and two springs 
of stiffness k1 and k2, see Fig. 9. Mass me is equivalent to 
the whole inertia of the hammer’s arm and head, that is: 

 m e  =  m + JG / r2                                     (9) 

where m is still the total mass and JG is the moment of 
inertia with respect to the center of mass G. Stiffness k1 is  

 

 

 

 

Fig. 9  Elastodynamic model of the hammer 

equivalent to the stiffness of one cam and the arm in 
series, k2 is equivalent to stiffness of the elastic stop and 
the arm in series. Instead of angle θ  (Fig. 7), we now use 
the linear displacement x = rθ of mass me. 

A stroke starts when a cam hits the hammer’s tail. The 
displacement y of the cam is 0y r t and the law of 
motion of the mass is therefore: 

1 1 0em x k k r t mgx                     (10) 

With initial conditions (0) 0,x  (0) 0,x   the result 
is: 

   1 0 1 0
1 1

( ) cos sinmg mgx t t t
k k

r rt          (11) 

where 1 1 .ek m  This first phase of the stroke ends at 
time t1 when mass speed becomes the same as cam speed, 
or when camshaft rotation has shifted the cam out of the 
possible contact with the hammer. We write x(t1) = x1. 

During the second phase of the rise, the hammer – t. i., 
mass me – is no longer in contact with a cam and not yet in 
contact with the stop, so, again no taking into account 
frictional resistance, the equation of motion is: 

,em x mg                              (12) 

from which: 

   
2

1 1 1 1
1( )
2

.
e

mgx t x x t t t t
m

          (13) 

This phase ends at time t2 when x = x2, see Fig. 9. 
In the third phase the arm’s tail is in contact with the 

stop, so the equation is: 

2 2 2 ,em x k x k x mg                  (14) 

from which: 

   2 2( ) cos sinx t A t B t C              (15) 

with: 

 2 2 1 2 2 1 2

2 2 2 2

,    ,  

,   .

e ek m B x mg t t m

A mg k x C x mg k

     

   

 (16) 

This phase ends at time t3 when the spring k2 has ab-
sorbed the whole kinetic energy of mass me. If we write  
x(t3) = x3, we obtain: 

y 

x 

k1 

k2 

me 

x2 

r 

ϑ 

Rt 

G O 

307



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015  

   
2 2

2 3 2 2 3 2
1 1
2 2

.ek x x m x x xmg           (17) 

 At time t3 the return part of the stroke starts, symmet-
ric with respect to the rise part. 

We note that the disposable energy for each stroke is 
simply: 

2
0

1
2

.E J                             (18) 

This is the kinetic energy of the hammer at the begin-
ning of the stroke, from which we should subtract the 
energy losses due to friction and impacts. 

IV  Numerical Example 
A. Numerical data. Previous treatment has been partial-

ly applied to the hammer of Fig. 7. The main data are: 
 mean cam radius  Rc = 872 mm; 
 length of the arm’s tail  Rt = 1170 mm; 
 distance between center of motion and center of mass 

r = 1146 mm; 
 mass of the helve  mh = 161 kg; 
 mass of the hammer’s head  mb = 165 kg; 
 total mass  m = 326 kg; 
 moment of inertia with respect to the center of motion  

J = 730 kg·m2; 
 angular speed of the camshaft  Ω = 2.618 rad/s; 
 distance between the hammer’s head and center of 

motion b = 1808 mm; 
 strokes per minute  n = 150. 

Most of these data are in [11], but some dimensions 
were inferred from the scale drawing. 

B. Hammer without elastic stop. First we carry out the 
analysis of the hammer without elastic stop, see IVA. 

Time t0 is unknown. If we suppose the durations of 
the contacts between cam and helve and between helve 
and stop to be very short, we may assume t0 = 0, θ0 = 0, 

 0 1.951 rad/s.c tR R     The results for rise time T1, 
elevation angle Θ and return time T2 are: 

1

2

0.389  s,
21.72 ,
0.389  s.

T

T



  



                               (19) 

The duration of a stroke is thus T = 0.777 s and the fre-
quency is 77 strokes per minute. The estimated frequency is 
nearly half the real one. 

C. Hammer with stop. The data at our disposal are not 
enough for making a model such as that in Fig. 9 and 
carrying out the analysis summarily expounded in IIIB. 
However, it is possible to try a really simplified approach, 

considering also in this case the contacts between the cam 
and hammer’s tail and between this and the stop as very 
short and perfectly elastic impacts. In this way we can 
approximately evaluate the angle ΘA by which the hammer 
must rotate before it hits the stop, if the impact has to 
happen at time t1A = 0.2 s after the start of the stroke. Under 
this condition, in fact, the whole stroke lasts 0.4 s, so the 
frequency is 150 strokes per minute, as actually happens. 
From expression (8) we obtain: 

2
0 1A 1A 0.290 rad 16.6

2
.A

mgr
J

t t        (16) 

Fig. 10  Displacement x of the hammer vs. time t:           
A without stop; B with stop but very short contact;          

C possible actual case. Qualitative results 

From [11] it is possible to infer that in the real hammer 
the impact on the stop happens for θ   13.7°. Bearing in 
mind the approximations we made use of to obtain the 
result (16), we may consider the substantial correctness of 
the model analyzed in IIIA as corroborated. 

D. Discussion. Without a stop, with the approximations 
admitted in IVB, the displacement of the hammer is as 
track A in Fig. 10. With the stop, as seen in IVC, it is as 
track B. In the real case, finally, it should be as track C. 

It is certainly remarkable that whoever made the hammer 
achieved what they wanted only by their intuition and 
experience, without doing complex calculations and 
especially – as far as we know – without knowing the basic 
laws of dynamics. It must be pointed out, however, that 
the results actually achieved were perhaps not the best 
ones, but were what the engineers were able to obtain: in 
other words, not what they wanted, but what they judged 
acceptable. 

V Conclusions 
From the eleventh century AD, a continuous enhance-

ment or even revolution in technology took place in Europe. 
Meanwhile, modern science also saw the light. The 

A 

B 
C 

t 

x 

308



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015  

developments of science and technology were expressions 
of the same cultural climate; nevertheless, for several 
centuries they did not interact and each of them followed its 
own path and had little to do with the problems and results 
of the other. 

In particular, as regards the field of Theory of Machines 
and Mechanisms, this situation did not change till the XIX 
or even, as for dynamics and vibrations, till the XX century, 
when engineering mechanics became a science [12]. 

The lag between scientific results and technological 
applications is quite amazing for us, but it was perhaps 
obvious in old times, when technological knowledge was 
acquired “in the field” and transmitted directly only from 
master to apprentice. We note however that, even so, the 
know-how inevitably spread: from craftsman to craftsman, 
from town to town and from continent to continent. 

In fact, before the XX century, European craftsmen and 
engineers had only a rough awareness of the physical and 
mathematical laws governing technology. But working by 
instinct, wisdom, trial and error, and perseverance, they 
achieved valuable and sometimes amazing outcomes, 
transforming the world [4] and becoming the primary 
builders of the Industrial Revolution. 

The lag between scientific results and technological 
applications is evident also in the case of the forge hammer 
considered in this paper. This hammer exhibits non-
straightforward problems of dynamics. As we have seen, 
ancient engineers correctly modified the simple gravity 
hammer by introducing an elastic stop to increase the 
strokes-per-minute without significant loss of energy. This 
shows that when dynamics problems were present in their 
machines, they were able to deal with and – frequently – to 
solve these problems via experience and intuition. 

We have shown that the hammer’s dynamical problems 
can be easily investigated by means of elementary methods, 
whose theory was already established when the forge was 
made. However, no trace of fully conscious application of 
laws of mechanics is to be found anywhere in this machine. 
This seems strange in the eyes of modern engineers, but it is 
a fact that once upon a time it was usual to consider science 
and technology as non-intersecting fields of human activity. 
As confirmation of this unbelievable behavior, bear in mind 
that John Smeaton, quoted as the designers of the hammer’s 
hydraulic mill, was also a member of the Royal Society, 
where he presented some experimental works on a range of 
mechanical topics. He was certainly acquainted with 
Newton’s laws, but it sounds as if he did not consider using 
this knowledge for his engineering works. 

We can therefore say that nature was observed and to 
some extent well understood; however, the formulation of a 
physical model and a consistent mathematical model was 
not considered. The latter was the common approach in the 
case of scientific problems, such as those of celestial 
mechanics, but scientists were not concerned with technolo-
gy. For technologists, on the other hand, it was easier to 

apply their experience and insight than to devise a new 
methodology, as required for the use of new knowledge 
about mechanics rules in machine design. 

Nowadays, Engineering Schools go beyond the problem. 
Principles of mechanics are present in engineering study 
programs, so a scientific approach is usual also for technol-
ogists. In the world of research, scientific results are 
sometimes suggested by technological problems, at other 
times technology applications immediately derive from 
scientific discoveries. Experience and intuition, however, 
are still necessary pillars of both Science and Technology. 

References 
[1]  Derek De Solla Price, 1974. Gears from the Greeks. The 

Antikythera Mechanism.  Trans. of the American Philosophical 
Society New Series, 64, 7, 1-70 

[2]  L. White Jr, 1962. Medieval Technology & Social Change. 
Oxford University Press, ISBN 978 0 19 500266 9 

[3]  J. Gimpel, 1975. La Révolution industrielle du Moyen Âge. 
Seuil, ISBN 2 02 054151 3 

[4] F. & J. Gies, 1995. Cathedral, Forge, and Waterwheel. HarperCol-
lins Publisher, ISBN 0 06 092501 7 

[5]  Baillie,G.H. et Al., 1974. The Planetarium of Giovanni de 
Dondi. Antiq. Hor. Soc., 0901180106 

[6] British Library, Sloane Ms 3983. Albumazar, 787-886. Treatise 
on astrology. The Nederlands, 2nd or 3rd quarter of the 14th 
Century. http://www.bl.uk 

[7]  Olaus Magnus, 1555.  Historiae de Gentibus Septentrionalibus. 
Reprint 2013, Gyan Books Pvt. Ltd., Dehli 

[8]  Vannoccio Biringuccio, 1540. De la Pirotechnia. Reprint 2005, 
Dover, ISBN 0486446433 

[9]  D. Diderot, J. B. Le Rond d’Alembert, 1751-1772. Encyclopédie, 
ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. 
Google e-book 

[10] J. Nicholson, 1826. The operative mechanic, and british machinist. 
Reprinted 2013, ISBN 978933 3136938 

[11] A. Rees, Ed.,  1802 – 1820. The Cyclopædia; or, Universal 
Dictionary of Arts, Sciences, and Literature  

[12] A. D. Dimarogonas, 2001. Machine Design. A CAD Approach. J. 
Wiley & S, ISBN  9780471315285 

 

309

http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-02-054151-3
http://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=6056756324&searchurl=tn%3DThe+Planetarium+of+Giovanni+De+Dondi%26an%3DBaillie+G.H.%26sts%3Dt
http://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=6056756324&searchurl=tn%3DThe+Planetarium+of+Giovanni+De+Dondi%26an%3DBaillie+G.H.%26sts%3Dt
http://www.abebooks.it/products/isbn/9780901180100/6056756324
http://www.bl.uk/
http://www.abebooks.it/products/isbn/9780471315285/11965205025


TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015  

   
 

 
Concepts and Implementations of a Haptic Simulation Method  

for Transfer and Guiding Mechanisms 
 

B. Demirkale*, C. Teichgräber, M. Berger 
 

Technische Universität Chemnitz 
Chair of Assembly and Handling Technology 

Reichenhainer Str. 70, 09126 Chemnitz, Germany 
 

Email: bilgehan.demirkale@s2013.tu-chemnitz.de 
 

Abstract—This paper describes two concepts and 
real-time implementation of a haptic simulation system 
for non-linear transfer and guiding mechanisms. The first 
haptic simulation interface has one degree of freedom (1-
DOF). It is designed for providing the torque feedback of 
manually actuated non-linear planar transfer 
mechanisms (i.e. crank slider, elliptical gears and 
Geneva drive mechanisms etc.). The simulation set-up 
consists of a lever-equipped synchronous motor, a 
control unit and a corresponding graphical software. The 
second haptic simulation interface has two DOF. Two 
electromechanical cylinders (EMC), two load cells, a 
programmable logic controller (PLC) and a 
programming software are used for simulating manually 
actuated non-linear planar guiding mechanisms (i.e. 
kitchen cupboard doors, trunk lids, garage doors etc.). 
The motion dynamics of the real mechanism is derived 
from its equation of motion. Moreover, the idea for 
simulating non-linear transform mechanisms is to pre-
calculate the mechanism’s generalized mass and its 
derivative and then save the corresponding values in 
look-up tables (LUT) with respect to the generalized 
coordinate. The mathematical model for the guiding 
mechanisms is solved directly in the PLC.  

 
Keywords: haptic feedback, transfer mechanism, guiding 

mechanisms, virtual prototyping 

I .Introduction 

Besides the comfort and ergonomics of manually 
actuated products – such as; car doors, kitchen cupboard 
doors, drawers, pull sofas, etc. – their price and 
functionality are also important. Owing to obtained 
haptic information from products, customers can gather 
proper information about the product properties which 
influence their final decisions in purchasing [1]. For this 
reason, haptic impressions should be considered and 
integrated in the design from the beginning of the design 
process. In this way, the designer receives the first haptic 
impression while physically interacting with the 
simulated mechanism. To achieve this goal, either a 
physical model or a virtual prototype of a product should 
be used. Physical models have many disadvantages 

compared to virtual prototypes i.e., high cost, hard 
configuration, not suitable for testing different variations. 
[2]. On the other hand, virtual models enable to collect 
first feedbacks via the user studies. Hence, the designer 
can improve or change the model during the design 
process and saves time as well. 

There are numerous studies dealing with the haptic 
simulation of mechanisms [3-5]. Recently, Ferrise et.al 
[6] studied the haptic feedback simulation of dishwashers 
with multisensory interactive virtual prototypes. It was 
found that the proposed model fits the experimental data 
well. Additionally, Shin et.al [7] investigated the haptic 
simulation of a refrigerator front door considering 
various torque components with a high modeling 
accuracy. Strolz et.al realized a haptic rendering of 
rotatory car doors by taking an active user study into 
consideration [8]. However, most of the existing studies 
and set-ups address only one specific application.  

In this work, various mechanisms can be modeled and 
simulated based on the torque feedback system. Given 
the purpose of the mechanism, the driving torques of 
different solutions can be compared. By using the haptic 
interface, a simulation of wide trajectories, such as car 
backdoors, as well as small systems, i.e. cupboard doors, 
can be easily realized. Besides that, it can also be applied 
to the systems that need high forces.  

Section II summarizes the 1-DOF torque feedback 
haptic system, the mathematical approach and the 
modeling of friction forces. In section III, the 2-DOF 
haptic interface concept and the corresponding 
mathematical approach is discussed. 

II. Simulation of non-linear transfer mechanisms 

A. Set-up overview  

In order to perform a simulation of the motion 
behavior of non-linear transform mechanisms, a 
synchronous motor was used with a crank handle as it is 
shown in Fig. 1. As hardware, the CompactRIO system is 
used which is programmed with NI LabVIEW graphical 
programming tools. The CompactRIO system is 
connected in real-time motion Control system, which 
actuates a synchronous motor with brake. The hand crank 
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is mounted on to the planetary gear (transmission 
ratio=4). The entire hardware set-up is depicted 
systematically in Fig.2. 

  

   
 

Fig. 1 Illustration of the torque feedback simulation system set-up 
 

 
Fig. 2 Drive concept and real implementation of the test set-up  

B. Mathematical approach – generalized mass  

The crank handle represents the drive link. Crank 
motion leads to kinetic impacts, which are caused by a 
moment of inertia of mechanisms links and by friction. 
All links are assumed to be ideally rigid and vibration-
free. Under these assumptions, the mechanism behavior 
can be described through the equation of motion of the 
rigid machine [9],  

 

    drMqqJqqJ  2

2

1     (1) 

 

where q is the generalized coordinate, Mdr is the drive 
torque. The term J(q) or Jred is called generalized mass or 
reduced moment of inertia and it can be described as [7], 
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derivatives with respect to the generalized coordinate are 
demonstrated with apostrophe and derivatives with 

respect to time are marked with a point. When q=, Eq. 
(2a) is, 
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The general coordinate q can also be defined as the angle 
of drive link 2 , which is used to determine geometrical 
relations of mechanisms as illustrated in Fig.3. Jred has 
the dimension of moment of inertia or mass, depending 
on the definition of generalized coordinate q. Namely, 
Jred is the moment of inertia and dimension of mass when 
q is an angle or length, respectively. 
 

Fig. 3 Geometrical parameters for a crank and slider mechanism [10]. 
 

The driving torque Mdr , described by a non-linear 
differential equation is dependent on the angular velocity 
  as well as on the angular acceleration . When J() 
and J’() are known,   can be calculated as a function 
of  and Mdr. With this, it is possible to present the 
variables J() and J´() as a characteristic curve for the 
mechanism. It leads to a basic mathematical definition, 
because required parameters are pre-calculated and the 
necessary information can be bundled numerically on the 
characteristic curves. When the mechanism under 
investigation is more complicated, a MBS-model can be 
used to derive the curves of J(), J´() numerically. With 
the method described in [11], no analytical model of the 
mechanism kinematics is necessary since the functions 
are approximated.  

C. External and reaction forces  

When the friction is taken into account in designing 
process of mechanical systems, depending on the relative 
velocity vrel of the contact partners, three fundamental 
friction types should be analyzed as follows; 

 
 static friction as a reaction torque: only when vrel=0, 
the friction torque equals the applied torque MRs=Mact 
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 Coulomb friction is represented as an active torque 
MRc=const.=-sign(vrel)·μFN·d/2 (with friction coefficient μ 
and shaft diameter d)  
 
 viscous friction as proportional active force: 
MRv=f(vrel). 

 
As pointed out in VDI (German Association of 

Engineers) Guideline 2149 [12], the parameters are often 
not known explicitly. The friction torque (Mf) can be 
simply integrated into the simulation and leads to the 
extension of the equation of motion, 

    drf MMJJ  )(
2

1 2    (3) 

 
The Coulomb friction is problematic from a simulation 

point of view, when vrel is close to zero, because sign 
changes with change of direction and it becomes zero at 
standstill of considered linkage. Therefore, it exhibits 
significantly non-linear behavior.  

In an attempt to implement Mf in the simulation, we 
prevent permanent change of sign for small movements 
near the rest position by using the static friction model. 
When the torque level increases above MRs, we switch to 
the Coulomb friction behavior. As in general |MRc|<|MRs|, 
the resulting crank moment becomes positive, so that a 
valid crank speed can be determined. If the crank 
moment becomes zero and the crank speed decreases, 
MRc will continue to exist until crank speed enters a user 
defined zero-interval which leads to reset MRc to zero.  

D. Torque feedback system implementation 

In order to obtain the desired effect for building a 
realistic simulation, type of system execution, i.e. 
passive, active should be considered. 

A passive system just absorbs energy and thus 
prevents a mechanical movement. Therefore, it decreases 
the moving velocity or produces defined resistive 
torques. However, it cannot generate motion. Any 
movement that occurs as a reaction to the external force 
cannot be reserved by the system. Thus, no position 
control can be realized.  It should also be noted that 
passive systems, such as all types of mechanical breaks 
and electric generators, can compensate an external force 
of only a limited amount. In contrast, an active system 
can emit energy and thus generate movement. But in the 
case of force application, an active system does not 
change its movement condition mandatory, because it 
will actively compensate an external force with an 
opposing force. A position control ensures that the 
position of the hand crank will not be changed or 
adjusted. Consequently, active systems are well suited to 
realize simulation models with in-direct crank movement. 

According to the above mentioned definition, a 
nonlinear mechanism is not a purely active system due to 

requirement of external drive for the motion. It is also not 
a purely passive system, because it stores and converts 
kinetic and potential energy with a small part dissipation. 
The problem with the realization of a torque-feedback 
drive with an industrial motion control system is the 
requirement of a dynamically generated motion. The 
control system does not provide the functions and 
structures necessary to implement physical models, such 
as mechanisms. Furthermore, neither elements for setting 
up of differential equations nor integrators and 
differentiators exist.  

Therefore, aforementioned approach is a useful tool to 
define the mechanism’s dynamic behavior based on the 
drive angle is found. Almost all information is now 
available to use Eq. (3) for the machine control:   
 the actual moving state  , can be called directly 
from the drive control unit;  
 characteristic curves for Jred, J’red are used to avoid the 
implementation of mechanical simulations in the control 
unit and they are stored in tables;  
 the external drive torque Mdr is computed from the 
actual motor current;  
 the implementation of friction effects has already been 
described.  
 

The key step of the control concept is the substitution 
of the angular acceleration in Eq. (3) by the difference 

quotient to take into account the discrete time steps of the 
PLC, 

 

kk

kk

tt

tt

t 











1

1 )()( 
 , Δt= constant.  (4) 

For every PLC cycle the angular velocity )( 1kt  of 

the drive is calculated from external forces, the pre-
defined mechanism parameters and the actual motion 
state, 
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with  kk t  .      

 
The maximum speed of the hand crank was limited to 

200 rpm, because human arm cannot rotate the hand 
crank much faster. Maximum torque was set 10 Nm, 
which acts on the actuator. This torque exists in standstill 
and decreases with increasing rotational speed of the 
crank handle and approaches zero at n=200 rpm. From 
basic safety considerations, an actuator with low speed 
and low torque is selected to prevent the security risk for 
the planned application, which may turn the hand crank 
actively and quickly.  
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The block diagram of control unit, which is derived 
from Eq.1 is depicted in Fig.4. The diagram is 
implemented in LabVIEW and stored in the CompactRIO 
system.  

Characteristic specifications of generalized mass and 
their derivation for a mechanism can be found in look up 
tables (LUT) in the simulation model, whose input and 
output are set as x and z, respectively. 
 

Fig.4 Simulation model in the Control Unit without friction 

 
Despite all these methods, the model behavior is not 

yet optimal. The haptic precision decreases with 
increasing dynamics, because the momentum of the 
controller influences the mechanism model. Thus, 
obtaining accurate results is challenging without further 
decoupling of the control parameters through the use of 
force and torque sensors on the hand crank. This 
simulation approach with described stages is already very 
usable to demonstrate for irregular torque characteristics. 
Basic mechanism models were already simulated at our 
department as shown in Fig.5. Verifiable haptic 
impressions were also obtained. 

Fig. 5 Illustration of simulated of virtual and real mechanism models  

III. Simulation of non-linear planar guiding 
mechanisms 

In order to perform the haptic simulation of non-linear 
planar guiding mechanisms, a force feedback simulation 
set-up is built as shown in Fig. 6. The “Planar guiding 
mechanisms” is an open-ended term which needs to be 
clarified comprehensively. In our experiments, only 
hand-operated products are considered. Our test stand is 

still under construction, for this reason this paper shows, 
a mathematical approach, a control system and a design 
concept. 
A. Set-Up Overview 

As it is shown in Fig. 6, the test bench construction 
consists two aluminum profiles, which are connected to 
each other vertically. Length of aluminum profiles are 
4000 mm and 2100 mm, respectively. Electromechanical 
cylinders (EMC) of Bosch Rexroth AG were mounted on 
the aluminum profiles with clevis mount elements whose 
positions can be adjusted depending on the application. 

 

 
Fig. 6 Force Feedback Simulation set-up 

 
Height of horizontal aluminum profile is also adjustable. 
Both EMCs are same the model (EMC Size 80). 
Housings and maximum stroke length of EMCs is 1400 
mm 1100mm, respectively. Drives are purchased from 
Bosch Rexroth (AG-MSK076C). Load cells (see Fig. 7) 
are bought from AST Company have nominal force and 
accuracy of 1 kN and % 0.2, respectively. The hardware 
and software components and their corresponding 
simulation parameters are depicted in Fig.7. 
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Fig.7 Implementation of the hardware and software components 

 
B. Mathematical approach 

In this section the mathematical model for force 
feedback via an example mechanism is presented. As an 
example for real mechanism model (see in Fig.8), a four-
bar linkage mechanism is chosen, owing to its widely 
usage area in many hand-manipulated products, such as 
kitchen cupboard doors, garage doors, collapsible beds 
etc.  

Fig.8 Illustration of an example for real mechanism  
 

Here in the above image, all lengths (i.e. |A0A|, |AB|), 
angles (i.e. 2, 3,) center of gravity coordinates of links 
(i.e. (x1, y1), (x2, y2)) and masses of elements (i.e. m1, m2) 
are known. According to the given values, trajectory can 
be defined. 

As mentioned in section II, general coordinate can also 
be used angle of drive links (see Eq. (3)). Here, the drive 
torque “Mdr” is unknown. For computing Mdr, it is 
necessary to find out the user applied force “FH”, which 
is determined by two load cells “F1” and “F2”. If FH is 

known, then Fdr, and consequently Mdr can be calculated 
via geometric or numerical methods.  

Additionally, lengths of EMC1 “q1” and EMC2 “q2” 
can be defined according to the Cartesian coordinate 
system as follows: 
q1=|C(xi,yi)-P1(x1,y1)|                                                     (6) 
 
q2=|C(xi,yi)-P2(x2,y2)|                                                     (7) 
 
Here, as it is shown in Fig.9, C is hand grip; P1 and P2 are 
fixing points of EMC. In order to simulate the 
mechanism with the force feedback set-up, required 
parameters q1 and q2 should be converted in to 
generalized coordinate of a real mechanism 2 via 
inverse kinematics, i.e. q1(φ2), q2(φ2). Addition to 
derivation of q1 and q2 with respect to time, “q̇1” and “q̇2” 
results the actual velocity on point C, “Vc actual” the 
desired velocity “Vdes” can be defined as follows, 
Vdes=Vact+V                                                                  (8) 
 
where V is the velocity difference within the each PLC 
cycle that has same calculation principle explained in 
Eq.5. 
In order to enhance the haptic properties in many hand-
manipulated products, springs and absorbers are used. 
This can also be defined as a function of generalized 
coordinate φ,  

    drabsorberspring MMMJJ  )()(
2

1 2    (9) 

 

 
Fig.9Illustration of user force, trajectory and length of emc on the 

experimental set-up 

 
C. System implementation 
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In contrast to current studies [13], the design of our 
test stand should have simple kinematics. Because, it 
should have minimal required number of links and joints. 
So, disturbance values, i.e. bearing plays, transmission 
attributes can be quantified accurately. 

Fig. 10 shows process steps of the simulation. The first 
step is the determination and analysis of a real 
mechanism of product. Thus, the required data for 
mathematical model such as dimensions, mass etc. are 
collected. The second step is building of mathematical 
model for solving equations from calculated input values 
i.e. velocity, acceleration. In programming step, all 
equations are converted in to a PLC program language. In 
addition to this, conditions and system boundaries are 
also defined. In the last step of the process, the PLC 
program is sent to the PLC via Ethernet connection and 
stored in there.  

As it is shown in Fig.11, by means of modular design 
and adjustable fixing points of EMCs simulation of 
different mechanisms can be carried out which shows 
different trajectories, and workspaces for the different  

 

 
Fig. 10 Processing steps of the simulation 

 

products. For instance, while the height of a kitchen 
cupboard door is 180 cm, this size is 50 cm for collapsed 
beds. This enables the more precise simulation of haptic 
impressions. 
 

 
Fig.11 Different variations of the force feedback set-up work space (a) 
small workspace suitable for cupboard simulation b) large workspace 
suitable for garage door simulation  
 

V. Conclusions 

In this paper, two different approaches for haptic 
simulation of non-linear drive systems were described 
systematically. It was shown that the haptic simulation of 
non-linear transform mechanisms can be simulated by 
one synchronous motor. Furthermore, a complex 
mathematical model was proposed based on the equation 
of motion of rigid machine. Moreover, it was also 
discussed how the friction force can be integrated in the 
system. Additionally, it was found that the maximum 
speed of the hand crank and torque should be set to 200 
rpm and 10 Nm, since human arm cannot rotate the hand 
crank much faster. It was also shown that the haptic 
simulation of non-linear guiding mechanisms can be 
simulated by two EMCs. Here, the real mechanism was 
defined again based on the proposed mathematical model 
and they were transformed via inverse kinematics in 
order to simulate with the experimental set-up. Moreover, 
it was also discussed that the simulation of trajectory of 
different mechanisms can be realized. 
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In the future work, a complex sensor system and real-
time user interactions are needed for the realization and 
verification of the obtained results from haptic concepts. 
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Abstract— Touch feedback plays an important role in
identifying contacted objects. Lack of such important sen-
sory feedback could cause variety of problem while ma-
nipulating with robotic prosthetic devices. Our aim in this
study is to use acceleration signals, occurring due to phys-
ical contact of a prosthetic hand with objects, as sensory
feedback. We apply these signals on the clavicle bone using
a tactor as a haptic interface. First, a library of the accel-
eration signals occurring as a result of tapping on different
materials is collected. Effect of the impact velocity is stud-
ied and used as a scalar for real-time applications. In or-
der to model the contact accelerations, a stochastic signal
model is developed. Due to the distinct waveform charac-
teristics of different materials, frequency and amplitude of
the acceleration signals, together with the impact velocity,
are used to identify stiffness of the objects. In a real-time ex-
periment, performed using a robotic finger, the whole pro-
cedure of recording, identifying and replaying the signals
by the tactor is studied. The preliminary results show that
the tactor is able to provide distinguishable feelings of hard
and soft objects to the user.

Keywords: Sensory feedback, Acceleration signals, Haptic Inter-
face, Stochastic model

I. Introduction

Sense of touch plays an important role in understand-
ing physical properties of objects in contact and also let us
accurately manipulate these objects [10]. Somatic senses
(sense of touch, proprioception, pain and temperature) are
lost after an amputation. Lack of these senses is the fun-
damental problem of today’s robotic prosthesis, since am-
putees need to look at their prostheses to use them. To over-
come this dependence on vision, there has been consider-
able effort to provide sensory feedback for robotic prosthe-
ses focusing on grasp force [1,2,5–7,9,12,20] or joint angle
position [25, 26] feedback. Although these methods reduce
the necessity of eye contact to some extent in positioning
and force control tasks, providing rich sense of touch is still
a challenging problem.

Physical contact of a prosthetic hand with objects re-
sults in distinct vibrations. Acceleration signal generated
due to such physical interactions provide vital information

∗aziziaghdam.mohammad@boun.edu.tr
†evren.samur@boun.edu.tr

Fig. 1. Haptic Interface on the body

to be used to identify and manipulate the contacted object
[4,19,23,27]. It has been shown that perception of stiffness
is mostly due to the high frequency acceleration responses
occurred while tapping on objects than feeling the force due
to penetration [15, 16, 22]. In literature, high frequency ac-
celerations have been studied and utilized in different ap-
plications. In this way, significant amount of work has
been done by Kuchenbecker and her team [14, 15]. They
have successfully used contact acceleration signals to give
sensory feedback about a remote action through a stylus
in hand, for virtual applications [15] and surgical robots
[3, 18]. Inspired from these studies, we aimed to provide
contact information to a prosthetic user. We hypothesize
that the acceleration cues have potential to contribute to the
control of robotic prostheses.

In this study, we are proposing a method and a haptic
interface conveying contact sensory feedback to users of
robotic prosthesis. We aimed to convey the contact accel-
eration signals on the clavicle bone by a tactor as shown in
Figure 1. Although using a tactor as a haptic interface has
been proposed before [13], we believe that adding high fre-
quency acceleration signals could improve the contact real-
ism and therefore the control of prosthesis. To the best of
our knowledge, sensory feedback through high frequency
accelerations has never been applied to prosthesis before.

The paper is organized as follows. In Section 2, the ac-
celeration data collection procedure is described. Using this
data, we formed a library of the acceleration signals scaled
with impact velocity. In Section 3, the signal modeling and
hardness identification methods are provided. We define
the hardness of materials based on the characteristics of the
acceleration signals. In Section 4, the design of the haptic
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interface and its real-time application are explained. Main
results and conclusions are discussed in Sections 5.

II. Contact acceleration data

Measuring contact accelerations while using a real pros-
thetic hand will be noisy and different depending on the
prosthesis and the touched object. Moreover, some of these
signals will be indistinguishable while applied on the clavi-
cle bone due to low density of the mechanoreceptors at this
region compared to the fingertip. Therefore, the approach
of recording and replying the exact signal in real-time might
not be feasible in terms of perceived quality of contact. In
order to cope with these problems, we propose to use a
look-up table, with a certain number of contact interactions,
for contact sensory feedback. In the real application, first,
the contact signal will be identified and categorized, and
then an appropriate feedback signal will be selected from
the look-up table and regenerated by the tactor.

In order to examine acceleration signals generated due to
a physical contact, an experimental setup has been devel-
oped. Acceleration responses were recorded while tapping
on different materials at different velocities and a look-up
table has been created based on the results.

A. Experimental setup

The experimental setup, shown in Figure 2, consists of a
mechanism with an actuator for controlled movements, an
accelerometer for response measurements and different ob-
jects to be tapped. In order to explore the effect of impact
velocity on contact accelerations, the design of the mecha-
nism was based on an Hoeken linkage whose coupler point
(i.e., the tip) follows a certain linear path at a constant ve-
locity while driven by a simple rotating motor (Figure 3).

The objects are placed in a position that impact occurs
at the linear and constant velocity region. In other words,
acceleration of the mechanism is zero at the point of im-
pact. The links of the mechanism are made from Plexiglas
to be both easily produced and capable of enduring the de-
sign characteristics. Polulu 1447 DC motor with a 64 CPR
resolution encoder is used to drive the mechanism. Speed
of the DC motor, thus the velocity of impact, is controlled
using an Arduino UNO. An ADXL335 accelerometer with
a bandwidth of 1600 Hz is used to record the response sig-
nals. The sensor is attached on the tip of the tapping link
near the contact point.

B. Data recording and Results

We used three different compositions of materials to
study contact response of hard, semi hard and soft ob-
jects. Wood, wood on foam and foam parts were used as
hard, semi hard and soft objects respectively. In order to
record the acceleration responses due to tapping, objects
were placed in a position which the mechanism reaches to
its lowest acceleration. The acceleration at this position is

Fig. 2. Experimental setup for measuring contact acceleration data. A
four bar linkage is used as tapping mechanism. By driving the motor at
a desired speed, the tip of the mechanism taps a supported object at a
constant velocity.

approximately zero. This helped us analyze only the effect
of velocity on contact response.

The linkage was driven with 4 different velocities to
maintain impact velocities of 60 mm/s, 90 mm/s, 120 mm/s
and 150 mm/s. Immediately after tapping the object, the
motor stopped and the tip of the tapping link remained in
contact with the object. The stopping time is determined by
considering the high amplitude acceleration in tapping.

As an example, the contact acceleration response signals
collected for the semi hard object are shown in Figure 4. It
is shown that velocity could be used as a scaling factor. In
addition, to show the difference in the waveform of the con-
tact signals, the acceleration response of hard and soft ob-
jects with impact velocity of 90 mm/s are shown in the Fig-
ure 5. The high frequency content and higher peaks of the
hard object’s response signal in comparison with the soft
object is distinguishable and therefore are useful in identi-
fying the hard and the soft object. Even a slight change in
the material properties (e.g., wood vs wood on foam) result
in distinct differences in signal characteristics of accelera-
tion response.

III. Signal modeling and identification

In order to process and replay the signals, a mathemati-
cal model can be beneficial. For that purpose, we utilized a
stochastic model for the recorded acceleration signals. Fur-
thermore, to define the objects as hard or soft, we developed
a method for identification of acceleration signals based on
their characteristics.
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(a)Coupler point acceleration and position vs time

(b)Coupler point velocity vs position

Fig. 3. The velocity and acceleration profiles of the coupler point (the tip)
of the tapping mechanism. Coupler point follows a certain linear path at a
constant velocity.

A. Contact signal modeling

Acceleration response by tapping on different materials
can be thought as impulse response. The analytical solution
for impulse acceleration response comes from the ordinary
differential equation of motion [24]. Dependency on ve-
locity and material properties and also decaying sinusoidal
nature of the acceleration response signals are modeled as
[23]

Q(t) = A(v)e(−β t)sin(ω.t) (1)

where Q(t) is the vibration produced by the contact, A(v)
is a function of attack velocity and β is a constant picked
to match the decay envelop of the wave form and ω is the
frequency of the attack portion of the waveform.

In this study we used a method, similar to Culbertson et
al. [8], relying on time domain characteristic of the signals.
We took the stochastic signal modeling approach and used
the autoregressive moving average (ARMA) model of the
recorded signals [11]. After recording the acceleration sig-
nals of different materials as explained in Section 2.2, the
ARMA(2,2) model is fit to the data. A discrete time ARMA
model has been used as shown in Equation 2.

y(t)
x(t)

=
β0 +β1Z−1 + ...+βNZ−N

1+α1Z−1 + ...+αmZ−m (2)

where x(t) is input and y(t) in output both in time domain.
As as example the result modeled signal for wood is shown
in Equation 3

Fig. 4. Recorded acceleration responses for the semi-hard object for dif-
ferent impact velocities

Fig. 5. Recorded acceleration responses for the wood and the foam with
an impact velocity of 90 mm/s

y(t)
x(t)

=
1−0.2371Z−1 −0.7624Z−2

1−0.06064Z−1 −0.9939Z−2 (3)

For comparison, impulse response of the signal model
and the recorded signal of wood for attack velocity of 90
mm/sec is also shown in Figure 6.

B. Hardness identification method

To identify the tapped objects as hard or soft, we used
the waveform characteristics of the acceleration response
signals. As shown in Figure 5, the frequency as well as the
peak values of the acceleration response signal, are higher
for the hard object than those of the soft object. Moreover,
the settling time for the soft object which is about 24 msec
is higher that the hard object which is about 16 msec. Using
these characteristics and considering the impact velocity,
we can categorize the tapped objects into soft or hard. This
method helped us in the realtime experiment described in
section 4.

IV. Design of the tactor

In order to convey the contact feeling through accelera-
tion signals, we designed a tactor to apply the acceleration
signals on the clavicle bone (Figure 1). The interface should
meet variety of requirement and specification. It should be
as simple as possible to be easily used and also should be
small enough to fit on clavicle bone without making any
difficulty in wearing it.Response of the interface should be
fast enough to transmit the desired signal. To satisfy all
requirements voice coil linear motor was chosen as haptic
interface.
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In this study a hand made voice coil motor had been de-
signed as the tactor (Figure 7). The outside diameter of
the coil is 22 mm and and the inside diameter is 5 mm.
Wires used in the coil are 0.1 mm shielded wires wrapped
around a plastic cage for 3400 rounds. The wrapping has
been done by a special wire wrapping machine to be con-
stant and ordered. The plastic cage is made by plexiglass
and the Tactor-Tip was made from Aluminium. The core of
the voice coil is also a 3 mm cylindrical magnet with mag-
netic field of 340 mT. Considering the structure of the voice
coils as Lorents-type actuators (Cylindrical wire coils and
magnetic core) the force produced by the voice coils are
calculated by Equation 4:

F = nπdIBsinθd (4)

where n is number of coils of wire, d is the diameter of
the coil, I is the current flowed in coil and θd is the angle
between the direction of the current and the magnetic flux.
In this study the magnetic core is chosen as the moving part
of the actuator. Using Equation 4 the voice coil generates
approximately 1.7 N continuous force.

As seen in Figure 7 the base frame part hold the voice
coil actuator and preserves the whole device from falling
apart in robust conditions. The moving frame also includes
a rotating part which increases the compatibility of the tac-
tor as it fastened on different people. Thin foam parts at the
bottom of the frame also neglect the rigid frame irritation
of the skin which might happen as the device is attached
on the body. The Tactor Tip is the part of the device which
contacts the skin of the user and conveys the desired sig-
nals to the user. Moreover, this part will tap on the skin and
transmit the acceleration data to the body.

Using voice coil actuators as tactor (haptic interface)
contains several advantages as high speed, smooth move-
ments, silence and ease of operation [17]; however, most
important asdvantage of this kind of actuator for our pur-
pose is it’s robustness to overloading. In other words, if
any force applies to the motor in opposite direction of the
movement, it simply continues to apply the force and even
if the opposite force becomes more than the force applied
by the motor it allows itself to be back driven. This prop-
erty of voice coil actuators ensures it’s safety in using it as
a device in touch with human body.

A. Real time experiment

In order to study the efficiency of our method and the de-
signed interface we performed a real-time experiment. As
shown in Figure 8 complete experimental setup contains of
a robotic finger which plays the role of a prosthetic hand
tapping on different materials. The finger is a cable driven
3 degrees-of-freedom robot which imitates the natural fin-
ger movements. Dynamixel AX-12 motors are used to drive
the robotic finger. This robotic finger has been designed and

Fig. 6. ARMA (2,2) model and filtered recorded acceleration signals for
wood with impact velocity of 90 mm/s

Fig. 7. Haptic interface for the shoulder (clavicle bone). The rubber foams
seats on the shoulder in order that the tactor tip is placed slightly above the
clavicle bone. The horizontal and vertical scaling bars are attached to the
figure for scaling purposes.

produced as a senior graduation project at the Haptic and
Robotic Technology Lab of Bogazici University. To record
the acceleration responses, an accelerometer is attached on
the tip of the finger. Objects were placed in an appropriate
position in the robotic finger’s dexterous workspace with a
stand. The robotic finger was fixed to the base while tap-
ping on objects. The velocity of the tip of the finger was
calculated using the values coming from the encoders at-
tached to the motors.

The experiment started with tapping the objects by the
robotic finger. An Infinite Impulse Response (IIR) filter was
used to eliminate the noise of the recorded signals before
they are used by the controller. After tapping the object, the
contact signal is sent to the controller. At this step, using
our identification method (section 3.2), the controller de-
cides whether the object is hard or soft. Any objects that
are tapped by the robotic finger were categorized as hard or
soft. Then, based on the decision, the appropriate signal is
chosen from the library of the contact signals, gathered in
Section 2, and applied by the tactor. The contact signals are
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Fig. 8. Real-time experiment setup. The robotic finger taps on the object and the accelerometer records the response. After filtering and identifying the
signal, the appropriate acceleration profiles are chosen from the look-up table. Then, the tactor applies this signal on the clavicle bone.

scaled and converted into analog voltage to be applied to
the voice coil.

A time history plot of the real time experiment is shown
in Figure 9. The whole procedure, from the time that the
tapping occurred to the end of feedback given by the inter-
face, takes around 120 msec. The delay between the feed-
back and the actual contact is about 60 msec. Preliminary
experiments done by the authors suggest that the hard and
soft objects are distinguishable through the acceleration sig-
nals applied on the clavicle bone. The simplicity of the in-
terface makes it both easy to wear and take off. Since this
interface is based on tapping other than vibration it can be
even worn on thin clothes transferring these signals.

V. Conclusion

The problem of vision dependence and low accuracy in
controlling the robotic prosthetic arms, motivated us to de-
sign an interface which could increase controllability of
such devices. Distinguishing hardness of touched objects
can help users of such devices in adjusting the grasp force
while picking or holding an objects with their prosthesis.
Physical contact of a prosthetic hand with objects results
in distinct vibrations. Considering this fact and using a
method that has been applied in virtual reality and robotic
surgery, we designed an interface to provide contact sen-
sory feedback for a person with limb loss. In this paper,
we presented our methodology of contact signal modeling
and the design of the interface conveying contact sensory
feedback to users of robotic prosthesis. The preliminary
results showed that the tactor is able to provide distinguish-
able feelings of hard and soft objects.

With this low-cost haptic interface, users of both robotic
and normal prosthesis, can identify the hardness of a
touched object. With this device, the users can adjust their
grip force as soon as they touch an object. The device is not
only compatible with different kinds of prosthetic devices

Fig. 9. Real time experiment’s time history: At stage one, the acceleration
response is captured and filtered. At stage two, the processor defines the
tapped object as hard or soft object and selects the desired signal based
on the impact velocity. At stage three, the haptic interface applies the
appropriate signal on the clavicle bone.

but also could be used in places where tactile feedback is
limited on the fingers; for example in places where thick
clothes are worn due to hazardous environment.

As shown in Figure 9, there is a 60 msec delay in the sys-
tem due to the signal processing. According to Okamoto et
al. [21], a delay of 40 msec or less is not perceivable by tac-
tile display users. However, this is the case for able-bodied
persons and the measurements are done at the fingertip. As
our system is designed for robotic prostheses which have
their own delays in control, the effect of feedback delay
should be investigated in detail. As a future work, we are
planning to improve our preliminary signal processing al-
gorithm and reach a delay of less than 40 msec. Then,
the effect of the delay time will be investigated in a psy-
chophysical test.

In this study, we used a two-category classification
(hard/soft) for the hardness identification as a proof of con-
cept. These two levels of hardness are easily distinguish-
able when tapped with a bare finger. Therefore, we con-
sidered that the tactor had to provide these two distinct
waveforms as a minimum condition for perception of hard-
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ness. Our preliminary results proved that the tactor was
able to provide these two distinguishable feelings. As a fu-
ture work, we will perform psychophysical experiments in
order to estimate how many levels of hardness a user can
perceive with the tactor on the clavicle bone. In addition to
the hardness identification, we will investigate whether rich
tactile information, such as roughness/texture, is conveyed
by the tactor.
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A Haptic Device for Simulating the Entry into the Throat in Endoscopy 

 
Abstract—One of the principal uses of an endoscopy 

simulator is training personnel who perform endoscopy. 
The most important skill to be acquired in 
Gastrointestinal (GI) endoscopy is precise and safe 
insertion of the endoscope through the throat by avoiding 
damage and causing minimal discomfort to the patient. 
In this work, we focus on this aspect and present a haptic 
device with which novice endoscopists can be trained. 
The device consists of a single degree-of-freedom 
compliant mechanism that emulates controlled and 
responsive circularly shaped opening. The mechanism is 
designed in view of the anatomy of the throat and the 
special maneuver required for intubation of the 
endoscope. The device is actuated by a direct-drive 
motor controlled by a dSPACE controller. The haptic 
device is developed to be integrated with the upper GI 
tract simulator developed by our group. Any standard 
endoscope can be used in this system. In this paper, we 
describe the design, fabrication, and experimentation 
with the throat-haptic device and its integration into the 
simulator system. 

 
Keywords: Compliant mechanism, Intubation, Endoscopic simulator 

1Introduction 

In this work, we present the design and prototyping of 
a novel single-layer planar compliant mechanism for 
throat haptic simulation. The compliant mechanism is 
designed to be retrofitted into the in-house developed 
endoscopic simulator. We start our discussion by 
introducing Virtual Reality (VR) based simulators for 
endoscopy followed by compliant mechanism and its use 
in the haptic device. 
 

Endoscopy is a minimally invasive procedure where a 
flexible tube is inserted through the digestive tract for 
medical examination and also for surgical interventions. 
Doctors practising endoscopy screen patients using a tool 
called endoscope. Upper Gastro Intestinal (GI) 
endoscopy where the endoscope is inserted through the 
mouth into the GI- tract is a complex procedure carried 
out by skilled clinicians[1]. In some countries, clinicians 
planning to practise endoscopy have to undergo rigorous 
and extensive training on the simulator before they try 
endoscopy on human subjects. Virtual Reality (VR) 

offers a flexible and cost-effective method for training 
these doctors for endoscopy [2, 3]. Other methods of 
training include plastic models and cadavers. However, 
these methods are not flexible, expensive over a long 
period of usage, and pose complications in handling. On 
the other hand, VR-based training devices have many 
advantages that include: economical over long term 
usage as different cases can be repeated any number of 
times; the training model can be flexible and include in 
situ cases; they can be used for identifying mistakes and 
quantitatively assessing trainee skill levels; and the 
accessibility to the training environment can be 
increased. 

 
Most of the existing VR-based training systems lack 

haptic feedback and thus fail to provide an immersive 
training environment. [4-6] are some of the efforts at 
realizing haptic feedback in endoscopic simulation. We 
have designed a haptic simulator for endoscopic 
training[7]. This design is a novel three DoF haptic 
interface that provides force feedback in longitudinal, 
rotational, and radial directions. This design is a 
specialized design for upper GI endoscopy training and 
not a generic design as reported in [4-6]. The radial DoF 
is specially designed to simulate insertion through the 
throat. Insertion through the throat region of the GI tract 
is the most critical part of upper GI training. In the 
current simulator, a circumferentially actuated radially 
foldable mechanism is employed to simulate the radial 
DoF. The fabrication and use of multilayered rigid-body 
mechanism gives rise to undesirable play and additional 
friction in joints that are not desirable for haptic device. 
To overcome these issues, we propose a novel single-
layer compliant mechanism for use in throat haptic 
simulation. The design, fabrication, and prototyping of 
the single layer compliant mechanism for use in throat 
haptic system are presented in this paper. Fig.1 shows the 
Computer model of the developed system. 

 
Compliant mechanisms [8] transmit and transform 

motion/force using elastic deformation. Compliant 
mechanisms are joint-less mechanisms that provide an 
excellent alternative to rigid-body mechanisms as they 
are free from backlash, play, and friction in joints. 
Because of these features, compliant mechanisms have 
gained popularity in medical applications. Medical 
devices such as compliant hemostats, forceps, and kidney 
manipulator have been developed using compliant 
mechanisms[9, 10]. A compliant mechanism was 
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employed in haptic laparoscopic device to create 
variable-stiffness components [11].However, other uses 
of these mechanism in haptic applications are limited. 
With this work, we explore design and integration of the 
compliant mechanism for use in a haptic device.  
 

The rest of the paper is organized as follows, 
Endoscopic haptic simulator and anatomy of insertion 
through the throat is discussed in Section II. Design 
details of the force-reflecting mechanism are described in 
Section III; prototyping and testing of the throat haptic 
simulator are presented in Section IV followed by 
concluding remarks in Section V. 

II. Endoscopic Throat Simulator 

Fig. 2 shows the upper GI-endoscopic simulator 
developed in our lab. The device consists of a three DoF 
haptic device together with visualization and force 
computation models. The device has a novel mechanism 
to simulate the insertion through the throat. As the user 
inserts the endoscope through the simulator, graphics 

scene on the screen is updated to show the inside of the 
GI-tract. The three-DoF haptic device recreates the 
insertion and other forces to provide immersive training 
to the user. 

 
A. The anatomy of the throat relevant to Upper GI 

Endoscopy 
Fig.3 shows the anatomy of the throat as it leads to the 
GI-tract. During the endoscopy procedure, the endoscope 
passes through the oral cavity, around the cricoid 
cartilage through either one of the left and right pyriform 
fossa or directly behind the larynx, down into the 
hypopharynx which continues into esophagus along a 
narrow opening in the post-cricoid region. The entry into 
the esophagus is constricted and surrounded by 
fibromuscular tube. As the endoscope passes through the 
pharynx, it is in constant contact with the fibromuscular 
wall creating resistance to the motion of the endoscope. 
At the entrance of the esophagus, the narrowing of the 
muscles apply radial forces on the surface of the 
endoscope. These forces may vary from one subject to 
another. This intubation of endoscope into the narrow 
esophagus is a critical step in endoscopy training.  
 
B. Throat endoscopy simulation  
In the throat haptic simulation, we develop a virtual 
reality-based haptic device replicating the effect of forces 
acting on the endoscope during insertion through the 
throat. As discussed previously, radial forces are to be 
applied on the endoscope. These precise radial interaction 
forces cannot be recreated with a longitudinal DoF that 
applies tip-force on the endoscope. In the endoscopic 
throat simulator, we develop a device that can be 
programed to simulate the fibro-muscular walls of the 
pharynx. It essentially is a device that can apply precise 
radial forces on the endoscope. Furthermore, this device 
is designed to be retrofitted into the existing endoscopic 
haptic simulator.  

Fig.2. Upper GI-endoscopic simulator developed in 
IISc, Bengaluru.  

 

Fig.3. The anatomy of the throat. 

 

Fig. 1. CAD model of the System.  
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III. Design of a mechanism that reflect radial forces 

Our force-reflecting mechanism is designed to apply 
radial force on the endoscope with a single actuator. In 
the current design, rigid-body circumferential mechanism 
is used to simulate insertion through the throat. The 
existing rigid-body mechanism forms the basis for the 
design of the compliant mechanism developed in this 
work. 

A. Rigid body mechanism 
Radially foldable mechanisms are interesting as they 

show radial motion with single DoF actuation. The 
concept of General Angulated Elements (GAE) is 
commonly used to describe radially foldable mechanism. 
A  GAE is simply a ternary body connected to three other 
bodies. Patel and Ananthasuresh [12] developed the 
kinematic basis of GAE based deployable mechanisms. 
They derived the kinematic condition for designing 
circumferentially actuated angular elements (CAAE) as a 
special case of GAEs. They developed a radially foldable 
mechanism whose coupler curve traces a circle, by 

modelling the angulated element pair as a prismatic-
revolute-revolute-prismatic (PRRP) four-bar linkage or 
double-slider linkage.  

 
Fig. 4 is the snapshot from the MATLAB simulation 

of the motion of a single CAAE link. The construction of 
the circumferential mechanism makes it kinematically 
over-constrained. However, the pair of angulated 
elements that constitutes the mechanism share the same 
coupler curve due to which the foldability is established. 

Fig.5 shows the computer model of the existing 
circumferentially actuated mechanism. Capstan drive 
system is used to actuate the mechanism. This 
circumferential actuation and eventual motion of GAE 
elements replicate the forces acting on the endoscope 
during throat insertion.  

 
B. Compliant radially foldable mechanism 

The rigid-body embodiment of circumferentially actuated 
mechanism has several drawbacks for use as a force-
reflecting mechanism. The circumferentially actuated 
mechanism is a multilayer mechanism making the design 
and assembly complex. With the first layer of the 
mechanism being fixed, and the last layer being pulled 
due to the pre-tensioned wire of the capstan drive system, 
the mechanism tilts leading to jamming of the moving 
angulated elements. The circumferential mechanism 
exhibits gain singularity when two triangular elements 
line up. At this singular configuration, the mechanism 
gains an additional DoF posing problems in force-
reflection. Furthermore, the mechanism has the problem 
of play and friction that are inherent to rigid-body 
mechanisms. 

 

Fig.4. Motion of single CAAE element.  
 

Fig.5. Computer model of the circumferentially 
actuated mechanism. 

 

Fig. 6. Earlier design of the multi-layered radial 
compliant mechanism.  
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In order to eliminate the drawback of the rigid-body 
mechanisms, we designed a compliant equivalent of the 
circumferentially actuated mechanism. The idea of 
circumferentially actuated compliant mechanism was 
reported in [13]. The authors used the mechanism to 
design a pipe-crawling robot with circumferential 
actuation provided by Shape Memory Alloy (SMA) 
wires. This mechanism was also adopted for endoscopic 
haptic simulator in [14]. Fig. 6 shows the earlier design 
of the compliant mechanism used in the endoscopic 
simulator. However, this mechanism is still multi-layered 
and suffers from the tilt caused by unintended out-of-
plane motions. Therefore, it requires redesign for use in 
the current endoscopic simulator.  

Some design constraints are laid out for the design of 
the compliant ring-mechanism. The mechanism should 
be able to apply a minimum force of 5 N on the 
endoscopic tube. The input torque that produces 5 N 
contact force should be within the maximum torque 
developed by the motor (~170 mN.m). It is intended that 
the overall dimensions of the mechanism should be 
similar to the size of the existing rigid-body mechanism. 
The mechanism should be capable of working with all 
the standard endoscopes. 

 
The planarity condition would ensure reduction in 

tilting of the mechanism. Fig. 7 shows the mechanism 
consisting of a polar array of four compliant mechanism 
each consisting of two flexible beams. One end of beam 
1 is fixed to the outer ring and other end is connected to 
one end of beam 2 to form the gripping pad (Point C). 
The other end of beam 2 is anchored at Point B.  The 
beam assembly is cast in a polar array with four beam 
assemblies to form a circumferentially distributed 
gripping pads. The gap between the gripping pads is 
designed to accommodate any standard size of the 
endoscope. When we rotate the mechanism the flexible 
beams move inward, applying radial load on the surface 
of the endoscope.  

 
Design of the mechanism was carried out by using 

Finite Element Analysis (FEA) simulations.  By 
observing the stress localization, the width of the beams 
used were altered to obtain the desired radial force. Based 
on the reaction forces obtained at the surface of gripping 

pads, the splines used to model the beams were altered 
until these forces complied with the prescribed design 
constraints. This iterative design methodology was 
employed to achieve the final dimensions of the 
mechanism. COMSOL Multiphysics software was used a 
FEA simulations. Fig. 8 shows the snapshot of the 
COMSOL simulation together with the boundary 
conditions. Material properties for the simulation were 
chosen to be similar to the prototype material (Vero Blue, 
E =2.5 GPa, poisons ration= 0.33). A parametric sweep 
of the prescribed rotation was given to the outer ring. 
Roller condition was applied to the circumference of the 
mechanism. The pins were anchored by constraining x 
and y motion together with the out-of-plane motion. This 
simulates the pure in-plane rotation. With the loading 
condition varying form 0 -50 N at the sensing end of the 
mechanism. The mechanism shows a nonlinear input 
stiffness that varies form 6.2 kN/m to 9.5 kN/m. The 
mechanism has an amplification factor that varies from 
0.26 to 0.602. 

 
Fig. 9 shows the fabricated mechanism. Objet 

Connex260 3D printer is used to fabricate the 
mechanism. Vero blue material supplied by the Objet is 
used for the fabrication.  Pins at point B (See Fig. 7) are 
fixedto the back plate to restrict x-y and out-of-plane 
motion. However, the mechanism shows an axial drift 

 

Fig. 7. Radially converging mechanism 

 

Fig. 8. Finite element  simulation of the compliant 
mechanism

 

Fig. 9. Fabricated mechanism together with the outer 
bearing.  
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during circumferential actuation. To restrict the axial drift 
and allow for pure circumferential motion, the 
mechanism is housed in a deep-groove ball-bearing 
assemble. The outer race of the mechanism is fixed to the 
front plate of the haptic device as shown in Fig. 9. The 
final realized mechanism is planar, complaint, and it has 
no axial drift. 

 
The radially foldable compliant mechanism is to be 

used for haptic application. Encoder attached to the 
motor shaft is usually employed to sense displacements. 
To facilitate this measurement, the mechanism is 
designed, such that the output displacements cause a 
rotational motion at the input side of the mechanism. 
These rotations can be sensed using the encoder attached 
to the motor. Lower and similar input and output stiffness 
give this feature to the mechanism. In a rigid-body 
mechanism, kinematic equations define the input-output 
relation for the displacement and force. However, due to 
the elastic nature of the compliant mechanism, these 
relations are not easy to derive. We employ FEA to 
obtain these relations. Fig. 10 shows the curve that 
establishes the relation between angular rotation of the 
disc and the output point on the gripping pads. 

 

IV. Control Prototyping 

RE series brushed DC motor manufactured by Maxon 
Motors, Switzerland, is used to apply torque on the radial 
mechanism. The motor is coupled to the capstan drive 
that actuates the radial compliant mechanism. After the 
amplification using a capstan drive, the system can apply 
a maximum torque of442 mN.m. Sensing device of the 
endoscope is a 1024 counts per revolution (CPR) optical 
encoder. This roughly translates to 0.35o resolution. All 
the control prototyping is done on a PC with 
MATLAB/SIMULINK and implemented on a dSPACE 
1103 control prototyping board running at 1 kHz. The 
motor produces a torque that is proportional to the 
current in the circuit. Desired current is driven through 

the motors using Maxon DC motor drives 
(www.maxonmotor.in) operating in current control mode. 

The dynamic model of the one DoF system can be 
expressed as follows[14]: 

 
2

1 1
( ) t v

m d d f m

K K
J J b

R NN
   

 
     

 
   (1) 

where mJ is the motor rotary inertia, db is the damping 

coefficient in the motor. tK , vK and R are the motor 

electrical components namely torque constant, speed 

constant, and resistance respectively.   denotes the 

angular position of the motor shaft. dJ  is the inertia of 

the rotating disc.  

Because of the compliant nature of the radial 
mechanism, the output side of the mechanism offers 
stiffness while inserting an endoscope. This stiffness is 
due to the flexible radial beams. Fig.11shows the 
stiffness offered by the four flexible beams. This 
additional stiffness is not desirable for haptic simulation. 
We compensate this stiffness using a feedforward term in 

 

Fig. 11. Stiffness offered by the flexible beams. 
 

 

Fig. 12. Block diagram of the control system. 

 

Fig. 10. Relation between angular rotation of the disc 
and the output point on the gripping pads. 
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the control loop. Fig. 12shows the block diagram of the 
control system. A Proportional Integral (PI) controller is 
developed to maintain the error e  between the desired 

force dF   and the measured force mF   to be minimum. 

The dynamics of the system from equation (1) is 
compensated for transparent haptic feedback. The 
additional stiffness due to flexible beams is also 
compensated using a look-up table.  

V. Closure 

In this paper, we presented the design and development 
of a novel compliant mechanism-based haptic device for 
simulating insertion through the throat. The main 
contributions of this paper are: 

 Fulfilling the need for throat insertion haptics in 
endoscopic simulator. 

 Design of a novel compliant radially foldable 
mechanism.  

 Initial prototyping of a haptic device to simulate 
insertion through the throat during endoscopy.  

We note that the developed device is compact and can 
apply radial force in excess of 5 N. In this work, we only 
presented the design of the compliant ring-actuator. 
Complete model of the compliant mechanism and testing 
of the prototyped device is the future course of this work. 
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Abstract— We propose a generalized virtual environ-
ment model based on fractional order derivatives for haptic
rendering. The generalized virtual environment model can
not only capture the well-known virtual environment models
consisting of linear springs and dampers, but also enable
rendering of the rheological properties viscoelastic materi-
als that exhibit viscoelastic behavior. We analyze the pas-
sivity and effective impedance properties of proposed model
and provide experimental results on real-time implementa-
tions validating the viscoelastic properties of the rendered
model.

Keywords: Haptic rendering, passivity analysis, fractional order
calculus, viscoelasticity

I. Introduction

The goal of haptic rendering is to synthetically recreate
virtual environments as close to reality as possible, while si-
multaneously ensuring safety of the interaction between the
human operator and the haptic display. The environments
to be rendered can vary widely, ranging from rigid bodies
to elastic materials, and even to fluids.

In this paper, we propose a virtual environment model
with four parameters thanks to utilization of a linear frac-
tional order element. This 4-parameter wall model can, not
only recover the classical virtual environment model of con-
sisting of springs and dampers, but also enable rendering of
realistic viscoelastic materials thanks to the fractional order
term in the model. In particular, the fractional order ele-
ment is especially useful in capturing the creep compliance
of viscoelastic materials. The passivity of this generalized
virtual wall model is analyzed and sample viscoelastic ma-
terials are rendered experimentally. A thorough analysis of
the use of fractional order controllers and the effect of frac-
tional order terms on the stability of haptic systems can be
found in [42].

The rest of the paper is organized as follows: In Sec. II
the relevant literature on haptics and fractional order con-
trol is presented. Sec. III summarizes the background ma-
terial on the fractional order calculus and control systems.
Sec. IV introduces the haptic system architecture used for
the coupled stability analysis and analyzes the passivity

∗otokatli@sabanciuniv.edu
†vpatoglu@sabanciuniv.edu

of the generalized virtual environment model introduced.
Sec. V investigates the effect of the fractional order model
on transparency by deriving the effective impedance of
the virtual environments as a function of input frequency.
Sec. VI presents experimental results collected pertaining
to rendering of viscoelastic environments with fractional or-
der virtual environment models. Finally Sec. VII concludes
the paper and discusses future works.

II. Related Work

A. Coupled Stability of Haptic Systems

A haptic system is desired to stay stable at all times, for
any user, and under any operation/grip conditions. The
presence of the human operator in the loop significantly
complicates the coupled stability analysis and controller de-
sign of haptic systems. The first and the foremost challenge
is to find a simple and reliable model for the human oper-
ator. Without a model of the human operator, determining
the coupled stability of the haptic system is not a trivial task.
Furthermore, the sampled-data nature of the haptic systems
introduces an additional challenge to the analysis.

The coupled stability analysis of haptic systems can be
loosely categorized into two different approaches. The
first approach assumes a model for the human operator and
checks for the overall stability of the system based on this
model. On the other hand, the second approach focuses on
the haptic system alone and aims at robust stability of the
haptic system for a certain, but wide, range of human oper-
ator models. Despite the conservative nature of the results
obtained, the latter approach is widely accepted as a more
robust approach in designing haptic controllers.

The early literature commonly adopted modeling the hu-
man operator approach. In these works, researchers have
assumed simple, typically 2nd order linear time invariant
(LTI), models representing the human operator in the loop.
The pioneering work on the haptic system stability has been
presented by Minsky et. al. [34], where the human opera-
tor is approximated with a second order LTI model, while
the discrete elements, the sampler and the hold, are approxi-
mated with continuous time models. Nyquist stability crite-
rion is used to determine the stability of the overall system.
In [20], Gillespie et. al. adopted a similar approach and has
shown that, the switching nature of the virtual wall and its
discrete time implementation causes energy leaks and this
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leakage may cause instability. Stability analysis methods
have also been used to study the effects of various different
aspects of a haptic system. In particular, in [19], Routh-
Hurwitz criteria is used to characterize the uncoupled sta-
bility of the haptic system, where the human operator is not
attached to the robot. A similar analysis is conducted in
[24] to investigate the effects of physical damping, time de-
lay, human operator on uncoupled stability. A Lyapunov
based approach is introduced in [16] to determine the sta-
bility of the haptic system and the effects of discretization,
quantization, time delay and Coulomb friction on the sta-
bility of haptic systems are explored.

Most of the studies on coupled stability analysis rely on
methods that do not require a specific model for the hu-
man operator. In this approach, stability is considered for
all possible human models within a certain class; there-
fore, the results obtained are generally more robust, but
also more conservative, compared to human model based
analysis. The pioneering method in this branch is based
on passivity analysis. The passivity based methods assume
that the human operator is a passive element. This widely
accepted assumption is based on [23], where it has been
shown that within the frequency range required for the hap-
tic applications, humans generally act as passive network
elements. In the teleoperation field, passivity analysis is
first applied by Anderson and Spong [2] on continuous time
models. Later, in his seminal work, Colgate introduced the
passivity theorem for sampled-data system and applied it
to haptics [12]. Without the need for a human model, the
overall haptic system is rendered passive, so that any pos-
sible instabilities that might occur are avoided. Colgate’s
theorem had a profound impact in the field, since it han-
dles the haptic system as a sampled-data system. Later,
the passivity approach is generalized for interactions with
unknown passive virtual environments through the idea of
virtual coupling [11]. Virtual coupling acts as a buffer be-
tween the virtual environment and the robot; moreover, the
parameters of the coupler are selected such that the robot-
coupler 2-port network is passive. The virtual coupler idea
is further extended in [1] with unconditional stability the-
orem for 2-port networks and to include admittance type
devices.

Several other approaches exist to ensure coupled stabil-
ity of haptic interactions. The time domain passivity ap-
proach by Hannaford and Ryu [22,41] along with its varia-
tions [25] and the bounded impedance analysis by Haddadi
and Hastrudi-Zaad [21] are among the most notable ones.

B. Fractional Order Control

Fractional order calculus has its roots in the late 17th cen-
tury, in other words, it is a peer of the celebrated calculus
with integer order derivatives and integrals. Some argue
that the idea of fractional order calculus can be found in the
letters of L’Hopital, Leibniz and Bernoulli. However, the
true development of fractional order calculus falls into the

18th and 19th centuries.
A fractional differointegral, fills the gap between the

consecutive integer order derivatives/integrals. In other
words, in terms of the differentiation/integration, deriva-
tive/integral operator is not discrete; instead, there is a
smooth transition between successive orders of differenti-
ation/integration. The idea of differentiating/integrating a
function with an arbitrary order is, at first sight, counter-
intuitive, but it is a phenomenon that has been observed in
nature. For instance, modeling viscoelastic materials us-
ing fractional order calculus is known to yield better results
than modeling these materials with integer order calculus.
In [4], it has been shown that using fractional order models
can significantly reduce the degree of the model. In [14], a
fractional order model is proposed for red blood cells.

Fractional order control has also found wide applications
in the field of robotics and controls. A fractional order
controller, called CRONE, can be designed to exhibit iso-
damping behavior, even if the parameters of the system are
changed significantly [38]. This control method has been
successfully implemented in industrial applications, such
as in car suspensions. A fractional order counterpart of
the reputable PID controller is also commonly employed in
motion control applications [40]. Tilted integral derivative
(TID) is another commonly used fractional calculus based
controller [30]. A quantitative comparison of these con-
trollers with respect to their integer order counterparts can
be found in [43]. Fractional order controllers are mostly
used robust motion control [31]; however, they have been
also applied to position-force hybrid control in [18].

There exists many notable books covering fractional or-
der control [5, 29, 35, 36, 39], as well as several tuto-
rial/review papers [8, 17, 26, 27, 32].

From the point of view of this paper, the arbitrary differ-
entiation order can be interpreted as an alternative means of
adjusting impedance and dissipation characteristics of the
overall haptic system. To improve the stability robustness
of haptic devices, the conventional approach is to introduce
viscous damping, that is proportional to the first derivative
of the position signal. However, with a fractional order con-
trol approach, the dissipation can be supplied to the system
with arbitrary differentiation order. The order of differen-
tiation defines the dissipation as well as other mechanical
impedance characteristics of the fractional order mechani-
cal element. In particular, a differentiation order less than
1 results in a dissipative mechanical element that can store
potential energy, while a differentiation order greater than
1 is a dissipative element that can also store kinetic energy
[28].

III. Preliminaries

The symbol s indicates that a transfer function is in con-
tinuous time domain, whereas z indicates a discrete time
transfer function. Subscript h denotes a human operator, d
refers to the haptic device and e signifies an environment.
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Fig. 1. The sampled-data haptic system with ideal sampler and zero order
hold.

A. The Haptic System

Figure 1 presents the block diagram of the haptic system
in a sampled-data form. The human is represented with the
model φ , which is possibly nonlinear and assumed to be
passive. G(s) denotes the haptic display with m and b de-
noting the mass and physical viscous damping of the robot.
The feedback signal is chosen as the position of the robot
and it is sampled with a time period of T . H(z) represents
the model of the virtual wall that is implemented on a dig-
ital computer. Finally, the computed reaction force, F∗e is
passed through a zero-order hold and fed back to the plant.
The following two subsections elaborate on the components
of this sampled-data system.

B. The Rigid Body Model of the Robot

The haptic interface is modeled as a rigid robot and it is
assumed that the human operator firmly grasps the robot;
hence, xh = xd . The equations of motion for this system
can be given as

mẍh +bẋh = fh + fe (1)

The corresponding transfer function of the haptic display
from force to velocity in continuous time is

G(s) =
1

ms+b
(2)

C. The Virtual Environment

The aim of this paper to use a generalized model for vir-
tual environment that is capable of representing viscoelas-
tic materials as commonly modeled in the literature [6]. An
important feature of this model is the employment of frac-
tional order derivative.

H(s) =
K +Bsµ

1+asµ
(3)

In this virtual environment model, K and B are respec-
tively the elastic and viscous elements of the virtual en-
vironment. The denominator of the virtual environment
model is related to the stress relaxation of the viscoelas-
tic element. The use of fractional order derivative in the

model results in a generalization of the classical mechani-
cal model of viscoelastic materials and power-law creep can
be captured by such fractional order terms.

Throughout the analysis, the velocity of the robot is ap-
proximated using the backward difference method. Al-
though different velocity approximation methods can be
employed for discrete time implementations of the virtual
environment, the finite difference approach is chosen due
to its simplicity. Moreover, since this approach has been
extensively used in the literature, this choice enables a com-
parison of the performance for integer and fractional order
models. From this point of view, the discretized generalized
virtual environment model reads as

H(z) =
K +B

(
1−z−1

T

)µ

1+a
(

1−z−1

T

)µ (4)

It is important to emphasize that in this virtual environ-
ment model, the order of the differentiator is not necessarily
an integer number. The fractional order viscoelastic models
require µ ∈ [0,1]. Due to the second law of thermodynam-
ics, only positive values of K and B are considered in the
analysis [3].

D. Passivity of the Haptic Interface

The passivity analysis of a haptic display is first analyzed
in [10]. Later in [9] the passivity condition is formalized.
Since the analysis of this paper relies on this theorem, the
theorem is restated from [12].

Theorem 1 (Passivity of a haptic interface [12]) A nec-
essary and sufficient condition for the passivity of the haptic
interface model in Figure 1 is

b >
T
2

1
1− cos(ωT )

Re
{(

1− e− jωT )H(e jωT ))
}

(5)

for 0≤ω ≤ωN , where ωN = π/T is the Nyquist frequency.
One of the important aspects of this theorem is that it ana-

lyzes a haptic system as a sampled-data system. Hence, the
adverse effects of the sample and hold elements are taken
into consideration.

E. Fractional Order Control

Fractional order calculus is a generalization of the well
known, integer order calculus and it can be visualized as a
continuous transition between two the consecutive integer
orders of differintegration. Define an operator that repre-
sents the differointegral as follows

aD
µ

t =


dµ

dtµ µ > 0
1 µ = 0

t∫
a
(dt)−µ µ < 0

(6)

331



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015

In the literature, many definitions of fractional order differ-
ointegrals exits. The most frequently used definitions are
the Grunwald-Letnikov, Riemann-Liouville and Caputo’s
definitions. Riemann-Liouville is the most frequently used
definition and is given as

aD
µ

t f (t) =
1

Γ(n−µ)

dn

dtn

t∫
a

f (τ)
(t− τ)µ−n+1 dτ (7)

for n−1 < µ < n, where Γ represents the gamma function.
Grunwald-Letnikov differointegral definition is impor-

tant, since it forms a basis for the discrete implementation

aD
µ

t f (t) = lim
h→∞

h−µ

[ t−a
h ]

∑
j=0

(−1) j
(

µ

j

)
f (t− jh) (8)

where [.] indicates the integer part of the real number. In nu-
meric implementations,

[ t−a
h

]
represents the buffer length

of the Grunwald-Letnikov fractional order derivative.
Despite the frequent use of the previous definitions, in

control systems, Caputo’s definition is preferred, since han-
dling of the initial conditions is more intuitive with this def-
inition.

aD
µ

t f (t) =
1

Γ(n−µ)

t∫
a

f (n)(τ)
(t− τ)µ−n+1 dτ

for n− 1 < µ < n. The analysis in this paper implicitly
uses the Caputo’s definition, due to its advantages in terms
of computing the Laplace transformation of functions with
fractional order differointegrals.

The properties of fractional order differointegral operator
are listed below.
• The fractional order differointegral is a linear operator.

aD
µ

t ( f (t)+g(t)) =a Dµ

t f (t)+a Dµ

t g(t)

• The fractional differointegral operator is causal. Assume
f (t) = 0 for t < 0, then aD

µ

t f (t) = 0.
• The fractional differointegral operator is shift invariant.

aD
µ

t f (t− t0) =a Dµ

t f (τ)|τ=t−t0

• If f (t) is an analytic function of t, then its derivative is
also analytic in both t and µ , where µ is the order of differ-
entiation.
• For µ ∈ Z, the result of the fractional order derivative
operator is same as the integer order one.
• Fractional order differointegral operator has semi-group
property.

aD
µ

t f (t) aD
β

t f (t) =a Dβ

t f (t) aD
µ

t f (t) =a Dµ+β

t f (t)

• Using the Caputo’s definition, the Laplace transform is
defined as

L (aD
µ

t f (t)) = sµL ( f (t))

Note that, according to all definitions, differointegration
is a nonlocal phenomena and is history-dependent. How-
ever, one can observe from the coefficients in Grunwald-
Letnikov definition that for large values of t, the role of
the history of the behaviour of the function f (t) near the
initial condition (t = a) can be neglected under mild con-
ditions. This observation serves as the basis of the short
memory principle, where one takes into account the behav-
ior of f (t) only in the recent past, that is, in the interval
[t−L, t], where L is defined as the memory length. Accord-
ing to short memory principle, fractional order differointe-
gration with initial condition at a is approximated with the
fractional order differointegration with moving initial con-
dition at t−L, where the desired level of accuracy with this
approximation can be achieved by adjusting the memory.

Just as in the integer order case, if the coefficients of
the differointegrals in a fractional order differential equa-
tion are time invariant, then the fractional system is linear
time invariant (LTI).

There exist two main approaches for discretization of
fractional order differointegration operation. The first ap-
proach is direct discretization, where the exact mathemati-
cal model of the fractional order differointegral is used for
further analysis. These direct discretization methods gen-
erally consider series expansions, such as MacLaurin se-
ries expansion, power series expansion, and continued frac-
tion expansion. In [7], direct discretization is analyzed and
polynomial approximations for arbitrary order differinte-
gration is introduced. For the indirect method, a mathe-
matical model is fitted to the frequency domain response
of the fractional order differointegral. Details of different
discretization schemes can be found in [15].

For further details of fractional order calculus, the reader
is referred to [8, 35, 37].

IV. Passivity of the Generalized Virtual Environment

Corollary 1: Consider a haptic system with a robot
model as given in (2) and a virtual environment model as
described in (4) inside the control architecture introduced
in Fig. 1, where human is modeled as passive operator. For
positive values of B and K, the overall system is passive if
the following inequality is satisfied for 0≤ ω ≤ π/T .

b>

K

 T
2 +

acos(ωT−π
2 (µ−1))

2T µ−1(1−cosωT )

...+B
2µ sinµ ωT

2
2T µ−1

 cos(ωT−π
2 (µ+1))

sin ωT
2

+a
2µ sin2µ ωT

2
T µ


1+ a2

T 2µ
+ a

T µ 2µ sinµ ωT
2 cos(ωT−π

2 µ)

(9)

Proof: A sketch of the proof is provided. The proof
of the corollary directly follows Theorem 1. Substituting in
the virtual environment model of (4) and manipulating the
resulting equations, (9) can be obtained after some tedious
manipulations. Following identities are useful during these
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mathematical manipulations:

1− e− jωT =
√

2(1− cosωT ) e− j ωT−π
2 (10)

1− cosωT = 2sin2 ωT
2

(11)

Even though the previous equation of the passivity of
haptic systems with generalized virtual environment is rel-
atively complex, following observations can be made:

Remark 1: Denominator of Eq. 9 is always positive.

Remark 2: The generalized virtual environment model
has 4 parameters, namely K, B, µ and a; therefore, it en-
ables more opportunities for passively rendering virtual en-
vironments by using different sets of parameters that result
in the similar haptic feedback. The generalized virtual en-
vironment model also enables researchers to implement un-
orthodox virtual environments such as viscoelastic materi-
als. These fractional order mathematical models are espe-
cially useful for modeling biological materials.

Remark 3: By choosing a= 0, a familiar virtual environ-
ment model with fractional order damping can be obtained.
The passivity condition for the haptic system with this vir-
tual environment model becomes

b >
KT
2

+B
(

T
2

)1−µ

(12)

Remark 4: By choosing a = 0 and µ = 1, the virtual en-
vironment model used in [12] can be reached. Manipulat-
ing (9) with these values, one can recover the worst case
condition as proposed in [12]

b >
KT
2

+B (13)

V. Effective Impedance of the Fractional Order Virtual
Environment

Section IV analyses the effect of using a fractional or-
der virtual environment model on the passivity passivity
characteristics of the haptic rendering. In this section,
we investigate the effect of the fractional order model on
transparency of haptic rendering by studying the effective
impedance of the virtual environments as a function of in-
put frequency, as proposed in [13]. This analysis not only
reveals how a fractional order virtual wall behaves in the
frequency range up to the Nyquist frequency, but also may
help decide on a proper differentiation order for a given
task.

In order to perform the effective impedance analysis on
the virtual environment with fractional order model, the
definitions of effective stiffness (ES) and effective damping

1) End Effector

2) Quadrature
     Encoder
     (500 qc/inches)

3) Voice Coil Actuator
(Fpeak = 31 N)

1

2

3

Fig. 2. Single degree of freedom haptic display based on a voice coil
actuator

(ED) are adjusted for position feedback as

ES(ω) = ℜ
+{H(e jωT )} (14)

ED(ω) =
1
ω

ℑ
+{H(e jωT )} (15)

For the virtual environment model given in Eq. 4, the
effective stiffness and damping are read as

ES(ω) =
K +Kā2µ sinµ ωT

2 cos ωT
2 µ

D
. . .

+
B̄2µ sinµ ωT

2 cos ωT−π

2 µ + B̄ā22µ sin2µ ωT
2

D
(16)

ED(ω) =
1
ω

Kā2µ sinµ ωT
2 sin ωT−π

2 µ

D
. . .

−
B̄2µ sinµ ωT

2 sin ωT−π

2 µ

D
(17)

where B̄=B/T µ , ā= a/T µ , D= 1+ ā2(2(1− cosωT ))µ +

2ā
√

2(1− cosωT )
µ

cos ωT−π

2 µ .

VI. Experimental Results

In the experiments, a single degree of freedom haptic dis-
play, shown in Fig. 2, is used. This haptic system consists
of a linear voice coil actuator with a peak force of 31 N
and a 500 counts/inch linear optical encoder mounted on
the actuator.

The experiments are conducted on a Windows PC with
2.6 GHz Intel i7 CPU and 12 GB RAM installed. The
real-time data acquisition is handled by Quanser Q8 I/O
card. The programming environment is Matlab/Simulink
with Quarc. The controllers are implemented in (simulated)
real-time with one of the CPU cores as target, thanks to the
real-time Windows kernel extensions of Quarc.

Tissue of mammals is known to inherit fractional order
dynamics and exhibit viscoelastic behaviour. Frequently,
these tissues are modeled using combinations of integer or-
der elastic and viscous elements. Although these combi-
nations can be found as adequate model of a tissue, some
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Fig. 3. Analytic solution of the SLS viscoelastic model and experimental
data capturing creep compliance of the human prostate tissue

important phenomenon, such as time dependent stress re-
laxation cannot be captured with integer order viscoelas-
tic model. Hence, enhanced versions of these viscoelastic
models include fractional order differointegrals. An exam-
ple of such model, standard linear solid (SLS) model, is
introduced in Eq. 4.

Zhang et. al. have shown that fractional order SLS model
can be used to faithfully model human prostate tissue [44].
Using experimental data, they have chosen the parameters
of the SLS model to minimize the modeling errors. The
resulting mathematical model for a healthy prostate tissue
is determined as

H(s) = 3.61s0.2154 (18)

This model is capable of representing the time dependent
creep compliance property of the viscoelastic prostate tis-
sue [44]. The implementation of the fractional order deriva-
tive relies on the Grunwald-Letnikov definition, given in
Eq. 8. In this definition, as the buffer of the derivative im-
plementation approaches 0, the result converges to the exact
fractional derivative. However, a real-time implementation
cannot have an infinite buffer due its limited memory. A
finite buffer, on the other hand, has limitations on resulting
in the exact solution of the fractional order derivative.

Since the output of the haptic device is limited, during the
experiments 1/10th of the fractional order damping value is
used with the exact value of the differentiation order. There-
fore, the virtual environment rendered during the experi-
ments is H(s) = 0.361s0.2154. The real-time implementa-
tion of virtual prostate tissue is accomplished with a buffer
length of 7e4. The virtual environment is located at x = 0
and for positive values of x the system moves in free space;
on the other hand, for the negative x values, the device is
in contact with the virtual environment. For creep compli-
ance experiment, the end effector of the haptic display is
subjected to 1 N force which pushes the end effector into
the virtual environment.

Fig. 3 presents the analytic solution of the SLS viscoelas-
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Fig. 4. Effective stiffness and damping of the rendered viscoelastic virtual
environment.

tic model and experimental data collected during haptic ren-
dering of this model on the experimental setup presented
in Fig. 2. One can observe from the figure that the model
successfully captures the creep compliance of the human
prostate tissue based on the data collected and presented in
[44]. In particular, unlike a integer order elastic virtual en-
vironment where the deflection of the wall under constant
force stays constant in time, the fractional order viscoelas-
tic environment exhibits creep; therefore the amount of de-
flection increases in time. The rendered model also closely
approximates the analytical solution with an % RMS error
of 10 %. This difference is due to discrete implementation
of the controller and the limitations of the haptic interface
used for experiments.

Fig. 4 depicts the effective stiffness and damping of the
rendered viscoelastic virtual environment. It can be ob-
served from the figure that the effective damping decreases
while the effective stiffness increases as the frequency in-
creases. The frequency dependance of effective stiffness
and damping is both due to the sampling/hold effects of the
sampled data system and the fractional order elements in
the model. In particular, the sampling effects are known to
decrease effective damping as the frequency increases, due
to larger errors in velocity estimation. On the other hand,
for fractional order systems with differentiation order less
than 1, the damping response also exhibits a decaying be-
havior as a function of frequency. A similar behaviour of
impedance in viscoelastic materials is shown in [33].

VII. Conclusions and Future Works

We have proposed a virtual environment model with four
parameters that is capable of rendering viscoelastic mate-
rials thanks to the utilization of linear fractional order ele-
ments. We have analysed the passivity properties of the four
parameter model and derived a passivity criteria for such
haptic rendering virtual environments with such fractional
order elements. We have performed real-time experiments
to verify that that the model can capture the creep compli-
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ance of viscoelastic materials. We have also presented the
effective impedance of the proposed model as a function of
frequency.

Our future works include further study of transparency
properties of the rendered viscoelastic models and human
subject experiments to verify the fidelity of viscoelastic ren-
dering with respect to real tissues.
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Özet—Bu çalışmada, kürleşme sıcaklığı ve süresinin 
dokuma cam/polyester tabakalı kompozit kirişlerin 
serbest titreşim, eksenel ve yanal burkulma davranışları 
üzerine etkileri nümerik olarak incelenmiştir. Çözüm için 
ANSYS 14.5 yazılım paketinden yararlanılmıştır. Model 
doğrulaması için, literatürden bir problem alınmış ve 
literatür sonuçları ile nümerik analiz sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Doğrulamadan sonra, model bu 
çalışma için geliştirilmiştir. Kürleşme şartlarının 
kompozit kirişlerin serbest titreşim frekanslarında ve 
kritik burkulma yüklerinde etkisi olduğunu gösterilmiştir.  

Anahtar kelimeler: burkulma, kompozit, kürleşme şartları, titreşim1 
 
Abstract—In this study, the effects of curing 

temperature and time on the free vibration and buckling 
behavior of glass/polyester composite beams were 
investigated numerically. The analyses were carried out 
by using ANSYS software package. To check the 
accuracy of the finite element model, an example taken 
from the literature was analysed and the obtained results 
were compared with the reported ones. After the 
validation showed good agreement, the model was 
extended to this study. It was shown that the curing 
conditions had a significant effect on the natural 
frequencies and critical buckling loads of composite 
beams. 

Keywords: buckling, composite, curing conditions, vibration 

I. Giriş 
Kompozit malzemeler; makroskopik yapıda 

birbirinden bağımsız iki veya daha fazla malzemenin bir 
araya gelmesiyle oluşurlar. Kompozit malzemeler diğer 
geleneksel malzemelere göre yüksek mukavemet, rijitlik, 
yorulma ve darbe dayanımı, ısıl iletkenlik, korozyon 
direnci gibi birçok avantaja sahiptir. Bu nedenle özellikle 
1940-2040 yıllarını kapsayan yüzyıl, kompozit 
malzemelerin uçak, uzay ve otomotiv gibi farklı 
endüstrilerde kullanılmaya başlandığı ve diğer 
malzemelerin daha geri planda kaldığı bir dönem 
olmuştur [1].  

Uçak endüstrisi uçakların rijitliğini ve bileşenlerin 
mukavemetini azaltmadan toplam ağırlığı azaltma 
yollarını sürekli olarak aramaktadır. Bu da geleneksel 

                                                            
* bertanbeylergil@iyte.edu.tr 

metal alaşımların kompozit malzemelerin değiştirmesiyle 
mümkündür. Bu malzemelerin maliyeti daha yüksek gibi 
görünse de montajda kullanılan parça sayısının 
azaltılması ve yakıt maliyetlerindeki düşüşler bu seçeneği 
daha cazip hale getirir. Ticari bir uçağın ağırlığının 1 
pound azaltılması (0.453 kg) yılda 360 gal (1360 litre) 
yakıt tasarrufu sağlar. Bir ticari uçağın toplam çalışma 
maliyetinin %25’nin yakıt sarfiyatı olduğu göz önüne 
alınırsa bu önemli bir avantajdır [2]. 

Kompozitler, (a) fiber takviyeli kompozitler, (b) 
tabakalı kompozitler ve (c) tanecikli kompozitler olmak 
üzere üç ana grupta sınıflandırılabilir. Fiber takviyeli 
kompozitler için çeşitli üretim yöntemi mevcuttur. 
Bunlardan en çok kullanılanları [3, 4]; 

 Elle yatırma metodu 
 Püskürtme yöntemi 
 Sürekli kalıplama 
 Elyaf sarma yöntemi 
 Santrifüj kalıplama 
 Torba ile kalıplama 
 Kapalı döküm yöntemi 

İstenilen özelliklere sahip kompozit malzeme üretmek 
için uygun üretim yöntemi ve bu yönteme ait üretim 
parametrelerini doğru seçmek çok önemlidir. Literatürde, 
üretim parametrelerinin kompozit malzemelerin mekanik 
davranışları üzerine etkilerini inceleyen birçok çalışma 
mevcuttur. İpek [5] cam elyaf takviyeli kestamid matrisli 
kompozitlerde üretim parametrelerinin mekanik 
özelliklere etkisini incelemişlerdir.Lee and Springer [6] 
kürleşme sıcaklığının  grafit/epoksi tabakalı 
kompozitlerin mekanik özellikleri üzerine etkisini 
incelemiştir. Gernaat [7] kürleşme sıcaklığının karbon 
kompozitlerin tabakalar-arası kayma ve basma 
mukavemetine etkisini incelemişlerdir. Kashani [8] 
kürleşme sıcaklığının prepreg kompozitlerin jelleşme 
süresi, camsı geçiş sıcaklığı (Tg) , depolama modülü  gibi 
özelliklerine etkisini incelemiştir. Koushyar [9] farklı 
kürlenme sıcaklığı, basınç ve süresinin, karbon/epoksi 
tabakalı kompozitlerin porozite ve mekanik davranışları 
üzerine etkisini incelemiştir. Olofsson [10] cam/epoksi 
kompozitlerde farklı kürlenme sıcaklıklarının, 
malzemenin öz ısı ve termal iletkenlik katsayısına 
etkisini incelemiştir. Huang ve Talreja [11] kompozit 
malzemelerdeki üretim nedeniyle oluşan boşluk ile 
mekanik özellikler arasında bir ilişki bulmaya 
çalışmışlardır. 
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Bu çalışmada, kürleşme sıcaklığı ve süresinin dokuma 
cam/polyester tabakalı kompozit kirişlerin serbest 
titreşim, eksenel ve yanal burkulma davranışları 
üzerineetkileri incelenmiştir. Model doğrulaması için, 
literatürden bir problem alınmış ve literatür sonuçları ile 
nümerik analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.  Daha sonra, 
model bu çalışma için geliştirilmiştir. 

II. Sayısal doğrulama 
Bu bölümde, boyutları L=400 mm,  genişlik W= 40 

mm ve kalınlığı t=3.2 mm olan [0/90]2s tabaka dizilişine 
sahip kompozit kirişin serbest titreşim frekansları 
belirlenmiştir. Kompozit kirişin geometrisi Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Kompozit malzemenin mekanik özellikleri 
E1=46.20 GPa, E2= E3=14.70 GPa, G12=G13=5.35 GPa, 
G23=5.22 GPa, v12=v13=0.31, v23=0.41 ve ρ=2040 
kg/m3’dür. Burada, (1) indisi fiber yönünü, (2) ise fibere 
dik yönü göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil. 1. Kompozit kiriş geometrisi 

 
Problemin sonlu elemanlar modellemesi ve uygulanan 

sınır şartları Şekil 2’de gösterilmiştir. Çözüm için 1792 
düğüm noktası ve 1651 eleman kullanılmıştır. Şekil 3’de 
ilk dört düzlem dışı eğilme mod yapıları gösterilmiştir. 
Tablo 1’de literatür sonuçları ile analiz sonuçları 
arasındaki kıyaslama gösterilmiştir. Tablo 1’de 
görüldüğü gibi, sonuçlar oldukça uyumludur. 

 

 

 
Şekil. 2. Kompozit kirişin serbest titreşim mod yapıları (a) 1. mod, (b) 

2. mod, (c) 3. Mod ve (d) 4.mod 

 

 

 

 
Şekil. 3. Kompozit kirişin serbest titreşim mod yapıları (a) 1. mod, 

(b) 2. mod, (c) 3. Mod ve (d) 4.mod 
 

 
1. mod 

(Hz) 
2. mod 

(Hz) 
3. mod 

(Hz) 
4. mod 

(Hz) 

Euler-Bernoulli kiriş teorisi [12, 13] 13.70 85.80 240.30 470.70 

Timoshenko kiriş teorisi [12, 13] 13.70 85.70 240.00 469.50 

Bu çalışma 13.708 85.855 240.22 470.30 
TABLO 1. Kompozit kirişin düzlem-dışı serbest titreşim frekansları 

L=400 mm 

W
=4

0 
m

m
 

t 

x 

y 
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III. Problemin tanımlanması 
 Boyutları 200 mm (L) x 20 mm (W) x 2.4 mm (t) olan 

12tabakadan oluşan düz dokuma cam/polyester kompozit 
kiriş için analizler gerçekleştirilmiştir. Her tabaka 
kalınlığı birbirine eşit ve 0.2 mm olarak alınmıştır. Tablo 
2’de farklı kürleşme sıcaklığı ve süreleri için dokuma tipi 
cam/polyester kompozitlerin elastisite ve kayma modülü 
değerleri verilmiştir. Bu değerler nümerik analizlerde 
kullanılmıştır. Literatüre uygun olarak υ12=0.25 ve 
yoğunluk ρ=1650 kg/m3 olarak kabul edilmiştir. 
(E3=0.6E1, G13=G23=0.6G12, v13=v23=0.6v12) 

Titreşim analizlerinde ankastre-serbest ve ankastre 
ankastre sınır şartı uygulanmıştır.  

Eksenel burkulma analizleri için bir uç ankastre, diğer 
uç y ve z yönünde hareketi kısıtlayacak şekilde 
sınırlandırılmıştır. Serbest uca x yönünde birim yük 
verilmiştir.  

Yanal burkulma analizlerinde ise ankastre-serbest sınır 
şartı uygulanmıştır. Serbest uca -y yönünde birim yük 
uygulanmıştır. Yeterli eleman sayısını bulmak için 
yakınsama testleri yapılmıştır. Modeller, 1792 düğüm 
noktası ve 1651 eleman kullanılarak oluşturulmuştur. 
 

  Kürleşme sıcaklığı (oC) 

Kürleşme süresi  
(dakika) 50oC 70oC 90oC 

E1 (GPa) 

20  

30.168 32.197 30.985 
E2 (GPa) 19.915 28.023 24.344 
G12 (GPa) 2.750 3.053 2.850 
E1 (GPa) 

40  

30.986 32.861 32.108 
E2 (GPa) 22.389 28.886 27.708 
G12 (GPa) 3.220 3.643 3.311 
E1 (GPa) 

60  

30.324 31.539 31.267 
E2 (GPa) 20.867 28.311 26.786 
G12 (GPa) 2.846 3.407 3.112 
TABLO 2. Düz dokuma cam/epoksi kompozitin farklı kürleşme 

sıcaklığı ve süreleri için mekanik özellikleri [14] 

IV. Bulgular ve tartışma 
Şekil 4’de kürleşme sıcaklığı ve süresinin eğilme 
titreşimi doğal frekanslarına etkisi gösterilmiştir. Şekilde 
görüldüğü gibi, kürleşme süresi 20dk’dan 40dk’ya 
çıkarıldığında doğal frekanslarda bir artış 
gözlemlenmiştir. Bu artış, 2. ve 3. Mod doğal frekans 
değerlerinde daha belirgin olarak gözlemlenmiştir. 
Kürleşme süresi 40dk’dan 60dk’ya çıkarıldığında ise 
frekans değerlerinde bir azalma görülmüştür. Doğal 
frekans değerleri, 70oC kürleşme sıcaklığı için 
maksimum değerlerini almaktadır. Minumum frekans 
değerleri kürleşme sıcaklığı 50oC olduğunda elde 
edilmiştir. Frekans değerleri 70oC’den 90oC’ye, 90oC’den 
50oC’ye azalma göstermektedir. Ankastre-ankastre sınır 
şartı için de aynı davranış gözlemlenmiş ve frekans 
değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şekil. 4. Kürleşme sıcaklığı ve süresinin serbest titreşim 

frekanslarına etkisi (a) 1. Mod, (b) 2. Mod ve (c)  3. Mod 
 (Ankastre-serbest) 
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TABLO 3. Farklı kürleşme sıcaklığı ve süreleri için doğal frekans 
değerleri (Ankastre-ankastre) 

 
Şekil 5’de kürleşme sıcaklığı ve süresinin kompozit 
kirişin eksenel burkulma yüküne etkisi gösterilmiştir. 
Şekilde görüldüğü gibi, en düşük burkulma yükü 20dk 
kürleşme süresi ve 50oC kürleşme sıcaklığında meydana 
gelmiştir. 20dk’dan 40dk’ya çıkarıldığında burkulma 
yüklerinde bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, %10 
mertebesindedir. Eksenel burkulma yük değerleri 
kürleşme sıcaklığı 70oC’den 90oC’ye, 90oC’den 50oC’ye 
doğru azalma göstermektedir. Şekil 6’da eksenel 
burkulmaya maruz kalmış kompozit kiriş gösterilmiştir. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Şekil. 5. Kürleşme sıcaklığı ve süresinin eksenel burkulma yüküne 
etkisi 

 

 
Şekil. 6. Eksenel burkulmada kompozit kiriş 

Şekil 7’da kürleşme sıcaklığı ve süresinin kompozit 
kirişin yanal burkulma yüküne etkisi gösterilmiştir. 
Eksenel burkulmada olduğu gibi, en düşük burkulma 
yükü 20dk kürleşme süresi ve 50oC kürleşme sıcaklığında 
meydana gelmiştir. 20dk’dan 40dk’ya çıkarıldığında 
burkulma yüklerinde bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, 
%21 mertebesindedir. Maksimum burkulma yükü 40 dk 
kürleşme süresi ve 70oC kürleşme sıcaklığında elde 
edilmiştir.  Yanal burkulma yük değerleri kürleşme 
sıcaklığı 70oC’den 90oC’ye, 90oC’den 50oC’ye doğru 
azalma göstermektedir. Şekil 8’de yanal burkulmaya 
maruz kalmış kompozit kiriş gösterilmiştir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Şekil. 7. Kürleşme sıcaklığı ve süresinin yanal burkulma yüküne 

etkisi 
 

 
Şekil. 8. Yanal burkulmada kompozit kiriş 

 

V. Sonuçlar 
Yapılan nümerik çalışmalardan aşağıdaki sonuçlar 

elde edilmiştir; 
 Kürleşme sıcaklığı ve süresi serbest titreşim 

frekans değerlerini etkilemektedir. 
 Kürleşme sıcaklığına ve süresine göre eksenel 

ve yanal burkulma yükleri sırasıyla %10 ve %21 
mertebesinde değişim göstermekdir. 

  Kürleşme sıcaklığı (oC) 

Kürleşme süresi  
(dakika) 50oC 70oC 90oC 

1.mod (Hz) 
20 262.88 271.81 266.53 

40 266.73 274.92 271.60 

60 263.64 269.30 267.95 

2.mod (Hz) 
20 719.1 743.73 729.11 

40 730.29 753.03 743.59 

60 721.33 737.51 733.41 

3.mod (Hz) 
20 1396.1 1444.4 1415.6 

40 1419.5 1464.5 1445.2 

60 1400.8 1434.0 1425.0 
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Savunma Sanayii'nde Merkezi Gereksinim Yönetimi ve Lojistik 

Desteklenebilirlik 
 

 A. Güray Pehlivanoğlu* 
TÜBİTAK SAGE 

Ankara 
 
 

Özet— Savunma Sanayii için geliştirilen karmaşık 
kara, hava ve deniz sistemlerinin seri üretim aşamasında 
lojistik desteklenebilirlik hususu ön plana çıkmaktadır. 
Bu tip karmaşık sistemleri oluşturan alt sistemlerin ömür, 
arıza vb. nedenlerle değiştirilmeleri veya tamir 
edilmeleri ihtiyacı da lojistik desteklenebilirlik altında ele 
alınmaktadır. Fakat bu noktada, envantere giren 
birbirinden farklı sistemlerin çok sayıdaki farklı alt 
sistemi ile başa çıkma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, bu tip zorlukları azaltarak lojistik 
desteklenebilirliği artıracak ve projelerin geliştirme 
aşamasındaki süre, maliyet ve işgücü kısıtlarını 
rahatlatacak bir yöntemin ortaya konmasıdır. Bildiride, 
merkezi bir idare tarafından yapılabilecek gereksinim 
yönetimi şeklinde önerilen bu yöntemin uygulanışına ve 
sonucunda elde edilebilecek faydalara yönelik bilgiler 
verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sistem Mühendisliği, gereksinim yönetimi, 
lojistik 

 
Abstract—Logistics supportability subject comes into 

prominence in the serial production phase of complex 
land, air and naval systems developed for the defence 
industry. The need for the change or repair of subsystems 
in such complex systems due to life, defect, etc. reasons 
can also be considered under the logistics supportability. 
But at that point, the necessity arises to cope with the 
numerous different subsystems of different systems  in the 
inventory. The aim of this study is to introduce a method 
which improves the logistics supportability by lessening 
such difficulties and relieves the duration, cost and 
workload constraints in the development phase of the 
projects. In the paper, some information about the 
application and the resulting benefits of this method, 
proposed as the requirements management which can be 
conducted by a central authority, is given. 

Keywords: Systems Engineering, requirements management, 
logistics 

I Giriş1 

Sistem Mühendisliği, pek çok alt sistemden oluşan 
karmaşık sistemlerin geliştirilmesinde uzun zamandan 
beri uygulanmaktadır. Buna göre Sistem Mühendisliği, 
tank veya karadan atılan füze gibi kara, uçak veya 
havadan atılan füze gibi hava, gemi veya denizden atılan 

                                                            
* guray.pehlivanoglu@tubitak.gov.tr 

füze gibi deniz sistemlerinin geliştirilmesinde kilit rol 
oynamaktadır. Sistem Mühendisliği'nin en önemli 
uygulamalarından biri de gereksinim yönetimidir. 
Halihazırda, sistem geliştirme sorumluluğunu üstlenen 
yüklenici tarafından yapılan gereksinim yönetimi ile, 
sistemin veya alt sistemlerin geliştirilmesine temel teşkil 
eden gereksinimlerin nereden kaynaklandığı ve nasıl 
doğrulanacakları sistematik olarak takip edilmektedir. 

Projelerin geliştirme aşamasında performans, arayüz 
ve çevre koşulu gibi gereksinimlerin üzerinde daha çok 
durulduğu bilinmektedir. Fakat geliştirme fazı 
tamamlanıp tüm bu gereksinimlerin doğrulanması 
sonrasında başlayan seri üretim aşamasında, güvenilirlik 
ve lojistik gibi gereksinimler daha önemli hale 
gelebilmektedir.  

Sistemi oluşturan alt sistemlerin bakım ve değişim 
usüllerinin tanımlanması en önemli lojistik 
gereksinimlerdendir. Fakat, farklı sistemleri oluşturan 
çok sayıdaki farklı alt sistem için bu usüllerin anlaşılması 
ve işletilmesi kullanıcı tarafında önemli zorluklar 
oluşturabilmektedir. Mümkün olan durumlarda farklı 
sistemler altında aynı veya benzer alt sistemlerin 
kullanılması, lojistik desteklenebilirlik anlamında büyük 
kolaylıklar sağlayacaktır. Ayrıca bu durum, geliştirme 
projelerinin süre, maliyet ve işgücü etkin bir şekilde 
yürütülmesi için de önem taşımaktadır.  

Bu bildiride, merkezi bir idare tarafından yapılabilecek 
gereksinim yönetimi ile yukarıda açıklanan imkanların 
elde edilebilir olduğu gösterilmekte ve bu durum 
örneklerle açıklanarak sonuçları hakkında bilgiler 
verilmektedir. 

II. Yöntem ve Uygulamalar 

Bu kısımda, merkezi gereksinim yönetiminin hangi 
şekillerde uygulanabileceği örnekler üzerinden 
açıklanmakta ve elde edilebilecek faydalar hakkında 
bilgiler verilmektedir. 

Kullanıcısının Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri olduğu 
üç farklı füze geliştirme projesinin, farklı yükleniciler 
tarafından yürütülmekte olduğunu varsayalım. Üç 
yüklenicinin, geliştirmekte oldukları sistemlere ait alt 
sistem gereksinimlerini kendi veritabanlarında tuttuğu ve 
bu gereksinimlerin merkezi bir idare tarafından 
yönetilmediği durum  Şekil 1 ile gösterilmektedir. Şekil 
1'den de anlaşılabileceği gibi, bu üç sistem ve alt 
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sistemleri arasında sistematik bir ilişki kurma imkanı 
bulunmamaktadır. 

 

 

Karadan Atılan Füze
Sistem Gereksinimleri

Alt Sistem-1 
Gereksinimleri

Alt Sistem-2 
Gereksinimleri

Alt Sistem-n 
Gereksinimleri

Havadan Atılan Füze
Sistem Gereksinimleri

Alt Sistem-1 
Gereksinimleri

Alt Sistem-2 
Gereksinimleri

Alt Sistem-n 
Gereksinimleri

Denizden Atılan Füze
Sistem Gereksinimleri

Alt Sistem-1 
Gereksinimleri

Alt Sistem-2 
Gereksinimleri

Alt Sistem-n 
Gereksinimleri

 
Şekil. 1. Merkezi gereksinim yönetiminin uygulanmadığı durum 

 

Şekil 2 ise bu üç yükleniciye ait gereksinimlerin merkezi 
bir idare tarafından yönetildiği durumu ifade etmektedir. 
Böylece, farklı sistemlerin alt sistemlerinin ihtiyaçlarının 
karşılaştırılması ve mümkün olan durumlarda ortak alt 
sistem kullanılması mümkün olabilecektir. Şekil 2'de 

gösterildiği gibi bu yöntem ile hem mevcut projelerin 
kendi aralarındaki alt sistem paylaşımları yapılabilmekte 
hem de mevcut projelerin daha önce tamamlanmış ve 
merkezi idare veritabanında gereksinimleri yer alan alt 
sistemler ile desteklenmeleri sağlanabilmektedir.  

 

Karadan Atılan Füze
Sistem Gereksinimleri

Alt Sistem-1 
Gereksinimleri

Alt Sistem-2 
Gereksinimleri

Havadan Atılan Füze
Sistem Gereksinimleri

Alt Sistem-1 
Gereksinimleri

Alt Sistem-2 
Gereksinimleri

Denizden Atılan Füze
Sistem Gereksinimleri

Alt Sistem-1 
Gereksinimleri

Alt Sistem-2 
Gereksinimleri

MERKEZİ GEREKSİNİM YÖNETİMİ İDARESİ

DAHA ÖNCE GELİŞTİRİLMİŞ ALT SİSTEMLER İÇİN GEREKSİNİM VERİTABANI

 
Şekil. 2. Merkezi gereksinim yönetiminin uygulandığı durum 
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Yukarıda açıklandığı şekliyle basit görünen bu çaba, 
aslında dikkatli ve önemli derecede işgücü gerektiren bir 
çalışmayı gerektirmektedir. Fakat merkezi gereksinim 
yönetimi uygulanmasının kazançlarının, bu uğraşıya 
fazlasıyla değeceği değerlendirilmektedir. 

Herhangi bir alt sistemin başka bir sistem altında 
kullanılabilirliğini belirleyen en önemli etkenler 
performans, arayüz ve çevre koşulu gereksinimlerinin 
uyumluluğudur. Bu bilgi ışığında, merkezi gereksinim 
yönetiminin temel olarak iki şekilde uygulanabileceği 
değerlendirilmektedir. Bu uygulama şekillerinin 
açıklanmasında örnek olarak kullanılacak alt sistemimiz 
Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) olsun. Daha önce üç 
projede farklı ANS geliştirildiğini ve bunların 
performans, arayüz ve çevre koşulu gereksinimlerinin 
merkezi bir gereksinim yönetimi havuzunda toplandığını 
varsayalım. 

Birinci uygulama şeklinde; yeni başlayan bir 
geliştirme projesinin sistem tasarımı aşamasının 
tamamlandığını, yani sistemin temel gereksinimlerinin 
belirlendiğini ve sistemde hangi alt sistemlerin 
kullanılacağının netleştiğini düşünelim. Bu aşamada 
yapılan Sistem Gereksinimleri Gözden Geçirme 
toplantısında Yüklenici ile İdare bir araya gelmektedir. 
İdare, sistem tasarımını anladıktan sonra, daha önce 
geliştirilmiş olan üç ANS'den iki tanesinin bu sistem için 
alternatif olabileceğini değerlendirmiş olsun. İdare, bu 
noktada, bu iki ANS'nin performans, arayüz ve çevre 
koşulu gereksinimlerini Yüklenici ile paylaşıp bu 
ürünlerin kullanım durumunun incelenmesini talep 
edebilecektir. Yapılacak inceleme ve değerlendirme 
çalışması sonucunda, bu ANS'lerden bir tanesinin aynen 
veya küçük bazı değişikliklerle kullanılabileceği ortaya 
çıkabilecektir. Bu yöntem, "Yüklenici Temelli Merkezi 
Gereksinim Yönetimi" şeklinde ifade edilebilir. 

İkinci uygulama şeklinde; yeni başlayan geliştirme 
projesinin sistem tasarımı aşaması tamamlanmış, ön 
tasarım aşaması devam ediyor olsun. Ön tasarım 
aşamasının başlarında alt sistem şartnamelerinin 
Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare'ye teslim 
edildiğini düşünelim. Bu aşamada İdare, merkezi 
gereksinim yönetimi havuzundaki ANS gereksinimleri ile 
mevcut ANS gereksinimlerini karşılaştırarak ürünler 
arasında ortaklanabilirliği değerlendirebilir, bu konuda 
gerekirse Yüklenici'nin de desteğini alarak karar 
verebilir. Bu yöntem de "İdare Temelli Merkezi 
Gereksinim Yönetimi" şeklinde isimlendirilebilir. 

Üçüncü bir alternatif uygulama şekli ise; İdare'nin 
geliştirme projesi başlangıcında Yüklenici'ye kendi 
havuzundaki alt sistemlerden hangilerini kullanması 
gerektiğini belirtmesi şeklinde olabilir. Fakat bu 
yöntemin, sistem geliştirme esnekliğini önemli derecede 
kısıtlayacağı değerlendirilmektedir. 

Merkezi gereksinim yönetiminin uygulanmaması 
durumunda ise, Yüklenici tarafında daha önce yurt içinde 
geliştirilmiş ANS’ler hakkında bir bilgi bulunmayacaktır. 

Bu durum, proje için yeni bir ANS geliştirilmesi 
çabasının harcanmasına ve ülke kaynaklarının verimli 
kullanılmamasına neden olabilecektir. 

Alt sistemlerin ortaklanma çalışmasının yukarıda da 
belirtildiği gibi öncelikle performans, arayüz ve çevre 
koşulu gereksinimleri temel alınarak yürütülmesi 
anlamlıdır. Fakat burada bir sonuç alındıktan sonra 
güvenilirlik vb. diğer gereksinimlerinin de kontrol 
edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Yukarıdaki temel uygulama şekillerinden hangisi 
kullanılırsa kullanılsın merkezi gereksinim yönetiminin 
önemli faydalar sağlayacağı açıktır. Yine bahsedildiği 
gibi herhangi bir alt sistem birebir ortaklanmayıp, 
üzerinde ufak bazı arayüz vb. değişiklikler yapılarak bile 
kullanılsa önemli kazanımlar elde edilecektir. Kısacası bu 
yöntem, hem Yüklenici'nin ilgili alt sistem için yapacağı 
tasarım ve entegrasyon faaliyetlerini önemli ölçüde 
azaltarak süre, maliyet ve işgücü kazancı sağlayacak, 
hem de sistemin seri üretimi aşamasında kullanıcıya 
büyük lojistik kolaylıklar getirecektir. 

Farklı yükleniciler tarafından geliştirilmiş veya 
geliştirilmekte olan alt sistemlerin gereksinimlerinin 
sistematik olarak incelenip, bunların farklı sistemlerde 
kullanılmasının sağlanması anlamında yurt içi Savunma 
Sanayii’nde mevcut bir uygulama bilinmemektedir. Diğer 
taraftan, bu yaklaşımın bazı uygulama örneklerine 
Amerikan mühimmatlarında rastlanmaktadır. ABD 
tarafından geliştirilen bazı mühimmatlarda, daha önce 
geliştirilmiş mühimmatların alt sistemlerinin olduğu gibi 
veya bazı küçük değişiklikler ile kullanıldığı 
görülmektedir. Bu yöntemin, ilgili mühimmatların 
geliştirilmesinde sağladığı süre, maliyet ve işgücü 
kazancı bilgileri, mühimmat sistemlerinin gizliliğinden 
dolayı açık kaynaklardan elde edilememekte ve sayısal 
olarak sunulamamaktadır. Aşağıda bazı örnekleri verilen 
bu mühimmatlarda ortaklaşa kullanılan bazı alt 
sistemlerin farklı firmalar tarafından geliştirildikleri de 
göz önüne alındığında, ABD'de merkezi idare temelli bir 
gereksinim yönetimi yönteminin uygulandığı izlenimi 
oluşmaktadır. Diğer taraftan, dünyada bu yöntemin 
uygulanması konusunda kapsamlı ve net bir bilgi 
bulunamamıştır. 

1990 yılında hizmete giren AGM-84E SLAM (Surface 
Land Attack Missile) füzesi; gövdesini, turbojet 
motorunu ve harp başlığını 1984 yılında hizmete giren 
AGM-84D Harpoon'dan, arayıcısını 1983 yılında hizmete 
giren AGM-65D Maverick'ten, veribağını ise 1967 
yılında hizmete giren AGM-62 Walleye'dan almıştır [1] 
(Şekil 3). 
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Şekil. 3. AGM-84E SLAM [2] 

 
2000 yılında üretilmeye başlanan AGM-158A JASSM 

(Joint Air-to-Surface Standoff Missile) füzesi; turbojet 
motorunu 1990 yılında hizmete giren AGM-84E 
SLAM'den ve ANS'sini / Küresel Konumlama Sistemi'ni 
(KKS) 1997 yılında hizmete giren JDAM'dan (Joint 
Direct Attack Munition) almış, arayıcısı ise 1996 yılında 
hizmete giren FGM-148 Javelin'den adapte edilmiştir [3]. 
(Şekil 4). 

 

 
Şekil. 4. AGM-158 JASSM [4] 

 
2001 yılında hizmete giren AGM-84H SLAM-ER 

füzesi; güdüm sistemini, yakıt tankını, turbojet motorunu 
ve arka kontrol yüzeylerini 1990 yılında hizmete giren 
AGM-84E SLAM'den almış, kanatları 1983 yılında 
hizmete giren Tomahawk'tan ve harp başlığı 1993 yılında 
hizmete giren Tomahawk Block III'ten adapte edilmiştir 
[1] (Şekil 5). 

 

 
Şekil. 5. AGM-84H SLAM-ER [5] 

 
2011 yılında hizmete giren Harpoon Block II füzesi; 

ataletsel ölçüm birimini 1997 yılında hizmete giren 
JDAM'dan (Joint Direct Attack Munition), yazılımını, 
görev bilgisayarını, KKS alıcısını ve antenini ise 2001 
yılında hizmete giren AGM-84H SLAM-ER'dan almıştır 
[6] (Şekil 6). 

 

 
Şekil. 6. Harpoon Block II [7] 
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III. Sonuç 

Alt sistemlerin farklı sistemler arasında 
ortaklanmasının, başta kullanıcı açısından lojistik 
desteklenebilirlik olmak üzere, geliştirme projelerinin 
süre, maliyet ve işgücü etkinliğini iyileştirmesi 
anlamında da önemli katkılar sağlayacağı açıktır. 

Savunma Sanayii için çalışan herhangi bir 
firma/kurum tarafından geliştirilen bir sistemin farklı 
varyantlarında aynı veya benzer alt sistemler kullanılıyor 
olması alışılageldik bir durumdur. Diğer taraftan, 
herhangi bir firma/kurum veya farklı firmalar/kurumlar 
tarafından, farklı veya yakın zamanlarda 
geliştirilmiş/geliştirilmekte olan alt sistemlerin 
ortaklaştırılabilirliğinin sistematik bir şekilde incelenmesi 
ve buna göre karar verilebilmesi için bir yöntem ortaya 
konması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bildiride bu yöntem merkezi bir idare tarafından 
yapılabilecek gereksinim yönetimi şeklinde tanımlanmış 
ve bunun uygulama usülleri örneklerle açıklanmıştır. 
Ayrıca konunun öneminin vurgulanması için, farklı 
sistemlerde ortak alt sistem kullanımı yaklaşımının 
Amerikan sistemlerinde yaygın olarak kullanıldığı, 
bilinen bazı örnekler üzerinden gösterilmiştir. 

Sonuç olarak, merkezi bir idare tarafından 
yapılabilecek gereksinim yönetiminin Savunma 
Sanayii'ne çeşitli faydalar sağlayacağı ve buna yönelik 
uygulama şeklinin detaylandırılarak işletilmeye 
alınmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir. 
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Özet—Kültürümüzde önemli bir yer kaplayan Türk 
düğümleri ile yapılmış halılar değerini kaybetmektedir ve 
piyasada dokuma makineleri ile üretilen halılar Türk 
kültürünü yansıtmamaktadır. Bu çalışmada İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Rasim 
Alizade Mekatronik Laboratuvarı’nda geliştirilmekte 
olan Türk düğümü atabilen bir makinenin tasarımında 
kullanılacak tefeleme mekanizmasının tasarımı, 
prototiplenmesi ve testleri anlatılmaktadır. Dolayısıyla 
bu çalışma ile kültürümüzün tekrar canlanması 
hedeflenmektedir. Mekanizmanın optimum bağlama 
açısına göre belirlenmiş uzuv uzunluklarıyla Microsoft 
Excel® simülasyonu, kinematik sentezi ve kuvvet analizi 
işlenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Dört çubuk mekanizma sentezi,kol-sarkaç 
mekanizması,tefeleme mekanizması, Türk düğümleri1 

 
Abstract—The carpets which are made by Turkish 

knots are gradually losing it’s fame. This types of carpets 
have significant role in our culture. Nowadays, the 
carpets manufactured by weaving machines do notreflect 
Turkish culture.This study includes beat-up mechanism 
which will be used in Carpet Weaving Machine with 
Turkish Knots in Izmir Institute of Technology 
Mechanical Engineering DepartmentRasim Alizade 
Mechatronics Laboratory. It aims to support the previous 
studies of Turkish carpet weaving machines and keep one 
of the important piece of Turkish culture alive.The article 
consists expression about reaching the most suitable link 
lengths of mechanism by using transmission angle 
optimization, force analysis and Microsoft Excel® 
simulation of mechanism. 

Keywords: Beat-up mechanism, crank-rocker mechanism,four bar 
mechanism synthesis, Turkish knots 

I.Giriş 

Halı dokumacılığının tarihi oldukça eskidir. Yıllardan 
beri Anadolu ve Asya’nın farklı bölgelerinde 
dokumacılık yapılması kültüre dönüşmekte ve bu 
dönüşüm halı düğümlerinin yapılış şekillerine de 
yansımaktadır [1]. Düğüm şekillerinden Türk ve İran 
düğümleri yaygın olarak kullanılmaktadır.Aralarındaki 

                                                            
* mozcetin@aselsan.com.tr 
† alpertungahalici@gmail.com 
‡ mustafasarikaya@iyte.edu.tr 
§ tarik.boyraz@metu.edu.tr 

fark, Türk düğümündeki düğümlerin döngü oluşturacak 
biçimdesimetrik bağlanması dolayısıyla İran 
düğümünden daha dayanıklı olmasıdır. Bunların dışında 
sıkça kullanılmayan Jufti, Tibet düğümleri gibi farklı 
düğümleme şekilleri de mevcuttur [2]. 

 

 
Türk düğümü                                    İran düğümü 

Şekil 1. Türk ve İran Düğümleri [2] 

Halı üretiminin makineleşmesi kültürümüzde bulunan 
bu dokuma tekniğinin de değer kaybetmesine neden 
olmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, bu çalışma 
Türk kültürünün tekrar canlanması açısından 
önemkazanmaktadır. 

Tefeleme,atkı iplerinin ve atılan düğümlerin, kirkit(ya 
da tarak) yardımıyla halı çizgisine doğru itilip sıkıştırılma 
işlemidir. Buradaki problemTürk stiliyle düğümlenmiş 
ipleri, hedeflenen uzaklığa kadar düğümlere zarar 
vermeden dikey düzlemde tefeleyen mekanizmayı 
tasarlamaktır.  

Tefeleme işlemi sırasında dokumacı, salınım hareketi 
yapmaktadır [3]. Bu salınım hareketine uygun olacak 
tefeleme mekanizması kirkitin sarkaca bağlanmasıyla 
oluşturulan dört-çubuk mekanizması olarak 
belirlenmektedir. Belirlenen tefeleme mekanizması 
sayesinde tarak, işlemi dokumacıların dokuma sırasındaki 
hareketlerinde yaptıkları şekliyle gerçekleştirmektedir. 
Ayrıca tarağın mekanizmanın ekstra uzvuna 
bağlanmasıoluşabilecek sistem kayıplarından işlemi 
korumaktadır.Mekanizma tefeleme işlemini 
gerçekleştirmek için adımmotoru tarafından 
tahriklendirilecektir. 

Literatürde özellikle Gaziantep Üniversitesi’nde 
yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Çelik ve 
Topalbekiroğlu [1, 3, 4] çalışmalarında kol-sarkaç 
mekanizmasının kinematik sentez ve analizini 
yapmışlardır. Bu analizde bağlama açısının 
mekanizmanın uygun şekilde çalışması açısından önemli 
bir faktör olduğu gözlenmektedir.  
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II. Tefe Mekanizması Alternatifleri 

TABLO 1. Değerlendirme matrisi 

 
Tablo.1 dikkate alınarak kirkitin sarkaca 

bağlanmasıyla oluşturulan dört-çubuk mekanizmasıen iyi 
çözüm olarak seçilmiştir. Bu seçimi yapmak için 
kullanılan kriterler fiyat, boyut, ağırlık, üretim kolaylığı 
ve işlevsellik olarak sıralanmaktadır. Yapılan 
değerlendirme matrisindeki ağırlıklı oranlar göz önünde 
bulundurularak bu mekanizmanın en önemli belirlenme 
ölçütü kolay üretilebilirliğidir. Dört-çubuk mekanizması 
kavram alternatiflerinde (kirkitin sarkaca veya biyele 
bağlı olduğu durumlarda) bu ölçüt kolayca uygulanabilir. 
Kam mekanizmasına bakıldığında ise daha farklı bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni mekanizma için 
gerekli olan kamı üretmede karşılaşılacak zorluklardır. 
Diğer önemli ölçüt ise işlevselliktir. İşlevsellik kriterinin 
en önemli kısmı halıdaki ipliklerin tefeleme işlemi 
yapılırken zarar görmemesidir. Kirkiti sarkaca bağlı dört-
çubuk mekanizmasının bir yay yolu izlemesi zarar görme 
durumunu azaltıcı niteliktedir. Ayrıca ihtiyacımız 
mekanizmanın küçük bir alan kaplamasıdır. Sahip 
olduğumuz halı tezgâhı içinse bu iki alternatif 
mekanizma da istenilenden farklı çalışmaktadır. Ancak, 
biyele bağlı olan mekanizmanın aksine sarkaca bağlı olan 
mekanizma da modifikasyonlar yaparak istenilene uygun 
hale getirilebilir. 

Bu modifikasyon,sarkaca yayla bağlanacak ekstra 
uzuv kullanmayı gerektirmektedir. Bu uzuv sayesinde 
dört-çubuk mekanizmasının yatay eksen yönündeki 
hareketi kolaylaştırılmış ve yay eklentisi sayesinde 
mekanizmanın sıkıştırma kapasitesi arttırılmış olacaktır.      

III. Mühendislik Hesapları 

Tefeleme mekanizmasının tefeleme işlemi için 
gereken kuvveti kirkite aktarması gerekmektedir. 

Mekanizmanın mühendislik hesapları, bağlama açısı 
optimizasyonu ve kuvvet analizi olmak üzere iki 
kısımdan oluşmaktadır. 
 
A. Kol-sarkaç mekanizmasında bağlama açısı 
optimizasyonu 

Bağlama açısı, bir kol-sarkaç mekanizmasında biyel 
ile sarkaç arasında kalan açıdır. Bu açı, mekanizma 
hareket ettikçe değişmektedir. Şekil.2 ‘e göre bağlama 
açısı µ ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Kol-Sarkaç mekanizmasında bağlama açısı gösterimi [5] 

 
Bağlama açısının formülüŞekil.1’deki uzuv 

adlandırmalarına göre: 
 

μ
2

2
										 1  

 
Bağlama açısınınmümkün olduğunca 90°’ye yakın 

olacak şekilde optimizasyonu yapılmalıdır[6]. 
 

 

Şekil 3. Kol-sarkaç mekanizmasının genişletilmiş ve katlanmış 
pozisyonları [6] 

 
Bu bölümde optimum bağlama açısına ulaşmak için en 

uygun uzuv uzunlukları bulunacaktır. 
 

∅ 	 ö üş	 ç  
	 ç   

 

Eğer 
 

0 Ψ 180 

90
1
2
Ψ Φ 180

1
2
Ψ																					 2  

 
ise “t”,”u” ve “v” sabitleri şu şekilde tanımlanabilir:  
 
 

tan	 Φ , tan Φ Ψ ,	 

tan
1
2

																														 3  

MEKANİK 
AKTARMA 

SİSTEMLERİ 

Konsept Alternatifleri 
Dört-Çubuk 

Mekanizması 
(Kirkit 

Sarkaca bağlı) 

Dört-Çubuk 
Mekanizması 

(Kirkit 
Biyele bağlı) 

Kam 
Mekanizması

Seçim 
Kriterleri 

Önem 
Ağırlığı 

% 
Oran 

Ağırlıklı 
Oran 

Oran 
Ağırlıklı 

Oran 
Oran

Ağırlıklı 
Oran 

Fiyat 15 4 60 4 60 2 30 
Boyut 25 3 75 2 50 4 100 
Ağırlık 10 4 40 4 40 2 20 
Üretim 

Kolaylığı 25 5 125 5 125 1 25 

İşlevsellik 25 4 100 3 75 2 50 
Toplam 100 400 350 225 
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Optimum uzuv uzunluklarıda aşağıdaki formüllerle 
bulunur: 

 

		 (sabit uzuv) (kol) 

	 (biyel) (sarkaç)(4) 

 
Tasarlanacak olan tefeleme mekanizmasında kol 

dönüş açısı(Ø)180°’den küçük olması istenmektedir; 
çünkü mekanizmadaki kirkitin düğümlere basarken geçen 
süre kirkitin tekrar yukarı çıkarkenki süreden daha fazla 
olması beklenir. Buna göre; 

 

Zaman Oranı = 
∅

∅
1 

 
Bu oranı sağlayabilmek için kol dönüş açısı 160o 

seçilmiştir. 
Diğer önemli nokta ise doğru salınım açısını 

(φ)seçmektir. Salınım açısı Eşitlik (2)’deki aralığı 
sağlamak zorundadır. Ayrıca salınım açısının büyük 
olması kirkitin tefeleme aralığını da arttırır. Salınım 
açısını 50o seçtiğimizde; 

 
0 < 50< 180 (sağlıyor) 

90 ∗ 50 160 270 ∗ 50	(sağlıyor) 

 
İki durumu da sağladığı için salınım açısı50o 

seçilebilir. Bu değerler Eşitlik (3)’te yerine 
koyulduğunda “t”,”u” ve “v” değerleri bulunabilir. 

Eşitlik (4)’te uzuv uzunluklarına ulaşılabilmektedir. 
Tek bilinmeyen λ sabiti yani biyelin kola olan oranıdır. 
Doğru λ değerini bulmak optimum bağlama açısı için en 
uygun uzuv uzunluklarını verecektir.  

Doğru λ oranını bulabilmek için nümerik 
yöntemlerden olan Newton-Raphson’ın metodu 
uygulanabilir. 
 

Q
t

λ
																																									 5  

 
olmak üzere optimum değeri aşağıdaki kübik 

eşitliğin çözümü ile bulunur[6]: 


2
1

0												 6  

  

Eğer   şartı sağlanırsa, kübik eşitlik sıfıra 

yaklaşabilir. Newton-Raphson metodunda, en küçük ve 
en büyük değerlerin orta noktasının ilk değeri Q olarak 
atanmışsa Qk+1: 

 

Q Q
f Q
f

																															 7  

İterasyon,   değeri 10-6’ya ulaşana kadar devam 

eder.  
 

i Q Fark % 
0 16.32686404 

1 11.71947830 -39.31391495 

2 9.412732718 -24.50665131 

3 8.729142751 -7.831123704 

4 8.669445708 -0.688591233 

5 8.669006044 -0.00507167 

6 8.669006021 -2.73955E-07 

TABLO2 . İterasyon tablosu 

 
İterasyon Microsoft Excel® kullanılarak yapılmıştır. 

50o salınım açısı ve 160o kol dönüş açısı için iterasyon 
sonuçları Tablo.2’deki gibidir. 

Tabloya göre 6. iterasyon uygun Q değerini yani 

8.669006021’yi vermektedir. Eğer   ise, bilinen 

t değeri için = 1.9261787bulunur. Bu biyelin kola 
olan oranıdır.  

 değeri bulunduktan sonra değerler Eşitlik (4)’e 
konulduğunda uzuv uzunluk oranları Tablo3.’teki gibidir. 

 
Link Uzunluk 

a1 1.363614 

a2 0.398749 

a3 0.779473 

a4 1.041667 

TABLO 3. Uzuv ölçü oranları 

 
Bağlama açısının temel formülüne göre uzuv 

oranlarını yerine koyduğumuzda; 
 

60.389°													 151.52° 
 
Değerlerine ulaşılır. Tefeleme mekanizması için 

önemli olan minimum bağlama açısıdır; çünkü 
düğümlere basma sırasında en verimli tork iletimi istenir. 
 
B. Tefeleme mekanizması tasarımı 

Uzuv uzunluk oranları belirlendikten sonra sabit 
uzuv(a1) boyutundan diğer boyutlara gidilmesi 
amaçlanmıştır. Tefeleme mekanizmasının montajlanacağı 
platformun boyu sınırlıdır, bu yüzden sabit uzuva25 cm 
“x”ekseninde, kolun yere çarpmaması içinde 10 cm “+y” 
ekseninde uzunluk verilmiştir. Sonra Tablo.3’teki oranlar 
kullanılarak diğer uzuv uzunluklarına ulaşılmıştır. 
(Bağlama açısı optimizasyonu teorisine göre diğer 
uzuvların oranlardan uzunluklarını bulmak için sabit 
uzvun sadece "x" ekseni yönündeki uzunluğundan 
yararlanılır). Fakat sabit uzvun +y eksenine de kayması 
biyel(a3) için Tablo.3’deki oranının dışına çıkmak 
durumunda bırakmıştır, aksi takdirde mekanizma 
kilitlenecektir. Microsoft Excel®'de oluşturulan 
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simülasyondan faydalanarak iterasyonlar yapılmış ve 
Tablo.3'deki oranlara göre 14.3 cm çıkması gereken biyel 
uzunluğu 16 cm’ye yükseltilmiştir. Fakat biyeldeki bu 
değişim minimum bağlama açısını 60.389o’dan 67.308o’e 
yükseltmiştir(Şekil 4), açı 90o'ye daha da yaklaştığı için 
bu durum mekanizmaya olumlu yansımıştır. 

Diğer link uzunluklarını gösteren tablo şu şekildedir: 
 

Uzuv Uzunluk(cm) 

a1 26.9 

a2 7.3 

a3 16 

a4 19.1 

a5 30 

TABLO4. Mekanizmada kullanılan uzuv ölçüleri 

 
Tablo.4’te gösterilena5 uzvuna tarak bağlanmıştır. Bu 

uzuv bir burulma yayı yardımıyla sarkaç uzvuna (a4) 
bağlanmıştır. a5 uzvunun boyutu ve burulma yayı 
açısı(100°) Microsoft Excel®’de bir kol sarkaç 
simülasyonu oluşturulup deneme yoluyla çözgü iplerine 
uygun bir şekilde bulunmuştur. 

 

 
Şekil 4. Tefeleme mekanizması microsoft excel® simülasyonu 

 

 
Şekil 5. Kol açısına göre bağlama açısı değişimi 

 
C.  Kuvvet analizi 

Kuvvet analizi bir tefeleme mekanizması için önemli 
rol oynar, eğer yeteri kadar motordan tork iletilmez ise 
düğümler sıkışmamış olacaktır. Dinamometre ile yapılan 
ölçümler sonucunda 2.99 kg (28.54N) lık kuvvetin bu 
işlemi yapabilmek için yeterli olduğu görülmüştür. 

Mekanizmada kirkit iki adet kol-sarkaç 
mekanizmasının arasına bağlanacaktır, dolayısıyla 
kirkitte 28.54 N’luk kuvvet için her bir kol-sarkaç 
mekanizmasında 14.27 N’luk kuvvet iletilmesi yeterlidir. 
Virtüel iş prensibi metodu kullanılarak yapılan analizde 
virtüel iş şu şekildedir: 
 

∗ ∗ 0																 8  
 
Fc= Gereken kuvvet(14.27 N) 
dsc= Tarağın basma sırasında yer 
değişimi(Excel®simülasyonuna göre 8.5 cm’dir) 

	 	 üğü 	 	 	 ö 	 ç  
380 313.4 .  

T12= Kolu tahrik eden motorun vermesi gereken tork 
miktarı 
 
Buradan: 

0.085 ∗ 14.27
1.162

1.043	  

bulunur[7]. 

IV. Mekanizma Kontrolü 
Mekanizmanın kontrol sistemi birçok elemandan 

oluşmaktadır. Bu elemanların en önemlisi motordur. 
Mekanizmanın kontrolü için gerekli adım motorunun 
özelliklerini belirlemek amacıyla dinamometreyle yapılan 
hesaplamalar sonucu dönme momenti ve devir/dakika 
değerleri belirlenmiştir. Mekanizma için motorun 
sağlaması gereken gerekli dönme momenti değeri 1.043 
Nm olarak hesaplanmıştır. Dinamometreyle yapılan 
hesaplamalar sonucu motorun dönme momenti 0.412 
Nm, çevrim hızı değeri 85 dev/dak hesaplanmış, 
indirgeme oranı 2.8 olan kayış kasnak sistemiyle 1.154 
Nm ve 30.36 dev/dak istenilen özelliklerde bir kontrol 
mekanizması sağlanmıştır.  

Adım motorunun özelliklerini belirten diyagram 
Şekil.6’daverilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Motor karakteristiği diyagramı [8] 

 
Dinamometreyle yapılan hesaplamalar sonucu 

motorun 85 devir dakikada sabit tutma kuvveti 0.85 kg, 
çalışma kuvveti 0.35 kg bulunmuştur. Dinamometre bir 
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kol yardımıyla adım motora bağlanmış motora güç 
verilmiş halde ve çalışmak için komut beklerken sabit 
tutma kuvveti ve motor kolu döndürmeye çalışırken 
çalışma kuvveti hesaplanmıştır. 1 kg’ lık kütleye etki 
eden yer çekimi kuvveti 9.81 N’ dur. Dinamometreden 
okunan Newton değerleri kg’a çevrilmiştir ve aynı 
zamanda sabit tutma ve dönme momentleri 
hesaplanmıştır. 

 
l 0.12m									msabit	tutma 0.85kg										mçalışma 0.35kg	

∗ ∗ ∗ 																														 9 	
	 0.85 ∗ 9.81 ∗ 0.12 1.001	 	

ç ş 0.35 ∗ 9.81 ∗ 0.12 0.412	 	
	

Sistemimiz için gerekli olan 1.043 N.m dönme 
momenti,2.8 dönme indirgeme oranına sahip kayış 
kasnak sistemiyle elde edilmektedir. Bu indirgenme oranı 
kayış kasnak sistemindeki diş oranları sonucu 
hesaplanmıştır. 

 

∅
56
20

2.8 

 
Kontrol mekanizması 4 kablolu bipolar Vexta 266-

02A adım motoru, ZM-2H504 motor sürücüsü ve 
Arduino  UNO kontrol kartı ve güç kaynağı  olmak üzere 
dört elemandan oluşmaktadır.  

Motora sürücü yardımıyla verilen sinyallerin frekansı 
değiştirilmiş ve takometre yardımıyla motorun hız 
değerleri ölçülmüş ve optimize edilmiştir.  

Tefeleme hareketi 3 devir ve 3360 adımdan 
oluşmaktadır. Bu sistemde devir sürücü anahtarı 400 
adımdır ve 2.8 kayış kasnak sistemiyle 1 devirde 1120 
adıma ulaşılmaktadır. Bu 3 devirlik operasyon Arduino 
UNO kontrol kartında gömülü kod yardımıyla bilgisayar 
klavyesindeki ‘b’ komut tuşuyla eşleştirilmiştir. 

Ayrıca ‘a’ koduyla motor 165° dönerek sistemi 
başlangıç pozisyonuna alıp ‘b’ komutunu beklemektedir. 
Son olaraksa ‘c’ kodu sistemi 195° derece aşağı indirerek 
final pozisyonuna getirmektedir ve sistem görevini 
tamamlamaktadır. 

V. Mekanizma Üretimi 

Parçaların üretimi aşağıda gösterilmiş olan üretim 
planına uygun olarak yapılmıştır: 
 Öncelikle, teknik çizimlere göre şasi üretimi 

yapılmıştır. Demir profiller belirlenen uzunluklara 
göre kesilmiş ve birbirine bağlanmıştır. 

 Uzuvlar yeterli uzunlukta kesilmiş, torna ve delme 
işlemleri için hazır hale getirilmiştir. 

 Uzuvların delinen boşluklarına rulmanlar 
yerleştirilmiştir. Rulmanların iç yarıçapına uygun 
olarak pimler üretilmiştir. 

 Tarak çelik plakalardan üretilmiş ve iki uzun vida 
yardımıyla bağlanmıştır. 

 Yataklı rulmanlarprofile vidalanarak, şasiye 
bağlanmıştır. 

 Tüm uzuvlar birbirine bağlandıktan sonra kol ile 
tarağı taşıyan kol arasına iki tane burulma yayı 
yerleştirilmiştir. 

 Önce kasnak ve motor hazırlanarak yerlerine 
sabitlenmiş sonra da tefeleme mekanizması sisteme 
yerleştirilmiştir. 
 

 
Şekil 7. Tefeleme mekanizması prototipi 

 
Tüm bu planlanan üretim aşamalarının çoğu İYTE 

Merkezi Mekanik Atölyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bir 
kısmı ise farklı imalathanelerde yaptırılmıştır. 

VI. Testler 

Alt-sistemlerin işlevleri testler ile doğrulanmıştır. 
Kirkitin tarakları arasındaki boşluğun fazla olduğu ve bu 
yüzden düğümleri kaçırdığı gözlemlenmiştir. Taraklar 
arasındaki 3mm olan boşluğun azaltılması için 2mm 
kalınlığında pullar kullanılmıştır. Böylece hem düğüm 
kaçırmaması sağlanmış, hem de ağırlığı % 50 
hafifletilmiştir. Bu test, düğümleri kaçırmadan sıkı bir 
şekilde tefelenmesi açısından önem arz etmektedir. 

Aşağıda sonuçları verilen testler, üretim ve montajın 
doğru olduğunu göstermektedir. Minimum bağlama açısı, 
salınım açısı, yay açısı ve zaman oranının teorik 
hesaplarla örtüştüğü test edilmiştir. 

 

Test 
Hesaplarımızdaki 
Değerler (Teorik 

Hesaplar) 

Mekanizmanın 
Testi 

Sırasındaki 
Ölçümlerimiz 

Sonuç 

Minimum 
Bağlama 

Açısı 
68° 72° 

(72° de olan sonuçlar 
68° ye göre daha iyi 
olduğu görülmüştür.) 

GEÇERLİ
Salınım 

Açısı 50° 50° GEÇERLİ 

Yay Açısı 100° 105° 
(Kullanılan zincir 

sayesinde açı 
ayarlanabilmektedir.) 

GEÇERLİ
Zaman 
Oranı 0.8 0.8 GEÇERLİ 

TABLO 5. Test sonuçları 

Kontrol kısmı için tork değerleri ve takometre ile 
motorun hız değerleri ölçülerek grafiğe dökülmüştür. Bu 
değerler motorun kataloğunda gösterilen grafik ile 
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karşılaştırılmıştır. Alt-sistem testlerinden sonra yapılan 
genel sistem testinde mekanizma için gerekli 
iyileştirmeler yapılmıştır. 

IV. Sonuçlar 
Bu çalışmada Türk düğümleriyle dokuma yapan dikey 

eksende çalışan halı makinesi için tefeleme mekanizması 
tasarımı anlatılmaktadır. Bu kapsamda hâlihazırda dikey 
doğrultuda ve Türk düğümleriyle elle dokunmuş kalitede 
üretebilen makine bulunmamaktadır. Halı makinesinin 
tefeleme işleminin mekanizma ile yapılması, işlemi 
kolaylaştırmanın yanında oldukça hızlandıracaktır. 
Ayarlanabilir yay açısı ile farklı makinelere kolaylıkla 
uyum sağlayacak, kullanıcı ise kontrol kısmını 
parametrik olarak istediği şekilde düzenleyecektir.  

Minimum bağlama açısı optimizasyonu ile en uygun 
uzuv boylarına erişilmiş ve Microsoft Excel®’de 
simülasyonu yapılmıştır. 

Düğümü indirmek için gerekli olan kuvvet 
hesaplandıktan sonra kuvvet virtuel iş metoduyla gerekli 
olan tork bulunmuştur. Prototip üretilerek, Arduino UNO 
ile kontrolü yapılmış ve mekanizmanın hesapları 
deneysel olarak test edilip düğümlerin gevşemeden sıkı 
bir şekilde indirildiği görülmüştür. 

Bu mekanizmanın halı makinesi üzerinde ip verme ve 
düğüm atma mekanizmalarıyla birleştirilmesi ve beraber 
kontrolünün yapılması gerekmektedir. Hem Türk 
geleneğinin devamı hem de elle dokunan halı kalitesinde 
hızlı ve kolay olmasından ötürü, bu proje önem 
kazanmaktadır. 
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Özet— Makinelerde meydana gelen beklenmedik 
arızalar önemli kayıplara yol açmaktadır. Arızaların 
meydana gelmeden tespit edilmesi ve kontrollü şekilde 
müdahale edilmesinde kestirimci bakım önemli ve etkin 
bir yöntemdir. Kestirimci bakım metodunda ana prensip, 
çalışma esnasında yapılan ölçümlerle makinelerin 
performansının izlenmesi ve planlı şekilde üretime ara 
vererek arızayı gidermektir. Eğer gerekli müdahale 
zamanında yapılmaz ise; arızalar, maliyeti çok daha 
yüksek farklı arıza ve kayıplara yol açar. Bu çalışmada 
mobilya üretiminde kullanılmakta olan fosfat sprey 
pompası referans alınmıştır. Pompa ve motor 
yataklarında, toplam 3 noktadan yatay ve dikey 
doğrultularda titreşim ölçümleri yapılmış ve yapılan 
ölçümler analiz edilmiştir. Pompada gözlemlenen ve 
analiz sonucunda tespit edilen rulman hasarlarından, 
kaplin lastiği hasarlarından ve mekanik hasarlardan 
kaynaklı arızalar giderilmiştir. Bu arızaların giderilmesi 
için hasarlı olan elemanlar değiştirilmiş ve gerekli 
ayarlar yapılmıştır. Arızalar giderildikten sonra titreşim 
ölçümleri tekrar edildiğinde, titreşim genliklerinde büyük 
oranda azalma olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: kestirimci bakım, pompalar, titreşim 
 
Abstract—Unexpected machine failures cause 

important losses. Predictive maintenance is an effective 
and important method to diagnose and to interfere 
failures before they occur. The main principle of the 
predictive maintenance method is to be monitored the 
performance of the machine by the measurements carried 
out during the production and to eliminate the failure in 
a scheduled interruption of production. In this study the 
phosphate spray pump used in furniture industry was 
taken into account. Totally three points that are on the 
pump and on the motor bearings were measured along 
vertical and horizontal direction and measurements were 
analysed. Measurements were replicated, after faults on 
the pump were resolved and it is determined that large 
reduction of vibration amplitudes is achieved. 

Keywords: predictive maintenance, pumps, vibration1 
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I. Giriş 
     Günümüzün rekabetçi iş ortamında ve yükselen enerji 
maliyetleri karşısında üretici, bir yandan maliyetlerini 
düşürürken diğer yandan artan üretim talebiyle karşı 
karşıyadır. Verimliliği düşüren yaygın maliyet 
kalemlerinden biri plansız duruşlardır [1]. 
     Günümüzde, imalat sektöründeki yöneticilerin büyük 
bir kısmı halen üretim maliyetlerini düşürebilmek için 
uzun mesailer harcarken, bakım onarım harcamalarının 
neredeyse üçte birinin boşa gittiğini görememektedirler. 
Bir ürünün maliyetinin ortalama %14’ünün bakım onarım 
kaynaklı olduğu birçok endüstride maliyetlerin kısılması 
için bakım onarımda sadece güvende olmak adına 
yapılan stok harcaması, temel hedef olarak alınabilir. 
DuPont’un raporuna göre, günümüzde kontrol edilebilir 
en büyük harcama kalemi bakım onarım bölümüne aittir 
ve birçok işletmede bakım onarım bütçesi, yıllık net 
kârdan daha fazladır [2]. 
     Kobu’ya göre, bakım-onarım faaliyetlerindeki 
aksaklıkların üretim akışı, verimlilik ve dolayısıyla 
maliyetler üzerindeki etkileri şöyle özetlenebilir: 

 - Makinelerin ve onları çalıştıran operatörlerin boş 
kalması, 

 - Dolaylı isçilik ve imalat genel masraflarının artması, 
 - Müşteri taleplerinin karşılanamaması nedeniyle müşteri 

memnuniyetinin düşmesi, 
 - Aksaklığın meydana geldiği bölümde ve bu bölümle 

ilgili diğer bölümlerde gecikme ve boş beklemeler 
olması, 

 - Hatalı ürün oranının artması ve beklenen kalitenin 
yakalanamaması, 

 - Zamanında teslim edilemeyen siparişler sebebiyle 
müşteri kaybı oluşması [3].  
     Arıza yapan makinelerin bakım ve onarımı hem 
zahmetli hem de maliyetlidir. Beklenmeyen arızaların 
bakım ve onarımı uzun sürer, yedek parça bulmak 
zorlaşır, bu arada üretim kayıpları ve maliyetler de artar. 
Bir makineden en yüksek verimi almak ve bakımdan 
kaynaklanan üretim kayıplarını en aza indirmek için 
bugüne kadar değişik yaklaşımlar benimsenmiştir. 
Bunlardan biri de, ‘‘Durum izlemeye dayalı bakım’’ ya 
da ‘‘Kestirimci bakım’’ dediğimiz bakım anlayışıdır. Bu 
anlayışın benimsendiği uygulamalarda, bakım 
maliyetlerinde çok önemli azalmalar kaydedilmiştir. Bu 
azalmaların genel ortalamaları; arıza bakım ve yedek 
parça maliyetlerinde %27, koruyucu bakım 
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maliyetlerinde %74, toplam duruş sürelerinde %40’dır 
[4]. 
     Makineler belli bir hasara maruz kaldıklarında, bu 
hasarlara yönelik uyarı sinyalleri verirler. En iyi uyarı 
sinyalini titreşim verir. Titreşim, bir makinenin mekanik 
aksamlarının iç ve dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepki 
kuvvetidir [5]. 
     İyi tasarlanmış bir makinede bile çok az bir titreşim 
vardır. Makine çalıştıkça aşınır, bazı parçaları küçük de 
olsa şekil değişimlerine uğrarlar ve dinamik 
özelliklerinde değişimler meydana gelir. Parçalar 
arasındaki boşluklar artar, eksen kaçıklıkları ve 
dengesizlikler ortaya çıkar. Bütün bu faktörler titreşim 
genliğinin artmasına yol açar. Bu titreşimlerin analizi ile 
makine durumu hakkında bilgi edinilebilinir [6]. 

Titreşim analizi özellikle fanlar, pompalar, motorlar, 
şanzımanlar gibi dönen makinelerde iyi sonuçlar 
vermektedir [7]. 

II. Çalışmanın Amacı 
     Dönen makinelerde titreşim analizi ile arıza  tespiti; 
pompa, fan ve kompresörler gibi makinelerde oluşan 
arızaların, daha başlangıç aşamasında iken titreşim 
analizi ile belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Periyodik 
olarak alınan titreşim ölçümlerinin, bir yazılım 
kullanılarak değerlendirilmesi ile  makinenin durumu 
hakkında bir kestirimde bulunulur. Bu sayede makinenin 
normal çalışma şartlarında ne zaman arıza vereceği 
tahmin edilerek, olası üretim ve zaman kaybının önüne 
geçilebilir ve işletmeler ağır maddi zararlardan korunmuş 
olur.  
Bir pompada oluşabilecek ve tanımlanabilecek belli başlı 
arızalar şunlardır: 
-Balans bozukluğu 
-Kaplin ayarsızlığı 
-Şase gevşekliği/Ankraj zayıflığı 
-Rulman arızaları 
-Akış Problemi 
-Kavitasyon 
-Elektrik Motoru Arızaları 
     Bu çalışmada rulman hasarlanması, kaplin lastik 
problemi ve mekanik hasarlanma arızalarına müdahale 
çalışması yapılmış ve titreşim ölçümleri alınarak analiz 
edilmiştir. 
     Çalışmanın amacıyla benzerlik gösteren, kestirimci 
bakım tekniğinin temel unsuru olan titreşim analizi ile 
makinelerde arıza teşhisi konusunda yapılan, literatürde 
bulunan araştırmalar ise aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 
     Orhan, Aktürk ve Çelik, bir petrol rafinerisinde 
kullanılan makinelerdeki rulman hasarlarını tespit etmek 
için titreşim analizi uygulamaları üzerine çalışma ve 
analizler yapmışlardır. Gerçek çalışma şartlarında çalışan, 
üç farklı vaka çalışması yapmışlardır [8].  
     Taplak, doğrudan bağlantılı rotor-rulman sisteminin 
dinamik davranışını araştırmıştır. Sistemin dikey 

doğrultusunda deneysel titreşim analizi uygulanmıştır. 
Çok sayıda titreşim kaynağını tanımlamak için trend 
analizi ve spektrum grafiği ile titreşim görüntüleme 
uygulaması yapılmıştır. Görülmüştür ki dönen makineler 
bir veya daha fazla titreşim kaynağına sahip olabilirler. 
Yapılan çalışmada her bir rulmandan elde edilen titreşim 
değerleri göstermektedir ki sistemde oluşan asıl yüksek 
titreşim kaynakları, mekanik gevşeklikten ve 
ayarsızlıktan kaynaklanmaktadır [9].   
     Tandon, indüksiyon motor rulmanlarındaki hasar 
tespiti için CM (Condition Based Maintenance, Durum 
Bazlı Bakım) çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalarda, 
indüksiyon motor rulmanlarının dış yüzeyinde oluşan bir 
hasarın tespiti için titreşim, akustik emisyon ve şok puls 
gibi durum bazlı bakım tekniklerinin karşılaştırması 
yapılmıştır [10]. 
     Baykara, titreşim analizi ile şanzımanlarda arıza 
teşhisi ve kestirimci bakım konusunu ele almıştır. 
Çalışma sonucunda, şanzıman dişlilerindeki hasarları ve 
rulman boşluklarını, titreşim verilerini analiz ederek, FFT 
spektrum grafiklerinde tespit etmiştir [11]. 
     Kalyoncu, makinelerde ve makine elemanlarında 
meydana gelen arızaların tespitinde titreşim analizinin 
kullanımı ve faydaları üzerine çalışma yapmıştır. Makine 
ve teçhizatın sürekli gözlemlenmesi ve işlem görme 
şartlarının ve bunların zamanla gelişiminin analiz 
edilmesini içeren ve esas olarak titreşim ölçümü metodu 
kullanılan kestirimci bakım irdelenmiştir. Örnek 
uygulama olarak rulmanlarda meydana gelen arızalar 
incelenmiş ve titreşim analiz sonuçları grafiksel olarak 
verilmiştir [5].  
     Arslan, titreşim analizi ile fanlarda arıza teşhisi ve 
kestirimci bakım konusunu ele almıştır. Çalışmada 
sistemde çalışmakta olan bir fanın yedeği ile test standı 
oluşturulmuştur. Muhtemel arızalar, kasıtlı olarak 
yapılmış, titreşim ölçümleri alınmış ve analiz 
edilmiştir[12].  
     Taplak, dönen mekanik sistemlerin dinamik analizini 
yapmak için, bir ‘‘Düz Bağlantılı Rotor Sistemi’’ imal 
ederek çeşitli işletme şartları için sistemi titreşim 
parametreleri yönünden araştırmıştır [13]. 
     SandraVelarde-Sua´rez, Rafael Ballesteros-Tajadura, 
Juan Pablo Hurtado-Cruz, turbo makinelerde akışkan 
dinamiği çalışma şartları ile ilgili beklenmedik olayların 
teşhisinde kestirimci bakım prosedürünün kısmi 
uygulaması üzerinde çalışma yapmışlardır. Prosedürün 
santrifüj fan üzerine uygulaması yapılmıştır. Çalışma, fan 
spektral davranışının deneysel çalışmasını içermekte, 
değişik olgularla ilgili karakteristik frekansları ortaya 
çıkarmaktadır [14]. 

III. Uygulama Çalışması 
     Uygulama çalışmasında Boytaş-2 A.Ş. sprey boya 
hattında bulunan fosfat sprey pompası kullanılmıştır. 
Pompaya ait teknik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Teknik Özellikler  
Marka Standart 
Model SNT 125-250 
Motor Devri 1450 d/dk 
Motor Gücü 15 kW 
Debi 1700 m3/h 
Çalışma Sıcaklığı -10/+140oC arası 
Giriş/çıkış Çapı 6"-5" 

Basma Yüksekliği 100 mSS 
 

Tablo 1. Pompaya ait teknik özellikler 
 

A. Pompada yapılan ölçümler  
     Ölçüm noktasındaki titreşim, makinanın tüm 
titreşimini temsil etmelidir. Tipik ölçüm noktaları rulman 
yataklarıdır. Üç yönde ölçüm yaparak artan titreşimin 
nedeni anlaşılabilir. 
•Yatay doğrultudaki titreşim büyük olasılıkla balans 
durumunu gösterir 
•Düşey doğrultudaki titreşim yapısal zayıflıkları gösterir 
•Eksenel doğrultudaki titreşim ise hatalı şaft ayarını ve 
şaft eğilmelerini gösterir. 
     Mukayese edebilmek için ölçüm noktaları açık 
biçimde belirtilmeli ve ölçümler aynı noktadan 
alınmalıdır. 
     Çalışmada Şekil 1’de görüldüğü üzere pompanın 
girişinden, pompanın çıkışından ve motor iç yatağından 
olmak üzere üç noktadan titreşim ölçümü yapılmıştır. 
 

 
Şekil 1: Uygulamada kullanılan pompa ve ölçüm noktaları 

 
B. Bakım işlemleri ve ölçümler 
     Periyodik alınan ölçümler sonrası pompa kısmında 
1.aydan itibaren FFT ve SPM grafiklerinde sürekli bir 
artış tespit edilmiştir. Titreşimler tehlike noktasına 
geldiği için uygun zaman belirlenip üretim akışını 
aksatmayacak şekilde 19.05.2012 tarihinde pompa 
bakıma alınmıştır.  
     Bakımda Şekil 2’de görülen makine elemanlarına 
ilişkin arızaların olduğu tespit edilerek, ilgili elemanlar  
 
 
 
 

değiştirilmek suretiyle bakım işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Şekil 2a’da görülen rulmana ek olarak milin de aşınmış 
olduğu tespit edilerek değiştirilmiştir. Şekil 2b-2c’de 
görülen kaplin ve lastiğin kasıntılı çalıştığı ve bunun 
neticesinde lastiğin içten aşındığı ve içe doğru 
çukurlaştığı görülmüştür. Bu oyuktan da anlaşılacağı 
üzere kaplin ayarsızlığı mevcuttur ve dengesiz çalışmaya 
sebebiyet vermektedir. Şekil 4d’de rulmana ek olarak, 
milde de aşınmalar olduğu için değiştirimiştir. Son olarak 
mekanik parçalardaki kasıntılı çalışma neticesinde 
kırılma ve aşınmalar meydana gelmiştir ve bakımıyla  
ilgili gerekli işlemler yapılmıştır (Şekil 2e). 
 

  

  

 
Şekil 2: (a) Pompa giriş rulmanı, (b) Hasarlı kaplin lastiği, (c) Hasarlı 

kaplin lastiği, (d) Pompa çıkış rulmanı, (e) Pompa gövdesindeki kırık ve 
aşınma 

 
     Yukarıda bahsedilen bakım işlemlerinden sonra 
titreşim seyri takip edilmek üzere periyodik olarak 
ölçümlere devam edilmiştir. Trend grafiklerinde de 
görüleceği üzere bakım sonrası titreşim genliği bakım 
öncesine göre büyük oranda azalmıştır (Şekil 3). 

 
 
 
 
 
 

Motor İç Pompa Giriş Pompa Çıkış 

KIRILMA 

AŞINMA 

(c) (d) 

(e) 

(a) (b) 
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IV. Sonuç ve Öneriler 
Uygulama yapılan sprey pompasında üç farklı ölçüm 

yapılarak ölçüm sonuçları analiz edilmiştir. Yapılan 
analizler yorumlanmış ve titreşim değerleri minimize 
edilmeye çalışılmıştır.   

Şekil 4a’da görüldüğü gibi pompa giriş rulmanında 
yatay eksende yapılan ölçüm sonucu elde edilen titreşim 
değeri 5 mm/sn’dir. Yapılan bakım sonrasında ise Şekil 
4b’de görüldüğü gibi 0,5 mm/sn değerine düşmüştür.  
 

(a)  

(b)  
Şekil 4. Pompa giriş rulmanı yatay doğrultudaki spektrum grafikleri (a) 

Bakım öncesi (b) Bakım sonrası 

Şekil 5a ve 5b’de görüldüğü gibi giriş rulmanı bakım 
öncesinde 4,5 mm/s olan titreşim değeri bakım 
sonrasında 0,2 mm/sn değerine düşmüştür ve yatay 
ölçüm sonuçlarını doğrulamaktadır. 
 

(a)  

(b)  
Şekil 5. Pompa giriş rulmanı dikey doğrultudaki spektrum grafikleri 

(a) Bakım öncesi (b) Bakım sonrası 
 

Pompa giriş rulman yataklarında bakım öncesi ve 
sonrası yapılan yatay ve dikey ölçüm grafiklerine 
bakıldığında açıkça görülmektedir ki bakımda yapılan 

(a) (b) 

(c) (d) 
Şekil 3. İvme trend grafikleri (a) Giriş rulmanı yatay doğrultu, (b) Giriş rulmanı dikey doğrultu (c) Çıkış rulmanı yatay doğrultu, (d) Motor iç 

yatay doğrultu 
 

Bakım Bakım 

Bakım Bakım 

355



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu,  İzmir, 14-17 Haziran 2015   

  
 

değişim ve onarımlar sonucu titreşim değerleri çok 
önemli miktarda düşüş göstermiştir. 

Şekil 6’da görüldüğü gibi pompa çıkış rulmanında 
bakım öncesi yapılan ölçümde titreşim değeri 2,1 mm/s 
iken bakım yapıldıktan sonra bu değer 0,3 mm/s değerine 
düşmüştür. 
 

(a)   

(b)   
 

Şekil 6. Pompa çıkış rulmanı yatay doğrultudaki spektrum grafikleri (a) 
Bakım öncesi (b) Bakım sonrası 

 
Şekil 7’de görüldüğü gibi motor iç noktasından bakım 

öncesinde yapılan ölçüm sonunda titreşim değeri 1,4 
mm/s’dir. Bakım yapıldıktan sonra ise titreşim değeri 0,3 
mm/s’ye düşmüştür. 

 

(a)   

(b)   
Şekil 7. Motor iç yatay doğrultudaki spektrum grafikleri (a) Bakım 

öncesi (b) Bakım sonrası 

Tablo 2’de görülmektedir ki yapılan ölçüm, analiz ve 
iyileştirmelerden sonra bütün noktalardaki titreşim 
değerleri önemli şekilde azalmıştır. 

 
Ölçüm Noktası Bakım öncesi 

değer 
Bakım sonrası 

değer 
Pompa giriş rulmanı yatay 5 mm/sn 0,5 mm/sn 
Pompa giriş rulmanı dikey 4,5 mm/sn 0,2 mm/sn 
Pompa çıkış rulmanı yatay 2,1 mm/sn 0,3 mm/sn 

Motor iç rulmanı yatay 1,4 mm/sn 0,3 mm/sn 
 

Tablo 2. Bakım öncesi ve sonrası titreşim değerleri 
 
     Beklenmedik arızaların giderilme süreci hem yedek 
parçanın stokta olmama ihtimali hem de planlanan iş 
akışının aksamasından dolayı istenmeyen kayıp ve 
maliyetlere yol açabilir. Arızaların önceden belirlenmesi 
ve makinelerin uygun zamanda durdurularak gerekli 
müdahalenin yapılması önemlidir. Titreşim analizi ile 
oluşabilecek arızalar önceden tespit edilebildiğinden 
üretim kayıpları ve gereksiz maliyet artışları önlenebilir. 
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Abstract—In this paper a successful final project 
work, done at Linnaeus University (LNU), is presented as 
a result of cooperation between the company and the 
students group, which will find its industrial application 
in making the production process of the company more 
efficient. 

In the presented paper the emphasis is on the process 
followed during the design project and on the continuous 
and fruitful cooperation between the company providing 
the project, the student´s design team and the University 
itself.  

Keywords: design methodology, engineering education, industrial 
projects, industrial application. 

I. Introduction 

 In Sweden as a whole and in LNU particularly is a 
tradition that product development courses and degree 
theses are based on industrial projects, where students 
work in groups. This good practice gives to the student 
the opportunity to work in real projects, to accumulate 
experience of working in real industrial environment and 
brings benefits not only to the company providing the 

project work but also adds value to the quality of 
education. 
 This paper will present an example of successful 
cooperation between the higher education and the 
industry. In this case the two students in mechanical 
engineering at Linnaeus University carried out a degree 
project, together with Husqvarna Construction Products 
Sweden AB. The final thesis was done by Johan Kooiker 
(exchange student from Windesheim University, 
Netherland) and Kashira Roil Beto (program student 
from Linnaeus University), supervised by Valentina 
Haralanova and examined by Samir Khoshaba during the 
spring term 2014.  
The topic of the degree project was “product 
development” and the task was to develop an automated 
system for assembling cold pressed segments. 

Nowadays, Husqvarna assembles cold pressed 
segments manually, where the cold pressed segments are 
made of metal powder and synthetic diamond. The 
segments are brittle and can easily crack therefore the 
segments are assembled into a frame manually by an 
operator. Husqvarna want to develop a system that can 

*assemble the cold pressed segments into the frame 
without breaking the segments.  

The project began with studying the current situation 
to get a clearer picture of the problem and finding out the 
requirements for the system. The requirements were 
studied, translated and implanted in the behaviour 
description of the system. Later on, ideas and concepts 
were generated, which through rating and screening led 
to the final concept.  

II. Theory and application in the degree project 

For defining the problem and the project the project 
group started with studding the current situation.  

As shown in Fig.1 the manufacturing process starts 
with pressing metal powder with synthetic diamonds into 
                                                            
*
 valentina.haralanova@lnu.se  

† samir.khoshaba@lnu.se  
‡ johan.kooiker@windesheim.nl 
§ kashira_90@hotmail.com  

 

segments; all the segments are stored in boxes for; the 
next step is to assemble all the segments and the graphite 
parts. An operator does the assembling handlings 
manually. 

 

 
 

Fig. 1. Manual assembly of the segments 
 

Husqvarna Construction Products want to automate 
the assembling process. By automating this process the 
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efficiency will increase and this will lead to lower costs 
for every produced segment. Placing the graphite and 
isolation plates are not included in the automating 
process, neither is the aluminium frame. The problem is 
that it takes too long time to assemble all the segments. 
When all these handlings can be automated the operator´s 
work can be much more efficient. 

There are around 20 shapes and 300 different 
dimensions; every shape has a unique assembly process. 
Table 1 shows the shape variations of the different 
segments, graphite and metal parts. 

 

 
 

TABLE 1. Shape variations of segments, graphite and metal parts 
 

After clarifying the problem and for to provide clear 
guidance for the product development, the team 
formulated the target and the assumptions under which 
the design group will operate. The mission statement is 
“to automate the assembling process of the segment 
production for Husqvarna Construction Products”. 

 

 
Fig. 2. Structure of the Process of product development 

The biggest challenge in industrial projects like this is 
to satisfy both the company and the university. The 
company is interested in the results and the university is 
interested in application of the theory and the structure of 
the project. The structure of the project is determined by 
the process of product design. In this case the students 
and the company selected the most applicable steps of 
product development process. (Fig. 2) 

The process was based on the knowledge from the 
course Product development. One of the most used 
reference was the textbook Getting design right: a system 
approach, by Peter L. Jackson. [3] Except that students 
studied also Systems engineering technique by Karas and 
Rhodes; Kvalitet från behov till användning by Bergman; 
Produktuteveckling by Johannsson et al.; 
Primärkonstruktion by Olsson. 

The results of the concept generation were 5 
alternative concepts. The comparison between the 
concepts is an assumption based on the project groups 
experience together with Husqvarna. The “decision-
matrix method” also called “Pugh’s method” was used to 
select the most promising concept. In the first screening 
each one of the alternative concepts were weighted 
against the main product objectives (Table. 2). In the 
second scoring step the weights of the product objectives 
were taken in consideration. The weights of the attributes 
were defined already in the second step of the process. 
 

 
 

TABLE 2. Performing an initial screening of alternatives 

 
After the second step of scoring the concepts the first 

concept, called “Robot with flexible gripper” was 
selected as the winning one (Fig 3). 

At this point, all information is collected to begin the 
embodiment design of the system. The next step of the 
process is “developing the architecture”. Here a system 
view of the product is taken, it’s broken into its 
subsystems, and developed thorough understanding of 
how each subsystem works with the other subsystems 
within the context of the system to achieve the desired 
behaviour of the overall system. The goal is to describe 
each subsystem with sufficient clarity that detailed design 
work can precede in each subsystem independently of the 
design work on other subsystems. 
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Fig. 3. The winning concept 

 
In this step the method presented by Olsson [4] is 

used, where the components are divided into “standard 
components” and “unique components” (Fig. 4). 
Standard components are products/parts that already exist 
and are available on the market. Unique components are 
custom built parts that don’t exist on the market. Both the 
standard and the unique components are split up into 
subcategories, “routine” and “special treatment”. Routine 
selected standard components are well proven product 
parts and their function is well known. Selecting a part by 
routine will decrease the engineering time and cost. 
Standard components can go through special treatment, 
which helps the engineer to find the ultimate product part 
that fits in the system. 

 
 

Fig. 4. System model according Olsson 

 
The project group did not have any working 

experience and the system is custom built therefore the 
selection or design of the subsystems went more through 
the special treatment and less through routine. The 

product summary includes 3D CAD-models, technical 
component specification and detailed descriptions of the 
subsystems. 

The robot was set as a standard component because 
there are already existing and well-proven robots. The 
robot went through the special treatment process and was 
not selected by routine because it has to fulfil specific 
requirements. The material supply and the gripper are 
unique components, they may not be found on the market 
that is why they were not designed by routine because 
there was lack of knowledge about them. By following 
the special treatment process for the unique components, 
other solutions could be found on the market or this may 
provide useful information for further design. The frame 
and the table were designed by routine because their 
functions are simple and well known. 

After detailed behavioural description of subsystems 
the derived requirements for each one of them were 
defined and the systems were developed. 

A. Robot 
The robot was considered as a standard component 

and as it was mentioned the robot went through the 
special treatment process. After defining the derived 
requirements for the robot a benchmark analysis on the 
existing available robots were performed. The “Universal 
Robots” model UR-5 was selected, because it was the 
only robot that doesn’t need a safety screen around it, and 
it’s the only robot that fulfils the safety requirements. 

 
B. Gripper 

The vacuum gripper was designed. The gripper consist 
of several parts, some of them were selected and some - 
designed. Figure 5 shows a principle sketch of what the 
gripper looks like and it identifies the different parts. 

 

 
 

Fig. 5. Principal sketch of vacuum gripper 

 
The derived requirements for the gripper were defined 

and translated to technical characteristics. As mentioned 
earlier the segments are brittle and can easily break 
therefore picking, holding and releasing movements have 
high priority. It was a challenge to fulfil all the 
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requirements therefore some compromises were made. 
The crown shaped segments have the smallest surface to 
pick the segments. Based on this segment the maximum 
vacuum cup diameter should be 5mm. Some assumptions 
about the material of the vacuum cups were also made. 

The maximum amount of assembled parts in one time 
is 5, therefore the gripper consists of 5 blocks. The 
middle block is fixed on the robot. The function of the 
blocks is to hold the vacuum cups and to open/close. In 
the opened condition, the gripper will pick the material 
parts and in the closed condition, the gripper will move 
the material parts together. Figure 6 illustrates the 
opening and closing mechanism. 

 

 
 

Fig. 6. Moving mechanism opened/closed condition 

 
The mounting blocks for vacuum cups are connected 

together with levers, therefore the parts are moving 
simultaneously. The vacuum cups are adjustable for 
different shapes of segments. The levers are fixed in the 
middle of the block to prevent the blocks from self-
locking.  

 

 
 

Fig. 7. Final design of the vacuum gripper 

 
The mechanism can be driven by different kinds of 

devices, pneumatic rotating cylinder or pneumatic 
horizontal cylinder or electrical motor. A rotating 

pneumatic cylinder was selected because of its simplicity 
and because it makes the gripper robust compared to the 
other two devices.  

3D CAD-models, technical component specification 
were made (Fig. 7). 

 
C. Material Supply Device 

A material supply was designed and while the focus 
was on its simplicity. The main functional requirements 
to the material supply are to: hold, secure and detect that 
the material is in proper position because of the shape. It 
distributes and supplies the materials to the gripping 
position because of the slope. The graphite parts can also 
be sticky (from the voice of the customer). Therefore in 
the design of the material supply (Fig. 8) the red bar on 
the right side is added for the separation of the graphite 
parts. On the two sides of the bar, slot holes are added to 
make the separation gap adjustable for different 
thicknesses. The other two red bars have big slot holes 
for adjusting the side plates for the needed width of the 
segments and graphite. 

 

 
 

Fig. 8. Final design of material supply device 

 
D. Frame and table 

Husqvarna construction already has working frames, 
which are made from welded steel parts and they are not 
standardized. The scope was not on designing a new 
frame with new functions. There was a routine design. 
The new frame looks like the current frame the only 
differences is that all the frames have same dimensions 
what increases the simplicity and reliability. Figure 9 
shows how the frame will look like. The yellow base 
plate is the standard design for all the assemblies. The 
blue support on the right side holds the green plate in 
place with the pins on the downside of the support, the 
support is removable. 
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Fig. 9. Working Frame design 

 
A table is needed for the system, on which all the 

subsystems will be placed. A table with high load 
capacity is required. Husqvarna Construction Products 
already have industrial tables that can handle high loads 
therefore a routine selection will be made because of the 
well-known properties.  

 
Before building the prototype for validating the design 

some critical requirements should be verified.  
Two requirements were to be verified “supply the 

material in proper position” and “grip the segments 
without breaking them” by building a simple scaled 
model. Both the vacuum gripper and the material supply 
were made from wood, because it’s the easiest and fastest 
way to build and test it (Fig.10) 
 

 
 

Fig. 10. Experiment of gripping and lifting the segment 

 
The model for the experiment was loaded manually 

and the material was supplied to the proper position by a 
slope, where the material slides and stops in front of the 
picking position, then the vacuum gripper grips the 
material and lifts it up, the bar that is mounted on top of 

the side walls is to avoid picking two pieces at the same 
time.  

The experiment proved that air leakage in vacuum 
cups can be ignored if the air pressure is high enough. 
The model of the material supply shows that the slope 
angle is critical for the best result. A large angle provides 
high sliding capacity but it damages the segments when 
the gripper lifts the front segment. The segment behind, 
slides with high speed and hits the front wall with high 
force. An angle between 18 – 22 degrees provides the 
best result, depending on which material is used for the 
material supply. 

The tests have been successful, both the vacuum 
gripper and material supply fulfil the requirements. The 
validation of the main requirements have a big impact on 
further development of the system because it was proven 
that the vacuum gripper doesn’t destroy the segment and 
that the material is supplied in the easiest way, by a 
slope. The reliability of the two main subsystems is really 
high and Husqvarna Construction Products decided to 
invest in more advanced prototypes.  

 

III. Conclusions 

The relation between students and Project Company 
should be very close and continuous during the project 
time, so that each decision step will be taken with active 
contribution from the customer. 

In this case it was really fruitful cooperation between 
the Student project group from LNU and Husqvarna 
Construction Products. It leaded not only to successful 
final project, which proposed a conceptual design for 
solving a problem for the company. But Husqvarna 
Construction Products developed this concept in further. 

After an iterating design step performed by the 
company´s designers and some simplifying of the 
proposed concept an investment for a real prototype was 
decided. 

The vacuum gripper was build and the proposed robot 
in the project was borrowed from a supplier for a period 
to perform tests (Fig. 11) 

In the further tests some issues will be taken in 
consideration. Some recommendations about this are 
made in the project report as well. 

The experiment model of the material supply was built 
in wood. The slope angle depends on the friction of the 
material that is used for the material supply. The best 
result for wood is an angle between 18 – 22 degrees. A 
big angle with low friction can damage the segments and 
a small angle makes the segments tilt instead of sliding. 

The gripping force from the testing of the prototype is 
generated by a vacuum cleaner. A vacuum cleaner has a 
high air flow and low vacuum resistance. If the air 
pressure is low and the vacuum resistance is high then air 
leak can be critical.  
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Fig. 11. Universal robot with a gripper about to place the segments 
on the working plate 

 

The final result from the project was satisfying for the 
company. According the expectations of the university 
and the requirements to a final thesis there are some steps 
to be added and some of them could be applied in a better 
way, but it was appraised like a very good project team 
work. 
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İki Serbestlik Dereceli Robot Kollarında Uç Nokta Konumunun Yapay Sinir 

Ağları İle Bulunması 
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Özet—Robot kollarında uç noktanın koordinatları ileri 
kinematik analizi ile hesaplanabilir. Fakat bu analizler 
trigonometrik fonksiyonlar ve büyük matrisler içerdikleri 
için zaman ve iş yükü açısından dezavantajlı olmaktadır. 
Bu çalışmada iki serbestlik dereceli bir robot kolunun 
ileri kinematik analizi ile belirli θ1 ve θ2 açılarında kolun 
uç nokta pozisyonu verileri elde edilmiştir. Bu veriler 
MATLAB Neural Network Toolbox yardımıyla birçok 
katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağına eğitim verisi 
olarak tanıtılmıştır. Bu eğitimin ardından rastsal sayıda 
test verisi (θ1 ve θ2 çiftleri) oluşturularak yapay sinir 
ağının performansı test edilmiş ve maksimum hatanın x 
konumunda %0.06, y konumunda ise %0.026 olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: ileri kinematik analiz, robot, yapay sinir ağları 

 
Abstract— Coordinates of the end effector of a robot 

arm can be calculated by the forward kinematic analysis. 
But these analyses can be non-effective in terms of time 
and workload because they involve trigonometric 
functions and large matrices. In this study, coordinates of 
the end effector for specific θ1 and θ2 joint angles of a 2 
DOF robot arm were obtained with the forward 
kinematic analysis. This data was introduced as training 
data to a multi-layer feed-forward neural network 
created by MATLAB Neural Network Toolbox. After the 
training random number of test data (θ1 and θ2) were 
created in order to test the neural network. Tests yielded 
a maximum error of %0.06 in x coordinate and a 
maximum error of %0.026 in y coordinate.    
      Keywords: artificial neural networks, forward kinematics, robot 

I Giriş1 

     Robotlarda kinematik analiz verilen eklem açılarına 
göre robot kollarında uç noktanın konumunu ya da 
verilen uç nokta konumlarına göre eklem açılarını 
belirlemede önemli rol oynar. Robot kol kinematik 
analizinde iki yol izlenmektedir. Birinci yöntem; bilinen 
eklem açılarına göre uç noktanın konumunu 
belirleyebilmek için ileri kinematik analizdir. İkinci 
yöntem ise; bilinen uç nokta konumlarına göre eklem 
açılarını belirleyebilmek için ters kinematik analizdir [1-
5].  

                                                            
* sahin.yavuz@deu.edu.tr 
† murathocaoglu1907@hotmail.com 
 

     İleri kinematik analiz yöntemi nx1 boyutunda eklem 
açıları θ ile mx1 boyutunda yer değiştirme x Kartezyen 
vektörü arasındaki ilişkiyi tanımlar: x(t)=f(θ(t)). Burada 
f, robot kolunun ileri kinematik ilişkisini tanımlayan 
fonksiyondur. Robot kollarının serbestlik derecesi (n) 
arttıkça kinematik analiz denklemleri oldukça karmaşık 
bir hal alır. Bu yüzden uç noktanın konumunu hesaplama 
süresi serbestlik derecesi arttıkça uzamaktadır [6]. 
     Modüler sinir ağları mimarisi Jacobs ve Jordan [7] 
tarafından araştırılmıştır ve birçok araştırmacı bu yöntemi 
kullanmıştır [8-10]. Kuroe ve arkadaşları tarafından robot 
kolunda ana çerçeve koordinatından uç nokta 
koordinatına kadar konumlar ve hızların ilişkisini 
tanımlayan bir ağ ile yapay sinir ağı öğrenme metodu 
geliştirilmiştir [11].  
     Bu çalışmada iki serbestlik dereceli bir robot kolunun 
ileri kinematik analizi ile belirli θ1 ve θ2 açılarında kolun 
uç nokta pozisyonu verileri elde edilmiştir. Bu veriler 
MATLAB Neural Network Toolbox yardımıyla birçok 
katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağına eğitim verisi 
olarak tanıtılmıştır. Bu eğitimin ardından rastsal sayıda 
test verisi (θ1 ve θ2 çiftleri) oluşturularak yapay sinir 
ağının performansı test edilmiş ve sıfıra yakın hataya 
erişildiği gözlemlenmiştir.  

II. Robot Kolunun İleri Kinematiği 

     İki serbestlik dereceli seri bağlı bir robot kolunun uç 
noktasının konumunu bulabilmek için ileri kinematik 
analizi yapılır. İleri kinematik analizi için analitik yöntem 
ya da Denavit-Hartenberg yöntemi [12] kullanılabilir.  
     Şekil-1 de gösterilen iki serbestlik derecesine sahip 
robot kolunda her bir eksen dönel eklemlerle tutturulmuş 
bağlardan oluşmuştur.  

 
Şekil 1. İki Serbestlik Dereceli Robot Kolu 
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Her bir ekleme koordinat sistemi yerleştirilerek komşu 
eklemler arasındaki ilişkiyi veren dönüşüm matrisi 
bulunur. İki komşu arasındaki ilişkiyi veren dönüşüm 

matrisi Ti
i
1 ile gösterilir. Burada i, uzuv numarasını 

ifade eder. Şekil-1 de gösterilen robot kolu için ana 
çerçeve ile uç nokta arasındaki dönüşüm matrisi aşağıda 
verilmiştir.  

                               TTT 1
2

0
1

0
2                                         (1) 

     Bir robot kolun kinematik denklemlerini sistematik bir 
şekilde çıkarabilmek için, her bir (i) uzvuna cisim 
koordinat çerçevesi ( iii zyx


,, ) yerleştirilir. Komşu 

koordinat çerçeveleri arasında Denavit-Hartenberg (D-H) 
yönteminde kullanılan dört parametre ile ilişki kurulur. 
Bu parametreler; αi, ai, θi ve di dir. αi; ix


ekseni etrafında 

1iz


 ekseninden iz


eksenine kadar olan açıyı, ai;	

ix


ekseni boyunca ix


ekseni ile  1iz


ekseninin kesişme 

noktasından (i). koordinat çerçevesinin orjinine kadar 

olan mesafeyi, θi; 1iz


ekseni etrafında 1ix


ekseninden 

ix


eksenine kadar olan eklem açısını ve di ise 1iz


ekseni 

boyunca (i-1).koordinat çerçevesinin orijininden 

ix


ekseni ile 1iz


 ekseninin kesişme yerine kadar olan 

mesafeyi ifade eder. 

     Dönel eklem için αi, ai ve di parametreleri sabit, θi 
parametresi (i) uzvu (i-1) uzvuna göre izafi döndüğünden 
dolayı değişkendir.  Şekil 1 de gösterilen robot kolu için 
D-H parametreleri Tablo 1 de verilmiştir. 

Eksen D-H Parametreleri 
i αi ai θi di 
1 0 a1 θ1 0 
2 0 a2 θ2 0 

TABLO 1. Eklemler İçin Belirlenen D-H Parametreleri 

     Eklemler için dönüşüm matrisleri Denklem 2 de 
verilen genel eklem dönüşüm matrisi kullanılarak 
bulunur. Burada c ve s, sırasıyla kosinüs ve sinüs 
fonksiyonlarını ifade eder.  
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Her bir eklemin dönüşüm matrisi bulunduktan sonra ana 
çerçeve ile uç nokta arasındaki dönüşüm matrisi 
Denklem 1 deki gibi hesaplanır. Her bir dönüşüm matrisi 
3x3’lük dönme matrisi ve 3x1’lik konum vektöründen 
oluşur.  Kol uzunlukları a1=250 mm, a2=250 mm ve 
açıları θ1=45o,  θ2=30o olan iki serbestlik dereceli bir 

robot kolu için uç noktanın koordinatları Denklem 3 deki 
gibi xu=241.4815 mm, yu=418.2582 mm olarak bulunur.    
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Uç noktanın koordinatları analitik olarak da Denklem 4 
de verildiği gibi hesaplanabilir. 

mmaay

mmaax

u

u

2582.418)sin(sin

4815.241)cos(cos

21211

21211








(4) 

III. Yapay Sinir Ağının Tasarımı, Eğitimi ve Test 
Edilmesi 

     İleri kinematik analizi ile belirlenen uç nokta 
konumları ve kol açıları tasarlanan yapay sinir ağında 
eğitim verisi olarak kullanılır. Yapay sinir ağının girdi 
verileri kol açıları, çıktı verileri ise uç nokta 
konumlarıdır. Yapay sinir ağı Levenberg-Marquardt[14] 
geriyayılım algoritmasıyla eğitilir. Uç noktanın x ve y 
koordinatları tek bir ağa verileceği için çok boyutlu 
problemlerde iyi performans gösteren; gizli katmanında 
sigmoid aktivasyon fonksiyonu, çıktı katmanında ise 
linear aktivasyon fonksiyonu olan bir yapay sinir ağı 
tasarlanır. Gizli katmandaki nöron sayısı ise deneme-
yanılma yöntemi ile 75 olarak belirlenmiştir. Tasarlanan 
yapay sinir ağı Şekil 2 de görülebilir. 
 

 
Şekil 2. Oluşturulan Yapay Sinir Ağı[13] 

 
    Eğitim aşamasında kullanılmak üzere 800 adet rastsal 
θ1 ve θ2 açıları girdi verisi olarak, bunlara karşılık gelen 
uç nokta konumları x ve y ise hedef verisi olarak 
kullanılmıştır. Eğitim sonucunda yapay sinir ağının x ve 
y eksenlerindeki maksimum hataları sırasıyla 0.0756 mm 
ve 0.0296 mm dir. 800 çıktı verisiyle hedef verileri 
arasındaki farklar grafiksel olarak Şekil 3 ve Şekil 4 te 
gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Eğitim Sonucu Uç Noktanın X Konumundaki Hatalar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. Eğitim Sonucu Uç Noktanın Y Konumundaki Hatalar 
 

     
 
Eğitim sonrasında yapay sinir ağının farklı θ1 ve θ2 

girdileri karşısındaki performası test edilmek amacıyla 
3000 adet rastsal kol açısı yapay sinir ağına girdi olarak 
verilir ve Denavit-Hartenberg yöntemiyle elde edilen uç 
nokta konumlarıyla yapay sinir ağının ortaya koyduğu 
sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda x ve y 
eksenlerindeki maksimum hatalar sırasıyla 0.3445 mm ve 
0.1353 mm dir. Denavit-Hartenberg yöntemiyle 
hesaplanan uç nokta konumları ile yapay sinir ağının 
verdiği 3000 adet uç nokta konumunun arasında farklar 
Şekil 5 ve Şekil 6 da gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Şekil 5. Test Sonucunda Uç Noktanın X Konumundaki Hatalar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Test Sonucunda Uç Noktanın Y Konumundaki Hatalar 

IV. Sonuçlar 

     Bu çalışmada iki serbestlik dereceli seri bağlı bir robot 
kolunun uç noktasının konumu Denavit-Hartenberg ve 
analitik yöntem kullanılarak ileri kinematik analizi ile 
bulunmuştur. 800 adet θ1 ve θ2 çifti yapay sinir ağının 
eğitimi için girdi verisi, bunlara karşılık gelen uç nokta 
konumları ise hedef verisi olarak kullanılmıştır. 
Eğitim sonucunda oluşturulan yapay sinir ağı 3000 adet 
rastsal θ1 ve θ2 çifti için test edilmiş ve yapay sinir 
ağının bulduğu uç nokta konumları ile analitik olarak 
bulunan uç nokta konumları karşılaştırılmıştır. Bu 
karşılaştırma sonucunda maksimum hatanın x 
konumunda %0.06, y konumunda ise %0.026 olduğu 
gözlemlenmiştir. 
Bu çalışma sonucunda yapay sinir ağlarının robot 
kollarının kinematik analizinde güçlü bir alternatif 
olduğu görülmüştür. Yüksek serbestlik dereceli 
sistemlerin ileri ve ters kinematik analizlerinde 
trigonometrik fonksiyonlar ve büyük matris işlemlerinin 
kullanılması fazla işlem yüküne sebep olmaktadır. Fakat 
yapay sinir ağlarında bunlar kullanılmadığı için 
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bilgisayar yükü ve harcanan zaman azalmaktadır, bu 
yüzden daha hızlı sonuçlar alınabilir.  
Gelecek çalışmalarda bir robot kolunun uç noktasının 
statik çökmesinin de deneysel olarak ölçülüp, yapay sinir 
ağının bu çökmeyi ortadan kaldırmak için uç nokta 
konumunu hesaplayacak şekilde eğitilmesi 
hedeflenmektedir.  
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5 SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KOLUNUN KİNEMATİK 
HESAPLAMALARI 

VE PID İLE YÖRÜNGE KONTROLÜ 
 

     Fatih Pehlivan*                            Arif Ankaralı§  
 Karabük Üniversitesi                        Karabük Üniversitesi  
           Karabük                                             Karabük  
 
 

Özet—Bu çalışmada, öncelikle 5 serbestlik 
derecesine sahip ve ticari olarak temin edilebilen 
AL5A robot kolunun ters ve düz kinematik 
denklemleri elde edilmiştir. Ters ve düz kinematik 
denklemlerin elde edilmesinde geometrik yaklaşım 
kullanılmıştır. Verilen bir uç yörüngesi için, 
izlenmesi gereken eklem yörüngeleri elde edilen 
ters kinematik denklemlerle hesaplanmıştır. Uç 
elemanın verilen yörüngeyi izlemesinde, PID 
kontrolcü kullanılarak yörünge hassas bir şekilde 
izletilmeye çalışılmıştır. PID kontrolü ile 
gerçekleşen yörünge ve referans yörünge arasında 
oluşan hatalar simülasyonlarla irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Geometrik yaklaşım, PID kontrol, Ters 
ve Düz Kinematik. 

 
Abstract—In this study, forward and inverse 
kinematic equations of the commercially available 
AL5A robot arm consisting of 5 degrees of freedom 
are obtained. Geometric approach has been used to 
obtain the forward and inverse kinematic 
equations. Joint trajectories of each link for a 
reference cartesian trajectory of the robot are 
computed by the inverse kinematic equations 
obtained. A PID controller is used to control the 
position of the end effector to trace the given 
trajectory precisely. Errors occurring between the 
reference and achieved trajectory are discussed by 
simulations. 

Keywords: Geometric approach, Forward and Inverse 
Kinematic, PID controller. 

I. Giriş 

      Robot kolu, dönel veya kayar eklemlerle 
birbirine bağlanmış “uzuv” adı verilen katı 
cisimlerden meydana gelen açık çevrimli bir 
zincirdir. Zincirin bir ucu bir desteğe bağlanmış, 
diğer ucu ise serbesttir. Eklemler birbirlerine bağlı 
uzuvların izafi hareketine izin vermektedir [1].Bu 
hareketlerin matematiksel modellenmesi ve çözümü 
ele alındığı zaman ilk gereksinme duyulan 
hususlardan biri, robot kolun kinematik modelinin 
oluşturulmasıdır. Bu kinematik hesabında ise ileri 
yön (düz) ve ters kinematik olmak üzere iki yol 
izlenmektedir: 
*
fatihpehlivan86@gmail.com 

§ankaraliarif@gmail.com 

 Düz kinematik, robotu oluşturan eklemlere 
verilen açılara karşı robot kolunun nerde 
olduğunu ifade etme şeklidir. 

 Ters kinematik, robot kolunun uç kısmının 
belli bir noktada olması için eklemlere 
verilmesi gereken açıları ifade etme 
şeklidir. 

 
     Bu çalışmada yukarıda değinilen, beş serbestlik 
derecesine sahip AL5A robot kolunun öncelikle 
geometrik yaklaşım ile ters kinematiği ile her bir 
motorun dönme açıları hesaplanmaktadır.  

 

Şekil. 1. AL5A Robot Kolu 

II. Robot Kolunun Ters Kinematik Denklemleri,  
Matematik Modeli ve PID Kontolü 

Bir robot kola ilişkin iş planlaması, yörünge 
planlaması, dinamik, ve kontrol problemleri ele 
alındığı zaman ilk gereksinme duyulan hususlardan 
biri, bu robot kolun kinematik modelinin 
oluşturulması ve buna dayanarak gerekli kinematik 
ilişkilerin elde edilmesidir [2]. 

 
A. Ters Kinematik Denklemleri 

 

Ters kinematik hesabı ile her bir uzvu hareket 
ettiren motorların dönme açıları hesaplanabilir. Bu 
hesap için, aşağıdaki gibi her bir uzvun uzunlukları, 
elin son konum açısı ve robot kolunun uç 
noktasının bulunduğu kartezyen koordinantları 
bilinmelidir. 

 
 Taban yüksekliği,  
 Arka kol uzunluğu,  
 Ön kol uzunluğu,  
 El uzunluğu,  
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 Tutucu uzunluğu,  
 El açısı,γ (eğer açı Şekil 2. deki kesikli 

kırmızı çizginin üstünde ise açı pozitif, 
aksi durumda ise negatif alınmalıdır) 

 x, y ve z kartezyen koordinantları (mm) 
 
       Burada robotun lazer kesim gibi taşınan 
parçanın oryantasyonun yeniden ayarlanmasına 
ihtiyaç duyulmayan işlerde kullanıldığı 
düşünülerek, tutucu motorunun açısal konumunun 
sabit olduğu ve değişmediği kabul edilecektir. 
 

 
 

Şekil. 2. Bilinmesi Gereken Değerler 
 

 
 

Şekil. 3. Robot Kolunun Harekete Başlamadan Önceki Konumu 

 
Robot kolunun ilk konumu Şekil.3’de 
gösterilmiştir. Taban elemanının alt merkezi orijin 
olarak kabul edilirse, aşağıdaki şekillerde de 
gösterildiği gibi her bir uzvun kartezyen 
koordinatlardaki konumu kullanılarak her bir 
motorun dönme açıları bulunur: 

 

 
 

Şekil. 4. Robot kolunun üstten görünüşü         

      Şekil 4’de görüleceği üzere taban motorunun 
dönmesi ile x, y ve z ekseni haricinde yeni bir 
eksen (m) oluşturulmuştur.  

∅ arctan	  (1) 

       Burada ∅ taban motorunun dönme açısıdır. 
 

m 	 x y (2) 
      Burada m robot kolunun en alt noltası yani 
orijin ile uç nokta arasındaki m ekseni boyunca 
oluşan mesafedir. 
 

Şekil. 5. Robot Kolunun mz Düzlemindeki Görüntüsü 

 
c z sin γ 										 3  

 

c m cos γ 															 4) 

c 	     (5) 

β arctan	     (6) 

α arccos	     (7) 

 

 
Şekil. 6. OmuzAçısı, θ 

 
 

θ β α (8) 

       Burada θ omuz motorunun dönme açısıdır.  
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Şekil. 7. Dirsek Açısı, φ	

 

	

φ 	arccos	 (9) 

       Burada φ dirsek motorunun dönme açısıdır.  
 
Bilek motorunun dönme açısını bulmak için, 
çokgenin iç açı teoremi kullanılır. 

ac	 	 n‐2 π(10) 
      Burada ac	çokgenin	iç	açıları	toplamı,	n ise 
çokgenin kenar sayısını gösterir. 
 
Aşağıdaki şekilde de görüleceği üzere 5 kenarı olan 
çokgenin iç açılarından bilek açısı,δ13 numaralı 
denklemdeki gibi bulunur. 

 

 
Şekil. 8. BilekAçısı, δ 

 
ac 	 5‐2 π 	3π(11) 

 

3π θ+ φ  +δ γ
	
(12) 

δ π θ φ γ (13) 

 

Aşağıdaki tabloda her bir uzvun uzunluğu[3] ve 
yapılan çalışma için kullanılan değerler 
gösterilmiştir. 
 
Yörüngedeki z  
değerleri 

t+20 
 

Yörüngedeki x 
değerleri 

100+[25cos(2πt)/100] 
 

Yörüngedeki y 
değerleri 

100+[25sin(2πt)/100] 
 

Zaman, t 0-100 s 
El açısı, γ 10° 
Taban yüksekliği,  69 mm 
Arka kol uzunluğu,  94 mm 
Ön kol uzunluğu,  108 mm 
El uzunluğu,  58 mm 
Tutucu uzunluğu,  30 mm 

TABLO 1. Robot Kolunun Parametreleri ve Yapılan             
Çalışmada Kullanılan Değerler 

 
Tablolardaki alınan değerler ve yukarıda 
gösterilmiş olan ters kinematik 
denklemlerikullanılarakaşağıdaki şekilde de 
görüleceği üzere her bir motorun dönme açıları 
teker teker hesaplanmıştır. 
 

 
Şekil. 9. Motorların Dönme Açılarının Hesaplanması 

 
B. DC Motor Modelleme ve PID Kontrolü  

 

Herbir eklemin açısal konum kontrolü ayrı ayrı 
servomotorlarla sağlanmıştır. Bunun için önce DC 
motorun matematiksel modeli elde edilmiş ve PID 
kontrolcü ile kontrol edilecek şekilde geri beslemeli 
kontrol modeli Şekil 10’da verildiği gibi 
oluşturulmuştur. PID kontrolcünün oransal, integral 
ve türevsel kazanç değerleri optimum olacak 
şekilde ayarlanmıştır.Çalışmada robot kolunun 
değişen dinamiği ihmal edilmiş, her bir ekleme 
gelen maksimum atalet kuvvetleri ayrı ayrı 
hesaplanmış ve dişli kutusu oranları da dikkate 
alınarak matematiksel modellere ilave edilmiştir. 
İlgili hesaplamalar Tablo 3’te verilmiştir. 
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Şekil. 10. DC Motorun Konum Kontrolü [4] 

 

B1.  Bir DC Motorun Modellenmesi 
 

Aşağıdaki şekilde dc motorun elektromekanik 
modeli gösterilmiştir.  

 
Şekil. 11. DC Motorun Elektromekanik Modeli 

 
 
       Model parametrelerinin tanımları ve 
değerleri tablodaki gibi verilmiştir. 
 
Atalet momenti(motor) Jm = 0.000052 kg.m2 
Sürtünme sabiti b = 0.01 N.ms 
Ters emk sabiti Kb = 0.235 Nm/A 
Tork sabiti Kt = 0.235 Nm/A 
Endüvi direnci R = 2.0 ohm 
Endüvi endüktans L = 0.23 H 

TABLO 2. DC Motorların Değerleri [5] 

 
Tablo 2’de gösterilen atalet momenti sadece motor 
rotorunun atalet momentidir. Sistemin dinamik 
hesabı için ise robot kolunun ilk konumunun 
ataletini, Jl eklenmiştir. Bu ataletlerin her bir motor 
üzerindeki değerleri ve toplam oluşacak sistem 
ataletleri (J) 14 numaralı denklem kullanılarak 
Tablo 3’deki gibi hesaplanmıştır. 
 

		J 	Jm	 	Jl	n2(14) 
 

Motorlardaki redüksiyon 
oranı 

n =0.16 

Taban motoru üzerindeki 
toplam atalet momenti 

Jtaban=0.000350 kg.m2

Omuz motoru üzerindeki 
toplam atalet momenti 

Jomuz=0.000446kg.m2 

Dirsek motoru üzerindeki 
toplam atalet momenti 

Jdirsek=0.000307 kg.m2

El motoru üzerindeki 
toplam atalet momenti 

Jel=0.0000771kg.m2

Tutucu motoru üzerindeki 
toplam atalet momenti 

Jtutucu=0.000055kg.m2

TABLO 3. Her Bir Motor Üzerindeki Toplam Atalet Momenti 

DC motor sisteminde oluşacak denklemlerden ilki 
motor torku (T) armatür akımı (i  ilişkisidir. Bu 
parametreler birbirleriyle doğru orantılıdır.  Bu 
ilişki aşağıdaki gibi formülize edilir: 

 
T K i(15) 

 
       Armatür döndükçe armatüre bağlı şaftın açısal 
hızıyla (θ  doğru orantılı olarak bir ters emk 
gerilimi oluşur. Ters emk geriliminin (e) formülü 
aşağıdaki gibidir: 

	
e K θ(16) 

 
      tork sabiti ile ters emk sabiti eşit olduğu 
düşünülürek ( 	 	 ), Newton ve Kirchoff 
kanunları kullanılarak aşağıdaki denklemler elde 
edilir: 

	
Jθ bθ Ki(17) 

 

L Ri V Kθ(18) 

       BuradaV motorun armatürüne uygulanan 
voltajdır.  
 
      Elde edilen denklemlerile aşağıdaki şekildeki 
gibi bir dc motorun matematikmodeli oluşturulur: 
 

 
Şekil. 12. DC Motorun Matematik Modeli [6] 

 
 

B2. DC Motorun PID Denetleyici İle Kontrolü 
 
PID kontrol döngüsü yöntemi , yaygın endüstriyel 
kontrol sistemlerinde kullanılan genel bir kontrol 
döngüsü geri bildirim mekanizmasıdir. Bir PID 
denetleyici ölçülü bir süreç içinde değişen ve 
istenilen ayar noktası ile arasındaki farkı olarak bir 
“hata” değerini hesaplar. Kontrolör proses kontrol 
girişini ayarlayarak hatayı en aza indirerek istenilen 
ayar değerine ulaşmak için çalışır[7]. 

 
     PID kontrolcününgenel denklemi ve transfer 
fonksiyonu sırasıyla aşağıdaki gibidir: 
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dt

tde
dtte

t )(
K)(Ke(t)Ku(t) D

0

IP   (19) 

       Buradau t  kontrol değişkeni, e(t) toplama 
noktası, K  oransal kazanç, K integral kazancı ve 
K  türevsel kazançtır. 
 

C s K K
s K s(20) 

 
       Hem sistemin hem de PID kontrolcünün 
transfer fonksiyonları elde edildikten sonra her bir 
motorun ayrı ayrı açı kontrolü aşağıdaki grafiklerde 
de görüleceği üzere elde edilmiştir. 

 
Şekil. 13.TabanMotorunun Açı Kontrolü 

 

 
Şekil. 14. OmuzMotorunun Açı Kontrolü 

 

 
Şekil. 15. DirsekMotorunun Açı Kontrolü 

 

 
Şekil. 16. ElMotorunun Açı Kontrolü 

 

 
Şekil. 17. TutucuMotorunun Açı Kontrolü 

 

III. Robot Kolunun Düz Kinematik Denklemleri 
ve Kartezyen Yörünge Kontolü 

       PID kontrol sonucu elde edilen her bir motorun 
dönme açıları kullanılarak her bir uzvun kartezyen 
yörüngedeki koordinatları bilinebilir. Bunun için 
geometrik yaklaşım ile elde edilecekdüz kinematik 
denklemler kullanılmıştır. 

 
Şekil. 18. Uzuvların Kartezyen Koordinatları 

 
x0	 	0 21 	
	y0	 	0 22 	
	z0	 	0 23 	

	
	x1	 	0 24 	
	y1	 	0 25 	
	z1	 	 26 	

	
x2 cos θ2 90° cos θ1 	 	x1 27 	

       Buradaθ1	veθ2	sırasıyla	kontol	sonucunda	
oluşan	taban	ve	omuz	açılarıdır.	
	

y2	 	 cos θ2 90° 	sin θ1 	 	y1 28 	
	z2	 	 sin θ2 90° 	 	z1 29 	

	
x3 cos θ2 θ3 cos θ1 	 x2 30 	

       Burada θ3		kontol	sonucunda	oluşan	dirsek	
açılasıdır.	

	y3	 cos θ2 θ3 sin θ1 	 y2 31 	
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	z3	 sin θ2 	θ3 	 	z2 32 	
	

	x4	 	 cos γ cos θ1 	 	x3 33 	
	y4	 	 cos γ sin θ1 	 	y3 34 	

	z4	 	 sin γ 	 	z3 35 	

	
	x	 	 cos γ cos θ1 	 	x4 36 	
y	 	 cos γ sin θ1 	 	y4	 37 	

	z	 	 sin γ 	 	z4		 38 	
 

Ters kineamtik ve PID kontrol sonucu oluşan her 
bir motorun açı değerleri ile yukarıda gösterilmiş 
olan düz kinematik denklemler kullanılarak elde 
edilen yörünge ile referans yörüngenin grafikleri 
aşağıdaki gösterilmiştir. 

 
Şekil. 19. Referans Yörünge ve Gerçekleşen Yörüngenin Grafiği 

 
Şekil. 20. Referans Yörünge ve Gerçekleşen Yörüngenin Xy 

Düzlemindeki Grafiği 

 

 
Şekil. 21. Referans Yörünge ve Gerçekleşen Yörüngenin Xz 

Düzlemindeki Grafiği 

 

 
Şekil. 22. Referans Yörünge ve Gerçekleşen Yörüngenin yz 

Düzlemindeki Grafiği 

 
       Yörüngedeki hata miktarlarını gösteren grafik 
de aşağıdaki gösterilmiştir. 
 

 
Şekil. 23. Yörüngedeki Yüzde Hata Miktarlarını 

 

IV. Sonuçlar 

 
       Bu çalışmada öncelikle, ticari olarak temin 
edilebilen beş serbestlik derecesine sahip  AL5A 
robot koluna ait ters ve düz kinematik analizler 
yapılmıştır. Verilen ve tutucunun izlemesi gereken 
kartezyen yörünge için gerçeklenmesi gereken 
eklem yörüngeleri, ters kinematik analizde elde 
edilen denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. 
Çalışmada, robotun toplam değişen dinamiği ihmal 
edilerek, motorların sabit atalet momentine sahip 
yükleri hareket ettirdiği kabul edilmiştir. Fiziksel 
modeli, matematiksel modeli ve Simulink modeli 
Şekil 11 ve Şekil 12‘de verilen DC servo motorların 
PID kontrolcülerle kontrol edildiği bir benzetim 
sistemi tasarlanmıştır.  Robotun her bir eklemi, ayrı 
ayrı geri beslemeli kontrol yöntemi kullanılarak 
kontrol edilmiş ve ters kinematik analizle 
hesaplanan eklem yörüngelerinin izlenmesi 
sağlanmıştır. Burada temel amaç, robotun tutucusu 
için öngörülen kartezyen yörüngenin izlenme 
performansının gözlenmesidir. Bunun için 
motorların gerçeklediği açısal konum değerleri düz 
kinematik denklemlerde yerine konularak 
gerçeklenen uç nokta yörüngesi hesaplanmış ve 
referans değerlerle karşılaştırılmıştır. Yapılan 
benzetim çalışmaları sonucu elde edilen, referans 
yörüngenin izlenme başarısı Şekil 19’te  ve 
kartezyen eksenler doğrultusunda oluşan hata 
değerleri de Şekil 23’te verilmiştir. 
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        Robotun kartezyen koordinatlarda tanımlı 
referans yörüngesinin izlenmesinde elde edilen 
kinematik denklemler başarılı bir şekilde 
kullanılmış, DC motorlar PID kontrolcü ile hassas 
bir şekilde kontrol edilmiştir. Benzetim 
çalışmalarında gözlenen hata oranlarının verilen 
grafiklerden de görüleceği üzere kabul edilebilir 
seviyede olduğunu ifade etmek gerekir.  
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Özet—Bu çalışmada, servo eyleyici ile sürülen 2 

serbestlik dereceli Gimbal sisteminin deneysel 
uygulaması ve stabilizasyon çalışması sunulmuştur. 
Lagrangian denklemleri kullanılarak doğrusal olmayan 
hareket denklemleri elde edilmiştir. Her bir ekseni 
sürmek için, Oransal(P), Integral(I), Türev(D),PID ile 
denetlenen fırçalı doğru akım(DA) servo motorları 
kullanılmıştır. Gimbal sistemin performansı, sayısal 
benzetim ve deneysel sonuçlar arasındaki karşılaştırma 
ile  doğrulanmıştır. Bu karşılaştırma, sayısal 
benzetimle deneysel uygulamanın örtüştüğünü 
göstermektedir. Benzetim ve deneysel sonuçlar 
arasındaki uyuşma açık bir şekilde görülebilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kardan, PID, modelleme ve benzetim 
 
Abstract—In this paper, an application and 
stabilization of a 2 Degrees of Freedom (DOF) Gimbal 
which is driven with servo actuator is presented. The 
nonlinear equations of motion are derived by using 
Lagrangian equations. To drive each axis of the 
Gimbal, Brushed DC servo motors are controlled with 
Proportional, Integral, Derivative (PID) controller. 
The performance of Gimbal system is verified with the 
comparison of numerical simulation and experimental 
results. This comparison revealed that the results 
obtained with numerical simulation are compatible 
with experimental results. Concurrency between the 
simulation and the experimental results can be seen 
clearly. 

Keywords: Gimbal, PID, modelling and simulation 

I. Giriş1 

Askeri alanda hedef bulma ve takip günümüz 
dünyasında ordular için büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle insansız hava araçlarının ve füzelerin, 
görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için hedef 
bulmada ve takipte hatasız çalışmaları gerekmektedir. 

Bu kapsamda bu araçlarda yer alan arayıcı sistemleri 
içerisinde optik, lazer, kamera, vb. farklı hedef takip 
yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biride 
görüntü işleme yöntemlerinin kullanıldığı kamera 
sistemleridir. Hedefin boyutları, hızı, ivmesi, arazi 
şartları vb. kriterler kullanılacak olan kamera tipini 
belirlemektedir. Şekil 1’ de hedef işaretleme ve takip 
sistemini anlatan örnek bir yapı verilmiştir. [1, 2]. 

                                                 
*msahin@roketsan.com.tr 
†mtdas@thk.edu.tr 
‡scakiroglu@roketsan.com.tr 
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Şekil 1 Füze sistemlerinde hedef işaretleme 

Füzede, kameranın hedefe kilitlenmesini ve 
stabilizasyonunu sağlayan sistemler gimbal 
sistemleridir. Gimbal sistemleri, üzerine takılan hedef 
izleme araçlarının ve sensörlerinin stabilizasyonunu 
sağlayan ve genellikle iki eksenden oluşan sistemlerdir. 
Gimbal sistemi, füzenin hareketinden ve titreşimden 
kaynaklanan etkileri üzerinde bulunan kamera 
sistemine aktarmayarak, kameranın görüntüye 
odaklanmasını ve kararlılığını korumasını 
sağlamaktadır. [3] 

Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, ilk 
olarak çalışmaların çoğunluğunun gimbal 
stabilizasyonu kapsamında yapılmış olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmalarda ki stabilizasyon 
yöntemleri ve araştırmacıların elde ettikleri sonuçlar 
aşağıda gösterilmiştir.  

Xia Yun-xia ve arkadaşları, elektro-optik bir 
işaretleme sistemin stabilizasyonu kapsamında 2 
bölümden oluşan bir iç mod kontrol sistemi (2-Port 
Internal Mode Control) kullanmışlardır. Geliştirdikleri 
kontrol sistemi ile PI kontrol sisteminin sisteme olan 
etkilerini karşılaştırmışlar ve kendi sistemlerinin 
gürültüye karşı daha etkin cevaplar verdiğini 
gözlemlemişlerdir. [1] Said Leghmizi ve Sheng Liu 
stabilizasyon gerektiren uygulamalarda özellikle uydu 
sistemlerinde kullanılabilecek farklı bulanık mantık 
kontrol yöntemleri ile ilgili araştırma yapmışlardır. 
Araştırmalarında hem bulanık mantık kontrol 
yöntemini hemde bulanık mantık ile birlikte PID 
kullanılarak hazırlanan hibrid bir kontrol sisteminin 
yapısını analiz etmişlerdir. [4] Won Hong çalışmasında 
2 eksenli bir gimbal sisteminin stabilizasyonu üzerinde 
durmuştur. Çalışmada uyarlamalı kontrol sistemi 
kullanmış ve kontrolcüye laboratuvar ortamında 
hazırladığı deney düzeneğinde test etmiştir. Uyarlamalı 
kontrolcü PD kontrolcüye göre daha iyi bir çözüm 
sunmuştur fakat uygulamada aktif görme sistemi 
kullanılmamıştır. [5] Jasim Ahmed ve Dennis s. 
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Bernstein dengelenmemiş bir rotora sahip gimbalin 
kontrolüne yönelik çalışmalar yapmışlardır. Çalışmada 
ilk olarak sistemin matematiksel modelini 
oluşturmuşlar ve bu model üzerinde uyarlamalı 
kontrolcü kullanmışlardır. Daha sonra sistemi 
laboratuvar ortamında hazırlayıp geliştirdikleri 
kontrolcüyü sistem üzerinde denemişlerdir. [6] Marcel 
C. Algrain ve James Quinn işaretleme sisteminin 
stabilizasyonunda dönüölçer yerine ivme ölçer tabanlı 
bir kontrol sistemi geliştirmişlerdir. Geliştirilen 
sistemin maliyetten kazanç sağlayıp, daha yüksek 
sıcaklık değerlerinde ve daha yüksek şoklarda 
çalışabildiğini iddia etmişlerdir. [7]  

 

II. Gimbal Sistem Modeli  
Bu çalışmada kullanılan Gimbal(Kardan) Sistemi 

(GS) iki serbestlik derecesinde ele alınmıştır. Dış/yatay 
eksen (azimuth axis – sapma ekseni), iç/dikey eksen 
(elevation axis – yükselme ekseni) olarak 
adlandırılmaktadır. Görüntü alma sistemi genellikle iç 
eksene yerleştirilerek kullanılmaktadır [8]. Şekil2.’de 
çalışmalar kapsamında kullanılan GS’nin 
genelkoordinat sistemi tanımlaması gösterilmiştir. 

 
Şekil2. GS eksen ve hareket gösterimi 

GS’nin dinamiği, hareket kontrol sisteminin ürettiği 
tork ile eksenlerin hareketi arasındaki ilişkiyi 
kapsamaktadır. GS’nin dinamik modeli Lagrange 
Denklemi ile oluşturulmaktadır [8]. Lagrange denklemi 
(1) kinetik enerji ile potansiyel enerjinin farkından 
oluşmaktadır. 
 

VKL   (1) 
 
Gimbal sisteminin kinetik enerjisi; 
 

qqDqK T  )(
2
1

  (2) 

 

denklemiyle ifade edilir. Denklemde q  açısal hızı, 
D(q) atalet matrisini göstermektedir [8].  

Sistem eksen kaçıklığı olmadığı durumda potansiyel 
enerji 0 olacak ve sistemin toplam enerjisi kinetik 
enerjiye eşit olacaktır.    

Lagrange denkleminden tork; 
 

ii
i

LL
dt
dT










  (3) 

 

denklemi ile bulunur [8, 9]. Denklemde i  eksen 

dönüş miktarını ve i


 eksen açısal hızını 
göstermektedir. 

 
Doğrusal zamanda değişmeyen bir sistemin transfer 

fonksiyonu, başlangıç koşullarının sıfır olması halinde, 
sisteme uygulanan impuls yanıtının Laplace dönüşümü 
olarak tanımlanır [10]. Tek giriş ve tek çıkışlı bir 
sistemde u(t) giriş, y(t) çıkış ve g(t) impuls yanıtı 
olmak üzere, G(s) sistemin transfer fonksiyonu olmak 
üzere; 
 

G(s) = L[g(t)]    (4) 
 
olarak tanımlanır. G(s) transfer fonksiyonu, y(t) giriş 
ve u(t) çıkış işaretinin Laplace dönüşümü Y(s) ve U(s) 
tüm başlangıç koşulları sıfır olmak üzere; 
 

G(s) =
Y(s)

U(s)
  (5) 

 
olarak bulunur.  

Önceki bölümde verilen denklemlerden motorun 
açısal konumu ve giriş gerilimi arasındaki transfer 
fonksiyonu; 

 
θm(s)

Ea(s)
=

Ki

LaJms3+(RaJm+BmLa)s
2+(KbKi+RaBm)s

 (6) 
 
olarak bulunur. 

Artımsal enkoder DA motoru açısal pozisyon 
bilgisini basamaklayan ve artım (ing. ‘tick’) cinsinden 
çıktı veren bir eleman olarak modellenmiştir.  
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1, 1( )
2Measured
p mfix 



 

   (7) 

(7)’ de ki denklemde 1  , DA motoru şaftı açısal 
konumu, m enkoder kullanım modunu (1X, 4X vb.) ve 
p enkoder adım sayısını göstermektedir. Şekil1’de DA 
motor modeli şematik gösterimi sunulmuştur. 
 

Şekil2. DA Motor Modeli 

Kontrol sistemi: 
    Doğru Akım(DA) motorları GS eksenlerine aktarma 
mekanizması olmaksızın doğrudan bağlıdır. Bu nedenle 
DA motoru modeli üzerinde geliştirilen kontrolcü aynı 
zamanda eksen kontrolünü de başarıyla 
gerçekleştirebilmektedir. Şekil 3 ve 4’de sırasıyla, tek 
kontrol sisteminin şematik gösterimi ve Kardan 
simulink modeli sunulmuştur. Kontrol sisteminde, 
motor konumu (θm(s)) geri besleme sensörü ile 
ölçülerek referans açı değeri (θr(s)) ile 
karşılaştırılmakta, oluşan hata sinyali (e(s)) de 
kontrolcü ile manipüle edilerek uygun motor gerilim 
referansı (u(s))  oluşturulmaktadır.  

 

 
Şekil 3. Tek döngülü kontrol sistemi şematik gösterimi 

 

 
Şekil 4. GS Simulink Modeli 

 
Uygulama kolaylığı açısından özellikle endüstriyel 
kontrol sistemlerinde en fazla tercih edilen PID 
kontrolcüler, kapalı çevrim kontrol sistemlerinde, ele 
alınan kontrol değişkeninin istenen değeriyle, ölçülen 
değeri arasındaki hatayı, hatanın belli bir aralıktaki 
toplamını ve hatanın zamana göre değişimini, sırasıyla 
kontrol sisteminden beklenen dinamik davranışa göre 
hesaplanan oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) 
kazanç katsayılarıyla çarparak, kontrol edilen sisteme 
gönderilecek kontrol sinyalini oluşturmaktadır. Bu 
yapıda integral işlemi modellemede hesaba katılmayan 

parametre belirsizlikleri ve sisteme etkiyecek bozucu 
girişler dolayısıyla ortaya çıkabilecek durağan durum 
hatasını sıfırlarken, türev işlemi de anlık hata 
değerindeki değişimi ortadan kaldırmaya çalışır [10]. 
Ancak, hatanın giderek arttığı durumlarda integral 
işlemi çıkış sinyalini de zaman içerisinde büyütecek ve 
sistemin kararsız olmasına sebep olacaktır. “Yığılma 
(windup)” olarak adlandırılan bu olgu, temelde integral 
işlemiyle kontrol sinyali üzerindeki doymanın 
etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Bu durum, integral 
işlemini içeren kontrolcü sinyali kontrol yazılımı 

376



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015 
 

 

üzerinden sınırlandırılarak veya integral işlemi çıkışına 
hata birikmesini önleyecek bir yapı (anti-windup 
scheme) eklenerek ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır 
[11]. Diğer taraftan, hatadaki anlık değişimin büyük 
olduğu durumlarda, türev işlemi de kontrol sinyalinin 
büyümesine neden olacaktır. Eş. 4’te PID kontrolcü 
verilmiştir. 
 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
+ 𝐾𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (4) 

 
PID kontrolcü sisteme uygulandığında, sistemin kök-
yeri grafiğine iki “sıfır” ve orijinde bir “kök” 
yerleştirmektedir. Sıfırların ikisi birden kökün soluna, 
sağına veya biri sağına biri soluna yerleştirilebilir. Bu 
farklı alternatiflere ait kök-yer grafikleri Şekil ’te 
verilmiştir.  

 
Şekil 5. PID kontrolcü çeşitli sıfır konumları için kök yeri eğrisi değişimi 

 
Yukarıdaki alternatifler değerlendirildiğinde, sıfırların 
sola kaydıkça sistem kararlılığını olumsuz etkilediği 
görülebilmektedir. Sıfır değerleri sola doğru kaydıkça, 
kökler sanal eksene doğru yöneldiğinden sistem 
salınımlı bir cevaba sahip olmaktadır. Şekil 5’te 
dördüncü alternatifte, sistemde kararsız bir yapı 
oluşacağı görülebilmektedir. Bu sebeple sıfır konumları 
dikkate alınarak ilk alternatif değerlendirilmiştir. 

III. Deneysel Uygulama 

Yapılan çalışmada, füze uçuşu benzetimini yapabilmek 
için gimbalin üç eksende hareketini sağlayan Stewart 

platformu kullanılmıştır. Stewart platformu yük 
taşıyabilecek bir platforma paralel olarak monte 
edilmiş 6 doğrusal motordan oluşmaktadır. Doğrusal 
motorların diğer ucu ise sabit bir temele oturtulmuştur. 
Her bir doğrusal motor temele ve platforma 2 serbestlik 
dereceli ya da 3 serbestlik dereceli mafsallar ile 
bağlanmaktadır. 6 motorun doğrusal olarak uzanabilme 
ve kısalabilme kabiliyetleri sayesinde platform 3 tanesi 
öteleme ve 3 tanesi dönme olmak üzere 6 serbestlik 
derecesinde hareket kabiliyetine sahip olmaktadır [12]. 
6’te uçuş simülatörüne ait şematik gösterim ve Şekil 
7’te uçuş simülatörüne ait deneysel ortamın görüntüsü 
verilmiştir. 
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Şekil 6. Uçuş simülatörü şematik gösterimi 

 

 
Şekil 7. Uçuş simülatörü deney ortamı 

 
IV.  Sonuç 

Bu çalışmada, uçuş simülatörü (US) ile test çalışmaları 
yapılmıştır. Testler esnasında kardana, Stewart 
platformu ile füzenin uçuş esnasında maruz 
kalabileceği bozucu etkiler verilmiştir. Bozucu etkiler, 
farklı genlik ve frekans değerlerinde sinüs sinyali 
olarak uygulanmıştır. Bu etkilerin altında gimbal 

sistemindeki kamera, başlangıç konumu olan 0 
konumunda tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmalarda elde 
edilen veriler ile kardan sisteminin dinamik 
modelinden elde edilen benzetim verileri 
karşılaştırılmıştır. Şekil 8 ve 9’da sırasıyla GS sapma 
ve yükseliş eksenleri konum grafikleri ile eksen 
takımlarının bozucu sinyalleri gösterilmiştir.
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a.Sapma konumu verileri 

 
b.Yükselme konumu verileri 

Şekil 8. (a) ve (b) GS Sapma ve Yükselme eksenleri karşılaştırmaları 
 

 
a.Sapma ekseni bozucu etkileri                                  b.Yukselme ekseni bozucu etkileri 

Şekil 9. (a) ve (b) GS sistemi eksen bozucu etkileri 
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Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak 
Verilmesi 

 
M.Kiraz*            K.Hasırcı†         C.C.Alkan‡          M.Tanrıyapısı§          S.Özdemir˚ 

Izmir Institute of Technology 
İzmir 

Özet – Mühendislik uygulamalarının beklenen 
fonksiyonları yerine getirilirken, hassasiyeti yukarı çekip 
belirsizliği giderek daha da düşürmeleri arzu 
edilmektedir. Fakat, mühendislik uygulamalarında 
belirsizliğin ortadan tamamen kaldırılması mümkün 
değildir. Bunun yerine iyi kalibrasyon teknikleri, sinyal 
ve gürültü işleme, akıllı adaptif kalibrasyon teknikleriyle 
bir minimuma çekmek mümkündür. Bu çalışmadan amaç 
tüm karakteristik bilgileri 25 oC ortam sıcaklığına göre 
verilmiş ve robotik uygulamalarında sıkça görülen bir 
mesafe ölçüm sensörünün farklı ortam sıcaklıklarındaki 
karakteristik eğrilerini çıkartmak ve belirsizliğin ele 
alınmasında ortam şartlarının belirleyici rolünü ortaya 
koymaktır. Çalışma ortamlarında sıklıkla görülebilecek 
bir ortam sıcaklığı yelpazesi seçilmiş ve her sıcaklık 
değerinde tüm ölçüm deneyleri 5 kez tekrarlanmıştır. 
Mesafe sensörü çıktısı mV cinsindendir. Üzerinde 10 
bitlik bir analog-dijital dönüştürücüsü olan bir 
mikrokontrol çipi üzerinden dijital ortama aktarılmıştır. 
Değerler bir ekrandan okunmuş ama kalibrasyon kasıtlı 
olarak çip üzerinde yapılmamış, 25 oC ortam sıcaklığına 
göre üretilmiş bir dönüştürücü denklem çipe yüklenmiş 
,tüm ortam şartlarında kullanılmış ve sapma değerleri 
gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ölçüm belirsizliği, Mesafe sensörü, Sıcaklığın 
sensöre etkisi 

Abstract – When performing the expected function of 
engineering applications , it is desired that the sensivity 
will be increased and uncertainty will be reduced further. 
However, it is not possible to eliminate the uncertainty 
completely. Instead of this, uncertainty can be minimized 
by using  good calibration techniques, signal and noise 
processing, Smart adaptive calibration techniques. In this 
work, the aim is to determine characteristic curve of 
commonly used distance measurement sensor and to 
show the effects of ambient conditions on distance 
measurement sensor whose characteristic informations 
are given at ambient temperature of 25 oC . Common  
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working ambient temperature interval is selected and the 
experiment is repeated 5 times for each temperature. The 
output of distance sensor has the unit of mV. The output 
is transfered from microcontrol chip that has a 10 bit 
analog-digital transducer to digital media. The values 
are determined from the screen however, calibration is 
not done on the chip deliberately and a transducer 
equation that is generated with respect to 25 oC , is 
loaded to chip. It is used all ambient conditions and 
deviation values are observed. 

Keywords: Measurement uncertainty, Distance sensor, Temperature 
effect on sensor 

 

I. Giriş 

Yapılan her ölçüm içinde kendi belirsizliğini 
de beraberinde getirir. Ölçüm aletleri, ölçülen parçalar, 
ölçüm aletlerindeki kalibrasyon hataları vb. hususlar 
belirsizliklere yol açabilir. Ölçüm yapan kişinin 
hassasiyeti, ölçüm cihazı kadar önemlidir. Çünkü 
cihaz ne kadar hassas olursa olsun operatör hassas 
davranmadıkça ölçüm bir şey ifade etmez. Ölçümler 
farklı ortamlarda farklı sonuçlar verebilir. 

 

 Basınç, sıcaklık, nem oranı vb. etmenler ölçüm 
cihazının karakteristiğinde istenmeyen değişimlere yol 
açabilir. Etkileyen faktörleri genellemek gerekirse, 
rastgele yapılan hatalar ölçümü derinden etkileyebilir 
ve yanlış sonuçlara neden olabilir. 

Bu bildiride, mesafe ölçüm cihazındaki karakteristik 
belirsizliğin nitelendirilmesi ve bu belirsizliğin farklı 
sıcaklıklardaki mesafe ölçümüne bağlı değişiminin 
gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de 
laboratuvarımızda belirli deneyler yaparak bazı 
sonuçlar elde edilmiştir.  Çoklu ölçümler neticesinde, 
ölçüm aletinin belirsizliği bir formül ile ifade 
edilmiştir. 

C.Elster , A. Link ve T. Bruns (2007) ‘de 
yayınladıkları çalışmalarında zamana bağlı ölçum 
belirsizliklerini saptamak icin ikinci dereceden 
değişken bir model kullanmışlar ve dinamik ölçüler 
analizini yapmışlardır. Sistemde verilen ayrık zaman 
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sinyali sonucunu ve sensör girdisini bulabilmek için, 
zamana baglı değişken ölçümünü öneren bir FIR 
filtresi geliştirmişlerdir. Dinamik modele göre FIR 
filtresi oluşturulmuştur. Gercek- zamanlı uygulamalar 
için bu metod kullanılmıştır. [1]  

J.Q. Zhang ve Y. Yan (2001) ise basşka 
ölçümler yaparak ölçüm belirsizlliğini ölçmeye 
çalışmışlardır.  Bu çalışmalarda küçük dalgaların 
dönüşümlerini kullanmişlar ve çevrimiçi sensör 
belirsizliklerini doğrulamışlardır. Sensörlerin 
guvenilirliğine yer verilen bu çalışmada aynı zamanda 
kalibrasyonu yapılmayan sensörlerin zamanla 
değişeceği anlatılmıştır. Bunun yanısıra, gürültü 
çıktıları karşılaştırılmış ve kalibrasyonu çevrimiçi 
karar verilmiştir. [2] 

Üç boyutlu görüntüleme sistemlerinde 
kullanılan sensörler için olasılığa dayalı model üzerine 
Alan M. Lytle (2007) tarafından bazı çalışmalar 
yapılmıştır. Farklı mesafeler için ölçüm yapılmış ve 
ölçüm hatları bu mesafelerin fonksiyonu olarak 
belirlenmeye çalışılmış ve istatistiksel bilgiler 
kullanılarak karşılaştırılmştır. [3] Caarullo ve M. 
Parvis (2001)’de yaptıkları çalışmada otomotiv 
sektöründe mesafelerin ölçülmesinde sıklıkla 
kullanılan ultrasonik bir sensörü incelemişlerdir. Bu 
bildiride, Caarullo ve M .Parvis (2001)’in çalışmasının 
aksine, standart belirsizliğin sıcaklığa ve neme göre 
değiştiği savunulmuştur. Ayrıca, çalışmalarında 
arabanın süratinin  bir değişken olduğunu 
varsaymışlardır. [4] S.Muntwyler ve arkadaşları 2009 
yılında yaptıkları çalışmada , ±20µN - ±200µN kuvvet 
aralığında ayarlanabilen, üç eksenli mikro bir kuvvet 
sensörünün farklı kuvvet etkisinde iken ölçüm 
belirsizliğinin, veri değişikliğinden etkilediğini 
saptamışlardır. Bununla birlikte kayma, bozulma ve 
tahmin gibi üç farklı parametre kullanarak yeni bir 
denklem oluşturmuşlardır.[5] 

Bu bildiride mesafe ölçümünün dinamik 
ortamda sıcaklığa bağlı belirsizliği deneylerle test 
edilmiş ve bu bağlamda bir formül ile ifade edilmiştir. 

II. Metot 

Figliola, R. ve Beasley, D. (2012)’e göre 
belirsizlik analizi gerçekleştirildiğinde , sonuçların 
kalitesi düşünülebilir.  Bu analizi yaparak, öngörülen 
sonuçlar veya tamamlanmış sonuçlar kullanılarak bir 
tahmin yapılabilir. Bir ölçümün doğruluğu ve 
davranışı hakkında fikir sahibi olmak için ölçüm 
sistemi kalibre edilebilir. Ama bu kalibre işlemiyle, 
sadece bir sonraki ölçüm tahminin ne kadar doğru 
olduğunu tahmin edebiliriz. 

Ölçüm hataları ; sistematik hata ve rastgele 
hata olmak üzere ikiye ayrılır. Sistematik hata numune 
ortalamasını sabit oranda  gerçek ortalamadan 
uzaklaştırır. Rastgele hatalar ise ölçüm değerlerinin 
dağılımının numune ortalamasının etrafında olmasına 
neden olur.  

 

Şekil. 1.  Tekrar eden ölçümlerde hata dağılımı[6] 

Ölçümlerdeki rastgele hatalar denklem(1) ile ifade 
edilebilir : 

             ̅                                        (1)                                

ölçümlerdeki sistematik hatalar ise denklem(2) ile 
ifade edilebilir : 

                    ̅                                      (2)                                

2 nolu denklemdeki  (+)  işaretinin jenerik olduğunu 
ve sabit bir  (-) alabileceğini de hatırlatmak yararlı 
olacaktır.      

Diğer bir analiz çeşiti ise tasarım evresi belirszilğidir. 
Bu analiz, testten önce formülasyon evresinde 
gerçekleştirilir. Bu analiz ile birlikte sadece ekipmana 
ve seçilen yönteme bağlı minimum belirsizliği elde 
edilir. 

Belirsizlik değeri çok fazla olan durumlarda, başka bir 
yaklaşım gerekmektedir. Yani, bu yöntem ekipman ve 
ölçüm tekniği için uygundur. 

Genellikle sensör ve ekipmanlardan oluşan ölçüm 
sistemlerinde, her bir öğe sistem belirsizliğine etki 
etmektedir. Bütün hatalar sıfır olsa bile, ölçülen 
değerler ekipman tarafından sağlanan bilginin karar 
verilebilmesinden etkilenmektedir. Bu ekipmanın 
sıfırıncı dereceden belirsizliği, u0 , ölçülen 
değerlerdeki beklenen değişim miktarı sadece ekipman 
çözünürlüğünden meydana geldiği varsayılır, diğer 
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hususlar mükemmel bir şekilde kontrol edilmektedir. 
Bu değer mantık çerçevesinde %95 olasılıkta 
belirsizlik aralığını göstermektedir. 

                              çö ü ü ü                       (3) 

Ekipman hatası ise diğer bir bilgi parçasıdır ve üretici 
tarafından sağlanır. Ekipmanın etkisiyle oluşan 
sistematik belirsizlik uc ile ifade edilir. 

Tasarım evresi belirsizliği ,ud, bir ekipmanın veya 
ölçüm yönteminin etkisi ile sıfırıncı dereceden 
belirsizliğin birleşmesiyle elde edilen aralıktır.[6] 

                          (P%)                       (4) 

       John Robert Taylor (1999) rastgele hataların her 
ölçümde bulunacağını ve ölçüm aletlerinden değerleri 
okurken beklenmeyen  doğal dalgalanmaların ortaya 
çıkacağını ifade etmiştir. Rastgele hatalar tekrar edilen 
aynı ölçümlerde farklı sonuçlar verir. Bu hatalar farklı 
ölçümleri karşılaştırarak tahmin edilebilir ve çoklu 
ölçümlerin ortalaması alınarak azaltılabilir. Fakat 
sistematik hata bu yolla elde edilemez. Çünkü 
sistematik hata sonuçları daima aynı yöne iter.  Eğer 
sistematik hatanın nedeni belirlenirse, sonra kolaylıkla 
azaltılabilir. Ayrıca, rastgele ölçümler tekrar edilen 
ölçümler sayesinde azaltılabildiği için, rastgele hatalar 
sistematik hatalarla aynı düzeye gelene kadar ölçümler 
tekrar edilmeye değer.  Böylece ek ölçümler yararlı 
olur çünkü toplam hata sistematik hatanın altına 
düşecek kadar azaltılamaz.[7] 

Sadıkhov E. ve arkadaşlarına (1995) ‘e göre aynı 
ölçümlerin tekrar edilmesi durumunda rastgele hata 
ortalama çevresinde bu ölçümlerin sapmasına neden 
olur. Ölçüm cihazlarının özelliği ve ölçüm yapılan 
hususun sabit kalmamasından dolayı sapma meydana 
gelir. Rastgele hatalar, ölçüm cihazları belli bir 
ayrımcılık yaptığı surece oluşacaktır. Bir ölçümde 
kesinlik, yapılan bütün ölçümlerin standart sapması 
veya eldeki verilerin kesinliğiyle elde edilir. Yapılan 
ölçümlerde, rastgele hatalardan başka gerçek değerden 
daha az veya daha fazla bir sonuca varılır. Bu hatalar 
sabit hatalar veya sistematik hatlar olarak ifade edilir 
ve eğilim olarak karakterize edilir.[8] 

William M.K. Trochim(2006)’e göre değişken 
ölçümünü etkileyen etkenler sonucunda sistematik 
hata oluşur. Örneğin, öğrencilerin sınav olduğu bir 
sınıfın önünde gürültülü bir trafik varsa, bu gürültü 
öğrencilerin sınav notlarını etkiler. Bu durumda 
sistematik olarak öğrencileri düşürür. Rastgele hatadan 
farklı olarak, sistematik hata pozitif veya negatif 
olmaya eğilim gösterir. Bu yüzden, sistematik hata 
bazen sapma(eğilim) olarak da düşünülür. 

Rastgele hatayı, değişken ölçümü rastgele etkenler 
aracılığıyla etkiler. Örneğin, bir olayda her bir kişinin 
ruh hali diğerlerinin performansını arttırır veya azaltır. 
Belirli bir sınavda, bazı öğrenciler mutlu olabilr ve 
diğerleri mutsuz olabilir. Eğer ruh hali onların 
performasını etkiliyorsa, dolaylı olarak bazılarının 
sınav sonuçlarını arttırır veya azaltır. Diğer bir önemli 
husus ise, rastgele hatalar bütün numune üzerinde  
tutarlı bir etkiye sahip değildir. Onun yerine, rastgele 
hatalar gözlenen sonuçları yukarı veya aşağı taşır. 
Rastgele hatanın özelliği ise, veriye değişkenliği de 
ekler , fakat sonuçların ortalama performansını 
etkilemez. Bu yüzden rastgele hata gürültü olarak da 
düşünülebilir. [9] 

Sabit çalışma koşullarında tekrar eden ölçümlerde 
sistematik hata sabit kalır.  Değişken ölçümünün 
gerçek değerinin tahmininde sistematik hata yüksek 
veya alçak dengelenmeye neden olabilir. Çünkü 
sistematik hatanın etkisi sabittir ve tahmini zordur.  
Yapılan deneyde, çevresel faktörler sistematik hatayı 
derinden etkilemektedir. Örneğin, 20 derecede hassas 
ölçüm yapan sensör farklı derecede alınan ölçümlerin 
her birinde olağandan farklı çıkmaktadır. Bu da 
ölçümlerde hataya neden olmaktadır. 

Diğer hata çeşiti olan rastgele hata, sistem 
bileşenlerinin, kalibrasyonun , ölçüm prosedürü ve 
tekniğinin çözünürlüğü ile ilişkilidir. Yapılan deneyde, 
sensörün firma tarafından sağlanan hatası 80 cm ±10 
cm olarak belirlenmiştir ve deneyimizde  rastgele hata 
olarak  kabul edilmiştir. Ayrıca, göstergeden okunan 
değerlerin dalgalanmadan dolayı karar vermede 
rastgele hatalar meydana gelmiştir. Fakat sistematik 
hata ile karşılaştırıldığında,bu deney için sistematik 
hata daha çok önem arz etmektedir.  

III. Deney 

Deneyler 6 farklı sıcaklıkta tekrar edilmiştir.  İlk 
olarak 14 oC ortam sıcaklığında ölçümler yapılmış, ve 
sıcaklık tedricen arttırılarak 27 oC‘ye kadar gidilmiştir.  
14 oC ortam sıcaklığına ait ölçümler örnek olması için 
Tablo 1’ de verilmiştir. Ölçümlerde mesafe sensörü bir 
platforma sabitlendikten sonra  5.0 voltluk bir güç 
kaynağı ile çalışan bir devre ile değerler okunmuştur.  
Devre 4 MHz frekansta çalışan bir PIC 16F877A 
mikrokontrol çipi ve bir 2x16 lık LCD ekrandan 
ibarettir.  Mesafe sensörü olarak  SHARP 
GP2Y0A02YK kullanılmıştır. Tavsiye edilen  
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Sıcaklık(oC) 

Mesafe(cm) 14 18 20 23 25 27 

20 2516 2412 2430,8 2360 2359,2 2374,6 

25 2234,2 2135,8 2091,6 2052,4 2076,2 2081 

30 1927,8 1843,6 1807,2 1763,4 1780,2 1757,2 

35 1668 1589,8 1559,6 1524 1536 1519 

40 1468 1402,8 1373,6 1343,8 1356,4 1367 

45 1319 1261,8 1235,2 1230,4 1231,4 1246,8 

50 1197 1146,4 1123,4 1136,6 1135,8 1150,2 

55 1088 1057 1051 1072,2 1080,2 1087,6 

60 1006 999,8 991,8 1031 1030 1037 

65 944 944,2 946,6 998,8 1002 1006,6 

70 886 910 905,6 980,2 983,4 981 

75 867 889 866,8 965 969,8 967,6 

80 830 869 852,2 953,2 955,2 957,8 

85 800 862 842 943,4 945,2 944 

90 779 844,6 829,4 937,2 941 922,4 
 

TABLO 1.Farklı sıcaklıklarda yapılan ölçüm sonuçları  

 

Şekil. 2. Sensöre ait 6 farklı sıcaklık değeri için 6 ayrı model 
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Şekil.  3. Sensöre ait 6 farklı sıcaklık değerinin formülasyonu 

 

menzil 20 - 150 cm aralığı olup yine tavsiye 
edilen sıcaklık ise 25 oC dir.  Şekil 2’den 
görüleceği üzere, sensör 15 cm’den daha yakın 
ölçümlerde oldukça hatalı ölçümler vermektedir. 
Bu yüzden sıcaklık-voltaj-mesafe denklemi 
çıkarılırken 20 cm ve sonrası ölçümler dikkate 
alınmıştır, Şekil 3.  Yine aynı şekil üzerinde 
verilen eğriler için  
 
                                                        (5) 

 
tarzı bir eşdeğerlik aranmıştır.  Mesafe – voltaj 
arasında şu bağıntı bulunmuştur : 

                                              (6) 

14≤T<18 derece aralığında 

   0.033 1.345         ve  22226.8 62792																														

18≤T<20 derece aralığında 

   
. .

		 ve  31.5 22143	

20≤T<23 derece aralığında 

   
. .

        ve  2552.3 73820 

23≤T<25 derece aralığında 

   
. .

     ve  121 12333 

25≤T≤27 derece aralığında 

   
. .

     ve  105.5 12721 

 

Yani mesafe ve sıcaklık arasında gözle görünür 
bir ilişki vardır. 

Kolaylık olması sebebiyle tüm ölçüm menzili 
kullanılmamış, üst limit olarak 90 cm alınmıştır.  
Önce 25 oC ortam sıcaklığında bir dizi deney 
yapılmış ve sonuçlar bir mesafe-voltaj ifadesine 
dönüştürülmüştür. Bulunan bu denklem 
mikrokontrolcü üzerine yüklenmiş ve tüm  

deneyler bu denklem üzerinden yapılmıştır. 
Kullanılan sensör için tüm veriler imalatçısı 
tarafından sadece 25 oC için verilmiştir. 
Kullanılan dijital termometrenin özellikleri ise şu 
şekildedir;  

 Ölçüm aralığı ‐50 ile 300 ˚C arasında  

 Çözünürlüğü 0.1 ˚C  

 Doğruluğu ±1 ˚ dir. 

IV. Sonuçlar 

Bu bildiride ölçüm belirsizliğine sıcaklığın etkisi 
araştırılmıştır. Sıcaklığın mesafe üzerinde 
tesirinin yüksek olduğu görülmüştür. Kullanılan 
Sharp mesafe sensörü özellikle akademik 
ortamda araştırma amaçlı robot imalatında sıkça 
kullanılan ve yarı endüstriyel bir sensördür. 
Sensörün yaygın kullanımı dikkate alındığında 
ortam sıcaklığına dikkat edilmesi araştırma 
sonuçlarına ve robot yarışmalarındaki 
performansa direk yansıyacaktır. Eğer çip 
üzerine yüklenen formül soğuk bir ortamda elde 
edilmişse sıcak ortamlarda sonuçların sağlıksız 
olacağı aşikardır.  Şekil 2’nin incelenmesi 
oldukça ilginç bazı diğer hususları da ortaya 
çıkarmaktadır.  60 cm civarındaki mesafede tüm 
sıcaklıklarda sensör aynı mV çıkış değerini 
vermektedir.  Sistem bu mesafeden sonra, yani 
60 cm ve üzeri değerlerde sıcaklığa hassasiyetini 

y = AxB
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arttırmakta ve her türlü oynamanın sağlıksız 
sonuçlar ürettiği görülmektedir. Sözgelişi  14 oC 
ve 65 cm mesafede sensör yaklaşık 900 mV çıktı 
vermektedir.Aynı çıktıyı 27 oC de hedeften 85 
cm mesafede iken de vermektedir.Yani 20 cm lik 
bir hata sözkonusudur. Yapılan deneylerle farklı 
mesafe ve sıcaklığa bağlı voltaj değerleri elde 
edilmiştir. Bu değerler mesafenin sıcaklık ve 
voltaja bağlı ifade edilmesinde kullanılmıştır. 
Denklemle ifade edilecek değerlerin daha doğru 
bir yaklaşım olması için, sıcaklık aralığına bağlı 
beş farklı denklem elde edilmiştir. Buna karşın 
hala, gerçek değerlerden bir miktar sapma 
görülmektedir. Örneğin, 14 derecede 20 cm 
olması gereken voltaj değerinde, 17.57 cm  
mesafe sonucu çıkmaktadır.  Örneğin, 18 
derecede 35 cm olması gereken voltaj değerinde, 
34.49 cm  mesafe sonucu çıkmaktadır. .  
Örneğin, 20 derecede 55 cm olması gereken 
voltaj değerinde, 58.79 cm  mesafe sonucu 
çıkmaktadır.  Örneğin, 23 derecede 80 cm olması 
gereken voltaj değerinde, 74.55 cm  mesafe 
sonucu çıkmaktadır.   Örneğin, 25 derecede 50 
cm olması gereken voltaj değerinde, 57.05 cm  
mesafe sonucu çıkmaktadır.  Yapılan 
denemelerde maximum ±%30 sapma 
görülmektedir.                                                                                                                                                                                     
Araştırmacıların doğru ölçümler için özellikle 
ortam sıcaklığını dikkate almaları 
gerekmektedir.Bu minvalde denklem  5 önem 
arzetmektedir.Zira mesafenin mV cinsinden 
ifade edilmesinin yanı sıra sıcaklık değeri açıkça 
konmuş ve tüm ölçümler otomatik olarak kalibre 
edilmektedir.Bu bilgi sensör imalatçı kullanım 
kılavuzlarında  eksik olup mutlaka dikkate 
alınmalıdır. 
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Özet—Artık titreşimlerin yok edilmesi veya 
azaltılması için kullanılan yöntemlerden bir tanesi girdi 
sinyalinin, tabi frekans ve sönüm oranı gibi önceden 
bilinen sistem parametreleri kullanılarak 
düzenlenmesidir. Ancak artık titreşimi tamamen yok 
etmek için bu parametrelerin tam olarak bilinmesi 
gereklidir. Gerçekte ise bu mümkün olmamaktadır. Bu 
çalışmada, konvensiyonel negatif girdi şekillendirme 
teknikleri için hatalı belirlenen ya da tahmin edilen 
sistem parametrelerine rağmen esnek sistemlerin artık 
titreşimlerinin yok edilmesi veya oldukça azaltılmasının 
yöntemlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca çalışmada 
şekillendiricilerin seyahat süreleri ve gürbüzlükleri 
arasındaki ilişkinin analizi sunulmaktadır.  

Anahtar kelimeler: artık titreşim, girdi şekillendirme, esnek 
mekanik sistem 

 
Abstract—One of the methods used to reduce or 

eliminate residual vibrations is modifying input signal 
using the system parameters such as natural frequency 
and damping ratio are known beforehand. However, in 
order to eliminate residual vibration completely, these 
parameters must be known exactly. In reality, it is not 
possible. In this study, conventional negative input 
shapers mentioned about in spite of the wrong estimated 
or predicted system parameters the elimination or 
reducing fairly of residual vibrations in flexible systems. 
This paper analyses the compromise between shaper 
duration and robustness for several negative input 
shapers. 

Keywords: residual vibration, input shaping, flexible mechanical 
system 

I. Giriş1 

Esnek mekanik sistemler için hareket kontrol 
teknikleri ileri besleme (açık çevrim) ve geri besleme 
(kapalı çevrim) kontrol sistemleri olarak 
sınıflandırılabilir.  

Geri beslemeli kontrol sistemleri, hassas hareket 
kontrolü için fizksel sistemin durum tahminlerini ve 
ölçüm sonuçlarını kullanır. Bu kontrol tekniğinde ölçüm 
sonuçlarının alınabilmesi için sensörler kullanılması 

                                                            
* cconker@mku.edu.tr 
† hhbilgic@mku.edu.tr 
‡ hyavuz@cu.edu.tr 
 

gerekebileceğinden dolayı uygulanmaları zor ve pahalı 
olabilir. Dahası, geri beslemeli kontrol sistemleri önemli 
ölçüde işlem gücü gerektirebilir ve kararsız sistem 
davranışı olasılığını yükseltebilir [1]. İleri besleme 
kontrol teknikleri, artık titreşimleri önlemek için sistemin 
fiziksel parametrelerini dikkate alarak kontrol sinyali 
üretir. Bu yöntemde herhangi bir ek sensöre ihtiyaç 
duyulmaz ve bir kez girdi geliştirildikten sonra 
sistemdeki değişiklikler hesaba katılmaz [2].  

Esnek sistemlerin titreşimlerini kontrol etmek için 
literatürde çok fazla çalışma vardır. Bu yöntemler 
arasında; komut ön şekillendirme veya girdi 
şekillendirme temelli yöntemler birçok araştırmacının 
ilgisini çekmiştir [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Komut ön 
şekillendirme, pozitif yönlendirme kontrolü olarak ilk 
kez Smith tarafından önerilmiştir [9]. 

Bu yöntem bir adım girdisini iki parçalı merdiven 
girişine dönüştürür. Adım yanıtlarının süper pozisyonu, 
titreşimlerin birbirlerini sönümlemesini sağlar. Ancak bu 
yöntem sistemin doğal frekans ve sönüm oranının tam 
olarak tahmin edilmesine dayanmaktadır. Sistem 
parametrelerinin tam olarak tahmin edilmesinde 
karşılaşılan zorluklardan dolayı bu metot tercih edilmez. 
Bu problemi çözmek için, Singer ve Seering artık 
titreşimleri bastırmaya yönelik yeni bir girdi yöntemi 
önermişlerdir [10]. Çalışmaları gürbüzlüğü dikkate alan 
girdi şekillendirme uygulamalarının yelpazesini önemli 
ölçüde genişletmiştir. İlerleyen yıllarda girdi 
şekillendirici tasarımında yeni yaklaşımlar önerilmiştir 
[11, 12]. Çalışmalarda artık titreşim genliği oranının 
türevi sıfıra ayarlanmıştır, yani bir üç-darbe Türevsel 
Sıfır Titreşim (TST) şekillendirici elde edilmiştir. TST 
şekillendirici daha gürbüzdür, ancak şekillendirme girdi 
zaman gecikmesine neden olmuştur. TST şekillendirici 
hareket süresi tam bir titreşim periyodundayken, Sıfır 
Titreşim (ST) şekillendirici hareket süresi titreşiminin 
yarı periyodudur. 

Artık titreşim genliğini mutlak sıfıra indirmek çok 
zordur ve böyle bir durum gerçek uygulamalarda nadiren 
istenmektedir. Eğer artık titreşim genliği şartı sıfırın 
dışına genişletilebilirse, sistemin gürbüzlüğü önemli 
ölçüde artırılabilir. Bu fikre dayanarak, Singhose ve 
arkadaşları Ekstra Duyarsız (ED) girdi şekillendirme 
yaklaşımını önermiştir [13]. TST şekillendirici ile 
karşılaştırıldığında ED şekillendiriciler aynı seyahat 
süresine sahip olmakla birlikte gürbüzlükleri önemli 
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ölçüde geliştirilmiştir. Pozitif Girdi şekillendirme 
teknikleri için detaylı performans karşılaştırmaları 
Singhose ve arkadaşları [14], Vaughan ve arkadaşları 
[15], Singhose [16] tarafından sunulmuştur. 

Şekillendirici gürbüzlüğünün artması ile seyahat süresi 
de genellikle artar bu durum sistem cevabını önemli 
ölçüde etkiler. Şekillendirici gürbüzlüğü ve gecikme 
zamanı arasında bir ilişki olduğu açıktır. Mükemmele 
yakın bir yaklaşım elde etmek için, şekillendirici 
parametreleri dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Pozitif 
darbe genliklerinin değerini belirlemek için sıklıkla 
kısıtlama denklemleri kullanılmıştır. Ancak hareket 
süresi, şekillendiricinin negatif darbeler içermesiyle 
önemli ölçüde azaltılabilir. Negatif şekillendiricilerin 
bazı tipleri esnek sistemlerin optimal zaman kontrolünü 
sağlamak için Pao ve Singhose tarafından sunulmuştur 
[17]. 

Pozitif girdi şekillendiricilerin aksine, negatif 
şekillendiriciler zamanın küçük periyotları için 
şekillenmemiş komut büyüklüğünü aşan komut 
profillerine sebep olabilir. Bu genlik aşmaları, çoğu 
uygulama için sorun değildir, çünkü yükselticiler ve 
motorlar müsaade edilen sabit durum seviyesinden daha 
fazla tepe akımına sahiptirler [18]. 

Bu çalışmada, konvensiyonel negatif girdi 
şekillendirme teknikleri için hatalı belirlenen ya da 
tahmin edilen sistem parametrelerine rağmen esnek 
sistemlerin artık titreşimlerinin yok edilmesi veya 
oldukça azaltılmasının yöntemlerinden bahsedilmekte, 
seyahat süreleri (travelling time) ve gürbüzlükleri 
(robustness) arasındaki ilişkinin karşılaştırılması 
sunulmaktadır. Çalışmada kütle yay sönümleyi sistemi 
için matematiksel model oluşturularak benzetim 
ortamında test sonuçları üreltilmiştir. Benzetim 
ortamında incelenen sistem için tabi frekans ( ) 27.45 
ve sönüm oranı (ζ) 0 olarak kabul edilmiştir. 

II. Negatif Girdi Şekillendirme Teknikleri 

Artık titreşimlerin yok edilmesi veya azaltılması için 
kullanılan yöntemlerden bir tanesi girdi sinyalinin, 
önceden bilinen sistem parametreleri kullanılarak 
düzenlenmesidir. Düzenlenecek girdi profilinin 
hesaplanmasında negatif darbelere izin verildiğinde 
seyahat süresi önemli ölçüde azaltılabilir. Negatif 
genliklerin kullanılması durumunda Parçalı Toplam (PT) 
ve Birim Genlik (BG) olmak üzere iki temel yaklaşım 
geliştirlmiştir. Örnek olarak negatif Sıfır Titreşim (ST) 
kısıtlamalarını karşılamak için, negatif şekillendiriciler üç 
darbeye sahip olmalıdır. BG-ST ve PT-ST için 
şekillendirici genlikleri; 

 

 1 2 2jPT ST A   
  

(1) 

 

 1 1 1jBG ST A   
    

(2) 

 

olarak gösterilmektedir. Her bir darbenin zaman konumu 
sönüm oranı ζ’nın karmaşık bir fonksiyonudur. Çözümler 
Singhose tarafından BG ve PT genlik kısıtlamalarının her 
biri için ζ’nın geniş bir aralığı üzerinden elde 
edilebilmektedir [1, 19, 20]. 

Literatürde adı geçen negatif girdi şekillendiricilerin 
bir çoğu için kapalı form çözümlerinin kolayca elde 
edilemeyeceği bildirilmiştir [1, 19, 20]. Negatif girdi 
şekillendirme için analitik çözümler Tablo 1-3'de 
listelenmiş, sonuçlar da Şekil 1-3'de 
sunulmaktadır. Analitik çözümler hakkında daha fazla 
bilgi için, Singhose tarafından yapılan çalışmalara 
bakılabilir [20]. 

 
A. Negatif Sıfır Titreşim (ST) Şekillendiriciler 

ST şekillendiriciler sistem parametrelerinin doğru 
tahminine dayandıkları için gerçek sistemlerin çoğunda 
iyi çalışmazlar fakat sistem frekansları kesin bir şekilde 
bilindiği zaman şekillendirici performansı en kısa ve en 
hızlısıdır [19]. Ayrıntılı kapalı form tanımı Singhose ve 
Pao, Singhose ve arkadaşları, Pao ve Singhose tarafından 
yapılmıştır[3, 18, 19 ]. 

Parçalı Toplam-Sıfır Titreşim (PT-ST) ve Birim 
Genlik-Sıfır Titreşim (BG-ST) şekillendiriciler için 
genlikler ve genliklerin zaman değerleri, sönüm oranının 
bir fonksiyonu olarak Tablo 1’de görülmektedir [19, 20]. 
PT-ST ve BG-ST şekillendiricilere uyan eğriler için ζ; 
0≤ζ≤ 0,3 aralığındadır. 
 

  2 3

0 1 2 3 ,   2j d dt M M M M T T          

Şekillendirici jA  
jt  

0M  
1M  

2M  
3M  

PT
-S

T
 1 t1 0 0 0 0 

-2 t2 0.2097 0.2244 0.0802 0.2312 

2 t3 0.2901 0.0955 0.1034 0.2462 

B
G

-S
T

 1 t1 0 0 0 0 

-1 t2 0.1665 0.2927 0.0754 0.2133 

1 t3 0.3332 0.0053 0.1791 0.2012 

TABLO 1. Sayısal Olarak Hesaplanmış Negatif ST Girdi 
Şekillendiriciler 

 
Parçalı toplam ST ve birim genlik ST girdi 

şekillendiriciler ve hassasiyet eğrileri Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Genlik 1 iken, PT-ST şekillendiricilerin 
seyahat süresi 0.29 Td’dir. Burada Td titreşim periyodunu 
göstermektedir. Pozitif ST şekillendiricinin seyahat süresi 
0.5Td iken, BG-ST şekillendiricinin seyahat süresi 0.33 
Td’dir. Negatif ST şekillendiriciler model hatalarının 
varlığında gürbüzlük kısıtlamasını sağlasa bile pozitif ST 
şekillendiriciye göre biraz daha düşük bir performans 
göstermek ile birlikte daha kısa seyahat sürelerine 
sahiplerdir  [19]. 

 
B. Negatif Türevsel Sıfır Titreşim (TST) Şekillendiriciler 
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TST şekillendiriciler sistem parametrelerinin belirli 
ölçüde hatalı tahmin edilmesine olanak sağladıkları için 
gerçek sistemlerin çoğuna uygulanabilirler. Gürbülüğü 
arttırabilmek için girdi beş darbeyi içermekte ve seyahat 
süresi ST girdi şekillendiriciye göre daha uzun 
olmaktadır  [19]. 

Genlik 1 İken, PT-TST şekillendiricinin seyahat 
süresi 0.67Td’dir. Pozitif TST şekillendiricinin seyahat 

süresi Td iken, BG-TST şekillendiricinin seyahat süresi 
0.73 Td’dir. Negatif bir şekillendirici model hataları 
varlığında pozitif bir şekillendiriciye göre gürbüzlük 
kısıtlamasını sağlasa bile daha kötü bir performans 
gösterecektir. PT-TST şekillendirici ve BG-TST 
şekillendirici için girdi profilleri, sistem yanıtları ve 
hassaslık eğrileri Şekil 2 'de gösterilmiştir. Daha detaylı 
bilgiler Tablo 4’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil. 1. Birim Genlik Sıfır Titreşim (BG-ST) Parçalı Toplam Sıfır Titreşim (PT-ST) Girdi Şekillendiriciler ve Hassasiyet Eğrileri 

 

 
Şekil. 2. Birim Genlik Türevsel Sıfır Titreşim (BG-TST) Parçalı Toplam Türevsel Sıfır Titreşim (PT-TST) Girdi Şekillendiriciler ve Hassasiyet Eğrileri 

 

 

  2 3

0 1 2 3
,   2

j d d
t M M M M T T          

Şekillendirici jA  
jt  

0M  
1M  

2M  
3M  

P
T

-T
S

T
 1 t1

 
0 0 0 0 

-2 t2

 
0.1523 0.2339 0.1516 0.2131 

2 t3

 
0.2773 0.1114 0.0461 0.2878 

-2 t4

 
0.6311 0.3493 0.1184 0.5255 

2 t5

 
0.6787 0.1941 0.2743 0.4850 

B
G

-T
S

T
 1 t1

 
0 0 0 0 

-1 t2

 
0.0894 0.2841 0.2301 0.1640 

1 t3

 
0.3661 

-
0.0883 

0.2404 0.1700 

-1 t4 0.6427 0.2910 0.2326 0.4378 
1 t5 0.7322 0.0099 0.4938 0.3863 

TABLO 2. Sayısal Olarak Hesaplanmış Negatif TST Girdi 
Şekillendiriciler 

 

C. Negatif Ekstra Duyarsız (ED) Şekillendiriciler 
Singhose ve arkadaşları titreşim kısıtlaması için 

sönüm oranı ve genlik kısıtlamasına uygun bir denklem 
dizisi üzerinden BG ve PT ED genlik kısıtlamalarını 
çözmüştür [19].Tablo 3 artık titreşimler %5 iken negatif 
ED şekillendiricilerin zaman konumlarına uyan eğrileri 
içermektedir. Tablo 3 incelendiğinde, ED 
şekillendiricilerin ζ değerinden bağımsız olarak TST 
şekillendiricilerle aynı seyahat süresine sahip olduğu 
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görülmektedir. Ancak ED şekillendiriciler modelleme 
hatalarına göre TST girdi şekillendiricilerden daha 
gürbüzdür. 

Parçalı toplam ED ve birim genlik ED girdi 
şekillendiriciler ve hassasiyet eğrileri Şekil 3’de 

gösterilmiştir. PT-ED girdi şekillendiricinin seyahat 
süresi pozitif ED girdi şekillendiricinin % 68’i iken BG-
ED şekillendiricinin seyahat süresi pozitif ED girdi 
şekillendiricinin % 73’üdür. 

 

 
Şekil. 3. Birim Genlik Ekstra Duyarsız (BG-ED) Parçalı Toplam Ekstra Duyarsız (PT-ED) Girdi Şekillendiriciler ve Hassasiyet Eğrileri 

 
 

  2 3

0 1 2 3
,   2

j d d
t M M M M T T          

Şekillendirici jA  
jt  

0M  
1M  

2M  
3M  

P
T

-E
D

 
V

=
5%

 

1 t1

 
0 0 0 0 

-2 t2

 
0.1563 0.2655 0.0532 0.6945 

2 t3

 
0.2808 0.1393 

-
0.0562 

0.7542 

-2 t4

 
0.6342 0.3414 0.1537 0.3290 

2 t5

 
0.6841 0.1849 0.3105 0.2856 

B
G

-E
D

 
V

=
5%

 

1 t1

 
0 0 0 0 

-1 t2

 
0.0937 0.3190 0.1358 0.6527 

1 t3

 
0.3679 

-
0.0589 

0.1364 0.6326 

-1 t4

 
0.6425 0.2859 0.2633 0.2499 

1 t5

 
0.7366 0.0016 0.5274 0.1920 

TABLO 3. Sayısal Olarak Hesaplanmış Negatif ED Girdi 
Şekillendiriciler 

 

III. Konvensiyonel Negatif Girdi Şekillendiricilerin 
Karşılaştırılması 

Önceki bölümde seçilmiş bazı negatif komut 
şekillendirme teknikleri sunulmuştur. Sunulan girdi 
şekillendirme yöntemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere ilgili 
referanslardan ulaşılabilir. Sunulan girdi şekillendirme 
yöntemlerinin başarıyla uygulanması için ilgili sistem 
parametrelerinin (sönüm oranı ve doğal frekans) doğru 
tahmin edilmesi veya belirlenmesi gerekir. Ancak, 
herhangi bir esnek sistemin matematiksel modeli 
mükemmel olarak elde edilemez. Sistem parametrelerinin 
varyasyonları veya değişiklikleri şekillendirilmiş sinyali 
ve aynı zamanda sistem cevabını etkiler. Bu nedenle, 
matematiksel modelden kaynaklanan hatalara karşı sinyal 
gürbüzlüğü komut şekillendirme yöntemleri için önemli 
bir performans karşılaştırma aracıdır. Bu bölüm tartışılan 

negatif girdi şekillendirme tekniklerinin seyahat süreleri 
ve sistem parametrelerinin hatalı tahminleri için 
gürbüzlüklerinin karşılaştırılmasını sunmaktadır. 
Karşılaştırmada dikkate alınan gürbüzlük hassasiyet 
eğrisinden türetilmektedir. Çalışmada % 5 artık titreşim 
genliğinin altında kalan bölge ölçülerek gürbüzlük 
hesaplanmıştır. Duyarsızlık oranı ise gürbüzlüğün 
seyahat süresine oranıdır [15].  

 
PT-
ST 

BG-
ST 

PT-
TST 

BG-
TST 

PT-
ED 

BG- 
ED 

Seyahat 

Süresi dT  
0.29 0.33 0.67 0.73 0.68 0.73 

Gürbüzlük 
5% 

0.054 0.0548 0.2535 0.2585 0.3481 0.3559 

Duyarsızlık 
Oranı 
[15] 

0.186 0.166 0.3783 0.3541 0.5119 0.4875 

TABLO 4. Negatif Girdi Şekillendiricilerin Karşılaştırması İçin 
Performans Kriterleri 

 

Tablo 4’de negatif girdi şekillendiriciler için 
performans ölçütleri verilmektedir. Tablo 4’de verilen 
bilgilerden şu sonuçlara ulaşılabilir. 

 Aynı gürbüzlük kısıtlamalarını karşılasalar bile, 
modelleme hataları olduğu zaman negatif 
şekillendiricilerin pozitif şekillendiricilerden 
kötü bir performansı olacaktır. 

 Tablo 4’de girdi şekillendiriciler için seyahat 
süresinin artmasıyla gürbüzlüklerin arttığı 
görülmektedir. 

 Negatif ST girdi şekillendiriciler modelleme 
hatalarına karşı oldukça duyarlıdır, hesaplamada 
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yapılan hatalar artık titreşim oluşmasına neden 
olmaktadır. 

 Negatif TST girdi şekillendiriciler modelleme 
hatalarına karşı negatif ST şekillendiricilerden 
daha duyarsız olmakla birlikte seyahat süreleri 
daha fazladır.  

 Gürbüzlüğün seyahat süresi oranına bakıldığında 
performans olarak en iyi şekillendiricinin PT-
ED şekillendirici olduğu görülmektedir. 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışma konvansiyonel negatif girdi şekillendirme 
tekniklerinin seyahat süreleri ve sistem parametrelerinin 
hatalı tahminleri için gürbüzlüklerinin karşılaştırılmasını 
sunmaktadır. Çalışmada, toplamda altı farklı negatif girdi 
şekillendirme yöntemi incelenmiştir. 

Çalışmada sunulan her bir yöntemle ilgi teorik arka 
plan ve uygulamalar sunulmuştur. Benzetim sonuçlarının 
ayrıntılarından, şu sonuca varılabilir; 

Gürbüz şekillendiriciler daha uzun seyahat süresine 
sahiptirler bu da daha yavaş sistem cevabına neden olur. 
Bu durum da şekillendirici gürbüzlüğü ve seyahat süresi 
arasında bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  
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Özet— Plazma nitrürleme, malzemelerin ve makine 
elemanlarının aşınma, yorulma ve korozyon özelliklerini 
iyileştirmek amacıyla sıklıkla kullanılan bir 
termokimyasal yüzey işlemidir. Bu işlemin malzemelerin 
mekanik, yapısal ve kimyasal özellikleri üzerine etkileri 
pek çok çalışmada deneysel ve teorik olarak 
incelenmiştir. Buna karşın plazma nitrürleme işleminin 
malzemelerin dinamik özellikleri üzerindeki etkileri net 
olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, farklı 
kalınlıklarda prizmatik AISI 4140 malzemeler işlem 
görecek şekilde, 500 °C’de 2 saat süre ile plazma 
nitrürlenmiştir. Plazma nitrürleme işlemi sonucunda, 
işlem gören numuneler ile işlem görmemiş numunelerin, 
serbest-serbest sınır şartı için doğal frekans ve sönüm 
oranları tespit edilmiştir. Bu sayede plazma 
nitrürlemenin, farklı parametreler için, malzemenin 
dinamik özellikleri üzerine etkileri belirlenmiştir.   

Anahtar kelimeler: plazma nitrürleme, AISI 4140, doğal frekans, 
sönüm oranı 

 
Abstract— Plasma nitriding is a thermochemical 

surface treatment often applied to enhance wear, fatigue 
and corrosion behavior of materials used in machine 
elements. Effects of this treatment on mechanical, 
structural and chemical properties of materials are 
investigated theoretically and experimentally.  However, 
effects of plasma nitriding on the dynamic properties of 
materials are not exactly known. In this study, prismatic 
AISI 4140 materials at different thicknesses are plasma 
nitrided at 500 °C for 2 hours in a treatment. At the end 
of plasma nitriding treatment, natural frequency and 
damping ratio of treated samples and untreated samples 
are determined for free-free boundary conditions. In this 
way, effects of plasma nitriding on the dynamic 
properties of material for different parameters are 
determined.   

Keywords:  plasma nitriding, AISI 4140, natural frequency, 
damping ratio 
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I. Giriş 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak mühendislik 
malzemelerinden beklenen performans, her geçen gün 
artmakta ve bunun sonucunda geleneksel mühendislik 
malzemeleri çoğu uygulamada yetersiz kalabilmektedir. 
Yeni nesil malzemelerin üretiminde yaşanan en büyük 
zorluklar üretim teknolojisinin yetersiz kalabilmesi ve 
yüksek üretim maliyetleridir. Bu sebeple, mevcut 
malzemelerin performanslarının arttırılarak kullanılması 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  
Malzemelerde karşılaşılan hasarların büyük bir kısmını 
aşınma, korozyon ve yorulma oluşturmaktadır. Bu 
hasarların oluşması durumunda ise çoğu malzeme ve 
makine elemanı işlevini yerine getirememekte ve 
kendilerinden beklenen performansı gösterememektedir. 
Geleneksel mühendislik malzemelerinin kullanımı 
esnasında yaşanan bu sorunlar ve karşılaşılan 
problemlerin hepsi yüzey özellikleriyle ilgilidir. Bu 
noktadan hareketle, bir malzemede yüzey özelliklerinin 
iyileştirilmesi ile performansının artırılması fikri ortaya 
çıkmıştır. Malzeme yüzeyini modifiye ederek sert, 
aşınmaya, korozyona ve yorulmaya karşı dayanıklı hale 
getirme işlemine; yüzey modifikasyonu veya yüzey 
işlemi adı verilmektedir. Yüzey işlemleri temel olarak;  
termokimyasal, mikro yapısal ve yüzey kaplama işlemleri 
olarak sınıflandırılabilir [1].  
Termokimyasal yüzey modifikasyon tekniklerinden biri 
olan plazma nitrürleme işlemi, mühendislik 
malzemelerinin yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi 
amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu işlem; malzeme 
yüzeyinin plazma ortamında, bir ara yer atomu olan 
azotun (N) difüzyonu ile sertleştirilmesi prensibine 
dayanmaktadır. Plazma ortamında iyonize olan N 
atomları, malzeme yüzeyinden iç kısımlara difüze olup 
demir atomları ile birleşerek demir nitrür fazlarını 
oluşturur [2, 3]. Seramik yapıda olan bu fazlar malzeme 
yüzeyinde ve yüzey altında dağılarak malzemenin yüzey 
sertliğinin artmasına sebep olmaktadır. Plazma ile 
nitrürleme işlemi sonrası malzeme yüzeyinde beyaz 
tabaka ve onun hemen altında da difüzyon tabakası 
olarak adlandırılan yapılar oluşur [1, 3]. 
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Plazma nitrürleme işlemi, özellikle çelik malzemelerde 
yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu işlemin malzemelerin mekanik, 
yapısal ve kimyasal özellikleri üzerine etkileri pek çok 
çalışmada deneysel ve teorik olarak incelenmiştir [2-15]. 
Ancak plazma nitrürleme işleminin malzemelerin doğal 
frekans ve sönüm oranları üzerine etkilerinin araştırıldığı 
çalışmalara rastlanmamıştır. Bu sebeple; bu çalışmada, 
plazma ile nitrürleme işleminin malzemelerin doğal 
frekans ve sönüm oranları üzerine etkisi araştırılmıştır. 
Bu amaçla, makine elemanlarının yapımında ve havacılık 
uygulamalarında sıklıkla kullanılan düşük alaşımlı AISI 
4140 çelik malzeme plazma ile nitrürlenmiştir. Plazma 

nitrürleme işlemi sonrasında malzemenin yapısal 
özelliklerindeki değişimler XRD ve mikrosertlik cihazları 
kullanılarak belirlenmiştir. Malzemelerin dinamik 
özellikleri ise serbest-serbest sınır şartında serbest 
titreşime maruz bırakılarak tespit edilmiştir.          

II. Materyal ve Metod 

Yapılan çalışmada yüzey alanı 100x20 mm ve kalınlıkları 
3, 4 ve 5 mm olan AISI 4140 numuneler kullanılmıştır. 
Bu malzemenin kimyasal özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir.  

 

 
C Mn Cr Si Ni Mo V S Cu Fe 

0.36 0.80 0.014 0.005 0.30 0.85 0.075 0.07 0.143 Kalan 

 
TABLO 1. AISI 4140 çelik malzemenin kimyasal kompozisyonu (Ağırlıkça %) 

 

Numunelerin bütün yüzeyleri, 220-1200 grit zımpara ile 
zımparalanmış ve 1 μm tane boyutunda alümina ile 
parlatılmıştır. Etanol ile temizlenen numuneler plazma 
işlem ünitesine yerleştirilerek 15 dakika süre ile 500V 
gerilim ve 5x102 Pa basınçta, H2 ile yüzey temizleme 
işlemine tabi tutulmuştur. Bu aşamadan sonra, numuneler 
500 °C ve 2 saat süre ile %50 N2 + %50 H2 atmosferinde 
plazma ile nitrürlenmiştir. İşlem, farklı kalınlıklardaki her 
bir numune grubu nitrürlenecek şekilde tekrarlanmıştır. 
Böylelikle yüzeyleri plazma ile nitrürlenerek işlem 
görmüş ve işlem görmemiş 3, 4 ve 5 mm kalınlığında 
toplam 6 grup numune elde edilmiştir. Plazma ile 
nitrürlenmiş numune grubunun sertliği Bruker Universal 
Mechanical Tester-UMT® sertlik cihazı ile 25 gr yük 
altında 15 s bekleme süresi ile ölçülmüştür. Faz analizleri 
XRD-Panalytical/Empyrean® kullanılarak 30 kV ve 30 
mA şartları altında CuKα kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Dinamik ölçümler için ise, serbest-
serbest sınır şartlarında numunelere darbe çekici ile 
tahrik kuvveti uygulanarak, numuneler serbest titreşime 
maruz bırakılmıştır. Titreşim cevabı ME’SCOPE VES® 
modal analiz vasıtasıyla elde edilmiştir. Doğal frekans ve 
sönüm oranları çok kanallı bilgisayar tabanlı modüler 
yapıya sahip bir analiz sistemi olan PULSE® titreşim 
ölçüm sistemi ile belirlenmiştir.  
 

III. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Plazma ile nitrürlenmiş ve işlemsiz numunelerin XRD 
sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. İşlemsiz numuneler α-Fe  
 

 
 
fazından oluşmaktadır. Plazma nitrürleme işlemi 
sonrasında ise, γ′-Fe4N ve ε-Fe2-3N fazlarının oluştuğu 
gözlemlenmiştir.  
 

 Şekil. 1. Numunelere ait XRD grafiği 
 

Numunelerin kesitleri boyunca iç kısma doğru alınan 
mikro sertlik ölçümleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekilde 
görüldüğü üzere, yüzeyden iç kısma doğru azot 
atomlarının yayınımı sonucunda bir sertlik gradyanı 
oluştuğu gözlemlenmiştir. Yüzeyde sertliğin yüksek 
olmasının sebebi γ′-Fe4N ve ε-Fe2-3N sert seramik 
fazlarının varlığıdır. Numunenin iç kısmına doğru bu 
fazların yoğunluğu azalmaktadır. Ayrıca N atomunun 
kafes yapısı içerisinde ara yer boşluklarına yayılarak katı 
hal çözeltisi meydana getirmesi de bu duruma katkı 
sağlamaktadır. 
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Şekil. 2. Numunelerin yüzeyden iç kısma doğru doğru sertlik değişimi 

Şekilden de görüleceği üzere, difüzyon derinliği yaklaşık 
olarak 325 μm’dir.  
Ayrıca yapılan deneyler sonucunda elde edilen doğal 
frekans ve sönüm oranları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

 
TABLO 2. Numunelerin doğal frekans ve sönüm oranları 

 

Plazma nitrürleme işlemi sonucunda, hem doğal 
frekansta hem de sönüm oranında düşüş tespit edilmiştir. 
İşlem görmüş numunelerin dış yüzeylerinde oluşan ve 
ana malzemeye göre daha sert olan plazma nitrürlenmiş 
yapının buna sebep olduğu düşünülmektedir.  
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Serbest–Serbest Sınır Şartı İçin Ortalama Değerler 

 İşlemsiz İşlem Görmüş 
 

Numune 
Doğal 

Frekans 
(Hz) 

Sönüm 
Oranı 

(%) 

Doğal 
Frekans 

(Hz) 

Sönüm 
Oranı 

(%) 
 

3 mm 
 

1700 
 

0.144 
 

1575 
 

0.134 
 

4 mm 
 

2188 
 

0.217 
 

2175 
 

0.093 
 

5 mm 
 

2644 
 

0.104 
 

2606 
 

0.079 
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Özet—Bu çalışmada, Manyeto-Reolojik (MR) 

akışkanlı motor takozları tasarlanmış ve karakteristikleri 
belirlenmiştir. İlk olarak, bilgisayar ortamında CAD 
programı kullanılarak 3 farklı prototip tasarlanmıştır. 
Daha sonra, MR sıvı akışını kontrol eden elektro-
mıknatısın manyetostatik analizleri yapılmıştır. Tasarımı 
yapılan prototiplerin imalatı yapıldıktan sonra, bu 
prototiplerin karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla 
statik ve dinamik testleri bu amaç için özel olarak 
üretilmiş servo-hidrolik test ünitesi ile 
gerçekleştirilmiştir. Statik testler 0-10 mm yer değiştirme 
ile yapılmıştır. Dinamik testler 0-100 Hz aralığında ±0,1 
mm, ±0,5 mm, ±1,0 mm, ±2,0 mm genlikler için ve 0-20 
Hz aralığında ±3,0 mm ve ±4,0 mm genlikler için 
yapılmıştır. MR motor takozların yanı sıra, geleneksel 
hidrolik takoz ve elastomerik takoz için de aynı testler 
uygulanmıştır. Test sonuçları incelenerek bu takozlar 
arasındaki farklar açıklanmış ve MR takozlarının frekans 
aralığındaki karakteristiği belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Manyeto-reolojik akışkan, MR motor takozu, 
yarı-aktif sönümleyici 

 
Abstract—In this study, semi-active engine mounts 

containing magnetorheological (MR) fluid were designed 
using a CAD software and three different types of MR 
mount prototypes were manufactured to investigate their 
characteristics experimentally. Magnetostatic analysis 
and experimental validation was performed for the 
designed electromagnetic coil which controls the MR 
fluid flow and the gap size was determined. MR mounts 
were tested statically and dynamically using a servo-
hydraulic rate machine. Static tests were performed 
between 0-10 mm displacements. Dynamic tests were 
performed under 0-100 Hz sinusoidal excitation 
frequencies with ±0,1 mm, ±0,5 mm, ±1,0 mm, ±2,0 mm 
displacements and under 0-20 Hz sinusoidal excitation 
frequencies with ±3,0 mm, ±4,0 mm displacements. 
Besides MR mounts, hydromount and top elastomeric 
mounts were tested with the same test procedure. After 
analysis of test results, different mount properties are 
explained and MR mounts characteristics in frequency 
domain are shown. 

Keywords: Magneto-rheological Fluid, MR Engine Mount, semi-
active suspension 
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I. Giriş 

Motor tahrik kuvvetleri, gaz basıncı ve balanssız 
kuvvetler taşıtlardaki başlıca titreşim kaynaklarıdır. 
Günümüzde kullanılan motor takozu tasarımları 
motordan şasiye iletilen titreşimleri sönümlemek için 
kabul edilebilir seviyede olsa da daha hafif ve yüksek 
güçlü araçların yapılmasına yönelik çalışmalardan dolayı 
motor bağlantılarının performansını iyileştirmeye sürekli 
ihtiyaç duyulmaktadır [1]. Günümüz otomotiv 
sektörünün eğilimi, yakıt tüketimini ve emisyon 
oranlarını azaltmak yönündedir. V6 ve V8 motorlar için, 
gerektiğinde sadece 3 ya da 4 silindiri aktif çalıştıran 
değişken silindir yönetimi sistemi geliştirilmiş, daha fazla 
güce sahip ve yüksek verimlilikle çalışan hibrit sistemler 
tasarlanmıştır. Ancak bu sistemler gürültü ve titreşim 
problemlerini de beraberinde getirmiştir [2]. Süspansiyon 
sistemleri pasif, yarı-aktif ve aktif olmak üzere üç gruba 
ayrılır. Bu sistemler arasında en performanslısı aktif 
süspansiyonlardır. Ancak aktif süspansiyonların 
karmaşıklığından ve maliyetinden kaçınmak için yarı-
aktif süspansiyon sistemleri tasarlanmıştır. Pasif 
sistemlerdeki damper elemanı yerini çalışma şartlarına 
göre ayarlanabilir dampere bırakmıştır. Orifis alanını 
dolayısıyla akışa karşı direnci değiştirerek damper 
kuvveti ayarlanır [3]. Reoloji, malzemelerin deformasyon 
ve akış özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. MR 
akışkanlar, viskoz bir sıvı içinde mikron boyutunda metal 
partiküller içeren ve uygulanan manyetik alan ile birlikte 
reolojik özellikleri kontrol edilebilen sıvılardır. MR 
akışkan; taşıyıcı sıvı, manyetik toz ve diğer katkı 
maddelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Taşıyıcı sıvı 
olarak mineral yağ, sentetik hidrokarbon yağı, silikon 
yağı, su ve glikol kullanılır. Manyetik toz olarak demir 
karbonil, demir/kobalt alaşımı, nikel alaşımları sıklıkla 
kullanılmaktadır. Tane boyutu 1 ila 10 mikron arasında 
olan manyetik tozlar hacimce %20 ila %40 oranlarında 
taşıyıcı sıvı içine ilave edilir. MR sıvısına ayrıca 
bağlayıcı maddeler, tiksotropik akışkanlar, aşınma ve 
sürtünme önleyici maddeler ve anti-korozif katkı 
maddeleri eklenerek manyetik tozların sıvı içinde 
çökelmemeleri ve homojen olarak dağılmaları sağlanır 
[4]. MR sıvısı ilk olarak 1948 yılında, Jacob Rabinow’un 
patentini aldığı kavrama uygulamasıyla ortaya çıkmıştır. 
Winslow, 1949 yılında MR sıvısının, kendi çalışmasında 
ortaya koyduğu Elektro-Reolojik (ER) sıvıya benzer 
özellikler gösterdiğini söylemiştir. Bu yıllarda, ER ve 
MR sıvısına yönelik yayınlar ve patentler alınmış; ancak 
ER sıvısının ticari olarak kullanılmasının zorluğu 
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anlaşıldıktan sonra çalışmalar MR sıvısına yönelmiştir 
[5].  MR sıvılı yarı-aktif sistemlerin, otomobil 
süspansiyonlarında kullanılmasının yararları farklı 
araştırmacılar tarafından araştırılmıştır [6]. İlk olarak 
2002 yılında, General Motors'un ürettiği Cadillac’ın 
Seville modelinde, sürekli kontrol edilebilir MR 
amortisörleri içeren ve standart donanıma eklenmiş; 
MagneRideTM süspansiyon sistemi ile ticari olarak 
kullanılmaya başlanmışlardır. Ardından çeşitli üreticiler 
tarafından başka modellerde de bu sistem uygulanmaya 
başlanmıştır [7]. Otomobil süspansiyonlarının yanı sıra, 
MR sönümleyiciler yol ve arazi taşıtlarının sürücü 
koltuğu süspansiyon sistemlerinde kullanılacak şekilde 
tasarlanmıştır [8]. Bu sistem, LORD firmasının Motion 
Master sürüş yönetim sisteminde ticari olarak 
kullanılmıştır [9]. MR sönümleyici inşaat mühendisliği 
uygulamalarında yer almış, binaların depreme karşı 
korunmasında ve köprüler üzerindeki kablo 
titreşimlerinin sönümlenmesinde kullanılmıştır [10]. Bir 
diğer uygulamada, LORD firmasının MotionMaster 
sistemindeki sönümleyici, Biedermann Motech GmbH 
firmasının geliştirdiği protez bacak uygulamasında 
kullanılmış; sensörler ve kontrolcü kullanılarak protez 
bacağa, yokuş çıkma ve inme hatta bisiklet kullanma 
özelliği kazandırılmıştır [11]. MR sıvıların başka bir 
uygulama alanı da frenler ve kavramalar olmuştur. Lord 
firması tarafından üretilen MR frenler egzersiz 
aletlerinde, pnömatik aktüatörlerde, kablolu direksiyon 
sistemlerinde kullanılmıştır [12]. Bu çalışmaların yanı 
sıra, MR motor takozu kullanan ilk ticari uygulama 2010 
model Porsche 911 GT3 olmuştur ve Delphi tarafından 
duyurulmuştur [13]. Manyeto-reolojik akışkanlı yarı aktif 
sistemlerin araçların birincil süspansiyon sistemlerinde 
kullanılması manyetoreoloji alanındaki en yaygın 
araştırmalardan olmakla birlikte ticari olarak da farklı 
firmalar tarafından uygulamaya geçirilmiştir. 
Araştırmacılar tarafından elektro-reolojik ve manyeto-
reolojik akışkanlı çeşitli motor takozu tasarımları 
yapılmış ancak günümüze kadar sadece bir ticari 
uygulama gerçekleşebilmiştir. 

II. Materyal ve Metod 

MR takozun üst kısmında bir elastomer eleman 
bulunur. Bu eleman motorun ağırlığını taşır. Takozun 
orta kısmında, takozu alt ve üst sıvı haznesi olarak bölen 
ara plakalar ve alt kısımda alt hazneye geçen sıvıyı 
taşıyan bir elastik diyafram bulunur. Geleneksel hidrolik 
takozların aksine ara plakaların yapısı farklıdır. Plakalar 
içine elektro-mıknatıs ve karşılıklı nüvelerden oluşan MR 
valf olarak adlandırılan kısım yerleştirilmiştir. MR valf 
içindeki elektro-mıknatısa farklı akımlarda elektrik 
uygulayabilmek için elektro-mıknatısa bağlanan kablo 
takoz dışına çıkarılır. 

Bu çalışmada üç farklı karakteristiğe sahip MR 
takozlar tasarlanmıştır. Bu takoz tipleri şekil 1 ve şekil 
2’de gösterilmiştir. MR delikli takozda delik sayısı 8 ve 

16 delik sayısına göre değiştirilerek iki farklı tip takoz 
elde edilmiştir. MR slotlu takozda ve MR delikli takozda, 
mevcut hidrolik takozun parçalarından üst gövde (1), çan 
(8), sınırlandırıcı (2) ve diyafram (7) kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Slotlu tip ara plakalı MR motor takozu 

 

 
Şekil 2.Delikli tip ara plakalı MR motor takozu 

 
1. Elastomer üst gövde  
2. Sınırlandırıcı 
3. Alt plaka 
4. Üst plaka 
5. Bobin 
6. Elektro-mıknatıs 
7. Diyafram 
8. Çan 
9. Nüve  
10. Nüve karşılığı 
 
Manyetik alan uygulanması ile birlikte MR akışkan 

içindeki metal tozlar, manyetik alan yönünde sıraya 
dizilirler. Bu durum MR akışkanın akış yönünde akmaya 
karşı direncini arttırır. MR sıvısının viskozitesini 
arttırarak akışını yavaşlatmak için yeterli akma gerilmesi 
oluşturulması gerekir. MR sıvısının akma gerilmesini 
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arttırmak için sıvının akış kanalı içindeki manyetik alan 
şiddeti arttırılmalıdır. 

 

 
Şekil 3. Manyeto-statik model 

 
Sıvısının üst hazneden alt hazneye aktığı kanal içinde 

yeterli miktarda manyetik alan şiddeti oluştuğundan emin 
olmak için sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla statik 
manyetik analiz yapılmıştır. Oluşturulan manyeto-statik 
model şekil 3’de gösterilmiştir. 

 
Analizde göz önünde bulundurulan faktörler: 

 MR sıvısı olarak LORD firmasının MRF-132DG 
ürünü kullanılmıştır ve analizde bu sıvı için LORD 
firması tarafından sağlanan B-H eğrisi kullanılmıştır.  

 Düşük karbonlu çelik için Maxwell Student Version 
programı içindeki B-H eğrisi kullanılmıştır. 

 Sıvının aktığı kanal genişliği 2 mm olarak alınmıştır. 
 Köşelerde ve sınır noktalardaki kayıplar ihmal 

edilmiştir. 
 Elektrik devresinin 12 volt ve maksimum 2 amper ile 

çalıştırılacağı düşünülmüştür. 
 
Simülasyonlar “Maxwell Student Version” programı 

kullanılarak 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm kanal genişlikleri 
ve farklı nüve ölçüleri için yapılmıştır. Yapılan analizler 
sonunda manyetik akı çizgileri, manyetik akı yoğunluğu 
ve manyetik alan şiddeti dağılımları incelenmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre manyetik devre parçalarının boyutlarına 
karar verilmiştir. 400 sarım sayısı olan ve 0,50 mm çaplı 
emaye kaplı bakır tele sahip silindirik tip elektro-
mıknatıs kullanılmasına karar verilmiştir. Analiz 
sonuçlarını doğrulamak için şekil 4’de gösterilen 
laboratuvar ortamında Yokogawa 3251 gausmetre ve 
sabit akıma ayarlanabilir güç kaynağı kullanılarak kanal 
içinde oluşan manyetik akı yoğunluğu ölçülmüştür. 
Deneylerde elde edilen manyetik akı yoğunluğu değerleri 
havanın manyetik geçirgenliği (µhava=4π x 10-7 Vs/Am) 
ile çarpılarak manyetik alan şiddeti değerleri 
hesaplandıktan sonra sonlu eleman analiz sonuçlarıyla 
karşılaştırılarak, analiz sonuçlarının tutarlılığı 
doğrulanmıştır. 

 
Şekil 4. Gausmetre ve sabit akıma ayarlanabilir güç kaynağı 

III. Deneyler 

Deneylerin gerçekleştirildiği laboratuvar ve deney 
ekipmanları şekil 5’de gösterilmiştir. Test ünitesi alt 
kısmında tahrik oluşturan bir servo-hidrolik piston ve üst 
kısmında ölçüm yapan yük hücresinden oluşmaktadır. İş 
istasyonu üzerindeki yazılım aracılığıyla yapılacak 
deneyler için program oluşturulmakta ve bu programın 
test ünitesinde çalıştırılması kontrolcü aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Takozlara MR sıvısını doldurmak 
için özel olarak tasarlanmış vakumlu dolum düzeneği 
üretilmiştir. Deneylere başlamadan önce MR takozlara 
MR sıvısı dolum düzeneği kullanılarak doldurulmuş ve 
daha sonra bu takozlar test ünitesine şekil 6’da 
gösterildiği gibi bağlanmıştır. Akım kaynağı ile test 
sırasında MR takozlara farklı akımlar uygulanmış ve iş 
istasyonunda oluşturulan program sayesinde tüm takoz 
tipleri için aynı şartlarda deneyler tekrar edilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Deneylerin gerçekleştirildiği laboratuvar ve deney ekipmanları 

 

 
Şekil 6. MR takozun MTS Test Cihazına bağlanması 
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Tüm deneyler belirlenen prosedürün iş istasyonuna 
programlanması ve tüm takoz tipleri için kullanılması ile 
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, motorun bir takoza düşen 
ağırlığını temsil etmek için, deney öncesi test parçasına 
1000 N ön yük uygulanmıştır. Test sırasında hidrolik 
pistonun konumu LVDT (doğrusal yer değiştirme 
sensörü) yardımıyla kontrol edilerek belirlenen genlikte 
ve frekanslarda sinüs dalgaları oluşturulmuştur. Takozun 
üst kısmına iletilen kuvvet yük hücresi ile ölçülmüştür. 
Bu ölçülen değerler takoza uygulanan ortalama kuvveti, 
kuvvetin genliğini ve frekansını belirlemek için 
kullanılmıştır. Test yazılımı kullanılarak önce statik test 
yapılmıştır.  Ardından 1 ile 100 Hz arasında sırasıyla 
±0,5 mm, ±1,0 mm, ±2,0 mm, ±0,1 mm genliklerde ve 1 
ile 20 Hz arası ±3,0 mm, ±4,0 mm genliklerde dinamik 
test uygulanmıştır. ±3,0 mm, ±4,0 mm genliklerde 
cihazın kapasitesi yeterli olmadığı için deneyler sadece 
düşük frekans aralığında yapılmıştır. Dinamik testlerin 
bitiminde statik test tekrarlanmıştır. Bu test sırası tüm 
motor takozu varyasyonları için aynı şekilde 
uygulanmıştır. Takoza uygulanan akım değiştirildikçe 
tüm deney sırası tekrarlanmıştır. Böylece MR takozun 
farklı akımlardaki davranışını gösteren veriler 
toplanmıştır. 

Akım kapalı durumda, takoz tiplerinin dinamik 
katılıkları ayrı ayrı ölçülmüştür. Dinamik katılıkların 
frekansa göre değişim sonuçları, düşük genlik olarak 
alınan ±0,1 mm için Şekil 7'de ve yüksek genlik olarak 
alınan ±1,0 mm genlik değeri için Şekil 8'de verilmiştir. 
MR 8 delikli takozda en yüksek dinamik katılık değerleri 
elde edilmiştir. Çünkü ara plakalar üzerindeki kanal 
alanının küçülmesi sonucu sıvının akmaya karşı direnci 
artmış ve sıvının alt hazneye geçişi zorlaşmıştır. MR 16 
delikli takozun kanal genişliği MR slotlu takozun kanal 
genişliğinden daha küçük olmasına rağmen 15 Hz ve 
üzeri frekanslarda MR slotlu takozda daha yüksek 
dinamik katılık değerleri elde edilmiştir. Bunun nedeni 
slot tipi dikdörtgen geometride frekansın artmasıyla akışa 
karşı daha fazla direnç oluşmasıdır. 

 

 
Şekil 7. ±0,1 mm genlik için dinamik katılığın frekansa göre değişimi 

 

 
Şekil 8. ±1,0 mm genlik için dinamik katılığın frekansa göre değişimi 

 
Yüksek genlik olarak alınan ±0,1 mm genlik için, MR 

8 delikli, MR 16 delikli ve MR slotlu takoz tiplerinin 
farklı akımlarda karşılaştırılması yapılmış, dinamik 
katılığın frekansa göre değişimi ve titreşim 
geçirgenliğinin frekansa göre değişimi eğrileri sırasıyla 
şekil 9 ve şekil 10’da gösterilmiştir. 0,1 A akım 
değerlerine karşılık gelen eğriler incelendiğinde katılık 
değerlerinin akım kapalı durumdaki katılık değerlerinden 
yüksek olduğu ve eğrinin düzleştiği görülmüştür. Akımın 
arttırılmasıyla elektro-mıknatısın oluşturduğu manyetik 
alan artmış ve dolayısıyla kanal içindeki MR sıvısının 
viskozitesi artmıştır. Böylece MR sıvısının akmaya karşı 
direncinin artmasıyla uygulanan kuvvete karşı oluşan 
direnç kuvvetinin artması takozun katılığını arttırmıştır.  

0,2 A akım uygulandığında her üç tip takozda da kanal 
içindeki MR sıvısı akışı bloke olmuştur. Takoz 
elastomerik takoz davranışına benzer bir davranış 
göstermeye başlamış ve katılık eğrisi elastomerik takozda 
olduğu gibi düz şekil almıştır. Katılık değerinin 
elastomerik takoz için ölçülen değerlerden daha büyük 
olması takozun içindeki sıvı ile birlikte katılığın 
artmasından kaynaklanmaktadır. MR 16 delikli takozda 
ise akış 0,1 A’da bloke olmuştur. Bunun nedeni düşük 
genlikli kuvvet ile oluşan kayma gerilmesinin MR 
sıvısının akma gerilmesinden küçük olması sonucu akışın 
bloke olmasıdır. Delik çaplarının MR 8 delikli takoza 
göre daha büyük olmasına rağmen MR 16 delikli takozda 
görülen bu davranış çok düşük genliklerde çalışıldığından 
kaynaklanmaktadır. Bu durum ancak matematiksel model 
geliştirilerek ve deney sonuçları ile model doğrulandıktan 
sonra tam olarak açıklanabilir. 

 

 
Şekil 9. Farklı akımlarda farklı takoz tipleri için ±0,1 mm genlikte 

dinamik katılığın frekansa göre değişimi 
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Şekil 10. Farklı akımlarda farklı takoz tipleri için ±0,1 mm genlikte 

titreşim geçirgenliğinin frekansa göre değişimi 

 
Yüksek genlik olarak alınan ±1,0 mm genlik için 

dinamik katılığın frekansa göre değişimi ve titreşim 
geçirgenliğinin frekansa göre değişimi eğrileri MR slotlu, 
MR 16 delikli ve MR 8 delikli takoz tipleri için sırasıyla 
şekil 11 ve şekil 12’de gösterilmiştir. Grafikler 
incelendiğinde ±0,1 mm genlikte elde edilen sonuçlarla 
benzerlik görülmektedir. Akım değeri 0,1 A’ya 
ayarlandığında takozların katılıkları düşük frekans 
aralığında artmış, yüksek frekanslarda azalmıştır. Bu 
frekans geçişi 15 ila 20 Hz arasına denk gelmektedir. MR 
16 delikli takozda 0,1 A’da akışın bloke olmadığı ve 
katılığın arttığı görülmüştür ancak diğer takozlardan 
farklı olarak MR 16 delikli takozda yüksek frekanslarda 
katılık değeri azalmamış, artmıştır. Akım 0,2 A değerine 
getirildiğinde, kanal içindeki basıncın oluşturduğu kayma 
gerilmesi MR sıvısının akma gerilmesinden daha düşük 
olduğu için akış bloke olmuştur. Takoz elastomerik takoz 
davranışı göstermeye başlamıştır.  

 

 
Şekil 11. Farklı akımlarda farklı takoz tipleri için ±1,0 mm genlikte 

dinamik katılığın frekansa göre değişimi 

 

 
Şekil 12. Farklı akımlarda farklı takoz tipleri için ±1,0 mm genlikte 

titreşim geçirgenliğinin frekansa göre değişimi 

 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada üç farklı tip MR takoz tasarımı ve 
imalatı yapılmıştır. Tasarım amacı olarak geleneksel 
kauçuk ve hidrolik takozların özelliklerini geliştirecek, 
daha iyi titreşim yalıtımı sağlayacak bir ürün oluşturmak 
amaçlanmıştır. Çalışma sırasında daha önce yapılmış MR 
takoz çalışmaları titizlikle incelenmiş ve farklı tasarımlar 
oluşturulmuştur. Elastomerik takoz, hidrolik takoz ve 
üretimi yapılan MR slotlu, MR 16 delikli ve MR 8 delikli 
takozlar ile gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde 
edilen sonuçlar aşağıda listelenmiştir: 

 
 Elastomerik takoz ile çalışma frekans aralığında aynı 

dinamik katılık değeri elde edilmektedir. Sönümleme 
özelliği diğer takozlara göre daha düşüktür. 

 Hidrolik takoz ile düşük ve yüksek frekanslarda 
farklı dinamik katılık ve farklı sönüm değerleri elde 
edilebilmektedir. 

 Akış kanal genişliğinin MR takozun karakteri 
üzerindeki etkisi MR 16 delikli takoz ve MR 8 
delikli takoz karşılaştırıldığında görülmüştür. 

 MR slotlu takozun kanal alanının daha büyük 
olmasına rağmen, 15 Hz üzeri frekanslarda MR 16 
delikli takoza göre daha yüksek katılık elde edilmesi 
dikdörtgen geometrili kanalda dairesel geometrili 
kanala göre akışa karşı direncin bu frekanslarda daha 
fazla olduğunu göstermiştir. 

 MR takoz tasarımları ile hidrolik takozdan daha 
düşük titreşim geçirgenliği değerleri elde edilmiştir. 
Bu takozlar kullanılarak, elastomerik ve hidrolik 
takozlara göre daha fazla titreşim yalıtımı 
sağlanabilir. 
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 MR 8 delikli takozda diğer MR takoz tiplerine göre 
daha düşük titreşim geçirgenliği değerleri elde 
edilmiş ve bu takozun kullanılacağı sistemde daha 
iyi titreşim yalıtımı sağlanabileceği görülmüştür. 

 Bu çalışmada MR takozlar için elde edilen 
karakteristik eğriler, bu takozların kullanılacağı 
sisteme uygun kontrolcü geliştirilmesi için 
kullanılabilirler. 

V. Teşekkür 

Manyeto-reolojik motor takozu tasarımı ve 
karakteristiğinin belirlenmesi isimli çalışma, Gazi 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
tarafından 06/2011-45 kodlu Bilimsel Araştırma Projesi 
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Çeyrek Araç Modelinde PID ve Bulanık Mantık Kontrolcü ile Aktif Titreşim 
Kontrolü 
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Özet—Bu çalışmada, karayolu taşıtlarının sürüş 
esnasında oluşan titreşimlerin ve güvenliğinin 
iyileştirilmesi amacıyla kullanılmak üzere bir aktif 
titreşim kontrol sistemi önerilmiştir. Araçtakiyol 
düzgünsüzlüklerinden kaynaklanan titreşimlerinin aktif 
kontrolü için doğrusal eyleyici kullanılması 
öngörülmüştür. Çeyrek araç modelinin matematiksel 
modeli oluşturularak Matlab/Simulink ortamına 
aktarılmıştır. Çeyrek taşıt modeline ait titreşimlerin aktif 
kontrolünde kullanılmak üzere PID ve Yapay Sinir Ağı 
Tabanlı Bulanık Mantık Kontrol (YSABM) olmak üzere 
iki farklı kontrolcü tasarlanmıştır. Tasarlanan 
kontrolcülerin farklı yol düzgünsüzlüğü fonksiyonları 
uygulanması durumundaki performansı irdelenerek 
kullanılabilirlikleri değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: aktif titreşim kontrolü, bulanık mantık kontrol, PID 
kontrol 

 
Abstract—In this study, an active vibration control 

system for controlling vehicle vibrations is proposedin 
order to improve drive vibrations and safety. Proposed 
system controls vehicle vibrations caused by road profile 
by utilizing a linear actuator. The mathematical model of 
the  quarter car model is derived and transferred to 
MATLAB/Simulink software. Two different contollers of 
PID and Artificial Neural Network Based Fuzzy Logic 
(ANNFL) type are designedin order to use in active 
vibration control simulations. Performance of designed 
controllers under various road profile functions are 
discussed and applicability  of the designed controllers is 
evaluated. 

Keywords: active vibration control, fuzzy logic control, pid control 

I.Giriş1 

Motorlu taşıtların ortaya çıkışından,hatta motorlu 
olmayan ve sadece insan ya da hayvanlar tarafından 
çekilen taşıtların kullanımından bu yana, bir taşıtlarda 
üzerinde üstesinden gelinmesi gereken ana problemlerin 
başında sürüş güvenliği ve sürüş 
titreşimlerigelmektedir.Taşıtlar, seyrettikleri yol 
yüzeyinden, kullanımdan ve kendi dinamiklerinden 
kaynaklanan çok farklı titreşimlere maruz kalmaktadır. 

                                                            
*acakan@selcuk.edu.tr 
†fbotsali@selcuk.edu.tr 
‡mtinkir@konya.edu.tr 

 
 

Bu titreşimlerin (bir kısmı gürültü olarak yansımaktadır) 
sürüş titreşimleri ve sürüş güvenliği ölçütlerini sağlamak 
amacıyla etkin bir şekilde bastırılabilmesi için farklı 
tasarım ve denetim yöntemleri geliştirilmiştir. [1-5] 
Bunlar, yarı aktif ve aktif süspansiyon sistemleri olarak 
sınıflandırılabilir. Araç modelleri de çeyrek araç modeli 
[1], yarım araçmodeli [2] ve tam araç modeli [3] olmak 
üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. 

Bu çalışmada, ele alınan çeyrek araç modelinin yol 
düzgünsüzlüğünden kaynaklanan titreşimlerini incelemek 
ve tasarlanan PID ve Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bulanık 
Mantık (YSABM) Kontrolcülerinin performanslarını 
değerlendirmek için MATLAByazılımı kullanılmıştır. 
MATLAB’da yapılan simülasyonlar sistem için elde 
edilen matematiksel model kullanılarak yapılmıştır. [6] 

II. Çeyrek Araç Modeli 

 
Şekil 1. Aktif Süspansiyon Sistemi Çeyrek Taşıt Modeli 

 
Pasif süspansiyon sistemine sahip çeyrek taşıt 

modelinde titreşimleri bastırma işlevi geleneksel 
sönümleyici tarafından sağlanmaktadır. Bu model 
üzerinde sönümleme kuvvetini ayarlayarak sistemin 
titreşimleri bastırma yeteneğini arttırmak amacıyla taşıt 
gövdesi ile tekerlek grubu arasına bir eyleyici ilavesi 
yapılabilmektedir. Böylece, ilave bir sönümleme kuvveti 
sağlanarak sistem aktif bir titreşim kontrol sistemine 
dönüşmektedir. Eyleyici ilavesinden sonra çeyrek taşıt 
modeli Şekil 1’deki hali almaktadır. 
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Çeyrek araç modeline uygulanan aktif titreşim kontrolüne 
ait hareket denklemleri(1), (2) Lagrange Hareket 
Denklemi kullanılarak elde edilmiştir.Hareket 
denklemleri Matlab/Simulink ortamına aktarılarak blok 
diyagramı oluşturulmuştur. Oluşturulan blok diyagramı 
Şekil 2’de verilmiştir. 

 
  (1) 

     (2) 

 
Şekil 2.Aktif Titreşim Kontrol Sistemine aitblok diyagramı 

 
 Çeyrek Taşıt Kütlesi 350 kg 

 Tekerlek Kütlesi 40 kg 

 Süspansiyon Sisteminin Yay Katsayısı 18000 N/m 

 Lastik Yay Katsayısı 195000 N/m 

 Süspansiyon Sisteminin Sönüm Katsayısı 600 Ns/m 

 Lastik Sönüm Katsayısı 800 Ns/m 

 Kontrol Kuvveti N 

TABLO 1. Çeyrek taşıt modeli sistem parametreleri 
 

Çeyrek taşıt modeline ait sistem parametreleri Tablo 
1.’de verilmiştir. 

III. Kontrolcü Tasarımı 

Çeyrek taşıt  modelinin aktif titreşim kontrolü için 
PID ve yapay sinir ağı tabanlı bulanık mantık türünde iki 
farklı kontrolcü tasarlanmıştır.  

Tasarlanan aktif titreşim kontrol sisteminin 
performansını incelemek ve değerlendirmek üzere 
bazıları literatürden alınan dört farklı yol profili 
fonksiyonu belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla sinüs 
fonksiyonu, basamak fonksiyonu, genliği rasgele değişen 
kutu fonksiyonları dizisi ve kutu fonksiyonu biçimli yol 
profilleridir. Taşıtın farklı hızlarda seyrini modellemek 
amacıyla yol düzgünsüzlüğü fonksiyonu zamana karşı 
değişen yükseklik olarak tanımlanmıştır.Kullanılan yol 
düzgünsüzlüğü fonksiyonları Şekil 3’de görülmektedir. 

 
a) Sinüs fonksiyonu şeklindeki yol düzgünsüzlüğü  

(100 mm Genlik, 0,15 Hz)  

 
b) Basamak fonksiyonu şeklindeki yol düzgünsüzlüğü 

 
c) Genliği Rasgele Değişen Kutu Fonksiyonları Dizisi Biçimli  

Yol Profili 

 
d) 500 mm uzunluğunda 100 mm derinliğinde çukur profili 

Şekil 3.Simülasyonlarda kullanılan farklı yol düzgünsüzlükleri 

 
PID kontrolcü tasarımı bulanık mantık kontrolcü 

tasarımına göre daha kolay ve basittir. Bilindiği gibi, PID 
kontrol tekniği; oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) 
etkinin bir arada kullanıldığı ve referans giriş ile gerçek 
çıkış arasındaki hataya etki eden üç parametreden 
meydana gelmektedir. Çalışmada kullanılan PID 
kontrolcünün kazanç parametrelerinin belirlenmesi 
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Matlab/Simulink ortamında optimize edilerek 
bulunmuştur. 

PID kontrolcünün giriş ve çıkış değerleri ile eğitilen 
ve yine MATLAB/Simulink/ANFIS Toolbox kullanılarak 
oluşturulan yapay sinir ağı tabanlı bulanık mantık 
(YSABM) kontrolcü tasarlanmıştır. Sistemin 
matematiksel modeli üzerine yine konum geri beslemesi 
yapılarak kontrolcünün performansı irdelenmiştir. 

 

 
Şekil 4.Adaptif yapay sinir ağı tabanlı bulanık mantık kontrolcü blok 

diyagramı. 
 

 

Şekil 5. YSABM kontrolcünün yapay sinir ağı yapısı. 

Şekil 6’da farklı yol giriş fonksiyonları için ayrı ayrı 
tasarlanan YSABM kontrolcünün Gbell tipindeki üyelik 
fonksiyonları verilmiştir. Üyelik fonksiyonlarındaki 
dilsel değişkenler sırası ile (ÇÇK) çok çok küçük, (ÇK) 
çok küçük, (OK) orta küçük, (K) küçük, (S) sıfır, (B) 

büyük, (OB) orta büyük ve (ÇB) çok büyük şeklinde 
tanımlanmıştır. 

 
a)Konum hatası girişi için üyelik fonksiyonları  

(Sinüs yol profili 1.giriş) 

 
b)Konum hatası değişimi girişi için üyelik fonksiyonları  

(Sinüs yol profili 2.giriş) 

 
c)Konum hatası girişi için üyelik fonksiyonları  

(Step yol profili 1.giriş) 

 
d)Konum hatası değişimi girişi için üyelik fonksiyonları  

(Step yol profili 2.giriş) 
 

Şekil 6. Üyelik Fonksiyonları 
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a) Sinüs Biçimli Yol Düzgünsüzlüğü Etkisinde Aktif ve Pasif Durum 
Cevapları (0,15 Hz) 

b) Basamak Fonksiyonu Biçiminde Yol Düzgünsüzlüğü Etkisindeki 
Pasif Durum Cevabı 

 
c) Genliği Rasgele Değişen Yol Düzgünsüzlüğü Etkisindeki Aktif ve 

Pasif Durum Cevapları 

 
d) Kutu Fonksiyonu Biçimli Yol Düzgünsüzlüğü Etkisindeki Aktif 

Durum cevabı  
(50 cm uzunluğunda 10 cm genişliğinde çukur, 100km/h Hız) 

 
Şekil 7. PID ve YSABM Kontrolcülerin karşılaştırması 

IV. Sonuçlar 

 
Bu çalışmada, karayolu taşıtlarının sürüş 

esnasında oluşan titreşimlerin ve güvenliğinin 
iyileştirilmesi amacına yönelik olarak yol yüzeyindeki 
düzgünsüzlüklerin yol açtığı araç titreşimlerinin aktif 
kontrolü için doğrusal eyleyici kullanılan bir yöntem 
sunulmuştur.  

Farklı yol düzgünsüzlüğü fonksiyonlarına maruz 
çeyrek taşıt modelinin, titreşim kontrolü uygulanmayan 
ve uygulanan pasif ve aktif durum davranışlarının 
incelenmesinde MATLAB/Simulink yazılımı 
kullanılmıştır.   

PID kontrolcü ve Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bulanık 
Mantık kontrolcü kullanılan sistemlere ait zaman 
cevapları Şekil 7’deverilmiştir. Bu grafiklerde pasif 
durum olarak verilen eğriler aktif titreşim kontrolü 
uygulanmamış duruma ait cevabı göstermektedir. 
Simülasyon sonuçlarından; Yapay Sinir Ağı Tabanlı 
Bulanık Mantık Kontrolcünün aktif titreşim kontrol 
performansının PID kontrolcüye göre daha iyi olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Burgaç Akımı ile Sönümleme Yönteminin Atalet Artırım Mekanizmalarına 

Uygulanması 
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Boğaziçi Üniversitesi                              Boğaziçi Üniversitesi 

İstanbul                                                        İstanbul 
 

 
Özet—Bu çalışmada, atalet artırım mekanizması 

barındıran bir titreşim yalıtım düzeneğine burgaç akımı 
vasıtasıyla sönümleme etkisi dâhil edilmiştir. Bu tarz bir 
sönümlemenin tercih edilmesinin sebepleri,herhangi bir 
enerji kaynağına gereksinim duyulmaması ve düzenekteki 
sönüm miktarının ayarlanabilmesidir. Düzenekteki 
burgaç akımı sönümlemesi sabit bir bakır tüp ve bu tüpün 
ekseni doğrultusunda hareket eden bir tijin ucuna 
bağlıolan halka mıknatıs sayesinde oluşmaktadır. 
Düzenekteki tijin boyu değiştirilerek burgaç 
akımısönümleme miktarı değiştirilebilmektedir. Lazer 
vibrometre ile yapılan ölçümlerden ve logaritmik azaltma 
yönteminden faydalanılarak düzeneğin burgaç akımı 
etkisine bağlı olarak sönüm katsayısındaki değişim 
hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atalet Artırım Mekanizması, Burgaç Akımı,  
Titreşim Sönümleme 

 
Abstract—In this study, eddy current damping is 

included to a vibration isolation system, which contains 
inertial amplification mechanism. The reasons of 
choosing a damping method like this arise from the fact 
that it doesn’t require a power source to accomplish its’ 
task and the adjustability of the damping effect via the 
distance between magnet-copper tube couple. In the 
design, the eddy current damping effect is generated by a 
ring magnet attached to the tip of a rod, which moves in 
the axial direction along the central axis of the copper 
tube. The amount of eddy current damping can be varied 
by adjusting the height of the rod. Along with the laser 
vibrometer measurements and the logarithmic decrement 
calculations, damping constant change in the system due 
to the eddy current effect is calculated. 

Keywords: Eddy Current, Inertial Amplification Mechanism, 
Vibration Isolation 

I. Giriş 
Bir yapı, maruz kaldığı dış kuvvetler sonucu aşırı 

şekilde titreşime girebilir ve bu durum yapının 
zorlanmasına sebep olabilir. Bir frekans bandındaki 
titreşim sönümleme miktarının artırılması, frekans 
cevabında gözlemlenen rezonanslara yakın 
tepkileriazaltır, ancak bu frekans bandından uzak 
yerlerdeki rezonanslardaki tepkileri azaltmaz. Sisteme 
etki eden kuvvetin frekansını değiştirmek yüksek 
genliklirezonanslardan kurtulmak için etkili olsa da bunu 

gerçekleştirmek her zaman mümkün değildir. Bir 
yapıdaki mekanik titreşimleri maksimum şekilde 
sönümlemek için eniyileme çalışmaları yapmak 
gereklidir [1].  

Düşük frekanslarda titreşim yalıtımı yapmak için 
genelde direngenliği düşük olan titreşim yalıtım 
sistemleri kullanılır. Ancak bir sistemin efektif ataletini 
artırarak direngenlikten ödün vermeden düşük 
frekanslarda titreşim yalıtımı yapılabilir [2]. Bu 
çalışmanın amacı atalet artırım mekanizması olan bir 
titreşim yalıtım sistemine burgaç akımı yöntemiyle 
sönüm eklemektir. 

II. Burgaç Akımı ile Sönümleme 
Burgaç akımları iki şekilde oluşmaktadır. İlk 

yöntemde manyetik olmayan iletken bir malzeme hareket 
halinde iken bir manyetik alana maruz kalmaktadır. 
İkinci yöntemde ise sabit pozisyondaki manyetik 
olmayan iletken malzeme zamana göre değişim gösteren 
bir manyetik alan içinde bulunmaktadır. Bu yöntemlerin 
uygulanması sonucu iletken malzemenin üzerinde oluşan 
burgaç akımları malzeme ile manyetik alan oluşturucusu 
arasında bir kuvvet oluşturmaktadır. Oluşan bu kuvvet 
mekanik titreşim sönümlemesine sebep olan unsurdur. 
Burgaç akımı oluşturularak yapılan titreşim sönümlemesi 
viskoz tipi bir sönümlemede olduğu gibi hız ile doğru 
orantılı bir sönüm kuvveti oluşturur [3]. Bae vd. [3] 
yaptıkları model aracılığıyla düşük frekanslardaki 
titreşim sönümleme kuvvetini kestirmeyi 
hedeflemişlerdir. Bakır bir tüpün içine mıknatıs koyarak 
bağıl hareket sonucu oluşan burgaç akımı vasıtasıyla 
sönümleme yapmışlardır. Ebrahimian vd. [4] iletken 
plaka üzerinde manyetik bir alanda bulunan mıknatısın 
durağan durumda maruz kaldığı sönümleme kuvvetini 
analitik olarak modellemeye çalışmıştır. Çalışmalarında 
burgaç akımı dolayısıyla oluşan sönümleme kuvvetinin 
geometri ve malzeme özelliklerine bağlı olduğunu dolaylı 
bir şekilde göstermişlerdir. Ebrahimi vd. [5] burgaç akımı 
ile sönümlemenin yapıldığı farklı bir düzenek 
tasarlanmışlardır (bkz. Şekil 1). Düşük maliyetli ve 
herhangi bir enerji kaynağına gereksinim duymayan bu 
düzenekte iki adet silindir mıknatıs ve bir adet iletken 
alüminyum plaka kullanılmıştır. Hareket halindekisilindir 
mıknatıs sebebiyle alüminyum plakada burgaç akımları 
oluşmuştur. Burgaç akımları dolayısıyla meydana gelen 
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sönümleme kuvveti, mıknatıs-alüminyum plaka ikilisinin 
viskoz tipi sönümleyici gibi işlev görmelerini sağlamıştır. 

 

 
Şekil 1. Burgaç akımı ile pasif sönümleme düzeneği [5] 

Türbin kanatlarına burgaç akımı ile sönümleme 
tekniğini uygulayan Laborenz vd. [6]iki test düzeneği 
tasarlanmıştır (bkz. Şekil 2). Bir adet bakır parçayı 
barındıran ilk test düzeneğinde titreşim genliğinin burgaç 
akımı ile sönümleme tekniği sayesinde 20dB’den fazla 
azalma gösterdiği görülmüştür. İkinci test düzeneğinde 
ise mıknatısların benzer kutupları yüz yüze getirilip 
önlerine bakır plakalar konulmuştur. Fakat bu test 
düzeneğinde çok yüksek bir sönüm katsayısı elde 
edilememiştir. 

Burgaç akımı ile aktif sönümlemeyi inceleyen Sodona 
ve Inman’da [7] titreşim halinde olan çubuğun hızı 
algılanıp elektromıknatıstan geçen akımın büyüklüğü bu 
hıza bağlı olarak değiştirilmiştir. Bu sayede çubuğun 
hızına bağlı olarak sönümleme kuvveti değişen bir 
düzenek elde edilmiştir (bkz. Şekil 3). 

 
Şekil 2. Türbin kanatları, hidrolik sıkıştırıcı, titreştirici, lazer vibrometre 

ve mıknatıs-iletken ikilisinden oluşan test ekipmanı [6] 

 
Şekil 3. Burgaç akımı ile aktif sönümleme düzeneği [7] 

Literatürde görüldüğü üzere burgaç akımı ile mekanik 
titreşim sönümleme mekanizmalarının farklı kullanım 
alanları mevcuttur. Fakat atalet artırım mekanizması 
barındıran titreşim yalıtım düzeneklerinde burgaç akımı 
ile titreşim sönümlemesine yönelik pek bir çalışma 
yoktur. Bu tip bir sönümleme yönteminin sağladığı en 
önemli avantaj ise sönümleme miktarının mıknatıs ve 
iletken malzeme arasındaki mesafeye bağlı olarak 
ayarlanabilmesidir. 

III. Mıknatıs ve Bakır Tüp İkilisi için Deneysel 
Hesaplamalar 
Bir mıknatıs ile boru arasındaki sönüm katsayısını 

bulmanın en kolay yöntemi, mıknatısı uzun bakır bir 
borunun içinde bırakarak serbest düşme süresini 
ölçmektir. 

Yüzeye dik bir şekilde konumlandırılan 600mm 
uzunluğundaki bakır tüp ve iki çeşit mıknatısla yapılan 
deney sonucunda bakır tüp uzunluğunun dijital süreölçer 
ile ölçülen düşme süresine bölünmesi sonucu 
mıknatısların ortalama hız değerleri hesaplanmıştır(bkz. 
Şekil 4). Boru uzun olduğundan baştaki ivmelenme süresi 
ihmal edilip son sabit hız değerleri ortalama hızlara eşit 
kabul edilmiştir.  

Sönüm kuvvetinin belli bir zaman sonra mıknatısın 
ağırlığına eşit olmasından ötürü denklem 1’den 
faydalanılarak sönüm katsayısı hesaplanmıştır.  

 
𝑚𝑔 = 𝑐𝑣                                            (1) 

 
Burada m mıknatısın kütlesini, g yerçekimi ivmesini, c 

sönüm katsayısını ve v ise mıknatısın sabit son hız 
değerini belirtmektedir. Her iki neodyum mıknatıs için 
sönüm katsayı değerleri Tablo 1’ de verilmiştir. 
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 Mıknatıs 
ağırlığı (N) 

Sabit son 
hız (m/s) 

Sönüm 
katsayısı 

(kg/s) 
Silindir 

Mıknatıs 0.667 0.069 9.67 

Halka 
Mıknatıs 0.740 0.059 12.5 
Tablo 1. Mıknatısların sabit son hız değerleri ve sönüm katsayıları 

 

 
Şekil 4.Bakır silindir içinde halka mıknatıs için serbest düşme testi 

IV.Atalet Artırım Mekanizması 
Bu çalışmada düşük frekanslarda titreşim yalıtımı 

yapabilmek için esnek bağlantılı köprü tipi atalet 
artırımmekanizması kullanılmıştır [8]. Şekil 5’te 
gösterilen analitik modeldeki t2 ve t4 kalınlığındaki yay 
çelikleri esnek bağlantıları oluşturmaktadır. Diğer 
uzuvlar ise rijit olup, öteleme veya dönme hareketleri 
sergilemektedir. Şekil 5’te karşılıklı konumlandırılmış iki 
adet köprü gösterilmişken üretilen yapıda dört adet köprü 
bulunmaktadır (bkz. Şekil 6-9).  

Dört köprülü mekanizmanın ilk doğal frekansını 
bulmak için efektif kütlesi ve direngenliği 
hesaplanacaktır. Mekanizmada bulunan kiriş kesitlerinin 
bağıl deplasmanları Şekil 5’te gösterilen 𝛼 açısına bağlı 
olarak denklem (2), (3) ve (4)’te hesaplanmıştır. 

 

𝑥1 = 𝑙2 (1 −
sin 𝛼

𝛼
)                                     (2) 

 

𝑥2 = 𝑙3(1 − cos 𝛼) + (𝑡3 + 𝑡2)                (3) 
 

𝑥3 =
𝑙2

2
(1 −

sin 𝛼

𝛼
)                                    (4) 

 
Ardından bütün sistemin bir ucundan diğer ucuna olan 
deplasmanı denklem (5)’de hesaplanmıştır. 
 

𝑦 − 𝑥 = 2(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3)                         (5) 
 
𝛼 açısının küçük olmasından ötürü sin 𝛼 ≅ 𝛼 ve 

cos 𝛼 ≅ 1 özelliklerinden faydalanılmış ve denklem (5) 
sadeleştirilerek alttaki denklem elde edilmiştir. 

 
𝑦 − 𝑥 = 2𝛼(𝑡3 + 𝑡2)                                 (6) 

 
Denklem (6) sayesinde y, x ve 𝛼 arasındaki ilişki 

bulunup mekanizmadakiesnek bağlantıların (bkz. Şekil 7) 
bükülmesinden dolayı oluşan toplam potansiyel enerji 
denklem (7)’de hesaplanmıştır. Bu hesapta l4 =l2 ve t4 =t2 
olarak alınmıştır. Dolayısıyla alan atalet momentleri I2 ve 
I4 birbirine eşittir. 

 

𝑉 =
1

2
𝑘(𝑥 − 𝑦)2 =

12𝐸𝐼2𝛼2

𝑙2

                 (7) 

 
Şekil 5’te gösterilen mekanizmada bulunan 2 numaralı 

yay çeliğininalan atalet momenti denklem (8)’de 
verilmiştir. Burada wyay çeliğinin enidir.  

 

𝐼2 =
1

12
𝑤𝑡2

3                                             (8) 
 
Sonuç olarak denklem (9) elde edilerek mekanizmanın 

direngenliği hesaplanmıştır. 
 

𝑘 =
6𝐸𝐼2

𝑙2(𝑡3 + 𝑡2)2
                                      (9) 

 
Atalet artırım mekanizmasının toplam kinetik enerjisi 

hesaplanırken 𝑚1 kütleli kirişin doğrusal, 𝑚3 kütleli 
kirişin ise hem doğrusal hem de dönme kinetik enerjisi 
hesaba katılmıştır. 𝑚2 ve 𝑚4ihmal edilmiştir. Denklem 
(10)’da 𝑚3 kütleli bir kirişin 𝑚1kütlesi ile arasında olan 
esnek bağlantının orta noktasına göre hesaplanmış kütle 
atalet momenti verilmiştir.   
 

𝐼0 = 𝑚3 (
𝑡3

2 + 𝑙3
2

12
+ (

𝑙3 + 𝑙2

2
)

2

+ (
𝑡3 + 𝑡2

2
)

2

) (10) 
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Şekil 5. Atalet artırım mekanizmasında bulunan simetrik çiftin yan kesit görünüşü [2] 

Mekanizmada toplam dört köprü bulunduğundan sekiz 
adet 𝑚3 kütleli kirişin(bkz. Şekil 6) dönme kinetik 
enerjisi denklem (11)’de gösterilmiştir. 

 
𝑇𝑟 = 4𝐼𝑜𝛼 2̇                                             (11) 

 
Aynı mekanizmanın 𝑚1 ve 𝑚3kütleli kirişlere bağlı 

olarak hesaplanan doğrusal kinetik enerjisi ise denklem 
(12)’de verilmiştir. 

 
𝑇𝑡 = 𝑚1(�̇�2 + �̇�2) + 𝑚3(�̇� + �̇�)2                         (12) 

 
Toplam kinetik enerji denklem (13)’de hesaplanmıştır. 
 

𝑇 = 𝑇𝑟 + 𝑇𝑡                                     (13) 
 
Kinetik ve potansiyel enerji hesaplamalarından sonra 

denklem (14)’deki Lagrange eşitliğinden faydalanılarak 
denklem (15)’te gösterilen hareket denklemi elde 
edilmiştir.  

 
𝑑

𝑑𝑡
(

𝑑𝑇

𝑑�̇�
) +

𝜕𝑉

𝜕𝑥
= 0                        (14) 

 

�̈� (
2𝐼0

(𝑡3 + 𝑡2)2
+ 2𝑚1 + 2𝑚3) + 𝑘𝑥

= �̈� (
2𝐼0

(𝑡3 + 𝑡2)2
− 2𝑚3) + 𝑘𝑦        (15) 

 
Denklem (15)’teki efektif kütle �̈�’yı çarpan ifadedir. 

Sonuç olarak sistemin ilk doğal frekansı denklem (17)’de 
gösterilmiştir. 

 

𝑚𝑒𝑓𝑓 = (
2𝐼0

(𝑡3 + 𝑡2)2
+ 2𝑚1 + 2𝑚3)              (16) 

 

𝜔𝑝1
= √

𝑘

𝑚𝑒𝑓𝑓

                                             (17) 

 

 

A.Tasarım 
Alüminyum sigma profil, bağlantı elemanları ve yay 

çeliği kullanılarak bir atalet artırım mekanizması 
tasarlanmıştır. Tasarlanan mekanizmadaki parçaların 
boyutları Şekil 6-9’da verilmiştir. Üretilen mekanizma ise 
Şekil 10’da gösterilmiştir. 

Atalet artırım mekanizmasında burgaç akımı 
yöntemiyle sönüm elde etmek için halka mıknatıs 
kullanılmıştır. Mekanizmanın simetri ekseninden 
geçirilen bir tij döndürülerek tijin uç kısmına sabitlenen 
mıknatısın yüksekliği ayarlanabilmektedir. Düzeneğin alt 
kısmında bulunan bakır tüp ise mıknatıs ile etkileşime 
girecek mesafeye geldiği durumda burgaç akımı ile 
sönümleme yapılmaktadır (bkz. Şekil 10). Şekil 10-(c)’de 
simetrik olarak konumlandırılmış dört köprü sayesinde 
tepedeki kütlenin hareketinin düşey eksende olması 
sağlanmıştır. Dolayısıyla halka mıknatıs bakır tüpün 
simetri ekseninde doğrusal olarak hareket edebilmektedir. 

 

Şekil 6. 8 adet 30x30x150mm Al-6063 sigma profil 
 

Şekil 7. 24 adet 0.5x9x19mm yay çeliği 
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Şekil 8. 1 adet 30x90x75mm Al-6063 sigma profil 
 

Şekil 9. 2 adet 30x30x75mm Al-6063 sigma profil 
 

 
Şekil 10. (a) mıknatıs tamamen bakır tüpün içinde (b) mıknatıs bakır 

tüp etkileşimi yok (c) burgaç akımı ile sönümleme yapılan atalet artırım 
mekanizması 

 

B. Lazer Vibrometre ile Ölçümler 
Titreşim ölçümleri yaklaşık 30 cm mesafeden Polytec 

PDV-100 lazer vibrometre ile yapılmıştır. Bu cihazın 
çıkış voltajı ±4V olup ölçüm sisteminde 24 bit dijital 
analog çevirici kullanılmıştır. Lazer vibrometre 
aracılığıyla ilk olarak burgaç akımı ile sönümleme etkisi 
olmadan mekanizmanın üst yüzeyinin hız ölçümü 
yapılmıştır. Daha sonra burgaç akımı etkisini 
mekanizmaya dâhil etmek için mıknatıs bakır tüpün içine 
yarısına kadar ve ardından tamamen sokularak iki ölçüm 
daha yapılmıştır. Mekanizmadaki halka mıknatıs bakır 
tüpün tamamen dışındayken sadece çelik yaylardaki 
yapısal sönüm gözlemlenmektedir. Mıknatıs tüpün 
tamamen içinde hareket ettiğinde ise yapısal sönüme ek 
olarak burgaç akımı kaynaklı sönüm de 
gözlemlenmektedir. Sadece burgaç akımı sayesinde 
oluşan sönümü hesaplayabilmek için bu iki durumda 
ölçülen sönüm katsayılarının farkı kullanılacaktır. Tijin 
ucuna sabitlenmiş mıknatıs bakır tüpe değmeden hareket 
edebildiği için kuru sürtünme kaynaklı sönüm yoktur. 

8 saniye boyunca yapılan ölçümlerde burgaç akımı ile 
sönümün etkisi Şekil 11’deki mavi ve kırmızı eğrilerde 
görüldüğü üzere genliğin logaritmik olarak azalmasını 
sağlamıştır ve düzenek yaklaşık 3 saniyeden az bir sürede 
durağan hale gelmiştir. Ayrıca deney düzeneğinin ilk 
doğal frekansı 12.3Hz olarak ölçülmüştür.  

 
C.Sönüm Katsayısı Hesaplanması 

Tasarım parametreleri: 
w= 0.018m 

E=210 x 109 N/m2 
t2=0.0005m 
l2=0.009m 
t3=0.030m 
l3=0.150m 

m3=0.126kg 
m1=0.265kg 

Yukarıda belirtilen tasarım parametreleri denklem (9) 
ve (15)’e konarak bu sistemin direngenliği 𝑘 =
28.2kN/m ve efektif kütlesi 𝑚𝑒𝑓𝑓 = 3.08kg olarak 
hesaplanmıştır. Sistemin statik kütlesi 8m3+2m1 = 1.54 
kg'dır. Atalet artırımı sayesinde sistemin efektif kütlesiiki 
katına çıkmıştır. Hesaplanan efektif kütleye tij ve halka 
mıknatısın kütlesi eklendiği zaman toplam efektif kütle 
3.27kg olmuştur. Dolayısıyla sistemin ilk doğal frekansı 
denklem (17) vasıtasıyla 14.7Hz olarak hesaplanmıştır. 
Lazer vibrometre ile yapılan ölçümde ilk doğal frekans 
değeri 12.3Hz çıkmıştır ki bu sonuç analitik 
hesabayakındır.Son olarak Logaritmik azaltma 
formülünden faydalanılarak burgaç akımı dâhil ve 
hariçken sönüm katsayı değerleri hesaplanacaktır. Bu 
değerlerin farkı ise halka mıknatısın sönüm katsayı 
değerini verecektir. 
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Şekil 11. Burgaç akımı ile sönümlemenin deney düzeneğinin üst yüzeyindeki hızına etkisinin lazer vibrometre ile ölçülerek gözlemlenmesi 

Logaritmik azaltma formülünde kullanılmak üzere 
burgaç akımı ile sönüm etkisi olmayan Şekil 11’deki 
yeşil eğriden iki tepe noktası seçilmiştir. Aynı şekilde 
burgaç akımı ile sönüm etkisi gözlemlenen Şekil 11’deki 
mavi ve kırmızı eğrilerden iki tepe noktası seçilmiştir ve 
her durum içinde sönüm oranları (ξ) hesaplanmıştır. Bu 
oranlardan sönüm katsayı değerleri elde edilmiştir. Bu 
aşamalarda denklem (17-19) kullanılmış olup Tablo 2 
oluşturulmuştur.  

 

𝛿 =
1

𝑛
𝑙𝑛

𝑥(𝑡)

𝑥(𝑡 + 𝑛𝑇)
                             (17) 

 

𝜉 =
𝛿

√4𝜋2 + 𝛿2
                                    (18) 

𝑐 = 2𝜉√𝑚𝑒𝑓𝑓𝑘                                     (19) 

 
Tablo 2’ de sönüm katsayı  değerleri (c)verilmiştir. 

Halka mıknatısın tamamı bakır tüpün içindeyken elde 
edilen sönüm katsayı değerinden burgaç akımı etkisinin 
olmadığı durumda elde edilen sönüm katsayı değeri 
çıkarıldığında 12.05 kg/s değeri yani halka mıknatısın 
sağlayabildiği maksimum sönüm katsayısı değeri elde 
edilmiştir. Bu sönüm katsayısı değeri, halka mıknatısın 
serbest düşme testinden elde edilen sönüm katsayısı 
değerinden (12.5 kg/s) biraz farklıdır (bkz. Tablo 1). 
Tablo 2 oluşturulurken yapılan deneylerde halka 
mıknatısın içinde bir çelik tij mevcuttur. Bu çelik tij 
mıknatısın oluşturduğu manyetik alanı bir miktar 
değiştirdiğinden iki ölçüm arasındaki bu ufak fark 
oluşmuştur.  

 

 
Burgaç akım etkisi yok 

(sadece yapısal sönüm var) 
Halka mıknatısın yarısı bakır 

tüpün içinde 
Halka mıknatısın tamamı bakır 

tüpün içinde 

6.tepe 33.tepe 3. tepe 14.tepe 3.tepe 22.tepe 

zaman(s) 0.4354 2.658 0.1812 1.087 0.1771 1.74 

hız(cm/s) 2.04 0.9608 0.9301 0.3429 0.6319 0.03467 

δ 0.028 0.091 0.153 

ξ 0.00446 0.0145 0.0243 

c (kg/s) 2.71 8.81 14.76 
Tablo 2. Deney düzeneğinin burgaç akımı dâhil ve hariçken ki sönüm katsayıları 
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V. Sonuçlar 
Yapılan çalışmalar sonucunda atalet artırım 

mekanizmalarında burgaç akımı ile sönümleme 
sağlanmıştır. Sönümleme miktarının mıknatıs-bakır tüp 
ikilisi arasındaki mesafeye bağlı olarak ayarlanması ve 
herhangi bir dış güç kaynağına gereksinim duyulmaması 
bu yöntemin en büyük avantajlarıdır.Yapısal sönümün 
yanında burgaç akımı sönümü olması sayesinde titreşim 
genlikleri kısa sürede azaltılabilmiştir. Analitik 
hesaplamalar sonucunda bulunan tasarımın ilk doğal 
frekans değeri deneysel ölçüm sonucu elde edilen ilk 
doğal frekans değerine yakın çıkmıştır. Son olarak 
serbest düşme deneyi ve lazer vibrometre ölçümünden 
elde edilen sönüm katsayıları arasında çok az bir fark 
gözlemlenmiştir. 

Teşekkür 
Bu çalışma 110M663 numaralı TÜBİTAK projesi 

tarafından desteklenmiştir. 
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Doyumlu Eyleyicilere Sahip bir Asimetrik Yapısal Sistemin Titreşimlerinin 

Doğrusal Matris Eşitsizlikleri Tabanlı  

H Durum Geri Beslemeli Kontrolör ile Azaltılması 
 

M. Sever*      G. Göktaş†       H. Yazıcı‡    İ. B. Küçükdemiral§ 
           Yıldız Teknik Üniversitesi 

İstanbul 
 

Özet—Kütle merkezi (KM) ve rijitlik merkezi (RM) 
çakışık olmayan yani rijitlik düzensizliğine sahip yapısal 
sistemler literatürde asimetrik olarak sınıflandırılır. Bu 
çalışmada doyumlu eyleyicilere sahip bir asimetrik 
yapısal sistem (AYS)’ in deprem kaynaklı titreşimlerinin 
azaltılması için Doğrusal Matris Eşitsizlikleri (DME) 
tabanlı durum geri-beslemeli optimal H  kontrolör 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Benzetim çalışmalarında 
kullanılmak üzere çift yönlü eksantrikliğe sahip olan tek 
katlı bir AYS modellenmiştir.  Modellenen sistem, iki 
eksende yanal titreşimlere ve tek eksende burulma 
titreşimine izin verecek şekilde üç serbestlik derecesine 
sahiptir. Tasarlanan kontrolörün titreşimleri azaltmadaki 
etkinliği frekans bölgesi tepe değerlerindeki azalmayla 
açıkça görülmektedir. El Centro ve San Francisco gibi 
farklı deprem kayıtlarıyla yapılan zaman alanı 
benzetimleri ise kontrol sinyallerinin doyumlu eyleyici 
kısıtlarını sağladığını ve kapalı çevrim kararlılığını 
garanti ettiğini göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: aktif titreşim kontrolü, asimetrik yapısal 
sistemler, deprem kaynaklı titreşimler, doğrusal matris eşitsizlikleri, 
eyleyici doyumu 

 
Abstract—This paper is concerned with the design of 

linear matrix inequalities based optimal state-feedback 
controller design for seismic excited asymmetric 
structural systems having stiffness irregularities. A one 
storey, two way asymmetric structural system model is 
used to illustrate the effectiveness of approach through 
simulations. The modelled system has bi-lateral and 
rotational degrees of freedom. Frequency responses 
show the effectiveness of proposed controller by means of 
a decrease in the peak values of each resonance 
frequency. Moreover, the time domain simulation results, 
acquired by using real time-history data of San 
Francisco and El Centro Earthquakes also show that 
proposed controller is very effective in reducing 
vibration amplitudes of each direction by applicable 
control signals and guaranteeing the stability of closed 
loop system.  

Keywords: active vibration control, asymmetric structure, 
earthquake induced vibration, linear matrix inequalities, actuator 
saturation 

 
* mert.sever@std.yildiz.edu.tr 
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‡ hyazici@yildiz.edu.tr 
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I.Giriş1 
Son yıllarda, yapısal sistemlerin deprem kaynaklı 

titreşimlerinin azaltılmasında aktif kontrol yöntemleri 
araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmektedir [1]. 
Bugüne kadar LQG kontrolör [2-3], bulanık mantıklı 
kontrolör [4], kayan-kipli ve PID kontrolör [5], bulanık 
mantıklı kayan-kipli kontrolör [6-7] ve zaman gecikmesi, 
eyleyici doyumu gibi farklı dinamikleri ele alan durum ve 
çıkış geri beslemeli optimal H  kontrolörler [8-10] ile 

gerçekleştirilmiş teorik ve deneysel çalışmalar mevcuttur. 
Literatürdeki teorik ve deneysel sonuçlar göstermektedir 
ki aktif titreşim kontrol yöntemleri, yapısal sistemlerin  
deprem kaynaklı titreşimlerinin azaltılmasında pasif ve 
yarı-aktif kontrol tekniklerinden daha yüksek performans 
göstermektedir [1]. 

Yapısal titreşimlerin aktif kontrolü üzerine yürütülen 
çalışmaların büyük bir kısmında KM ve RM nin çakışık 
olduğu simetrik yapısal sistemler modellenmiştir. Bu 
kabulle modellenen sistemlere etki eden bozucu zemin 
hareketleri, doğrusal yönde oluştuğunda, yapısal sistemde 
sadece yanal titreşimler oluşur. KM ve RM nin çakışık 
olmadığı bir AYS için ise herhangi bir yönde etki eden 
bozucu zemin hareketi, eş zamanlı olarak yanal titreşim 
ve burulma titreşimine sebebiyet vermektedir. Eğer AYS’ 
de burulma titreşimlerine ait modun doğal frekansı, yanal 
titreşimlerin doğal frekanslarından daha düşük bir 
frekansta ise, buna dönel esnek (DE) olma özelliği 
denmektedir. Aktif titreşim kontrolü gerçekleştirilecek 
olan yapısal sistem eğer DE’ lik özelliğine sahip ise 
burulma titreşimlerinin göz ardı edilmeden 
modellenmelidir [11]. Her yapısal sistemin inşaatı 
aşamasındaki hatalar veya plansız yerleştirilen büyük 
kütleler gibi belirsizliklere maruz kaldığı bilinmektedir. 
Bu belirsizlikler, tamamen simetrik tasarlanmış bir 
yapısal sistemi dahi burulma titreşimlerine karşı narin 
kılabilmektedir. Bu gerekçelerle aktif titreşim kontrol 
sistemi tasarımında eldeki yapısal sistemin özellikleri iyi 
incelenmelidir [12]. 

Bu kısımda AYS’ lerin burulma cevaplarının 
iyileştirilmesi adına yürütülmüş olan çalışmalar 
incelenecektir. Tasarım aşamasında burulma cevaplarının 
iyileştirilmesi ve gerekli yönetmeliklerin oluşturulması 
adına öncü araştırmalar  Chopra ve Goel tarafından 
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yürütülmüştür [13-14]. AYS’ lere ek sönüm elemanları 
yerleştirilmesi ve/veya akıllı zemin izolasyonu gibi pasif 
titreşim kontrol yöntemleri de burulma titreşimlerinin 
azaltılmasında önerilmiştir [15-16]. Pasif kontrol 
tekniklerinden daha yüksek performans elde ederken, 
aktif kontrol tekniklerinden daha az enerji kullanmak 
isteyen araştırmacılar yarı-aktif kontrol tekniklerinin 
AYS’ lere uygulanması üzerine çalışmalarını 
sürdürmektedirler [17-20]. Daha yüksek performansla 
burulma titreşimlerini azaltmak isteyen araştırmacılar ise 
kaçınılmaz bir şekilde aktif kontrol tekniklerine 
odaklanmışlardır. Ricatti denklemleri tabanlı LQG 
kontrolör [3], yeni bir maliyet fonksiyonu ile optimal 
LQR kontrolör [21] ve optimal H  kontrolör [10], [12] 

tasarımı gibi teknikler AYS’ lerin burulma titreşimlerinin 
aktif kontrol ile azaltılmasında kullanılmıştır.  

Söz konusu çalışmaların her biri AYS’ lerin burulma 
titreşimlerinin azaltılması konusunda literatüre önemli 
katkılarda bulunmuştur. Eyleyici doyumu içeren bir AYS 
için DME tabanlı optimal H  kontrolör ile mümkün 

olan en geniş hacimli değişmez elipsoide sahip kapalı 
çevrim sistem için durum geri beslemeli kontrolör 
tasarımı ise henüz bu çalışmadaki gibi ele alınmamıştır.  

II. Asimetrik Yapısal Sistemin Modellenmesi 

Çalışmamızda DE’ lik özelliğine sahip bir AYS’ in 
matematiksel modeli kütle, yay ve damper alt sistemleri 
kullanılarak elde edilmiştir. Ele alınan AYS iki eksende 
yanal titreşim ve tek eksende burulma titreşimine izin 
verecek şekilde üç serbestlik derecesine sahiptir. DE 
olma özelliği taşıyan AYS’ lerin burulma titreşimlerinin 
incelenmesi daha büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple 
modele ait doğal frekansların DE özelliğini yansıtacak bir 
ilişkiyle sıralanması, gerçek sistem dinamiklerini daha 
doğru yansıtan bir model ile kontrolör tasarımına olanak 
tanımaktadır. Doğal frekansların ihtiyaç duyulduğu 
şekilde sıralanmasını kolaylaştırmak için AYS’ in hareket 
denklemleri yay ve sönüm elemanı katsayıları yerine ayrı 
eksenlerdeki doğal frekans değerleri ve sönüm oranları 
ile parametrize edilmiştir. Aktif tendon sistemine sahip, 
çift yönde eksantrikliğe sahip olan tek katlı bir AYS şekil 
1 ile gösterilmektedir [12].  

Sistemin hareket denklemlerini oluşturan parametreler 
ve hareketini tanımlayan zamana bağlı değişkenler şekil 
1’ in de yardımıyla tanımlanmalıdır. KM ve RM 
arasındaki x ve y   yönlerindeki eksantriklikler sırasıyla 

xe  ve ye ’ dir. KM ve RM arasındaki mesafe ise r ’ dir. 

AYS’ lerin titreşimlerinin azaltılması için gerekli 
kuvvetleri tendonlardaki 1,xd , 2,xd , 1,yd  ve 2,yd  yer 

değiştirmeleri sağlanmaktadır. ck   parametresi 

tendonlara ait yay sabitini, tx  ve ty  açıları ise 

tendonların AYS üzerindeki konstrüktif yerleşimini 
gösterir. AYS’ in her bir moduna ait ayrık doğal frekans 

değerleri ise x , y  ve  ’ dir. Sistemin kütlesi ise 

alışıldık şekilde m  ile gösterilmektedir. Tendonlar ile 
KM arasındaki x ve y  yönlerindeki mesafeler xB  ve 

yB ’ dir.  

 
Şekil. 1. AYS fiziksel modeli [12]. 

 

Sistemin hareket denklemleri matris formunda  
 

DwBuKxxCxM sss           (1) 

 
olarak verilmektedir. Buradaki kütle, yay, sönüm, kontrol 
girişi ve bozucu etki katsayı matrisleri  
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olarak belirlenmiştir [12]. Genelleştirilmiş koordinatlar 
olarak adlandırabileceğimiz sx  vektörünün üçüncü 

elamanının alışıla geldik şekilde   olarak değil de r  
olarak seçilmesi dikkat çekicidir. Bu seçimin avantajı ise 
durum geri beslemeli kontrol için  r ’ nın ölçülmesinin 
 ’ nın ölçümünden daha kolay olmasıdır. 
 rexex : , reyey : , rBxBx :  ve rByBy :  

değişkenlerinin tanımlanmasıyla hareket denklemleri 
sönüm matrisi dışında tamamlanmıştır. Sönüm matrisinin 
değerlerini yapısal ölçülerden veya malzeme 
karakteristiklerinden tanımlamak pratik açıdan hassas ve 
etkili bulunmadığı için tercih edilmemektedir. Bu sebeple 
her moda ait deneysel olarak elde edilmiş sönüm  oranları 
ve sistemin hareket denklemlerine ait kütle ve yay 
katsayısı matrislerinin kullanılmasıyla sönüm matrisi  
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KaMaC 10           (2) 

denklemiyle hesaplanmaktadır [22]. 0a  ve 1a  katsayıları 
sisteme ait deneysel olarak elde edilmiş sönüm oranları ve 
ayrık doğal frekans bilgilerinin kullanılmasıyla hesaplanır. 
İlgili katsayılar ve sönüm oranları arasındaki ilişki ise  

n
n

n
aa





2

1

2
10         (3) 










































 







y

x

yy

xx

a

a

1

0

1

1

1

2

1
      (4) 

denklemleriyle tanımlanmıştır [22]. (4) numaralı 
denklemin en küçük kareler yöntemiyle çözülmesinin 
ardından sönüm matrisi (2) denklemiyle hesaplanmıştır.  

 Çalışmanın ana amacı olan aktif kontrol sistemi 
tasarımını gerçekleştirebilmek için hareket denklemleri 
uygun bir şekilde durum uzay formuna getirilmiştir. 

uDwDCxz

uBwBAxx

21

21




          (5) 

 Burada  Tss xxx   uygun boyutlu nx   durum 

değişkenleri vektörü, uygun boyutlu pw   zeminin 

ivme hareketlerinden oluşan  Tgg yxw   bozucu 

girişleri vektörü, mu   ise uygun boyutlu 

 Tyyxx ddddu 2121  kontrol girişleri vektörüdür. 

(5)’ te görülmekte olan durum uzay matrisleri ise  

nxnCMKM
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 11
0
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nxmBM
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 12
0

 

olarak tanımlanmaktadır. z  maliyet fonksiyonunu 

oluşturan durum uzay matrisleri ise qxnC  , qxpD 1 , 
qxmD 2  olarak boyutlandırılmıştır ve kontrolör 

tasarımcısı tarafından belirlenmektedir.  

Çalışmamız özelinde  maliyet fonksiyonu boyutları nq   
seçilmiş ve durum uzay matrisleri 

nxnIC   ; nxpD 01  ; nxmD 02   

olarak kullanılmıştır. 

III. Eyleyici Doyumu Kısıtı Altında Doğrusal Matris 
Eşitsizlikleri Tabanlı Durum Geri Beslemeli Optimal 

H Kontrolör Tasarımı  

A. Durum Geri Beslemeli Optimal H  Kontrolör 

Tasarımı 
 Bu kısımda durum geri beslemeli optimal H  
kontrolör tasarımını ele alınmıştır.  

 Durum geri beslemeli kontrol kanunu Kxu   
şeklinde sistemin durumlarının doğrusal bir fonksiyonu 
olarak ifade edilmektedir. Bu kontrol kanununu (5) açık 
çevrim sisteminde yerine koyarak kapalı çevrim sistem 

 
  wDxKDCz

wBxKBAx

12

12




          (6) 

elde edilir. H   performans problemi,  (6) kapalı-çevrim 
sistemini kararlı kılacak ve sistemin bozucu girişlerinden 
maliyet fonksiyonuna olan transfer fonksiyonları 
matrisinin sonsuz normunu,   gibi bulunabilecek en 
küçük skaler pozitif değerden küçük kılacak bir 
denetleyici bulma problemidir.  

 Sistemin kararlılığı 0TPP   şeklinde tanımlanan 
pozitif tanımlı simetrik bir matris ile oluşturulan pozitif 
tanımlı ve karesel yapıdaki   PxxxV T  Lyapunov 

fonksiyonunun zamana göre türevinin tüm nx   ve 
pw   durum ve bozucu giriş vektörleri için negatif 

işaretli olması şartıyla garanti edilir. Lyapunov 
fonksiyonunun zamana göre türevi ise 

 
xPxPxx

dt

xdV TT            (7) 

olduğu için kararlılık koşulu 

0 xPxPxx TT             (8) 

Eşitsizliğinin sağlanmasıdır. Kapalı çevrim sistemin 
bozucu girişlerinden maliyet fonksiyonuna olan transfer 
fonksiyonunun sonsuz normunun   gibi bir pozitif 
skalerden küçük olması ise 
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eşitsizliğiyle gösterilir. (8) ve (9) eşitsizliklerinde gerekli 
yerlere (6) kapalı çevrim sisteminin yerleştirilmesiyle, 
kararlılık ve H  performans problemi bir arada 
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matris eşitsizliği olarak ele alınabilmektedir ve uygun 
düzenlemelerle   
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olarak yazılabilir. Kolaylıkla görüldüğü üzere (11) karesel 
bir yapıdadır. Karesel bir yapının negatif tanımlı olması 
(12)’ nin sağlanmasına denktir. P  ve K  bilinmeyenleri 
(12)’ de birbirleriyle çarpım halinde oldukları için 
doğrusal olmayan bir matris eşitsizliği oluşturmaktadır. 
Bu aşamada 0: 1 TXXPX    değişkeninin 
tanımlanması ve (12)’ ye yapılacak olan uyumluluk 
dönüşümünde [23] kullanımıyla  
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DME elde edilir. (13) uygun düzenlemelerle  
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olarak yazıldığında, Schur tümleyen [23] kullanarak ve 
KXW :  değişken dönüşümünü uygulayarak 
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yazılabilmektedir.  

 Durum geri beslemeli optimal H  kontrolör tasarımı 
problemi (15)’ i sağlayan en küçük   skaleri için 
hesaplanan X  ve W  değişkenlerini kullanarak  

xWXKxu 1  kontrol kanunuyla çözülmektedir. 

B. Eyleyici Doyumu Kısıtı Altında Değişmez Elipsoit 
Tabanlı Kararlı Kılıcı Durum Geri Beslemeli 
Kontrolör Tasarımı 

 Çalışmamızda, kapalı çevrim sistemin kararlılığını 
garanti eden ve kapalı çevrim transfer fonksiyonunun 
sonsuz normunu minimize eden durum geri beslemeli 
optimal H  kontrolör tasarımı için gerekli DME 
oluşturulsa da eyleyici doyumu problemi kontrolör 
sentezine katılmamış bulunmaktadır. Doğrusal zamanla 
değişmeyen 

BuAxx         (16) 

sistemini ele alalım. Eğer  

0PAPAT        (17) 

DME’ ni sağlayan bir 0TPP   pozitif tanımlı 
Lyapunov matrisi var ise  

 1::  Pxxx T
P       (18) 

değişmez elipsoittir. Bir elipsoitin içindeki herhangi bir 

0x  başlangıç koşulundan başlayan bir sisteme ait  durum 
vektörü eğer o elipsoitin içinden çıkmıyorsa, o elipsoit bir 
değişmez elipsoittir  [24].  

 Değişmez elipsoitin özelliklerini kullanarak durum 
geri beslemeli kontrolör tasarlamak için açık çevrim (16) 
sistemde Kxu   durum geri beslemeli kontrol kanununu 

 xBKAx         (19) 

kapalı çevrim sistemini elde etmek için kullanabiliriz. (19) 
kapalı çevrim sistemini Lyapunov kararlılık koşuluna göre 
kararlı kılmak için 

    0BKAPPBKA T      (20) 

0PBKPAPBKPA TTT            (21) 

matris eşitsizlikleri sağlanmalıdır. Doğrusal olmayan bu 
matris eşitsizlikleri yine 0: 1 TXXPX    
değişkeninin tanımlanması ve KXW :  değişken 
dönüşümünün uygulanmasıyla 

 0BWAXBWXA TTT      (22) 

DME’ ne dönüşür. (22) DME kullanılarak hesaplanan X  
ve W  değişkenleriyle xWXKxu 1  kontrol kanunu 
elde edilir.  

 Sistemin doyumlu bir eyleyiciye sahip olması kontrol 
girişi sinyalinin max2

uu    şeklinde sınırlı olmasını 

gerektirmektedir. Kontrol girişi sinyalinin sınırlılığını  

2
maxmax2

uuuuuuu TT       (23) 

olarak da yazabiliriz. Kontrol sinyalini (23)’ te yerine 
yazarak 

2
max

11 uxWXWXx TT        (24) 

eşitsizliği elde edilir. (24)’ ün uygun bir şekilde 
düzenlenmesiyle  

2
max

112
max

11

1

u

WXTWX

T
T x

u

WXWX
x 













    (25) 

elipsoiti oluşur. Sistem durumlarının yörüngeleri (18) 
değişmez elipsoitinin içine hapsedildiği için (25) elipsoiti 
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de değişmez elipsoit tarafından kapsanmak zorundadır. Bu 
durum 

2
max

11

u

WXTWXP       (26) 

2
max

11

u

WXWX
P

T 

      (27) 

olarak ifade edilir. (27)’ ye solundan ve sağından X  
değişkeni ile çarpmak suretiyle uyumluluk dönüşümü 
uygulandığında 

  0
12

max2
max




WuWX
u

WW
X T

T

   (28) 

elde edilir ve Schur tümleyeni ile  

0
2
max














IuW

WX T

      (29) 

DME halinde eyleyici doyumu kısıtı ifade edilir. Artık 
sistemin değişmez elipsoitinin içinde kalan bölgedeyken, 

maxu  sınır değerininden daha küçük kontrol sinyalleri 
kullanarak kararlı kılınmasını sağlanmıştır.  

 Burada eyleyici doyumu kısıtını sağlamak kadar 
önemli olan diğer bir nokta da kapalı çevrim sistemin 
mümkün olan en geniş hacimli değişmez elipsoite sahip 
olmasıdır. Geometriden de bilindiği üzere P  elipsoitinin 

hacmi  Pdet  ile orantılıdır. Matrislerin determinantı ve 

izi arasında 

    n

n

Piz
P

X






 det

)det(

1
    (30) 

ilişkisi mevcut olduğu için 0 IPISPSS T  
matris eşitsizliğini sağlayan bir S  değişkeni ile P  
değişmez elipsoiti arasında bağıntı kurulur. Schur 
tümleyenin de kullanılmasıyla 

0







XI

IS
      (31) 

DME elde edilir. Eğer  Siz ’ i minimize edecek şekilde 
(22), (29) ve (31) DME çözülecek olursa  

xWXKxu 1  kontrol kanunu mümkün olan en geniş 
hacimli değişmez elipsoit için, maxu  değerini aşmadan 
kapalı çevrim sistemi kararlı kılar. 

C. Eyleyici Doyumu Kısıtı Altında Durum Geri 
Beslemeli Optimal H  Kontrolör  

 Çalışmamızda, kararlılığı garanti ederken kapalı 
çevrim sistemin sonsuz normunu minimize eden kontrolör 
ve doyumlu eyleyicilerle kapalı çevrim sistemi mümkün 

olan en geniş değişmez elipsoit ile kararlı kılan kontrolör 
tasarımları ayrı ayrı ele alındı.  

 Eyleyici doyumu kısıtı altında, önceden belirlenen bir 
2   skaleri ve maxu  skaleri için mümkün olan en geniş  

değişmez elipsoite sahip kapalı çevrim sistemi elde eden 
kontrolör alttaki teorem ile hesaplanır. 

Teorem: 

uDwDCxz

uBwBAxx

21

21




 

ile verilen açık çevrim sisteme 

Kxu   

durum geri beslemeli kontrol kanununun uygulanması ile 
elde edilen 

 
  wDxKDCz

wBxKBAx

12

12




 

kapalı çevrim sisteminin sonsuz normunun 
zwT  

değerini n  skaleri kılarken, max2
uu   kısıtını da 

sağlayan değişmez elipsoitin hacmini maksimum değerine 
ulaştıran durum geri beslemeli kontrol kanunu 

min   s.t. 
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2122























IDWDCX

DIB

DWXCBWBWBXAAX
TT

TTTTT

  

0
2
max














IuW

WX T

 

0







XI

IS
 

  Siz  

optimizasyon probleminin çözümüyle bulunacak 
0TSS  , 0TXX   ve W  değişkenleriyle 

xWXKxu 1  

olarak hesaplanır. 

IV. Benzetim Çalışmaları 

 Bu bölümde bir AYS’ in deprem kaynaklı 
titreşimlerinin aktif kontrolü için DME tabanlı durum geri 
beslemeli optimal H  kontrolör tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan kontrolörün performansı 
San Francisco ve El Centro depremlerine ait kuzey-güney 
ve doğu-batı yönlü ivme kayıtlarıyla sınanmıştır. Söz 
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konusu depremlerin ivme kayıtları şekil 2 ve 3’ te 
görülmektedir.  
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Şekil. 2. El Centro depremi ivme kayıtları. 
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Şekil. 3. San Francisco depremi ivme kayıtları. 

 Üçüncü bölümde verilen Teorem’ deki optimizasyon 
problemi MATLAB paket programı ile kullanılan 
YALMIP ayrıştırıcısı [25] ve SeDuMi çözücüsü [26] ile 
çözülmüştür. Optimizasyon probleminde  değeri 0.2 ve 

maxu  değeri 0.2 olarak belirlendiğinde 4.1204  olarak 
hesaplanmıştır.  Elde edilen durum geri beslemeli kontrol 
matrisi 



























0860.01162.00353.00875.06056.03498.0

0700.01565.00150.01989.02979.00532.0

0824.00286.01212.01605.01741.05267.0

0736.00118.01715.01259.01335.02301.0

K

 

olarak hesaplanmıştır. Benzetim çalışmalarında kullanılan 
AYS ve aktif tendon sistemine ait olan yapısal 
parametreler ise tablo 1 ile verildiği gibidir. 

AYS ve Aktif Tendon Sisteminin Parametreleri

x 2.82 Hz
tx  36  ex 0.3

y 4.11 Hz
ty  36  ey 0.3

 1.56 Hz
x  0.0124 

Bx 1.2247

m 342350 kg
y  0.0124 

By 1.2247

ck 1488400 N/m   0.0124 

TABLO 1. Yapısal parametreler 

 Tasarlanan kontrolörün zaman alanındaki 
performansını incelemek için AYS’ in iki eksendeki yanal 
titreşimlerine ve tek eksendeki burulma titreşimlerinin 
kontrollü ve kontrolsüz yer değiştirme cevapları 
incelenmiştir.  
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Şekil. 4. Kontrollü ve kontrolsüz x  yönündeki yer değiştirme 

cevapları. 

 Şekil 4, 5 ve 6 göstermektedir ki tasarlanan kontrolör 
AYS’ in hem iki yöndeki yanal titreşimlerini hem de tek 
eksendeki burulma titreşimlerini başarıyla azaltmaktadır. 
Zaman cevaplarının genlikleri incelendiğinde özellikle 
kontrolsüz cevaplardaki genliklerin en yüksek olduğu 
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bölgelerin daha iyi bastırıldığı ortaya çıkmaktadır ki bu 

H  kontrolör yapısının tanımıyla örtüşmektedir.  
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Şekil. 5. Kontrollü ve kontrolsüz y  yönündeki yer değiştirme cevapları. 
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Şekil. 6. Kontrollü ve kontrolsüz r  yönündeki yer değiştirme 

cevapları. 

 Benzetim çalışmalarında kullanılan üç serbestlik 
dereceli AYS’ in DE’ lik özelliği taşıması için burulma 
moduna ait doğal frekansının yanal modlara ait doğal 
frekansından düşük olması gerektiği daha önce 
belirtilmişti. Bunu kolayca elde etmek için hareket 
denklemleri yay ve sönüm katsayıları yerine tarafımızdan 
belirlenen ayrık doğal frekans değerleriyle parametrize 
edilmişti. Tablo 1’ de verilen ve sırasıyla 82.2x  Hz, 

11.4y  Hz, 56.1  Hz değerlerinde olan bu ayrık 

doğal frekans değerleriyle oluşturulan modelin üç 
modunun birleşik olduğu durumdaki doğal frekanslarının 
biraz daha farklı olacağı iyi bilinen bir durumdur. Şekil 7’ 
deki rezonans tepeleri incelendiğinde birleşik sistemin 
doğal frekans değerlerinin 1.41 Hz, 2.95 Hz ve 4.31 Hz 
değerlerinde olması AYS’ in doğal frekans dağılımının 
istenen şekilde elde edildiğini göstermektedir. 
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Şekil. 7. AYS kontrollü ve kontrolsüz ivme cevaplarının frekans bölgesi 

grafikleri 

 Frekans cevapları incelendiğinde, rezonans noktaları 
olarak adlandırabileceğimiz üç tepe noktasının üçünün de 
genliklerinin azaltıldığı açıkça görülmektedir. Bu durum 
zaman cevaplarındaki iyileşmeyi doğrular niteliktedir. 
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Şekil. 8. San Francisco depremi kaynaklı titreşimlerin bastırılması 

sırasında kontrol girişi sinyali olarak kullanılan aktif tendon sistemi yer 
değiştirmeleri 
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Şekil. 9. El Centro depremi kaynaklı titreşimlerin bastırılması sırasında 

kontrol girişi sinyali olarak kullanılan aktif tendon sistemi yer 
değiştirmeleri 

 Şekil 8 ve 9’ da kontrol girişi olarak görev yapan 
tendon yer değiştirmelerinin zaman kayıtları 
görülmektedir.  Bir optimizasyon problemi olarak ifade 
edilmiş olan durum geri beslemeli optimal H kontrolör 

tasarımının daha ilk aşamasında belirlenen   2.0:max u  

m için beklenen max2
uu   kısıtı sağlanmaktadır. 

V. Sonuçlar 

 Bu çalışmada aktif titreşim kontrolü uygulamak 
amacıyla, eş zamanlı olarak yanal titreşimlerin ve burulma 
titreşimlerinin görüldüğü üç serbestlik dereceli bir AYS 
modellenmiştir.  Farklı deprem girişleri karşısındaki 
performansları sınanan doyumlu eyleyicilere sahip aktif 
tendon sistemine sahip AYS’ e DME tabanlı durum geri 
beslemeli optimal H  kontrolör uygulanmıştır. 
Tasarlanan kontrolörün AYS titreşimlerinin 
azaltılmasında iyi bir performans göstermesinin yanı sıra 
bunu son derece uygulanabilir genliklere sahip kontrol 
sinyalleriyle yapmıştır. Kapalı çevrim sisteme ait 
değişmez elipsoit hacmini maksimize ederek, kontrolör 
tasarımının daha ilk adımında hedeflenen eyleyici 
doyumu ve kapalı çevrim sistem  sonsuz normu 
değerlerini sağlayan bu kontrolör AYS’ lere yönelik 
gerçekleştirilecek olan aktif titreşim kontrolü 
uygulamaları için uygun bir çözüm olarak görünmektedir.  
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Bir Ağır Vasıtanın Çok Akslı Direksiyon Mekanizmasının Arı Algoritması 

Kullanılarak Optimizasyonu 
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      MPG Makine Prodüksiyon Grubu           Selçuk Üniversitesi 
        Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.                Konya 
              Konya  
 

Özet—Bu çalışmada, bir ağır vasıtanın çok akslı 
direksiyon mekanizmasının optimizasyonu yapılmıştır. 
Optimizasyonda Ackerman direksiyonlama hatasından 
türetilen hata fonksiyonunu minimize etmek için Arı 
Algoritması kullanılmıştır. Analitik bir matematiksel 
model kullanmak yerine CAD (Solidworks) programı 
tarafından sağlanmış çok akslı direksiyon 
mekanizmasının katı modeli kullanılarak Ackerman 
hatası hesaplanmıştır. Bu sayede direksiyon 
mekanizmasının matematiksel modelinin elde 
edilmesindeki karmaşıklıktan kurtulunmuş ve 
matematiksel model yerine doğrudan vasıtanın 
imalatında kullanılan CAD ortamındaki hali hazır gerçek 
katı model kullanılmıştır. Katı model kullanılarak 
gerçekleştirilen optimizasyon işlemi sürecinde her bir 
iterasyonda çok akslı direksiyon mekanizmasının güncel 
konfigürasyonu kullanıcı tarafından görülebilmektedir. 
Ackerman direksiyonlama hatasının optimizasyonunda 
Arı Algoritmasını çalıştırabilmek için VisualBasic.NET 
dilinde bir yazılım geliştirilmiştir. Solidworks ile 
geliştirilen yazılım arasındaki bilgi aktarımı için 
Solidworks API (Uygulama Programlama Arayüzü) 
kullanılmıştır. Geliştirilen teknik beş akslı bir ağır 
vasıtanın direksiyonlama sisteminin Ackerman 
direksiyonlama hatasının optimizasyonu için 
kullanılmıştır. Direksiyonlama açısı optimizasyonunda 
elde edilen nümerik sonuçlar grafiksel olarak verilmiş, 
tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çok akslı direksiyon mekanizması, çok 
değişkenli optimizasyon, Arı Algoritması, Solidworks API1 

 
Abstract—This paper presents an optimization 

scheme for a multi-axle heavy vehicle steering system. 
The Bees Algorithm is used in the optimization process in 
order to minimize the error function which is derived 
from the Ackerman steering error. Ackerman error is 
calculated by using the solid model of the multi-axle 
steering system obtained by a CAD program instead of 
using an analytical model. Since some assumptions are 
made in order to simplify the analytical model in 
mathematical formulation of the steering system, steering 
angle calculation by using an actual solid model is 
expected to give more accurate results. Solidworks CAD 
program is used in Ackerman steering error calculations. 

                                                           
* abdullaherdemir@gmail.com 
† mkalyoncu@selcuk.edu.tr 

By using the solid model, user can see the current 
configuration of the multi-axle steering system in each 
iteration of the optimization process. A software in 
VisualBasic.Net language is developed in order to 
implement Solidworks API is used in data transfer from 
Solidworks to the developed software. The developed 
technique is used in optimization of Ackerman steering 
error of a 5 axle heavy vehicle steering system. Obtained 
numerical results are discussed and comments on use of 
the presented technique in the steering angle 
optimization are presented. 

Keywords: Multi Axle Steering, Multivariable Optimization, the 
Bees Algorithm, Solidworks API 

I Giriş  
1970 yılından beri bilgisayar kaynaklarının gelişmesi 

ile beraber çok gövdeli karmaşık sistemlerin mekanizma 
sentezi problemleri çok gözde bir konu olmuştur [1]. 
Mekanizmaların karmaşıklaşması ile beraber analitik 
çözüm elde edilmesi de zorlaşmıştır. 

Çok akslı vasıtalar genellikle büyük boyutlu ve yüksek 
yük kapasiteli vasıtalardır. Yer ile vasıta arasındaki 
basıncı indirgeme gereksiniminden dolayı çok aksların 
kullanılması bir ihtiyaç duyulmuştur. Çok aksların 
kullanımı sonucunda da bu tip vasıtalarda, Ackerman 
hatası lastiklerin aşınmasına sebep olmaktadır. Bu, aynı 
zamanda aracın istenen yörüngede manevra 
yapamamasına ve manevra esnasında titreşimlere sebep 
olmaktadır. Çok değişkenli mekanizmalarda, istenilen 
yörüngenin takip edilebilmesi için, hata fonksiyonunu 
minimize eden değişken değerlerini tespit edebilmek 
gerekir. Bunu yapabilmek için, istenilen tolerans 
aralığında hatayı minimize eden değişken dizisi bulunana 
kadar değişken dizileri üretilmeli ve bunun getirdiği hata 
fonksiyonu hesaplanmalıdır. Bir optimizasyon işleminde 
n adet değişken olsun. Bu aslında n boyutlu bir uzaydaki 
grafiğin minimum değerini bulma işidir. Ve n boyutlu 
uzaydaki minimum değişken konfigürasyonunu 
öngörebilmek neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden çok 
değişkenli optimizasyon tekniklerinin kullanılması 
gerekir. 

Mekanizma sentezi 3 konu başlığından oluşmaktadır: 
Grafik, analitik ve optimizasyon metotlarıdır [2]. Eğer 
mekanizmanın az sayıdaki noktalardan geçmesi 
isteniyorsa grafik metodu hızlı bir çözüm bulur. Analitik 
metotta ise cebrik ifadelerle mekanizmanın matematiksel 

421



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

  
 

modeli çözülerek hassas noktalardan geçecek şekilde 
sonuca varılır, fakat bu hassas noktalar birbirleri ile 
uyumlu değilse veya sayıca fazla ise analitik metot 
sonucunda karmaşık sayılar elde edilebilir [3]. Bu da 
sonucun fiziksel olarak üretilemeyeceği anlamına gelir. 
Nümerik teknikler genellikle çeşitli optimizasyon 
metotları ile beraber kullanılır. Sürü optimizasyon 
algoritmaları bu alanda çokça kullanılmaktadır. Sürü 
optimizasyon algoritmaları şunlardır: 

1. Evrimsel Algoritmalar 
2. Parçacık Sürü Optimizasyonu 
3. Karınca Koloni Optimizasyonu 
4. Arılardan esinlenen algoritmalar (Arı Sistemi (BE), 

Arı Koloni Optimizasyonu(BCO), Yapay Arı Kolonisi 
(ABC) ve Arı Algoritması (BA)) [4] 

 En çok kullanılan optimizasyon teknikleri 
Evrimsel Algoritması (EA), Genetik Algoritması (GA) ve 
Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO)'dur. Nüfus temelli 
optimizasyon teknikleri çoğunlukla global minimuma 
erişebilir. Ayrıca nüfus temelli optimizasyonlarda bir 
başlangıç şartına da ihtiyaç yoktur, sadece değişken 
aralığına ihtiyaç vardır [5]. 

Boyutsal sentezde 2 yaklaşım vardır: Hassas noktalar 
ve en uygun sentez [6], [7]. Hassas nokta sentezi 
mekanizmanın belli bir noktasının belli sayıdaki 
noktalardan geçmesini hedefler. Hedef noktaların sayısı 
arttıkça problem çok nonlineer bir hal alır ve çözmesi de 
çok zorlaşır. Analitik yöntemlerle mekanizmanın aşırı 
fazla noktadan geçmesi istendiğinde mekanizma 
boyutları karmaşık sayı şeklinde çıkabilir, bu da 
mekanizmanın gerçekte mümkün olmadığını gösterir. 
Diğer bir taraftan, en uygun sentez ise rastgele üretilmiş 
mekanizma boyutlarını kullanarak en iyi sonucu veren 
çözümü bulma işidir ve boyutsal sentezde çokça 
kullanılmaktadır. 

Hata fonksiyonuna, kısıt şartları da dahil edilebilir. 
Mesela; uzuv boyutunun negatif olamaması veya bir 
uzvun boyu, bir sayıdan büyük veya küçük olması 
istendiği durum gibidir. Bunu yapabilmek için hata 
fonksiyonunun içine cezalandırma fonksiyonları 
eklenebilir [6], [8], [9]. 

Optimizasyon birçok alternatif arasından en iyi 
çözümü bulma işlemidir. Optimizasyon, nümerik 
metotlara dayanır ve genellikle nonlineer problemler için 
kullanılırlar. Optimizasyonda yerel arama metotları ve 
global arama metotları vardır. Optimizasyon tekniklerinin 
çoğu kısıt şartlarının kullanımı üzerine kuruludur [8]. 

Prasanna Kumar G.V [10], Parçacık Sürü 
Optimizasyonunu ve çeşitlerini 5 uzuvlu bir 
mekanizmada karşılaştırmıştır. Bu çalışmada, 11 ila 25 
arasındaki noktalardan oluşan yörünge sentezi çalışması 
yapılmıştır. 

Bazı algoritmalar dizi sınırları içinde kalacak şekilde 
rastgele diziler üretir. Bu tip algoritmalar yerel minimum 
veya maksimumları bulmakla birlikte global minimum 
veya maksimumu da bulması mümkündür [13]. 

D.T. Pham ve Mete Kalyoncu [14], tek uzuvlu esnek 
robot kolunun bulanık mantık kontrolcü parametrelerinin 
optimizasyonunda Arı Algoritması kullanmışlardır. D. T. 
Pham ve M. Castellani[14], Arı Algoritması ile Parçacık 
Sürü Optimizasyonu, Evrimsel Algoritması ve Yapay Arı 
Koloni algoritmalarını karşılaştırmışlardır. Birçok 
karşılaştırmalarda en iyi sonucu Arı Algoritması, bunun 
ardından da Yapay Arı Kolonisi gelmiştir.  

Qiang Long ve Changzhi Wu [15], Genetik 
Algoritması ile Hooke-Jeeves algoritmasını 
birleştirmişlerdir. Bu iki algoritma birlikte çalıştığında, 
daha iyi sonuçların elde edildiği görülmüştür. Yerel 
arama algoritmasının global optimizasyon algoritmasına 
yerel bölgelerde yardım ettiği görülmüştür. Coelho, 
Sacco ve Henderson [16] Metropolis algoritması ile 
Hooke-Jeeves algoritmasından bir kombinasyon 
oluşturmuş ve bu optimizasyon işlemini hızlandırmıştır.  

Kuang-Hua Chang ve Sung-Hwan Joo [17], bir aracın 
dinamik etkiler altında süspansiyon konumlarının CAD 
programları ile optimize edilmesi çalışması yapmışlardır. 
Bu çalışmalarında ProEngineer ve Solidworks API 
kullanarak CAD modelinden yararlanmışlardır. 

Bu çalışmada, direksiyonlama mekanizması 
Solidworks CAD programında modellenmiş olup, bu 
mekanizma VisualBasic.NET kullanılarak Arı 
Algoritması ile optimize edilecektir. Hata fonksiyonu, 
Solidworks API aracılığıyla CAD modeli üzerinden 
direkt olarak hesaplanacaktır. Mekanizma optimizasyonu 
işleminde Arı Algoritması kullanılarak global minimum 
ve komşu yerel minimum alternatif çözümleri de 
bulunabilecektir. Diğer bir ifadeyle, Ackerman hatasını 
minimize eden birden fazla CAD konfigürasyonu 
bulunmuş olacaktır. 

Ackerman direksiyonlama hatası, hedeflenen tekerlek 
doğrultusu ile gerçekleşen tekerlek doğrultusu arasındaki 
açıdır [18-21]. Genellikle bu hatanın 1° veya 1,5°’nin 
altında olması istenir. Bizim bu çalışmadaki hedefimiz 1° 
’nin altına inebilmektir. Direksiyonlama hatası aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Ackerman hatası 
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II. CAD Parametreleri ve Cezalandırma 
Fonksiyonları 

Şekil 2 de görüldüğü gibi uygulama yapılan ağır 
vasıtada 5 aks vardır.  

 

 
Şekil 2. Çok akslı ağır vasıta 

Çok akslı ağır vasıtalar, tüm teker direksiyonlama (all-
wheel-steering) ve yengeç direksiyonlama (crab-steering) 
modlarına ihtiyaç duyar. Bu iki modu birden 
sağlayabilmesi için aracın üçüncü, dördüncü ve beşinci 
akslarının birinci ve ikinci akslardan mekanik olarak 
bağımsız olması gerekmektedir.  Bu durumda sadece 
birinci ve ikinci akslar mekanik olarak bağlantılıdır. 
Fakat üçüncü, dördüncü ve beşinci akslar elektro hidrolik 
eyleyiciler tarafından tahrik edilmektedir. Bu sentez 
çalışmasında mekanik olarak bağımlı olan birinci ve 
ikinci aks arasındaki direksiyon mekanizması optimize 
edilecektir. 

 

 
Şekil 3. Dizayn parametreleri 

CAD parametreleri şunlardır: a1, a2, a3, L1, L2, L3, 
L4, θ1, θ2, θ3 ve θ4. Bu parametrelerin başlangıç şartları 
Tablo 1 de verilmiştir. 

 
Parametreler Başlangıç Şartları 

a1 [mm] 787,80 
L1 [mm] 250,60 

θ1 [°] 89,00 
L2 [mm] 294,38 

θ2 [°] 89,62 
a2 [mm] 1457,36 
L3 [mm] 415,31 

θ3 [°] 90,00 
L4 [mm] 200,00 

θ4 [°] 89,78 
a3 [mm] 487,19 

TABLO 1. Başlangıç şartları 

Bir değişken dizisinin fiziksel olarak mümkün 
olmayan mekanizmaları önlemek için cezalandırma 
fonksiyonları kullanılmıştır. Bu cezalandırma 
fonksiyonları aktif konfigürasyonu kontrol eder ve şarta 
bağlı olarak hatayı artırır. 

Mesela, a1 değişkenine ait sınır şartları şu şekildedir: 
 
623≤a1≤823 
 
Bu sınır şartlarının uyulmaması durumunda ceza 

katsayısı 1000 olsun. Bu durumda hata fonksiyonu: 
 
g1=(a1<623)*1000 
 
Yukarıdaki ifadede parantez içindeki değer doğru ise 1 

değerini üretir, bu durumda g1 1000 olur. Eğer parantez 
içindeki değer doğru değilse 0 değerini üretir ve bu 
durumda da g1 değeri 0 olur. 

 
 
Tüm cezalandırma fonksiyonları Tablo 2 de 

verilmiştir. Tablo 2 deki fonksiyonlara, eğer varsa başka 
cezalandırma fonksiyonları da eklenebilir.  

 
g1 = (a1<623) * 1000 g12 = (a>823) * 1000 

g2 = (L1<170) * 1000 g13 = (L1>370) * 1000 

g3 = (θ1<84°) * 1000 g14 = (θ1>96°) * 1000 

g4 = (L2<100) * 1000 g15 = (L2>300) * 1000 

g5 = (θ2<84°) * 1000 g16 = (θ2>96°) * 1000 

g6 = (a2<1290) * 1000 g17 = (a2>1490) * 1000 

g7 = (L3<200) * 1000 g18 = (L3>450) * 1000 

g8 = (θ3<84°) * 1000 g19 = (θ3>96°) * 1000 

g9 = (L4<91) * 1000 g20 = (L4>291) * 1000 

g10 = (θ4<84°) * 1000 g21 = (θ4>96°) * 1000 

g11 = (a3<390) * 1000 g22 = (a3>590) * 1000 

TABLO 2.  Cezalandırma fonksiyonları 
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III. Hata Tanımı ve Ağırlıklar 
Direksiyonlama hatası Şekil 1’deki gibi 

tanımlanmıştır. Bu mekanizmada direksiyonlama 
hatasının her durumda 1° ’nin altında olması istenir. 
Yaklaşık her 5° ’de bir hata fonksiyonu hesaplanacaktır. 
Ve elde edilen hataların karelerinin toplamının karekökü 
alınarak ortak bir hata elde edilecektir. e1 ikinci aksın sol 
tekerine ait direksiyonlama hatası olsun ve e2 de ikinci 
aksın sağ tekerine ait direksiyonlama hatası olsun. Bu 
durumda hata aşağıdaki gibidir: 

 

 
 
Bazı hata bölgelerinin önemli olduğu durumlarda, 

ağırlık çarpanlarının kullanılması gerekir. Mesela, 
direksiyonlama hatasının her durumda 1° ’nin altında 
olmasını istendiği için, burada 1° ’nin üzerindeki hatalar 
önem arz etmektedir. Eğer hata fonksiyonunu şu şekilde 
değiştirilirse; bu hata fonksiyonu 1° ’nin üzerindeki 
hataları azaltmaya daha fazla odaklanacaktır. 

 

 

 

2a ve 2b denklemlerine göre hatanın 1°’nin üzerindeki 
kısmı 10 ile ağırlıklı olarak toplanır. 

 

 

 

3a ve 3b denklemlerinde, eğer hata 1° ’nin altında ise 
hata aynen alınmakta fakat hata 1° ’nin üzerinde ise 0.80° 
altındaki hata aynen alınır ve buna ek olarak da 0.80° 
’nin üzerindeki kalan kısmı da 10 kat ağırlıklı olarak 
toplanır. Bu durumda eğer direksiyonlama hatası 1° ’nin 
üzerinde olursa 3a ve 3b’deki hata fonksiyonu 2a ve 
2b’deki fonksiyonuna göre daha fazla hata sonucu 
üretecektir. 

Birinci aksın sol tekeri 35° sol ile 28,5° sağ aralığında 
çalışmaktadır. Toplam açı menzili 35 + 28.5 = 63,5° ’dir. 
35°’den -28,5° ’ye kadar 13 adım oluşturulmuştur. Her 

bir adım 63,5 / 12 = 5.29° ’dir. Hata fonksiyonundaki n 
değeri 13 ’tür. m ise cezalandırma fonksiyonlarının 
sayısıdır ve bu problemde 22 tane cezalandırma 
fonksiyonu olduğu için değeri 22 ’dir. 

IV. Optimizasyon Algoritması 
Arı Algoritması bir global arama algoritmasıdır. 

Algoritma arama uzayına rastgele yerleşmiş n adet keşif 
arısı ile başlar. Bu arıların her birinin hatası hesaplanır. 
Bu arıların oluşturduğu hata dizisi küçükten büyüğe 
doğru sıralanır. m adet en iyi arı, komşuluk araştırması 
için seçilir. Bu en iyi arılar etrafında ngh radüs 
komşuluğunda yeni diziler üretilir ve bunların hata 
sonuçları hesaplanır. Fakat bu m adet arı içindeki e adet 
en iyi olanı kıdemli sonuçlardır ve bu sonuçların etrafına 
daha fazla arı gönderilir. Bu m arıdan her birinin 
etrafında gönderilen araştırmacı arılar da kendi aralarında 
tekrar küçükten büyüğe doğru sıralanır ve en küçük olanı 
en iyi arının yerini alır. Kalan (n-m) arı yerine, sınır 
şartları içindeki uzaya rastgele yayılmış arılar üretilir. Ve 
tüm arıların hatası tekrar en küçükten en büyüğe doğru 
sıralanır ve döngü durma şartı ile karşılaşana kadar 
devam eder. Arı Algoritmasının en basit hali ile ifadesi 
aşağıdaki gididir: 

Kısıt şartları dâhilindeki uzayda rastgele üretilmiş bir 
nüfus oluştur. 

1. Nüfusun hatasını hesapla ve en küçükten en 
büyüğe doğru sırala. 

2. Durdurma kriteri gerçekleşmediği sürece döngüye 
devam et. 

3. En iyi nüfusa ait bölgeleri komşuluk araştırması 
için seç. 

4. En iyi nüfus bölgelerinin komşuluklarına arılar 
gönder (kıdemli e adet bölgeye daha fazla arı 
gönder) ve her bir arının hatasını hesapla. 

5. Her bir komşuluk grubunun hatasını en küçükten 
en büyüğe doğru sırala. 

6. Kalan arıları kısıt şartları dâhilinde uzaya tekrar 
rastgele dağıt ve hatalarını hesapla 

7. Döngüye tekrar başla (2. maddeye git) 

V. Uygulama Arayüzü 
Bu optimizasyon için kullanılacak yazılım 

VisualBasic.NET kullanılarak geliştirilmiştir ve bu 
yazılım ile Solidworks CAD programı arasındaki iletişim 
Solidworks API aracılığıyla sağlanmıştır. Yazılım ölçü 
dizileri üretmekte ve Solidworks ’e bu dizileri 
göndermektedir. Direksiyonlama mekanizması soldan 
sağa doğru direksiyonlama esnasında kontrol edilmekte 
ve eğer mekanik bir hata yoksa yazılım Ackerman 
hatalarını okumaktadır. 
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Şekil 4. Geliştirilen yazılım 

VI. Sonuçlar 
Bu çalışmada, uygulama yapmak için kullanılan 

bilgisayar özellikleri ve programlar şu şekildedir: 
• CPU: Intel Xeon CPU E3-1270- v3 @ 3.50 GHz  
• RAM: 16 GB hafıza 
• CAD Programı: Solidworks 2014 Premium 
• Yazılım Geliştirme: Microsoft Visual Studio 2008 
• İşletim sistemi: Microsoft Windows 7 Professional 
Hata fonksiyonu (3c) ’ye göre Arı Algoritması 

sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Elde edilen uygulama 
sonuçlarına ait tasarım parametreleri ise Tablo 4 de 
verilmiştir. 

 
Hata Sonuçları Orijinal BA 

Toplam hata 222,14 11,18 

Ortalama sol teker hatası 1,75° 0,62° 

Ortalama sağ teker hatası 1,65° 0,59° 

En yüksek sol teker hatası 6,39° 0,99° 

En yüksek sağ teker hatası 5,46° 1,00° 
TABLO 3. Optimizasyon Sonuçları (Ackerman Hataları) 

Parametre Orijinal BA 

Toplam Hata 222,14 11,18 

a1 [mm] 787,8 781,33 

L1 [mm] 250,6 352,56 

θ1 [°] 89 88,83 

L2 [mm] 294,38 230,61 

θ2 [°] 89,62 93,56 

a2 [mm] 1457,36 1466,52 

L3 [mm] 415,31 274,6 

θ3 [°] 90 94,52 

L4 [mm] 200 189,08 

θ4 [°] 89,78 92,1 

a3 [mm] 487,19 529,43 
TABLO 4. Optimizasyon sonucu eski parametreler ve elde edilen yeni 

parametreler 

Dönüş esnasında orijinal Ackerman hatası ve optimize 
edilen Ackerman hatası kıyaslaması Şekil 5’te 
görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Optimizasyon sonucu direskiyonlama açısına bağlı Ackerman 

hatası (Orjinal ve Arı Algoritması Karşılaştırma) 

Sadece Arı Algoritmasının bulduğu sonuca ait 
Ackerman hatası Şekil 6 de görülmektedir.  

Şekil 6’da görüldüğü gibi optimizasyon sonrasında, 
tüm direksiyonlama açılarında Ackerman hatası 1° ’nin 
altına indirilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Optimizasyon sonucu direksiyonlama açısına bağlı Ackerman 

hatası 

VII. Tartışma 
Boyutsal sentezde doğrudan CAD modeli kullanmak, 

optimizasyon işleminin hazırlık aşamasını 
hızlandırmaktadır. CAD model kullanmak aynı zamanda 
optimizasyon sonucun simülasyonunu da yapmış 
olmaktadır. Ayrıca CAD modellerinin kullanılması yanlış 
matematiksel model geliştirme riskini de ortadan 
kaldırmaktadır. Direksiyonlama hatasının tüm 
durumlarda 1° ’nin altında kalmasını sağlamak için, hata 
fonksiyonuna 0.80° ve üzerine ağırlık verilmiştir. Hata 
fonksiyonu her durumundaki Ackerman hatasının 
toplamına dayalı bir fonksiyon olduğundan dolayı, 1° 
üzerine ağırlık verilmemesi durumunda bazı 
direksiyonlama açılarında hata 2° ve bazı direksiyonlama 
açılarında da 0° ’ye yakın olup hata fonksiyonunun düşük 
sonuç vermesi optimizasyon amacının 
gerçekleştirilmesini engellemektedir. Özellikle toplama 
dayalı hata fonksiyonlarında ağırlık kullanmanın önemli 
olduğu görülmüştür. 
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Özet—Kuşların ve böceklerin dinamik yapısı, 
manevra kabiliyeti, sürati ve çevikliği kanat çırparak 
uçan mikro hava araçları üzerine yapılan araştırmaların 
her geçen gün artmasına sebep olmaktadır. Bu 
çalışmada, 6 serbestlik derecesine sahip olan, kanat 
çırpan dört kanatlı mikro hava aracı için uygun kanat 
mekanizması tasarlanmıştır. Kanat mekanizması olarak 
dört çubuk mekanizması tercih edilmiştir. Motorun 
dönme hareketinden kanat çırpma hareketi elde etmek 
için en kısa uzuv sabit uzva mafsalla bağlanmış ve kol 
sarkaç mekanizması kullanılmıştır. Kanat çırpma aralığı 
ölü konum sentezi ile belirlenmiştir. Kanat çırpma 
aralığıylakanadın kaldırma kuvveti doğru orantılı 
olduğundan kanat çırpma aralığı mümkün olduğunca 
fazla seçilmeye çalışılmıştır. Giriş uzvuna uygulanan 
torku çıkış uzvuna maksimum seviyede aktarabilmek için 
bağlama açısı optimizasyonu yapılmıştır. Optimizasyon 
yapılırken kanat çırpma aralığı ile ölü konumlar 
arasındaki açı verilerek bağlama açısının 90o’ye göre 
sapmasının minimum olması için gereken uzuv 
boyutlarının birbirine oranı hesaplanmıştır. Kanat 
boyutları kaldırma kuvveti dikkate alınarak 
belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: dört çubuk mekanizması, mikro hava aracı, 
yusufçuk 

 
Abstract—Speed, agility, maneuverability and 

dynamic structure of birds and insects increase the 
research on micro aerial vehicles with flapping wings.In 
this paper, wing mechanism is designed for a micro 
aerial vehicle that has six degree of freedom with four 
flapping wings. Four-bar mechanism is preferred as wing 
mechanism. In order to obtain flapping motion from 
rotation of the motor,a crank rocker mechanism is used 
by connecting the shortest link to the fixed link. Flapping 
range is determined by obtaining dead-center positions. 
Flapping range which is equal to swing angle is chosen 
as large as possible since it is related to thelift force. 
Optimization of transmission angle is made in order to 
transmit torque from the input link to the output link with 
a minimum loss. The ratio of lengths of the links are 
computed by deciding swing angle and angle between 
dead center positions. While computing the ratio of 
lengths of the links, deviation of transmission angle from 
90ois attempted to be adjusted to a minimum level. 
Finally, dimensions of the wings are determined with 
respect to the lift force. 

Keywords: four-bar mechanism, micro aerial vehicle, dragonfly 

I.Giriş1 

İnsansız hava araçlarının (İHA) askeri ve sivil alanda 
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu araçlar özellikle 
insan hayatı için tehlikeli olan durumlarda veya 
insanların doğrudan müdahalesinin imkansız olduğu 
durumlarda kullanılmaktadır. 

Mikro hava araçları insansız hava araçlarının bir 
sınıfını oluşturmaktadır. Mikro hava araçları özellikle 
arama kurtarma, uzaktan istihbarat, gözetleme ve keşif 
amaçlı kullanılmaktadır. Bu araçların tasarımında 
doğadaki canlılardan ilham alınmaktadır. 

Mikro hava araçları sabit kanatlı, döner kanatlı ve 
kanat çırparak uçan araçlar olmak üzere genel olarak üç 
başlıkta incelenebilir. Aracın boyutları küçüldükçe kanat 
yapısına bağlı olarak Reynolds sayısı düşmektedir. 
Böylece sabit kanatlı ve döner kanatlı mikro hava 
araçlarının aerodinamik verimliliği azalmaktadır. [1] 
Kuşların ve böceklerin dinamik yapısı, manevra 
kabiliyeti, sürati ve çevikliği kanat çırparak uçan mikro 
hava araçları üzerine yapılan araştırmaların her geçen gün 
artmasına sebep olmaktadır. MicroBat Caltech’te, Mentor 
Toronto Üniversitesi’nde, Delfly Delft Teknik 
Üniversitesi’nde, Hummingbird Aerovironment’te 
Dragonfly GeorgiaTech’te üretilmiştir.[2] Son olarak 
Festo firması Smartbird ve BionicOpter’i üretmiştir. 

Bu çalışmada, 6 serbestlik derecesine sahip olan dört 
kanatlı, kanat çırparak uçan mikro hava aracı tasarlamaya 
çalışılmıştır. Her kanat için ayrı tahrik elemanı 
kullanılmıştır. Dört çubuk mekanizması kullanılarak 
motorun dönme hareketinden kanat çırpma hareketi elde 
edilmiştir. Dört çubuk mekanizması, bu işlev için 
gereken aktarma oranının sağlanabileceği bir mekanizma 
olmasından dolayı tercih edilmiştir. Diğer mekanizmalara 
göre üretiminin daha kolay olması ve sürtünmeden 
kaynaklanan enerji kaybının daha az olması da dört 
çubuk mekanizmasının seçilmesinde önemli rol 
oynamıştır. 

II. Aerodinamik 

Kanat çırparak uçan mikro hava araçlarının 

                                                            
*aisbitir@metu.edu.tr 
†altuger@itu.edu.tr 
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aerodinamiği sabit kanatlı hava araçlarının aerodinamiği 
ile açıklanamaz. Ancak, kaldırma kuvvetini yaklaşık 
olarak hesaplayabilmek için kaldırma kuvveti sabiti 
atayarak bu denklemler kullanılabilir. [3] 2 boyutlu kanat 
teorisine göre kaldırma kuvveti (Lf); kaldırma kuvveti 
sabiti (cL), hava yoğunluğu (ρ), kanat alanı (A), kanat 
çırpma hızı (v) kullanılarak hesaplanabilir. 

 

 f LL c Av


 2

2
 (1) 

 
Kanadın genişliği (b) kanadın uzunluğuna (l) bağlı 

olarak değişiyorsa, kanat çırpma hızı zamana bağlı olarak 
değişen açısal hız (ω) ile gösterilirse 

 

 ( ) ( ) ( )
l

f LL t c t b x x dx
  2 2

02
 (2) 

 
Kanadın şekli dikdörtgen olarak seçilirse kaldırma 
kuvveti denklem (3) kullanılarak bulunabilir.[4] 
 

 ( ) ( )f L

l
L t c t b

 
3

2

2 3
 (3) 

 

III. Kanat Mekanizması 

Farklı malzemeler kullanılarak kanat mekanizması 
üretilmiştir. Balsa daha hafif olmasına rağmen daha 
dayanıklı olduğu için mekanizma üretiminde delrin ve 
tercih edilmiştir. Mikro hava aracı için kullanılacak olan 
kanat mekanizması Şekil 1‘de gösterilmiştir. Kanat için 
karbon çubuk kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Kanat mekanizması 

Tork ihtiyacı açıya bağlı olarak değiştiğinden 
öncelikle krankın volan şeklinde kullanılması 
düşünülmüştür. Krankın, diske göre daha hafif olması 
sebebiyle jant şeklinde tasarımı düşünülmüştür. Ancak 
hava aracının üretiminde ağırlık ve boyutlar oldukça 
önemli olduğundan krankın volan şeklinde kullanımından 
vazgeçilmiştir. 

 
 
 

A. Konum,hız ve ivme analizi 

 
Şekil 2. Dört çubuk mekanizması 

Kanat mekanizması için krank açısı (θ12) verilerek 
konum analizi yapılmıştır. Krank uzunluğu (l2), biyel 
uzunluğu (l3), sarkaç uzunluğu (l4) ve kanat uzunluğu (l5) 
Şekil 2’de gösterilmiştir. Halka kapanış denklemi 
aşağıdaki şekilde yazılarak biyelin ve sarkacın açısı 
bulunmuştur. Denklemler elde edilirken Mekanizma 
kitabından faydalanılmıştır. [5] 

 

 
ii il e l e l l e   1312 14

2 3 1 4  (4) 

 
Sarkacın açısı bulunduktan sonra kanadın uç 

noktasının pozisyonu bulunmuştur. Halka kapanış 
denkleminin türevi alınarak hız analizi, tekrar türevi 
alınarak ivme analizi yapılmıştır. Hız analizi için krank 
açısal hızı (ω12), ivme analizi için de krank açısal ivmesi 
(α12) verilmiştir. Böylece biyelin açısal hızı (ω13), açısal 
ivmesi (α13) ve sarkacın açısal hızı (ω14) ve açısal ivmesi 
(α14) elde edilmiştir. 
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Biyel ve sarkacın açısal hız ve ivmesi bulunduktan 
sonra uzuvların ağırlık merkezlerinin konumları 
hesaplanmıştır. Türev alınarak doğrusal hız ve ivme 
değerleri elde edilmiştir. Ağırlık merkezi olarak 
uzuvların orta noktası alınarak uzuvların x ve y 
yönündeki ivmeleri bulunmuştur. Krank, biyel ve 
sarkacın x ve y yönündeki ivmeleri aşağıdaki 
denklemlerle hesaplanmıştır. 
 

    ( cos sin )x

l
a    


 22

2 12 12 12 122
 (9) 
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B. Ölü konum sentezi 

 
Şekil 3. Mekanizmanın ölü konumları 

Kol sarkaç mekanizmasında sarkacın hızının 0 olduğu 
konumlar mekanizmanın ölü konumlarıdır. Denklem 
(6)’da krank ve biyel aynı doğru üzerinde olduğunda 
sarkacın açısal hızının 0’a eşit olduğu görülmektedir. 
Şekil 3’te görüldüğü gibi kanat, krank ve biyelin aynı 
doğru üzerinde olduğu bu iki konum arasında hareket 
edebilmektedir. Bu iki konum arasında kanadın yaptığı 
açıya salınım açısı (ψ) denilmektedir. Kanat çırpma 
aralığısalınım açısına eşittir. Böylece ölü konum sentezi 

ile kanat çırpma aralığı belirlenmektedir. Kanat çırpma 
aralığı ile kanadın kaldırma kuvveti doğru orantılı olarak 
değiştiğinden salınım açısı mümkün olduğunca fazla 
seçilmeye çalışılmıştır. Ancak salınım açısı arttıkça tork 
ihtiyacı da artmaktadır. Dört çubuk mekanizması 
kullanıldığı için bu açının 90o’yi geçmemesine karar 
verilmiştir. Eğer kanat çırpma açısı 90o’den fazla 
olacaksa 6 uzuvlu mekanizmalar kullanılabilir. Kanadın 
yukarıdan aşağıya hareketi ile aşağıdan yukarıya 
hareketinin süresi eşit tutulmaya çalışılmıştır. Bunun için 
kanadın iki ölü konum arasındaki hareketi esnasında 
krankın 180o dönmesi gerekmektedir. Mekanizmanın 
açık ölü konum ve kapalı ölü konum halka kapanış 
denklemleri denklem (15) ve denklem (16)’da 
gösterilmiştir. 
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C. Bağlama açısı optimizasyonu 

 
Giriş uzvuna uygulanan torkun çıkış uzvuna 

maksimum seviyede aktarımı için bağlama açısı (μ) statik 
kuvvet analizinde büyük önem taşımaktadır. Dinamik 
kuvvetlerin statik kuvvetlere oranla çok fazla olduğu 
durumlarda bağlama açısının etkisi biraz azalsa da bu 
çalışmada bağlama açısı 90o’ye yakın tutulmaya 
çalışılmıştır. Bağlama açısı 0o’ye yaklaştıkça giriş uzvuna 
uygulanan torkun önemi azalmaktadır. Çünkü çıkış 
uzvunda tork üretilememektedir.Bağlama açısı, uzuvların 
uzunlukları ve krank açısı biliniyorsa hesaplanabilir. 
 

 min /maxcos( )
l l l l l l

l l l l


  
 

2 2 2 2
4 3 2 1 1 2

3 4 3 42
 (17) 

 
Mekanizmanın yük altında çalışabilmesi için 

maksimum sapma açısının (∆max) 50o’den az olması 
gerekir. Maksimum sapma açısı denklem (18)’de 
gösterilmiştir. 

 

 max min maxmax( , )    90 90  (18) 

 
 Bunun için bağlama açısı optimizasyonu yapılmıştır. 

Optimizasyonda kol sarkaç mekanizmasının salınım açısı 
(kanat çırpma aralığı) ve krankın açık ölü konumdan 
kapalı ölü konuma geçtiği açı (Ø)verilerek bağlama 
açısının 90o’ye göre sapmasının minimum seviyede 
olması için gereken uzuv boyutlarının birbirine oranı 
hesaplanmıştır. z1 ve z2 isminde 2 karmaşık sayı denklem 
(19) ve (20)’de yazılıp ölü konum halka kapanış 
denklemleri denklem (22) ve (23)’te tekrar 
düzenlenmiştir. 
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Böylece z1 ve z2 salınım açısı ve krankın ölü 

konumları arasındaki açı biliniyorsa denklem (24) ve (25) 
kullanılarak hesaplanabilir. 
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 Hesaplamada biyelin uzunluğunun krankın 

uzunluğuna oranı (λ)  değiştirilerek krank,biyel ve sarkaç 
uzunlukları sabit uzva bağlı olarak hesaplanmıştır. 
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 Uzuv boyutlarının birbirine oranı hesaplandıktan 

sonra gerekli olan kaldırma kuvvetini belirtilen frekansta 
elde edebilecek uzuv boyutları belirlemeye çalışılmıştır. 
Kanat uzunluğu seçildikten sonra sarkaç uzunluğuna 
karar verilmiş böylece krank,biyel ve sabit uzvun 
uzunluğu bulunmuştur. 

 
D. Dinamik kuvvet analizi 

 
Dinamik kuvvet analizi yapılırken döner mafsallardaki 

sürtünme kuvveti ihmal edilmiştir. Ayrıca yerçekimi 
ivmesi diğerivmelere oranla oldukça küçük olduğundan 
ihmal edilmiştir. Hesaplamalar yapılırken tahrik edilen 
uzvun yani krankın açısal hızının sabit olduğu 
düşünülmüştür. Uzuvların atalet kuvvet ve momentleri 
denklem (27) ve (28)’de gösterilmiştir. Giriş uzvunda 
ihtiyaç duyulan torkun yaklaşık olarak hesaplanabilmesi 
için her bir kanadın ortasından mikro hava aracının 

tahmini ağırlığının ¼’ü oranında kuvvet (F) uygulandığı 
düşünülmüştür. 

 
 , ,i i iF m a i  2 3 4  (27) 

 
 , ,i i iT J i  2 3 4  (28) 

 

 
Şekil 4. Serbest cisim diyagramı 

Serbest cisim diyagramı Şekil 4’te gösterilmiştir. 
Krank, biyel ve sarkacın her biri için 3’er adet denklem 
yazılarak 9 bilinmeyenli 9 denklem elde edilir. 
Denklemler düzenlenerek bilinmeyenler bulunmuştur. 
Böylece ihtiyaç duyulan tork değeri denklem (37)’de elde 
edilmiştir. Denklemler elde edilirken Prof. Dr. Eres 
Söylemez’in Makina Dinamiği kitabı referans alınmıştır 
[6]. 

 

 
   

 
cos cos

sinx

Al Bl
F

l l

 
 





3 13 4 14
34

3 4 13 14

 (29) 

 

 
   

 
sin sin

siny

Al Bl
F

l l

 
 





3 13 4 14
34

3 4 13 14

 (30) 

 
 x x xF m a F F  14 4 4 34  (31) 

 
 y y yF m a F 14 4 4 34  (32) 

 
 x x xF m a F 23 3 3 34  (33) 

 
 y y yF m a F 23 3 3 34  (34) 

 
 x x xF m a F 12 2 2 23  (35) 

 
 y y yF m a F 12 2 2 23  (36) 

 

    cos siny xT C F l F l   12 23 2 12 23 2 12  (37) 

F12y 

F12x 

T12 

F23y 
F23x 

F23x F34x 
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F34x 
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l5/2 

F/sin(θ14) 
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4 5
4 4 4 14

4 5 5
4 4 14 4

14

2

2 2

 (38) 

 

    B sin cosx y

l l
T m a m a   3 3
3 3 3 13 3 3 132 2

 (39) 

 

    C sin cosx y

l l
T m a m a   2 2
2 2 2 12 2 2 122 2

 (40) 

 
IV. Sonuç ve Değerlendirme 

Kanat çırpma frekansı sabit tutularak istenilen 
kaldırma kuvvetini elde etmek için ihtiyaç duyulan tork 
denklemi bulunmuştur. İhtiyaç duyulan tork açıya bağlı 
olarak değiştiğinden krankın 360o dönüşü için tork değeri 
hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda mikro hava 
aracının havalanması için gerekli olan kaldırma kuvvetini 
sağlayabilecek uygun motor bulunamamıştır.Kaldırma 
kuvveti hesabı yapılırken sarkacın açısal hızı, aynı 
zamanda kanadın açısal hızına eşit olduğu için denklem 
(6)’da hesaplananω14 denklem (3)’te kullanılmıştır. 

Optimizasyon sırasında diğer parametreler sabit 
tutulup biyelin uzunluğunun krankın uzunluğuna oranı 
değiştirilerek uzuv boyutları belirlenmiş, böylece λ’nin 
torka etkisi gözlemlenmiştir. Salınım açısı 60o ve kanat 
çırpma frekansı 10 Hz seçilerek Şekil 5’teki grafik elde 
edilmiştir.Motorun bir tur dönüşü kanadın bir kez 
çırpılmasına sebep olmaktadır. Frekansın 10 Hz olması 
için motorun hızı 600 dev/dk olmalıdır. 
 

 
Şekil 5. λ parametresinin torka etkisi (sabit frekansta) 

Şekil 5’te λ arttıkça ihtiyaç duyulan tork miktarının 
düştüğü görülmektedir. Fakat λ arttıkça tork değişikliğine 
olan etkisi azalmaktadır. Ayrıca aynı kanat çırpma 
frekansında λ arttıkça kaldırma kuvveti bir miktar 
azalmaktadır. 

Aynı kaldırma kuvvetini elde etmek için λ 
değiştirilirken kanat çırpma frekansı da belli oranda 
değiştirilerek gerekli olan tork miktarları elde edilmiş ve 
Şekil 6’da gösterilmiştir.λ 2’ye eşit iken motorun hızı 600 

dev/dk ise aynı kaldırma kuvvetini elde edebilmek için λ 
3, 4 ve 5 iken motorun hızı sırasıyla 615 dev/dk, 620 
dev/dk ve 622 dev/dkolmalıdır. 

 

 
Şekil 6. λ parametresinin torka etkisi (aynı kaldırma kuvvetinde) 

Şekil 7’de λ=4 seçilmiştir. Kanat çırpma frekansı 10 
Hz seçilip salınım açısı değiştirilerek kanat çırpma 
aralığının torka etkisi gözlemlenmiştir. 
 

 
Şekil 7. Salınım açısının torka etkisi (sabit frekansta)  

Şekil 7’de salınım açısı arttıkça tork değerinin arttığı 
görülmektedir. Fakat kanadın kaldırma kuvveti kanat 
çırpma açısı ile doğru orantılı olarak arttığından salınım 
açısı çok düşük seçilmemelidir. 
 

 
Şekil 8.Salınım açısının torka etkisi 

Aynı kaldırma kuvvetini elde etmek için salınım açısı 
değiştirilirken kanat çırpma frekansı da belli oranda 
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değiştirilerek salınım açısının torka etkisi şekil-8’de 
tekrar elde edilmiştir. Eğer salınım açısı 60o iken motorun 
hızı 600 dev/dk seçilirse, aynı kaldırma kuvvetini elde 
etmek için salınım açısı 30o,90o,120o iken motorun hızı 
sırasıyla 1191 dev/dk, 405 dev/dk, 309 dev/dk olmalıdır. 
Salınım açısı 60o ve 90o için tork değerleri birbirine yakın 
olmasına rağmen salınım açısı 90o için motor hızı daha 
düşük olduğundan kanat çırpma aralığının 90o olması 
tercih edilmiştir. 

Bu çalışmada karşılaşılan en önemli zorluk 
hesaplamalar sonucunda ihtiyaç duyulan kaldırma 
kuvvetini elde edebilecek uygun tahrik elemanının 
bulunamaması olmuştur. Mikro hava aracının çok hafif 
olması gerektiğinden motorların da hafif olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde kanatlar yeterli kaldırma 
kuvvetini üretememektedir. Kaldırma kuvveti hesabında 
kanat çırpma aralığı, kanat çırpma frekansı ve kanat 
uzunluğu büyük önem arz etmektedir. Kanat çırpma 
aralığı 90o ile sınırlandırılmıştır. Kanat çırpma 
frekansının yüksek olması için motorun yüksek hızlarda 
dönmesi gerekmektedir. Kanat uzunluğunun artması da 
ihtiyaç duyulan torkun artmasına sebep olmaktadır. 
Sonuç olarak, motorun hem çok hafif, hem yüksek 
hızlara çıkabiliyor olması hem de istenilen torku üretmesi 
gerekmektedir. Bu durum motor seçimini 
zorlaştırmaktadır ve seçilecek motorun fiyatının pahalı 
olmasına sebep olmaktadır. Mümkün olduğunca uygun 
bir dc servomotor seçilerek bir prototip oluşturulup deney 
düzeneğine yerleştirilerek kaldırma kuvvetiyle ilgili 
testler yapılmasına karar verilmiştir.  

 

 
Şekil 9.Tasarım aşamasındaki mikro hava aracı 

Mikro hava aracının Solidworks’te tasarlandığı ilk hali 
Şekil 9’da gösterilmiştir.Kullanılacak olan pil, uçuş 
kontrol ünitesi ve 4 adet ESC(hız kontrolcüsü) aracın 
ağırlığını artırmaktadır. Uzuvların birbirine oranları aynı 
kalmak kaydıyla uzuvların uzunlukları kısaltılarak ve 
gövde kısmı boşluklu üretilerek toplam ağırlık 
azaltılmaya çalışılmıştır. Üretilen ilk prototip Şekil 10’da 
gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 10. Montaj aşamasındaki mikro hava aracı 

Araç daha önce döner kanatlı hava araçlarını test 
etmek için hazırlanan deney düzeneğine yerleştirilip 
kontrolü yapıldıktan sonra hücum açısının etkisi 
incelenecektir.  
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Özet— Bu bildiri, Watt-I mekanizmasından türetilmiş 
şekil değiştirebilen yeni üst örtü mekanizmaları 
önermekte ve bu mekanizmaların mimari kullanım 
alanlarını örnekler üzerinden incelemektedir. Watt 
mekanizması 6-çubuk mekanizmaları arasında yaygın 
olarak kullanılan mekanizmalardan biridir. Watt 
mekanizmasından kinematik yer değişim ile elde edilen 
Watt-I mekanizması da robot teknolojilerinde, özellikle 
de antropomorfik parmak tasarımlarında sıklıkla 
kullanılmaktadır, ancak bu mekanizmanın mimari 
kullanımına dair herhangi bir çalışma yoktur. Bildiride 
öncelikle Watt-I mekanizmasının geometrik özellikleri 
incelenmiş ve kinematik analizi Microsoft Excel® 
ortamında yapılmıştır. Daha sonra, formüle edilmiş 
kinematik analiz üzerinden üç farklı geometrik varyasyon 
türetilmiş ve herbir geometrinin aktif çalışma alanı, 
mimari üst örtü olarak potansiyeli ve uygulamaya yönelik 
olumlu ve olumsuz tarafları tartışılmıştır. Sonuç olarak, 
Watt-I mekanizmasının mimaride yapı elemanı olarak 
değerlendirilme potansiyelinin yüksek olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: kinematik analiz, kinetik mimarlık, strüktürel 
mekanizma, şekil değiştiren strüktürler, Watt mekanizması 

 
Abstract— This paper proposes novel convertible 

roof and canopy structures derived from Watt-I 
mechanism, and investigates the architectural potentials 
of these examples. Watt mechanism is a well-known 6-
bar linkage; and Watt-I, a geometric inversion of this 
mechanism, is commonly used in robot technologies, 
especially as anthropomorphic fingers. However, there is 
no study on the architectural use of this mechanism. In 
this paper, first kinematic analysis of the common Watt-I 
mechanism has been completed in Microsoft Excel 
medium. Then, three different geometric variations have 
been developed by using the kinematic analysis. 
Workspace analyses have been made for each proposal 
and potential use as a convertible canopy structure has 
been investigated. Results of the study show that the 
Watt-I mechanism has an important potential to be used 
as convertible canopy structures. 

Keywords: kinematic analysis, kinetic architecture, structural 
mechanism, convertible structures, Watt mechanism 

 

__________________________ 
 

* yenal.akgun@gediz.edu.tr 

I Giriş 

Mekanizma, kuvvet ve hareket iletimi için 
kullanılabilen rijit cisimlerin rijit mafsallarla 
birleştirildiği sistem olarak tanımlanabilir [1]. Dört-çubuk 
mekanizması, dört uzuvlu ve dört döner mafsala sahip, 
kapalı zincir mekanizmaların en basitidir. Çoğu 
uygulamada uzuvlar aynı ya da paralel düzlemler 
üzerinde hareket eder ve sistem düzlemsel olarak çalışır. 
Birden çok dört-çubuk mekanizmasının farklı şekillerde 
birleşmesiyle daha karmaşık ve fazla çubuk ve mafsal 
içeren mekanizmalar elde edilebilir. Altı uzuvlu Watt 
mekanizması bu konudaki örneklerden biridir. Watt 
mekanizması, iki farklı düzlemsel dört-çubuk 
mekanizmasının, iki uzuv ortak olacak şekilde 
birleşmesinden oluşmaktadır [2]. Burada dikkat edilmesi 
gereken, ortak iki uzvun üç mafsallı çubuk olması 
gerektiğidir. Şekil 1’de Watt mekanizması ve Watt 
kinematik zincirinden kinematik yer değişim ile elde 
edilen iki farklı mekanizma görülebilir. Bu 
mekanizmaları oluşturan dört-çubuk mekanizmaları 1-2-
5-6 ve 2-3-4-5 numaralı uzuvlardır. 
 

 
 

Şekil. 1. Watt mekanizması ve kinematik yer değişim ile elde 
edilebilecek iki farklı mekanizma 

 

Bugüne kadar birçok araştırmacı Watt 
mekanizmasının geometrik ve kinematik özelliklerini 
incelemiştir. Bu çalışmalardan Todorov [3], Shiakolas 
v.d. [4], Soh ve McCarthy [5], Dai ve Kerr [6]’in 
çalışmalarında Watt mekanizmasının farklı durumlar için 
sentez problemleri ele alınmış ve çeşitli yöntemler öne 
sürülmüştür. Tüm bu çalışmalar Watt mekanizmasının 
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geometrik ve kinematik analizi konusunda matematiksel 
altyapının oluşmasına katkı sağlamıştır. 

Watt mekanizmasının kinematik yer değişim ile elde 
edilebilecek iki farklı türevi vardır ve bu türevler çeşitli 
geometrilerde makine ve robot endüstrisinde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu kullanımlardan birisi, Watt-I 
mekanizmasının özel bir geometrideki türevidir ve 
robotik ellerin parmak mekanizması olarak 
kullanılmaktadır. İnsan parmaklarında olduğu gibi, bu 
mekanik parmak da proksimal, orta ve distal bölümlerine 
sahiptir ve uzama ve kavrama hareketlerini 
yapabilmektedir (Şekil 2). Birden çok mekanik parmağı 
avuç işlevini görecek rijit bir uzva monte edip bir de 
başparmak ekleyerek antropomorfik mekanik el elde 
edilebilir. Shen v.d. [7-9] bu parmak mekanizmasını 
robotik el tasarımlarında kullanmış ve farklı kavrama 
pozisyonlarına uygun bir fonksiyon üretme modeli 
sentezlemiştir. Cassino Üniversitesi Robotik ve 
Mekatronik Laboratuvarı (LARM) da bu parmak 
tasarımını kullanmış ve iki adet yay ekleyerek kavrama 
kapasitesini artırmıştır [10]. Cecarelli v.d. [11] ve 
Rodriguez v.d. [12] ise tek serbestlik dereceli 
antropomorfik eller için optimal tasarım yöntemleri 
önermiştir. Bu çalışmalara paralel olarak, Chang v.d. [13] 
protez el mekanizması sentezlemek için farklı altı-çubuk 
mekanizmalarını esas alan bir metodoloji önermiştir. 

 

 
Şekil 2. Watt-I parmak mekanizması 

 
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Watt-I 

mekanizması, şekil değiştirebilme potansiyeli ve insan 
parmaklarına benzerliği sebebiyle robot endüstrisinde, 
özellikle de antropomorfik parmak tasarımlarında 
oldukça sık kullanılmaktadır. Ancak, bu mekanizmanın 
şekil değiştirebilen çatı mekanizması olarak kullanım 
potansiyeline dair hiçbir çalışma yoktur. Bu eksiği 
kapatmak adına, bu çalışma Watt-I mekanizmasından 

strüktürel olarak yararlanmayı amaçlanmış, şekil 
değiştirebilen üst örtü ve çatılar önerilmiştir. 

Bu kapsamda bildiride öncelikle Watt-I parmak 
mekanizmasının geometrik ve kinematik özellikleri 
incelenmiştir. Daha sonra, önerilen şekil değiştirebilen 
üst örtü mekanizmalarının tasarımında dikkat edilen 
noktalar, geometrik sınırlamalar, gerçekleştirilmeye 
yönelik detay alternatifleri, kullanımında görülecek olası 
avantaj ve dezavantajlar tartışılmıştır. Son bölümde ise 
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

II. Parmak Mekanizmasının Kinematik Analizi 

Watt-I mekanizmasının geometrik ve kinematik 
özelliklerini hesaplamak için öncelikle sistemin 
mobilitesi (M) hesaplanmıştır. Bu bildiride mobiliteyi 
ifade etmek için Freudenstein-Alizade [14] formülünden 
yararlanılmıştır. Bu formüle göre; 

 
M=JT-λL+q-jp     (1) 

 
Eşitlikte M mobiliteyi, JT tüm mafsalların serbestlik 

derecelerinin toplamını, L sistemdeki kapalı devre 
sayısını, λ mekanizmanın çalıştığı düzlemin serbestlik 
derecesini (düzlemsel sistemler için 3), q çok kısıtlı uzuv 
sayısını, jp mafsallardaki pasif mobiliteleri ifade 
etmektedir. 

Yukarıdaki formüle göre mekanizmanın mobilitesi 
bulunmak istendiğinde JT 7’ye, λ 3’e, L 2’ye eşittir ve 
sistemin mobilitesi 1’dir ve kinematik analizinde analitik 
çözümler mümkündür. Şekil 3’deki çizim, mekanizmanın 
kinematik analizinde kullanılan tüm değişkenlerini 
gösterir. Verilen uzuv ölçülerine (u1, u2…u12) ve α2 
değişkenine göre, uzuvlar arasındaki tüm açılar (β1, 
β2…β9), tüm A, B…H noktalarının koordinatları ve α1, α3, 
α4…α13 açıları bulunabilir. 
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Şekil 3. Watt-I parmak mekanizmasının kinematik analiz 

değişkenleri 

 
Sistemin kinematik analizinde ilk etapta β1, β2…β9 

açıları, AED, DCG ve GFH üçgenlerine kosinüs teoremi 
uygulanarak bulunur. Ayrıca, A noktasının (0,0) 
koordinatlarında olduğu kabul edilmiş ve |AB| uzvunun 
(u1) sabit olduğu kabul edilmiştir. Bu bilgiler ışığında B 
noktasının koordinatlarının B(u1, 0) olduğu bulunabilir. D 
ve E noktasının koordinatları u4, u5 uzuvları ve α2 ve β1 
açıları kullanılarak şu şekilde hesaplanabilir: 

 
         Dx=u4 cos(α2+ β1), Dy=u4 sin(α2+ β1)      (2) 
                Ex=u5 cos(α2), Ey=u5 sin(α2)        (3) 
 
C noktasının koordinatlarını bulmak için öncelikle α9 

ve α10 açıları bulunmalıdır. α9 açısı için önce u13 uzvunun 
uzunluğu ABD üçgeni kullanılarak şu şekilde bulunabilir: 
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BCD üçgeni kullanılarak; 
 

                     )
2

(cos
132

2
3

2
13

2
21

9 uu

uuu 
             (5) 

 
BMD üçgeni kullanılarak α10 açısı şu şekilde bulunur;  

 

                     
)(tan180 1

10
xx

y

DB

D


 

                    (6) 

 
C noktasının koordinatları şu şekilde bulunabilir; 
 

)cos( 10921   uuCx , )sin( 1092   uCy         (7) 

 
G noktasının bulunabilmesi için öncelikle α11 açısı şu 

şekilde bulunmalıdır; 
 

   
)(tan 1

11
xx

yy

CD

CD




 

    (8) 
α11 açısına göre; 

 
)cos( 1147   uCG xx ,  )sin( 1147   uCG yy     (9) 

 
F noktasının bulunması için öncelikle α12, α13 açıları 

ve u14 uzvunun uzunluğu GNE ve EFG üçgenleri 
kullanılarak şu şekilde bulunmalıdır; 

 

                     
)(tan 1

12
xx

yy

EG

EG




 

                (10) 

            22
14 )()( xxyy EGEGu                  (11) 

             )
2

(cos
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2
10

2
14

2
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13 uu

uuu 
         (12) 

 
Yukarıda bahsedilen üçgenler kullanılarak F 

noktasının koordinatları şu şekilde bulunabilir; 
 

)cos( 13129   uEF xx , )sin( 13129   uEF yy   (13) 

 
H noktasının koordinatlarının bulunması için α14 açısı 

şu şekilde bulunabilir; 
 

                          )(tan 1
14

xx

yy

GF

GF




                  (14) 

 
Bulunan α14 açısına göre H noktasının koordinatları;  
                

      )cos( 14711   uFH xx , 

               )sin( 14711   uFH yy                         (15) 

 
Yapılan kinematik analiz Microsoft Excel® ortamında 

uygulandı. Excel ortamında oluşturulan modelde tüm 
uzuv boyları (ux) ve α2 açısı değişken olarak girildi ve 
koyulan değer değişimi düğmesi sayesinde bu 
değişkenler arzu edildiği takdire değiştirilebilecek şekilde 
hazırlandı. Şekil 4’te Microsoft Excel® temelli analiz 
modelinin arayüzü görülebilir. 
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Şekil 4. Watt-I parmak mekanizmasının Microsoft Excel® temelli analiz modelinin arayüzü 

III. Parmak Mekanizmasından Türetilmiş Üst Örtü 
Mekanizmaları 

Yukarıda bahsedilen kinematik analiz modeli üzerinde 
uzuv boyları (u1-u12) manipüle edilerek çeşitli α2 açılarını 
sağlayabilen, farklı aktif çalışma alanlarına sahip 
mekanizmalar elde edilebilmektedir. Bu mekanizmalar 
farklı geometrilere sahip olabilmekte ve farklı 
büyüklüklerdeki alanları örtebilmektedir. 

Bu noktada önemli bir tanımlamayı yapmak 
gerekmektedir: Bir mekanizmanın bir strüktürden temel 
farkını hareket iletme özelliği oluşturur. Bir strüktür 
kuvvet aktararak stabiliteyi sağlamak üzere tasarlanırken, 
mekanizma ise belirlenmiş bir hareketi belirlenmiş bir 
kuvvet ile sağlamak üzere tasarlanır. Şekil değiştirebilen 
strüktürlerin en önemli özelliği, sistem hareket 
halindeyken mekanizma gibi davranırken, belirli bir 
konumda sabitlendiğinde strüktür gibi davranabilmesidir. 
Bu açıdan şekil değiştirebilen strüktürlere “strüktürel 
mekanizma” da denmektedir [15]. 

Bildiri kapsamında önerilen üç sistem de ayrı ayrı 
tanıtılmış; elde edilen strüktürel mekanizmaların 
boyutları, çalışma alanları anlatılarak, uygulamaya 
yönelik noktalar vurgulanmıştır. 

Bu çalışma, önerilen mekanizmaların sadece çalışma 
alanı ve olası geometrilerine odaklanmıştır. Bunun 
dışında sistemlerin ayakta durabilmesi için gerekli kesit 
boyutları, malzemesi, çapraz sayıları ve bunlara bağlı 
olarak sistemi hareket ettirmek için gerekli motorların 
gücü, tipi ve bağlantı detayları gibi konular bildirinin 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 
A.  Parmak mekanizmasından stadyum tribünü çatısı 

Watt-I parmak mekanizmasından elde edilebilecek ilk 
strüktürel mekanizma değişken geometrili bir stadyum 
tribünü çatısıdır. Mekanizmanın hareket kabiliyeti 

sayesinde tribün çatısı, altındaki işlev ve hava koşullarına 
göre şekil değiştirebilmektedir. Örnek pozisyonlar Şekil 
5’te, bu pozisyonları sağlamak için gerekli açılar ve uzuv 
boyutları Tablo 1’de görülebilir. Şekilde de 
görülebileceği gibi güneşin, yağmurun durumuna, ya da 
gündüz ya da gece müsabaka olmasına göre tribün çatısı 
şekil değiştirebilmektedir. 

Tribün çatısı tasarımı sırasında mekanizmanın 
stabilitesini arttırmak adına bazı uzuv boyutlarıyla 
sezgisel olarak oynanmıştır. Bu amaçla öncelikle sistem 
A ve H noktaları arasında uzun bir konsol olduğu için 
sistemin ağırlık merkezinin dengelenmesi gerekmiştir. 
Bunu sağlamak üzere u2 uzvu olabildiğince uzatılmış, 5 
numaralı uzuv da bu uzamaya göre şekillendirilmiştir. 
Ayrıca, u1 uzvu sistemin dengesinin arttırılması için 
mümkün olduğunca uzatılmıştır. Son olarak da 2 
numaralı uzvun boyutları olabildiğince büyütülürken, 4 
ve 5 numaralı uzuvların olabildiğince küçültülmüştür. 

Microsoft Excel® tabanlı kinematik analizden 
bulunduğu üzere tribün çatısı, α2 açısının 64-121o 
arasında olduğu durumlarda aktiftir. Ancak, ek kısıt 
olarak α2 açısının 90o’den büyük olduğu durumlarda çatı 
tribünün üstünü kapatamaz; ya da 64o’den küçük 
olduğunda ise izleyicilerin sahayı görmesini engellemeye 
başlar. Bu analizler neticesinde mekanizma α2 açısının 64 
ve 90o arasında olduğunda aktif olduğu söylenebilir. 

Geliştirilmiş stadyum tribünü çatısının gerçek 
uygulamada, aynı mekanizmanın paralel olarak 
çoğaltılması ve her iki mekanizmanın eşzamanlı şekilde 
hareket ettirilmesi şeklinde çalışacağı öngörülmüştür 
(Şekil 6). Paralel olarak yerleştirilmiş parmak 
mekanizmalarının yanal yükler ve eğilme momentine 
karşı çaprazlar ile bağlanması gerekmektedir. Şekil 
6’daki sistemde çaprazlardan bir tanesi temsili olarak 
gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Stadyum tribünü çatısı ve alabileceği örnek şekiller 
 

Uzuv u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 α2 Geo 1 Geo 2 Geo 3 

Ölçü 7,0 21,5 5,5 16,0 10,5 6,5 16,5 11,5 12,0 3,5 12,0 9,0 Açı 72,0 79,0 90,0 

 
TABLO 1. Stadyum tribünü çatısının uzuv ölçüleri ve açılar 

 

  
 

Şekil 6. Stadyum tribünü çatısının üç boyutlu modeli 

 
B. Parmak mekanizmasından çift yönlü üst örtü 

Watt-I parmak mekanizmasından elde edilebilecek 
diğer bir strüktürel mekanizma ise, orta aksına göre her 
iki tarafını da örtebilen değişken geometrili bir üst örtü 
sistemidir. Bu üst örtü farklı alanları kapatabilecek bir 
şemsiye gibi çalışabilmektedir. Örnek işlev olarak 
aktivite merkezlerinin açık kokteyl alanları, otobüs 
durakları vb. olabilir. Örnek pozisyonlar Şekil 7’de, bu 
pozisyonları sağlamak için gerekli açılar ve uzuv 
boyutları Tablo 2’de gösterilmiştir. Şekil 7’de 
görülebileceği gibi güneşin, yağmurun durumuna, ya da 
insanların toplandığı bölgeye göre üst örtü şekil 
değiştirebilmektedir. 

Microsoft Excel® tabanlı kinematik analizden 
bulunduğu üzere tribün çatısı α2 açısının 0-360o 
arasındaki tüm açılarında aktif olarak çalışabilmektedir. 
Ancak, fonksiyonel gerekliliklere göre bazı kısıtlar 
oluşturulmuştur. Örneğin α2 açısının 15o’den küçük 
147o’den büyük olduğu durumlarda üst örtü, altındaki 
insanların görüş alanını kısıtlamaktadır. Bu sebeple 
mekanizmanın α2 açısının 15 ve 147o arasında olduğunda 
aktif olabildiği sonucuna varılabilir. 

Tribün çatısında sistem iki paralel düzlemsel Watt-I 
mekanizmasının eşzamanlı çalıştırılması ve üst örtünün 
bu eşdeğer mekanizmalar arasındaki profillere monte 
edilmesi şeklinde düşünülmüştür. Çift yönlü üst örtü 
strüktürel mekanizmasında ise 2, 4 ve 5 numaralı uzuvlar 
için uzay kafesler oluşturularak sistem geometrik olarak 
uzaysal bir hale getirilmiştir (Şekil 8). Şekil 8’de bu 
uzaysal elemanlar sarı renkte gösterilmiştir. Kırmızı 
renkte gösterilen uzuvlar ise 3 ve 6 numaralı uzuvlardır 
ve sistemin uzaysal olmasından ötürü eksantrisite 
problemi oluşmaması ve kesme kuvvetlerini azaltmak 
için uzaysal uzuvların her iki yanına da yerleştirilmiştir. 
Bu noktada önemli bir konu unutulmamalıdır ki, sistem 
geometrik olarak uzaysal olsa da kinematik olarak hala 
düzlemseldir ve yukarıda yapılan kinematik analizler 
geçerlidir. 

Her ne kadar sistem sadece sarı ve kırmızı ile 
gösterilen uzuvlar ile Watt-I mekanizmasını oluşturabilse 
de, kaplama malzemesi eklenmesi için ayrıca detay 
çözmek gerekmektedir. Bunun temel sebebi de 
mekanizmanın hareketlerinden dolayı uzuvların, diğer 
uzuvlara direkt monte edilmiş kaplama malzemelerini 
kırma ya da yırtma tehlikesidir. Bu soruna çözüm olarak 
Şekil 8’de görülen mavi profiller sisteme eklenmiştir. Bu 
profiller sayesinde kaplama malzemesi mekanizmanın 
hareketinden bağımsız olarak kesintisiz bir güneş ya da 
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yağmur korumasını sağlayabilmektedir. Ayrıca bu 
kaplama malzemesi ve profiller, mekanizmanın 
hareketine göre mekanizmanın altında ya da üstünde yer 

alabilmekte, kullanıcılar için farklı ve sürprizli bir üst 
örtü oluşturabilmektedir. 
 

 
 

 
Şekil 7. Çift yönlü üst örtü ve alabileceği örnek şekiller 

 
Uzuv u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 α2 Geo 1 Geo 2 Geo 3 

Ölçü 1,25 7,5 2,0 7,5 5,75 2,25 7,5 6,25 7,5 2,0 5,0 5,0 Açı 15,0 77,0 154,0 

 
TABLO 2. Çift yönlü üst örtü çatısının uzuv ölçüleri ve açılar 

 
 

 
 

Şekil 8. Stadyum tribünü çatısının üç boyutlu modeli 

 
C. Parmak mekanizmasından asma üst örtü 

Watt-I parmak mekanizmasından elde edilebilecek 
şekil değiştirebilen strüktürel mekanizma örneklerinden 
üçüncü ve sonuncusu, bir makara sistemi ve kablo ile 
hareket ettirilen asma üst örtü sistemidir. Bu üst örtü, 
duvar ya da benzeri düşey bir taşıyıcı yüzeye sabitlenmiş, 
katlanarak açılıp kapanabilen bir tente mekanizmasıdır. 
Örnek işlev olarak yapı önü tenteleri, saçaklar vb. geçici 
yarı açık mekânlar gösterilebilir. 

Önerilen sistemin kinematik analizi, yukarıda detaylı 
olarak açıklandığı şekilde yapılmıştır; ancak Şekil 9’da 
görüldüğü gibi, sonuç mekanizma saat yönünde 90o 
döndürülerek elde edilmiştir. Ayrıca yukarıdaki analizde 
belirtilmeyen bir I noktası tasarıma eklenmiş, bu I 
noktasından F noktasına bir kablo bağlanarak sistemin bu 
kablonun uzatılıp kısaltılması vasıtasıyla hareket 
ettirileceği öngörülmüştür. Ancak, yukarıda bahsedilen 
mekanizmalarla karşılaştırılması mümkün olsun diye 
sistem analiz süresince yine α2 açısına göre tanımlanmış, 
aktif çalışma alanı da yine bu açıya göre anlatılmıştır. 

Şekil 9’da ekran görüntüsü verilen Microsoft Excel® 
tabanlı kinematik analizden bulunduğu üzere üst örtü 
mekanizması α2 açısının -1 ile -32 arasında bulunduğu 
açılarda aktiftir. Ancak, yine fonksiyonel gerekliliklere 
göre bazı kısıtlar oluşturulmuştur. Bu kısıtlara göre α2 
açısının -26o’dan küçük olduğu durumlarda üst örtü, 
altındaki insanların görüş alanını kısıtlamaktadır. Bu 
sebeple mekanizmanın α2 açısının -1 ve -26o arasında 
olduğunda aktif olduğu söylenebilir. 

Örnek geometriler Şekil 10’da, bu pozisyonları 
sağlamak için gerekli açılar ve uzuv boyutları Tablo 3’te 
gösterilmiştir. Yukarıda bahsedilen diğer iki 
mekanizmadan farklı olarak bu önerinin sadece en uç 
sınır noktalarında (α2 =-1 ve -26o) mimari olarak daha 
işlevsel olduğu, ara açıların sadece geometri değişiminin 
pasif aşamaları olduğu söylenebilir. 

Şekil 11’de sistemin üç boyutlu modellenmiş hali 
görünmektedir. Bu modelde kablolar mor ile 
gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü üzere bu sistemde de 
kaplama malzemesinin sisteme birleştirilmesi konusu 

Kaplama malzemesinin monte 
edileceği profiller  
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önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Bu da yine sistemin 
hareketli parçalarının birbiri üstünde kayması, iç içe 
geçmesi gibi nedenlerdendir. Kaplama malzemesinin 

tasarlanması ayrı bir çalışma konusu olarak bu 
çalışmanın dışında bırakılmıştır. 

 

 
 

Şekil 9. Asma üst örtü mekanizmasının Microsoft Excel® temelli analiz modelinin arayüzü 

  

 
 

Şekil 10. Asma üst örtü ve alabileceği örnek şekiller 
 
 

Uzuv u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 α2 Geo 1 Geo 2 Geo 3 

Ölçü 6.5 10,5 1,5 9.0 7,0 2,5 6,0 6,0 8,0 1,5 7,0 6,0 Açı -24.0 -7,0 -1,0 

 
TABLO 3. Asma üst örtünün uzuv ölçüleri ve açılar 
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Şekil 11. Asma üst örtünün üç boyutlu modeli 

IV. Sonuçlar 

Bu bildiride Watt-I mekanizmasının açılır kapanır üst 
örtü sistemi olarak potansiyelleri örnekler yardımıyla 
gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla tasarlanan üç 
örneğin çalışma alanları, olası mimari kullanım alanları, 
uygulamada karşılaşılabilecek avantaj ve dezavantajları 
bildiri kapsamında anlatılmıştır.  

Çalışma bize Watt-I mekanizmasının geometrisinden 
ötürü mimari olarak çok geniş alanlarda 
kullanılabileceğin göstermiştir. Konu üzerinde ileride 
yapılacak çalışmalarında bu potansiyeli ortaya 
çıkarabilecek şekilde farklı kullanımlar üretmesi de 
mümkündür.  
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8.8.4 Tesselasyon Kullanarak Genişleyebilen Strüktür Tasarımı 
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Özet—Rijit platformların bir araya getirilmesi ile 
meydana gelen genişleyebilen strüktür tasarımları, 
hareketli çatı, cephe ve yüzey tasarımlarının kinetik 
mimarideki uygulama alanlarının artması ile önem 
kazanmaya başlamıştır. Bu strüktürlerin kinetik mimaride 
kullanımlarında platformların tam olarak kapanmaları 
ve üst üste binmemeleri amaçlanmış, bu nedenle birçok 
araştırmacı tarafından kinematik ve nümerik analizler 
yapılarak rijit platformlar için en uygun şekil bulunmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışma tasarımcıların herhangi bir 
nümerik analiz yapmadan daha önceden şekilleri belirli 
rijitplatformlarıgenişleyebilen strüktürler haline 
getirebilmek için metot üretmeyi amaçlamıştır. Rijit 
platfromların şekilleri düzgün geometrik çokgenler 
olarak belirlenmiş ve bir düzlemde düzgün çokgenlerin 
nasıl bir araya gelebileceklerini gösteren tesselasyon 
tekniğinden yararlanılmıştır. Düzgün çokgenlerle 
oluşturulmuş yarı düzgün tesselasyonlardan biri olan 
8.8.4 tesselasyon esas alınarak sekiz elemanlı ve dört 
elemanlı platformların köşelerinden döner mafsallar ile 
birleştirilerek hangi koşullarda, nasıl genişleyebilen 
strüktür elde edilebileceği araştırılmış ve kapandığında 
boşluk kalmayacak genişleyebilen strüktür tasarımı için 
metot önerilmiştir.   
 Anahtar kelimeler: genişleyebilen strüktürler, kinetik mimarlık, rijit 
platform, tesselasyon 
 

 Abstract—Expandable structures which consist of 
rigid flat plates has gained importance with the 
applications in kinetic architecture as a kinetic roof, 
façade or surface design. Many researchers deal with the 
expandable structures and try to find the most 
convenience form of the flat plates to reach closed or 
open expandable structure without any gaps or overlaps 
by using kinematical or numerical analysis. On the 
contrary to these approaches, this study aims to develop 
a method to design expandable structures without using 
any numerical or kinematical analysis. In this research, 
form of the rigid platforms are determined in advance as 
a regular polygons. Thus, this study benefits from 
mathematical tessellation technique which represents 
how regular polygons can be combined on a planar 
surface without any gaps or overlaps. In this research a 
semi-regular tessellation (8.8.4) tessellation is chosen as 
an example. 
 

 

*aylingazi@iyte.edu.tr
 

†koraykorkmaz@iyte.edu.tr
 

 
 The purpose of the study is to search the possibilities of 
assembling octagon and square flat plates with the 
revolute joints and develop a method to reach 
expandable structure without any gaps or overlaps.   
 Keywords: expandable structure, kinetic architecture, rigid surface, 
tessellation 

I. Giriş1 

Genişleyebilen strüktürler, stadyumların açılır kapanır 
çatı örtülerinden, fotovoltaik cephe ve yüzey 
tasarımlarına kadar kinetik mimaride kullanılmaktadır. 
Bu strüktürler genellikle pantograf mekanizmalardan 
meydana gelirler. Genişleyebilen strüktürlerin mimari 
kullanımındaki en önemli öncülerinden biri 1960 
yıllarının başında pantograf mekanizmalarla oluşturulmuş 
genişleyebilen strüktür tasarımı ile İspanyol Mimar 
Emilio Perez Piñero olmuştur [1]. Genişleyebilen 
strüktürleri kullanan diğer bir tasarımcı ise Chuck 
Hoberman'dır. Expo 2000’de tasarladığı ve büyük dikkat 
çeken İris kubbesinin çatısı genişleyip kapanabilen bir 
harekete sahipti. Hoberman bu sistemde Piñero gibi 
pantograf mekanizmaları kullanmış ancak 
mekanizmasının çubuklarını düz formda değil açılı 
formda kullanmıştır.Hoberman bu açılı çubuklardan 
oluşan pantografları uç uca eklendiğinde bir yay parçası 
üzerinde açılıp kapanabilen çok devreli bir mekanizma 
oluşturup,bu mekanizmayı bir daire merkezi üzerinde 
çoğaltarak İris kubbesinin açılır kapanır strüktürünü 
tasarlamıştır. You ve Pellgerino ise çok açılı çubukların 
bir araya gelmesi ile oluşan genişleyebilen strüktürler 
geliştirmişlerdir [2,3].  

Genişleyebilen strüktürlerin mimaride kullanılmaya 
başlaması ile nasıl örtülecekleri de önemli bir sorun 
haline gelmiştir. Genişleyebilen strüktürlerde en çok 
kullanılan örtü malzemesi esnek membrandır. Ancak 
membran kullanımı zaman içerisinde dayanımını ve 
esnekliğini yitirmesi nedeni ile önemini kaybetmeye 
başlamış ve rijit malzeme kullanılarak bir örtü oluşturma 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Rijit malzemeler kullanılarak 
hiç boşluk bırakılmadan örtme amacı ile yapılan 
çalışmalar genel olarak iki farklı bakış açısı ile ele 
alınmıştır. Birinci yaklaşım çubuk mekanizmalarla 
oluşturulmuş genişleyebilen strüktürlerin üzerine hiç 
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boşluk bırakmayacak şekilde rijit platformların monte 
edilmesidir [4, 5, 6] (Şekil 1). Diğeri yaklaşım ise Jensen 
ve Pellegrino’nun çalışmasında görüldüğü gibi rijit 
platformları bir örtü malzemesi olarak kullanmak yerine 
bu rijit platformlar ile genişleyebilen strüktürler 
tasarlamaktır [7] (Şekil 2). Her iki bakış açısında da 
temel amaç genişleyebilen strüktürlerin tamamen 
kapatıldığında platformlar arasında boşluk kalmaması, 
üst üste binmemesiveya açılırken ve açıldığında üst üste 
binmeyen en uygun platform şeklini, birçok kinematik ve 
nümerik analizler ve hesaplamalar yaparak bulmaktır.  

 

Şekil 1. Çok açılı çubuklarla oluşturulmuş genişleyebilen strüktürün 
üzerinin rijit platformlar monte edilerek örtülmesi [6] 

 

Şekil 2. Rijit platformlar kullanılarak genişleyebilen strüktür tasarımı[7] 

     Bu çalışmanın amacı platformların biçimini 
tasarlamak için herhangi bir nümerik analize ihtiyaç 
duymadan, düzgün çokgen biçimli platformları döner 
mafsallarla birbirine monte ederek genişleyebilen 
kapandığında platformlar arasında boşluğu olmayan ya 
da üst üste binme durumunun olmadığı strüktür tasarımı 
için metot geliştirmektir. 

Rijit platformların şekilleri belirlenirken mimaride yüzey 
tasarımı ve süsleme sürecinde en çok kullanılan 
tekniklerden biri olan tesselasyon tekniğinden 
yararlanılmış, rijit platformların şekli düzgün çokgenler 
olarak belirlenmiştir. Daha önceki çalışmalarda(63, 44, 36)  
düzgün tesselasyonlarkullanılarak genişleyebilen strüktür 
tasarımı için metot önerilmiştir[8],[9]. Bu çalışmada ise 8 
adet yarı düzgün tesselasyonlardan biri olan 8.8.4 
tesselasyon ele alınarak genişleyebilen strüktür 
tasarlamak amaçlanmıştır. 

8.8.4 tesselasyondan yararlanılarak 8 elemanlı 2 adet rijit 
platformla, 4 elemanlı bir adet rijit platformun etrafında 
aynı düzen sırası içinde (8.8.4) birleşip, sonsuz sayıda 
türeyebildiği genişleyebilen rijit platformlar üretilecektir. 
Çalışmanın ilk aşamasında yarı düzgün 8.8.4 

tesselasyonda olduğu gibi 8 elemanlı rijit platformları 
düzgün sekizgen biçimde, dört elemanlı rijit platformları 
ise kare biçimde oluşturup köşe noktalarından birbirlerine 
döner mafsallarla birleştirip hareket edip etmediği kontrol 
edilmiştir. İkinci aşamada bu rijit platformlara monte 
edilecek ekstra uzvun boyutları ve mafsal noktaları 
belirlenmiş, üçüncü aşamada 8 ve 4 elemanlı rijit 
platformların mafsal sayıları, yerleri ve monte ediliş 
düzenleri sabit tutulup, biçimleri deforme edilerek 
genişleyebilen strüktürler üretilmiştir.  

II. Düzenli Tesselasyon 

Tesselasyondüzlemsel şekiller kullanılarak aralarında 
boşluk bırakılmadan veya örtüşmedenbir düzlemin 
kaplanmasıdır. Mühendislik, sanat ve özellikle mimarlık 
alanında antik dönemden beri kullanılan tesselasyon 
tekniği birçok farklı şekilde sınıflandırılır,  ancak en 
yaygın olanı düzgün çokgenler kullanılarak oluşturulan 
sınıflandırma şeklidir. 

Düzgün çokgenlerle oluşturan bir tesselasyonun 
matematiksel anlamda ifadesi; kesişen bir nokta 
etrafındaki her bir poligonun kenar sayılarının saat yönü 
etrafında ilerleyerek sırasıyla yazılmasıdır. Örneğin şekil 
3 de kırmızı renk ile gösterilmiş noktanın etrafında altı 
tane üç kenarlı düzgün çokgen 
bulunmaktadır.Çokgenlerin tek tek kenar sayılarının 
yazılması ile oluşan tesselasyonun matematiksel olarak 
ifadesi ise 3.3.3.3.3.3 (36) şeklinde olmaktadır (Şekil 3). 

Düzgün çokgenlerin aynı düzen içerisinde kullanılarak 
hiç boşluk bırakmadan ve üst üste örtüşme olmadan bir 
düzlemin kaplamasına düzenli tesselasyon denir. Toplam 
onbir adet düzenli tesselasyonun üç tanesi tek bir düzgün 
çokgenintüremesi ile oluşan düzgün tesselasyon (Şekil 
4), sekiz tanesi ise farklı düzgün çokgenlerin türemesi ile 
oluşan yarı düzgün tesselasyondur (Şekil 5). 

 

Şekil 3. 3.3.3.3.3.3 (36) 

 

Şekil 4. Düzgün tesselasyon 
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Şekil 5. Yarı düzgün tesselasyon 

III. Yarı Düzgün 8.8.4 Tesselasyon Kullanarak 
Genişleyebilen Strüktür Elde Etme Koşulu 

Şekil 6’da her nokta etrafında iki adet düzgün sekizgen 
ve bir adet kare platformun olduğu (8.8.4) yarı düzgün 
tesselasyon görülmektedir. Çalışmanın bu kısmında 
öncelikle tesselasyonun hareketli olabilme koşulu ifade 
edilecektir. 

 

Şekil 6. 8.4.4 Tesselasyon 

 

Şekil 7. Sekiz elemanlı düzgün sekizgen platform ve dört elemanlı kare 
platform 

 

(a) (b) 

Şekil 8. Düzgün sekizgen ve kare platformların montajı 

8.8.4 tesselasyonundaki düzenden yararlanılarak sekiz 
elemanlı düzgün sekizgen ve dört elemanlı kare 
şeklindeki rijitplatformları birleştirdiğimizde, birçok 
noktada mafsal noktalarının örtüşmediğive bazı 
platformlar arasında üst üste binme durumunun oluştuğu 
görülmüştür (Şekil 8a). İki adet sekizgen ve bir adet kare 
platformu köşe noktalarından döner mafsal ile 
birleştirdiğimizde ise platformlardan bir strüktür 
oluşmaktadır(Şekil 8b). 

8.8.4 tesselasyondan yararlanılarak oluşan sekizgen ve 
kare platformların neden hareket etmediğini 
anlayabilmek için, köşe noktalarından döner mafsallarla 
birleşerek genişleyebilen strüktür oluşturan kare şekilli 
platformların (44 tesselasyon)oluşturduğu mekanizma 
incelenmelidir. 

Kare tesselasyon üç adet düzenli tesselasyonlardan 
biridir. Kare şeklindeki dört elemanlı rijit platformları 
köşe noktalarından döner mafsallar ile monte ettiğimizde 
şekil 9 da görüldüğü gibi genişleyebilen ve kapandığında 
hiç bir boşluk kalmadan yada üstüste binme durumu 
oluşmadan genişleyebilen bir strüktür elde edilir. Bunun 
nedeni kare şeklindeki dört elemanlı rijit platformlar 
arasında oluşan dört uzuvlu devrelerdir. Sekiz elemanlı 
sekizgen şeklindeki rijit platformlarla, dört elemanlı kare 
şeklindeki platformlar köşe noktalarından monte 
edildiğinde ise aralarında üç uzuvlu devreler 
oluşmaktadır. 

 

Şekil 9. Kare tesselasyon 

 

 

Şekil 10.4.4.4.4 tesselasyondan yararlanılarak elde edilmiş 
genişleyebilen strüktür 

Bu iki örnek incelendiğinde rijit platformların döner 
mafsallarla birleşerek hareket edebilmeleri için öncelikle 
aralarında oluşacak devrenin en az dört uzuvlu olması 
şartının olduğu görülür. Bu noktada önemli olan rijit 
platformlar arasında oluşacak devrenin nasıl kaç uzuvlu 
olacağının önceden tespit edilip edilemeyeceği sorusudur. 
Bu soruyu cevaplamak için düzenli tesselasyonun köşe 
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noktaları üzerinde kesişen kenar sayılarına bakmak 
gerekir. Şekil 11’de 8.8.4 tesselasyonunda üç kenarın bir 
köşede kesiştiği, şekil 11’deki 44 tesselasyonunda ise 
dörtkenarın bir noktada kesiştiğini görmekteyiz. Bu 
nedenle düzgün çokgen şekilli rijit platformların köşe 
noktalarından döner mafsallar ile monte 
edilerekgenişleyebilen strüktür elde edilebilmesi için 
gerekli olan koşulunen az dörtkenarın her köşe 
noktasında birleşmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 11.  44 tesselasyon                        8.8.4 Tesselasyon 

8.8.4 tesselasyonunda üç adet kenar bir köşe noktasında 
birleştiği için iki adet sekizgen ve bir adet kare 
platformun ekstra bir uzuvla dört uzuvlu bir devre 
oluşturması mümkündür.Çalışmanın bundan sonraki 
bölümünde 8.8.4 tesselasyonundan yararlanılarak 
genişleyebilen strüktür tasarlayabilmek için gerekli olan 
uzvun boyutları, biçim ve mafsal noktalarının yerlerini 
bulabilmek için metot geliştirilmiştir.  

IV. Ekstra Uzuv Biçimi, Boyutları ve Eleman Sayısı 

8.8.4 tesselasyonundan yararlanılarak genişleyebilen 
strüktür elde edebilmek için gerekli olan ekstra uzvun 
eleman sayısı, boyutları ve mafsal noktalarının yerlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçlar için geliştirilen 
metotta tesselasyonların eşlek çizimlerinden 
yararlanılmıştır.   

Düzenli tesselasyonların eşlek çizimi düzenli 
tesselasyondaki her bir çokgenin orta noktaları tespit 
edilip bu noktaların birleştirilmesi ile elde edilir (Şekil 
12).  

 

Şekil 12. 8.8.4 Tesselasyonun eşlek çizimi 

Metodun birinci aşamasında ekstra uzvun eleman sayısı, 
diğer aşamada ise bu uzvun mafsal noktaları ve biçimi 
bulunmaktadır. 

Ekstra uzvun eleman sayısını bulabilmek için 8.8.4 
tesselasyonun eşlek hali çizildikten sonra ortaya çıkan 
poligonal şeklin kenar sayısı elde edilecek fazladan 
uzvun eleman sayısına eşittir. Bu durumda 8.8.4. 
tesselasyonun eşlek çizimindeki poligonal şekil üçgen, 
ekstra uzvun eleman sayısıda üçtür.  

Ekstra uzvu bulmak için önerilen metodun ikinci 
aşamasında uzvun boyutları ve mafsal noktalarının 
yerleri belirlenir. İkinci aşamada birinci aşamada olduğu 
gibi yine düzenli tesselasyonun eşlek çiziminden 
yararlanılır.  

Birinci aşamada seçilen tesselasyonuneşlek hali 
çizildikten sonra ortaya çıkan poligonal şeklin köşe 
noktaları, ekstra uzvun mafsal noktalarının yerlerini verir 
(Şekil 13). Belirlenen bu mafsal noktaları esas alınarak 
ekstra uzvun biçimi belirlenir. 

 

Şekil 13. Ekstra uzvun bulunması süreci 

 

 

Şekil 14. 8.8.4. Tesselasyona ekstra uzvun eklenmesi ile elde edilen 
genişleyebilen strüktür 
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Şekil 15.  8.8.4. Tesselasyona ekstra uzvun eklenmesi ile elde edilen 
genişleyebilen strüktürün türetilmiş biçimi 

8.8.4 tesselasyonuneşlek çizimine dayalı metot 
sonucunda elde edilen ekstra uzuvların köşe 
noktalarından döner mafsallarla monte edilerek elde 
edilen genişleyebilen strüktür şekil 14’de gösterilmiştir. 
Genişleyebilen strüktürün hareketi esnasında ve 
strüktürün tam genişlemiş biçimi incelendiğinde 
platformlarınüst üste binmedikleri ve sonsuz sayıda 
türetilebildiği görülmektedir (Şekil 15). Tam kapanması 
ise mümkün olamamaktadır çünkü dört uzuvlu devreler 
bir an için tekillik içermekte ve kilitlenmektedir. Bu 
tekillik esnasında sekizgen ve kare biçimli platformlar 
arasında kalan boşluk ekstra uzvun büyüklüğü kadardır 
(Şekil 16). Ayrıca tekillik anında kare ve sekizgen 
platformlar arasındaki açının 45 derece olduğu 
saptanmıştır. Aynı açı 8.8.4 tesselasyonda çokgenlerin 
kenarları arasında da karşımıza çıkmaktadır. 

 

Şekil 16. Düzgün sekizgen ve kare poligonlar arasında kalan boşluk ve 
kenarlar arasında kalan açı 

       Yazının buraya kadar ki kısmında ilk olarak yarı 
düzenli tesselasyonlardan biri olan 8.8.4 tesselasyon 
kullanılarak düzgün sekizgen ve dörtgen çokgenlerin 
birbiri ile monte edildiğindeneden strüktürler 
oluşturdukları açıklanmıştır.Daha sonra genişleyebilen 
strüktür oluşturmak için eşlek çiziminden yararlanılarak 
ekstra uzuv bulundu.Bu ekstra uzvun düzgün çokgenlerle 
monte edildiğinde ise genişleyebilen strüktürün açılıp 
kapanabildiği, türeyebildiği ancak strüktürün tam olarak 

kapandığındaplatformlar arasında her zaman bir boşluk 
kaldığı saptanmıştır. 

V. 8.8.4 Tesselasyonu Deforme Ederek Tam Kapanan 
Genişleyebilen Strüktür Tasarımı  

     Bu çalışmada genişleyebilen strüktürün kinetik 
mimarlık alanında uygulanacağı varsayılarakmekânın ve 
işlevin ihtiyacı dolayısıyla veyakötü hava koşullarından 
tam korunma sağlayabilmesi içinstrüktürün boşluk 
bırakmadan tam olarak kapanması hedeflenmektedir.  

Yazının bu bölümünde kapandığında hiç boşluk 
bırakmayan genişleyebilen strüktürü oluşturmak için 
8.8.4 tesselasyonun deforme edilmesi amaçlanmıştır.Bu 
aşamada genişleyebilen strüktürü oluşturan çokgenlerin 
mafsal sayılarını sabit tutarakve çokgenlerin bir araya 
gelme düzenlerini değiştirmedensekizgen ve dörtgen 
çokgenlerin şeklini deformeederek yeni bir strüktür 
oluşturulmuştur. Şeklin deforme edilme süreci bir önceki 
bölümde anlattığımız çokgenlerin kenarlarının birbiri ile 
olan açısal ilişkisi üzerinden geliştirilmiştir.  

Şekil17 incelendiğinde 8.8.4 tesselasyonunda sekizgen ve 
kare çokgenlerin kenar çizgilerinin düz bir aksta 
ilerlemediği, şekil 16’da ise bu çokgenler arasında kalan 
açının strüktür kapandığında yine çokgenler arasında 
kalan açıya eş olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 17:8.8.4 Tesselasyonun kenarları arasındaki ilişki 

Buveriden yararlanılarak eğer en az üç komşu mafsal 
noktası düz bir hat üzerinde konumlanırsa genişleyebilen 
strüktür kapandığında aralarındaki boşluğun 
oluşmayacağı ve tam olarak açılıp kapanabilen 8.8.4 
tesselasyon elde edilebileceği fikri ile sekizgen ve 
dörtgen platformlar deforme edilecektir.  

Şekil 18’de siyah noktalar yarı düzgün 8.8.4 
tesselasyonun köşe noktalarını, kırmızı noktalar 
iseyapılan ötelenme ve dönme hareketleri sonrasında düz 
bir çizgiye üzerine getirilen köşe noktalarının yerlerini 
göstermektedir. 

Şekil 18a’ da öncelikle üç köşe noktası düz bir çizgi 
üzerine gelebilmesi için2,4,6,8 numaralı köşe noktaları 
içeri doğru öteleniyor. 4 numaralı köşe noktası hem 
sekizgenin hem de karenin köşe noktası olduğundan içeri 
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doğru ötelediğimizde karenin belirli bir oranda dönme 
hareki yaptığı ve kenarının kısaldığı görülmektedir (Şekil 
18b). Deforme olan sekizgen üzerinde sekiz belirli 
noktası olan kareye, bitişik kare ise kenarları daha kısa 
yeni bir kare olmuştur (Şekil 18c ). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Şekil 18.  8.8.4 Tesselasyonun deformasyonu 

Şekil 19(a) elde edilen yeni sekiz elemanlı ve dört 
elemanlı platformlardan oluşturulmuş düzenli olmayan 
tesselasyonu ve köşe noktalarını, şekil 19(b) ise 
deformasyon sonucu elde edilmiş yeni tesselasyondaki 
köşe noktalarının birbiri ile olan ilişkisini ve en az iki 
komşu platform arasında oluşan düz hattı göstermektedir.  

 

 

(a) (b) 

Şekil 19. Sekiz elemanlı ve dört elemanlı platformlar ile yeni 
tesselasyon. 

      Düzenli 8.8.4 tesselasyonu deforme ederek elde 
ettiğimiz düzensiz tesselasyonda sekiz ve dört mafsallı 
çokgenlerin birbirleri ile olan ilişkisinin doğru olduğunu 
anlamak için düzenli ve düzensiz tesselasyonların eşlek 
çizimlerinebakılmalıdır. Şekil 12’deki düzenli 8.8.4 
tesselasyonun ve şekil 20’deki deforme edilmiş hali olan 
düzensiz tessellasyonun eşlek çizimine baktığımızda aynı 
olduklarını görürüz. 

 

Şekil 20. Düzensiz tesselasyonun eşlek çizimi 

     Elde edilen yeni düzensiz tesselasyonun çokgenleri 
tasarlanacak strüktürün sekiz mafsallı ve dört mafsallı 
platformlarıdır. Biçimleri ve mafsal noktaları şekil 22de 
gösterilmektedir. Yine üç kenar bir köşe noktasında 
kesiştiği için ekstra bir uzva gerek vardır ve bu uzvun 
şekli çalışmanın IV. bölümünde anlatıldığı metot 
kullanılarak elde edilir(Şekil 21). Deformasyon sonucu 
elde ettiğimiz sekiz elemanlı dörtgen biçimli ve 4 
elemanlı karebiçimli rijit panelleri, eşlek çizimlerden 
yararlanılarak elde ettiğimiz ekstra uzuvla köşe 
noktalarından döner mafsallarla birleştirdiğimizde tam 
olarak açılıp kapanabilen genişleyebilen strüktür elde 
edilmektedir. Şekil 23 ve şekil 24 deformasyon sonrası 
elde edilen genişleyebilen strüktürün açık ve kapalı halini 
göstermektedir. 
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Şekil 21. Ekstra uzvun elde edilme süreci 

 

 

Şekil 22.Sekiz uzuvlu ve dört uzuvlu kare biçimli platformlar 

 

 

 

Şekil 23. Genişleyebilen strüktürün açık hali 

 

 

 

Şekil 24. Genişleyebilen strüktürün kapalı hali 

VI. Sonuçlar 

       Bu çalışmada tesselasyon tekniğinden faydalanılarak 
hareketli üst örtü veya cephe tasarımında kullanılabilecek 
genişleyebilen bir strüktür tasarlanmıştır.Sekiz adet yarı 
düzgün tesselasyondan biri olan 8.8.4 tesselasyonunu 
oluşturan çokgenler strüktürün döner mafsallarla monte 
edilen sekiz elemanlı ve dört elemanlı platformlarını 
oluşturmuştur. Bu platformların dört uzuvlu devreler 
oluşturabilmeleri için ekstra bir uzvun bulunmasını 
sağlayacak bir metot önerilmiştir. Bu metot ile bulunan 
ekstra uzva rağmen strüktür tam olarak kapanmamıştır. 
Çözüm olarak bu sekizgen ve kare çokgenler deforme 
edilip yeni ama düzensiz bir tesselasyon türetilmiştir. 
Düzensiz tesselasyonun sekiz elemanlı ve dört elemanlı 
kare platformları için yine ekstra bir üç elemanlı uzuv 
bulunmuştur. Bu üç tip platform monte edildiklerinde 
tam olarak açılıp kapanabilen bit strüktür 
tasarlanabilmiştir. 
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AKTİF DİREKSİYON SİSTEMİNİN KONTROLÜ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI ESASLI 

KONTROL SİSTEMİ TASARIMI 
 

       İ.Eski*            A.Temürlenk† 
                 Erciyes Üniversitesi              Ahmet Yesevi Üniversitesi 
                          Kayseri         Kazakistan            

                   
 

Özet—Aktif direksiyon sistemleri, aracın kontrolünün 
sağlanması ve emniyetli sürüş açısından çok önemlidir. 
Mekanik direksiyon sistemlerinde, özellikle düşük 
hızlarda ve park durumunda, tekerleklere gelen 
kuvvetlerden kaynaklanan tepkinin aşılması için yüksek 
kuvvete ihtiyaç vardır. Bu kuvvetin aşılması için mekanik 
çözümler olduğu gibi, sisteme ek yapılar eklenerek 
sürücüye yardımcı sistemler de oluşturulur. Bu sisteme 
aktif direksiyon sistemi denilmektedir. Bu çalışmada, 
Matlab/Simulink programı vasıtasıyla aktif direksiyon 
sisteminin modeli oluşturulmuştur. Sistemin dinamik 
davranışı incelenerek, kontrolünde geleneksel PID 
kontrol organı ve modern kontrol teknikleri (Yapay sinir 
ağları esaslı kontrol yapıları) uygulanmıştır. Simulink 
programında oluşturulan model üzerinden simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Aktif direksiyon sistemi, PID kontrol, Yapay 
sinir ağları1 

 
Abstract— Active steering systems are important for 

both controlling over a vehicle and driving defensively. 
Vehicles with these kinds of systems require high power 
to prevent the forces in wheels. To prevent this, there are 
some mechanical solutions. Also, there are some 
alternatives which are included to this system to be more 
helpful to drivers which is called Active Steering System. 
In study, as well as the analysis of steering systems and 
the comparison between the systems, via the programme 
of Matlab/Simulink the model of active steering system is 
created. In this system standard (PID controller) and 
modern control techniques (Artifical neural networks 
based control structure) are applied. On the sample 
created by the programme of Simulink, the simulations 
are employed.  

Keywords: Active steering systems, PID controller, Artificial Neural 
Network 

I.  Giriş 
Bu bölümde taşıt direksiyon kontrol sistemi ve taşıt 

kararlılığına yönelik çalışmalar verilmiştir. 
Zhang ve Anwar [1] taşıtın aktif direksiyon sisteminin 

ön teker açışının kontrolünde yalpa denge kontrol 

                                                           
* ikbal@erciyes.edu.tr 
† temurlenk@msn.com 
 

algoritması kullanmışlardır. Yalpa kararlılık kontrol 
algoritması ön teker yönlendirme açısı ve yalpa oranının 
geri beslemesi vasıtasıyla eş zamanlı olarak taşıtın yalpa 
sönümlemesi ve taşıtın yanal hareketini birleştirerek elde 
edilmiştir.  

İnsansız yer taşıtlarının yörünge üretimi için aktif 
yönlendirme modeli yaklaşımı Yoon ve arkadaşları [2] 
tarafından geliştirilmiştir. 

Birleştirilmiş kontrol stratejisi, ön, arka yönlendirme 
alt sistemleri ve geleneksel fren sisteminin optimum 
koordinasyonu için sunulmuştur [3]. Liaw ve Chung [4] 
taşıtın yanal dinamiğinin kontrolü için geri beslemeli 
doğrusallaştırma yöntemini araştırmışlardır. Taşıtın 
toplam dengesi için Lyapunov kararlılık kriteri 
kullanmışlardır. Sotelo ve arkadaşları tarafından taşıtın 
otonom direksiyon sistemine farklı yanal kontrolcüler 
uygulanmıştır [5]. 

Aktif direksiyon sisteminin dişli setinin kinematik 
modeli Gao ve Wang [6] tarafından araştırılmıştır.  
Ayrıca, Aktif ön direksiyon sisteminin değişken 
direksiyon oranı için kontrol organı dizayn edilmiştir.  

Chu ve arkadaşları [7] aktif ön direksiyon sistemi ve 
elektronik denge programını iyileştiren yeni bir kontrolcü 
önermişlerdir. Aktif direksiyon sisteminin yönlendirme 
teker sensör sinyalinin hata tespiti Malinen ve arkadaşları 
[8] tarafından araştırılmıştır. Kinematik sınırlayıcılar 
yönlendirme tekerlek açısını tahmin etmek için dinamik 
bir sistem olarak modellenmiştir. Bu tahmin edilen sinyal 
ölçülen sinyal ile mukayese edilmiştir. 

Escalona ve Chamorro [9] taşıtın virajı dönme 
esnasındaki kararlılığının analizi için yeni bir metot 
önermişlerdir. Jinlira ve arkadaşları [10] dört teker 
yönlendirme kontrolü ve taşıt denge kontrolü için ön aktif 
direksiyon ve fren sistemini birleştiren yeni bir kontrolcü 
önermişlerdir.  

Hipersonik hafif taşıtların hız ve uçuş yörünge açısı 
için ayrık yapay sinir ağı kontrol organı Xu ve 
arkadaşları [11] tarafından önerilmiştir. Kaotik zaman 
sürekli sistemin dinamiği için basit yeni bir yöntem Perc 
[12] tarafından çalışılmıştır. 

Ayrıca Marhl ve Perc [13] düzenli ve kaotik tahrik 
vericilerin esnekliğini araştırmışlardır.   

Kararsız periyodik yörüngelerin kontrolü için yeni bir 
metot önerilmiştir [14]. Önerilen metodun verimliliği iki 
farklı kaotik sistem üzerinde araştırılmıştır [15].  
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II. Aktif Direksiyon Sisteminin Modeli 
Aktif direksiyon sisteminin modeli bir çift pinyon rak 

mekanizması, temel mekanik direksiyon sistemi ve 
elektrik motorundan oluşur. Ayrıca Şekil 1’de 
gösterildiği gibi elektrik motoru direksiyon rankının 
farklı bir pinyon dişlisi ile bağlantılıdır [16].  
 

 
 
Şekil 1. Aktif direksiyon sisteminin şematik görünümü [17] 
 

Modelin dinamik eşitlikleri aşağıda verilmiştir; 
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Burada Jc; direksiyon mili atalet momenti, Jm; motor 

atalet momentidir. Bc; direksiyon mili sönüm katsayısı, 
Bm; motor ve dişli kutusu sönüm katsayısı ve Br; 
direksiyon çubuğu sönüm katsayısıdır. Kc; direksiyon 
mili burulma katsayısı, Km; motor ve dişli kutusu burulma 
katsayısı ve Kt; direksiyon çubuğu yay katsayısıdır. θm; 
motor mili açısal konumu ve θc; direksiyon mili açısal 
konumudur. rp; pinyon yarıçapı, Td; sürücü tarafından 
uygulanan tork, Tm; elektrik motoru torku, Mr; direksiyon 
çubuğu kütlesi, Xr; rankın yer değiştirmesi, Ft; yoldan 
gelen yanal kuvvet ve G; motor dişli oranıdır. 

Doğrusal bir elektrikli güç yönlendirme sisteminin 
durum uzayı modeli eşitlik (4) ve (5) de verilmiştir. 
 

BUAxx
.

  
(4) 
 

DUCxy   (5) 
 
 

Burada y; çıkış vektörü, U; giriş vektörü, A; durum 
matrisi, B; giriş matrisi, C; çıkış matrisi ve D; ileri 
besleme matrisidir. 

Bu matrislerin sayısal değerleri aşağıdaki eşitliklerde 
verilmiştir. Aktif direksiyon sisteminin geometrik 
parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Parametre Değeri Parametre Değeri 

Bc 
0.0225 
Nms/rad Jm 4.52x10-4 

kgm2 

Br 3920 Nms/rad Kc 172 Nm/rad 

Bm 3.34x10-3 

Nms/rad Km 125 Nm/rad 

G 0.4686 Kt 23900 Nm/rad 

Jc 0.04 kgm2 Mr 32 kg 

rp 0.0071 m   
TABLO 1. Aktif direksiyon sisteminin parametreleri 

III. Kontrol Yapısı 
Bu çalışmada dört farklı kontrol yapısı aktif direksiyon 

sistemini kontrol etmek için kullanılmıştır. Bu kontrol 
yapıları; PID kontrol organı, Model Esaslı Yapay Sinir 
Ağları (MEYSA) kontrol sistemi, Yapay Sinir Ağları 
Tahmin (YSAT) kontrol sistemi ve Gürbüz Yapay Sinir 
Ağı Tahmin (GYSAT) kontrol sistemi kullanılmıştır. 

 
A. MEYSA kontrol sistemi 

Bu YSA yapısı, sistem çıkışının referans model 
çıkışını izleyebilmesi için tasarlanmış kontrol 
sistemleridir. Adaptasyon işlemi tamamlandığında 
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kontrol edilen sistemin özellikleri, arzu edilen modelin 
özelliklerine benzemektedir. Buradaki adaptif algoritma 
YSA algoritmalarıdır. Kullanılacak olan referans model, 
kontrol edilen sisteme bağlı olarak seçilir. Referans 
model çıkışı ile sistem çıkışı karşılaştırılır. Bu 
karşılaştırma sonucunda referans model çıkışı ile sistem 
çıkışı arasındaki model hatası elde edilir. Elde edilen bu 
hata değerleri ise YSA kontrol organını eğitmek için 
kullanılır. 

Arzu edilen sistem performansını temsil eden referans 
modelin yüksek dereceden bir sistem olması etkin bir 
adaptasyon sağlayacaktır. Fakat yüksek dereceli bir 
sistemin referans model olarak kabul edilmesi kontrol 
sisteminin tasarımında ve uygulamalarda zorluklar 
yaratmaktadır. Bu sebeple genelde referans model olarak 
ikinci dereceden bir sistem modeli kullanılır. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi bu YSA yapısında iki farklı 
YSA mimarisi kullanılmıştır. Bu yapılardan biri sistemi 
modellerken diğeri ise kontrol organı olarak 
kullanılmaktadır. 
 

 
Şekil 2. MEYSA kontrol sisteminin şematik görünümü 

 
Şekil 2’de ise aktif direksiyon sisteminin kontrolünde 

kullanılan Model esaslı yapay sinir ağı denetimcisi 
şematik olarak verilmiştir. Burada; θr; aktif direksiyon 
sisteminin arzu edilen açısal yer değiştirme giriş sinyali, 
θc; aktif direksiyon sisteminin gerçekleşen açısal yer 
değiştirme çıkış sinyali, θrc;  referans modelin gerçekleşen 
çıkış sinyali, θn;  YSA modelinin çıkış sinyali, em;  referans 
model hata sinyali, en;  aktif direksiyon sisteminin hata 
sinyali ve FN; MEYSA kontrol sisteminin çıkış kuvvet 
sinyalidir. MEYSA kontrol sisteminin ağırlıklarının 
ayarlanmasında Resilient geri yayılım algoritması 
kullanılmıştır. 

 
B. YSAT kontrol sistemi 

Doğrusal model öngörmeli kontrole dayalı çok sayıda 
farklı YSA tahminleme kontrol yapısı mevcuttur. Bu 
çalışmada incelenen YSA öngörmeli kontrol yapısı 
doğrusal olmayan prosesin YSA modelini kullanarak 
sistemin daha sonraki performansını ön görmek için 
kullanır. Kontrol yapısı, tanımlanan bir gelecek zaman 
ufku boyunca sistem performansını optimize etmek için 
kontrol sinyalini hesaplar. Model öngörmeli kontrolde ilk 
basamak YSA proses modelini tanımlamaktır. Sonrasında 

sistemin modeli gelecek performansı öngörmek için 
kontrol yapısı tarafından kullanılmaktadır. 

Model tahminlemeli kontrolün ilk aşaması prosesin 
ileriye dönük dinamiğini YSA kullanarak eğitmektir. 
Sistemin çıkış sinyali ile YSA çıkış sinyali arasındaki 
öngörü farkı YSA eğitim sinyali olarak kullanılır. Şekil 
3’de YSAT kontrol sistemi için YSA modeli 
tanımlanmıştır. 

YSA modeli tanımlanan bir zaman ufku üzerindeki 
sistem cevabını öngörür. Öngörüler aşağıdaki eşitlikte 
verilen performans kriterlerini minimize eden kontrol 
sinyalini bulacak olan sayısal bir optimizasyon yöntemi 
tarafından kullanılır. 

Burada N1, N2 ve Nu  set noktasından sapma hataları ve 
kontrol artışlarının hesaplandığı değerlerdir. F’ deneme 
kontrol sinyali, θc istenen cevap ve θn ağ modelinin 
cevabıdır.ρ, performans indeksi üzerine kontrol 
adımlarının kareleri toplamının katkısını belirler. 
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Şekil 3. YSAT kontrol sisteminin şematik görünümü 

 
Şekil 3’de görülen kapalı devre blok diyagramı yapay 

sinir ağı temelli model öngörmeli kontrol sistemidir. 
Kontrol organı, YSA modeli ve optimizasyon 
kısımlarından oluşur. 
 
C. GYSAT kontrol sistemi 

Bu kontrol yapısında YSA tahminlemeli kontrol 
organına ilave olarak gürbüz kontrol organı eklenmiştir. 
Önerilen kontrol sisteminin şematik görünümü Şekil 4’de 
verilmiştir. 
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Şekil 4. GYSAT kontrol sisteminin şematik görünümü 

 
YSA yapısının gizli katmanında ve çıkış katmanında 

kullanılan aktivasyon fonksiyonu sırasıyla verilmiştir. Bu 
fonksiyonlar; 
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Optimizasyon bloğunda ve YSA modelinde Resilient 

geri yayılım algoritması kullanılmıştır. Bu yapı MEYSA 
kontrol organından bahsederken ayrıntılı olarak 
verilmiştir. Önerilen kontrol sisteminin çıkış sinyali; 
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Burada w1j ve w2j giriş katmanı ile gizli katman 

arasındaki ağırlık matrisi, wj1 gizli katman ile çıkış 
katmanı arasındaki ağırlık matrisidir. x1j ve x2j ağın giriş 
sinyalleridir. 

Gürbüz kontrol organının çıkış sinyali ise FG (t) 
sinyali ise; 

 

 
t.R

DtIPG e.Kd).t(eK)t(e.K)t(F 

   (13) 
 

Burada KP=50000, KI= 50000000, KD=100, 
R=0.00001 olarak seçilmiştir. 

Bu geliştirilen kontrol sistemini uygulamaya geçirmek 
için, elde edilen bu parametreler oldukça yüksek 
değerlerde olduğundan bir doğrultucu kullanılabilir. PID 
kontrol organının kazanç parametreleri; KP; 60, KI;7200 
ve KD; 1 olarak belirlenmiştir. 

IV. Simülasyon Sonuçları 
PID kontrol organı, Model Esaslı Yapay Sinir Ağları 

(MEYSA) kontrol sistemi, Yapay Sinir Ağları Tahmin 
(YSAT) kontrol sistemi ve Gürbüz Yapay Sinir Ağı 

Tahmin (GYSAT) kontrol sistemleri, gelişigüzel giriş 
sinyali için aktif direksiyon sisteminin kontrolünde 
kullanılmıştır ve elde edilen sonuçlar grafikler halinde 
verilmiştir.  

PID kontrol organı kullanılarak elde edilen simülasyon 
sonuçları Şekil 5’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde PID 
kontrol organının gelişigüzel giriş sinyalinin ani 
değişimlerini izleyemediği görülmüştür. Bu nedenle PID 
kontrol organı aktif direksiyon sisteminin kontrolü için 
yeterli değildir. 
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Şekil 5. Gelişigüzel giriş sinyali için a) PID kontrol organı kullanarak 
direksiyon sisteminin açısal yer değiştirmesi b) Hata 

 
İkinci kontrol yapısının sonuçları Şekil 6’da 

verilmiştir. Bu MEYSA kontrol yapısındaki hata 
sonuçları PID kontrol organındaki hata değerlerine göre 
yüksektir. Bu nedenle aktif direksiyon sisteminin 
kontrolü için MEYSA kontrol yapısı uygun değildir. 
Ayrıca bu sistemin kontrolünde kullanılan YSA yapıları 
içerisinde en kötü sonuç veren bu kontrol sistemidir.  
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Şekil 6. Gelişigüzel giriş sinyali için a) MEYSA kontrol sistemi 
kullanarak direksiyon sisteminin açısal yer değiştirmesi b) Hata 
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Şekil 7. Gelişigüzel giriş sinyali için a) YSAT kontrol sistemi 
kullanarak direksiyon sisteminin açısal yer değiştirmesi b) Hata 

 
 

Üçüncü kontrol yapısı YSAT yaklaşımıdır ve 
sonuçları Şekil 7’de verilmiştir. Bu kontrol yaklaşımının 
hata değerleri incelendiğinde bundan önceki iki kontrol 
yapısına göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.  

Son GYSAT kontrol yapısının sonuçları Şekil 8’de 
verilmiştir. Şekil incelendiğinde gelişigüzel giriş 
sinyalindeki ani değişimlere iyi adapte olduğu 
görülmüştür. 

Bu gürbüz YSA esaslı kontrol yapısının iyi sonuç 
vermesinin nedeni, YSA’nın öğrenme aşamasında 
kullanılan ağırlıkların ayarlanmasında optimizasyon 
algoritması kullanmasıdır. 
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Şekil 8. Gelişigüzel giriş sinyali için a) GYSAT kontrol sistemi 
kullanarak direksiyon sisteminin açısal yer değiştirmesi b) Hata 

V. Sonuç 
Bu çalışmada aktif direksiyon sisteminin kontrolünde 

dört farklı kontrol yapısı kullanılmıştır. PID kontrol 
organının dışında diğer kontrol organlarının hepsi YSA 
esaslıdır. YSA yaklaşımı tercih edilmesinin nedeni, 
öğrenebilme kabiliyeti, paralel yapısından dolayı hızlı 
çalışma, lineer olmama ve genelleştirme özelliğine sahip 
olmasıdır. Bu YSA yapıları ve PID kontrol organı 
arasında en iyi sonucu GYSAT yaklaşımı vermiştir. Bu 
nedenle aktif direksiyon sisteminin kontrolü için 
uygundur. 
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Özet—Ağır nesnelerinkısa mesafelerde taşınmasında 
kullanılan tepe vinçlerinde hareket, vinci kullanılan 
operatör yardımıyla manuel yapılmaktadır. Bu da taşıma 
esnasında çok fazla salınıma neden olur. Bu çalışmada, 
sarkaç tipi bir tepe vincinin matematik modeli çıkarılarak 
belirli bir çalışma aralığında doğrusallaştırılmıştır. 
Doğrusal matematiksel model üzerinden sistemin 
kontrolü içinLQR kontrolcü tasarımı benzetim 
çalışmaları yapılmıştır. Tasarlanan LQR kontrolcü, 
Quanser firmasına ait doğrusal ters sarkaç seti üzerinde 
uygulanmıştır.LQR kontrol uygulama verileri MATLAB 
ANFIS arayüzünde yapay sinir ağı tabanlı eğitilerek 
bulanık mantık tabanlı kontrolcü elde edilmiştir.Tepe 
vinçlerinin kontrolüne farklı bir yaklaşım olarak ele 
alınan bu çalışmada elde edilen bulanık kontrolcünün 
sistemin kontrolünde başarılı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: anfis,lqrkontrol, simulink, tepe vinci, 

 
Abstract— 
In general, heavy loads transfers over short distances 

are achieved using cranes operated manually. Manual 
operation leads to oscillation during transportation. In 
this study, linearized mathematical model of a pendulum 
type crane is developed for a specific operating range. 
Using the linear mathematical model of the system, a 
simulation model of a LQR controller design is developed 
and simulation studies have been performed. Designed 
LQR controller is tested on a linear inverted pendulum 
provided by a company called Quanser. The 
experimental data of the LQR controller is then used in 
development of MATLAB ANFIS trained artificial neural 
network-based fuzzy logic controller. The crane 
controller developed in this study is considered as a 
successful alternative to conventional control techniques. 

 
Keywords: anfis, lqr control, simulink,overhead crane,*†‡§ 

I.Giriş 

Günümüzde sanayide, limanlarda, inşaat sektöründe 
ve daha birçok alanda ağır nesnelerin taşınması için 
vinçler kullanılmaktadır. Bu vinçler arasında en popüler 

                                                            
* hhbilgic@mku.edu.tr 
†cconker@mku.edu.tr 
‡hyavuz@cu.edu.tr 
§ marifsen@selcuk.edu.tr 

olanlar birisi de tepe vinçleridir. Tepe vinçleri daha çok 
bir operatör yardımıyla manuel olarak kullanılmaktadır. 
Kullanım esnasında operatörün en ufak hareketinde 
sistemde büyük salınımlar oluşabilmektedir. Operatör, 
nesneleri bırakacağı yere gelerek bu salınımların 
sonlanmasını beklemekte ve bu durum ciddi zaman 
kaybına sebep olmaktadır. Zaman zaman da operatör 
acele ederek salınımlar bitmeden hareketi sonlandırmaya 
çalışmakta ve bu tip durumlar da can ve mal kaybına 
neden olmaktadır. Bu nedenlerle vinçlerin salınım 
kontrolünü iyileştirmeye yönelik çalışmalar, kontrol 
alanında çalışan araştırmacıların ilgisini çeken güncel bir 
problemdir. 

Tepe vinçlerinin kontrolü üzerine yapılan çalışmalar 
genel olarak iki gruba ayrılabilir. Alçak iletimli (Low 
Pass) filtre ve girdi şekillendirici (Input Shaping) gibi 
kontrol teorileri açık çevrim uygulamalarına [1-2]; LQR, 
bulanık mantık (Fuzzy Logic), yapay sinir ağları 
(Artifical Neural Network) ve PID kontrol gibi kontrol 
teorileri de kapalı çevrim uygulamalarınaörnek olarak 
gösterilebilir [3-6]. Açık çevrim kontrol uygulamaları 
basit olmalarına rağmen bozucu girişlere karşı 
oluşabilecek salınımları kontrol etmeye yönelik yeterli 
cevaplar vermeyebilirler. Kapalı çevrim uygulamalarında 
ise sisteme eklenen sensörler yardımıyla sistemdeki 
istenmeyen salınımlar bastırılabilmektedir. 

İki eksende hareket eden sarkaç tipi birtepe vincinin 
konum kontrolüne yönelik farklı bir yaklaşım olarak ele 
alınan bu çalışmada ağırlığın bağlı olduğu sarkacın uç 
konumunun büyük genliğe sahip salınımlar yapmadan 
hareketli araba ile düşey olarak en kısa zamanda aynı 
konuma getirilmesi ve sarkacın düşey denge konumunda 
kalması amaçlanmıştır. 

II. Sarkaç Tipi Tepe Vinci  

Basit olarak bir tepe vinci (Şekil 1)M kütleli bir araba, 
arabaya bağlı serbest durumda hareket edebilen l boyuna, 
I atalet momentine ve m kütlesine sahip sarkaçtan 
oluşmaktadır. Arabaya bir kontrol girişi uygulanmakta ve 
çıkış olarak sarkaç açısı ve arabanın konumu elde 
edilmektedir. Bunlara bağlı olarak sarkacın uç noktasının 
konumu, sarkacın açısal hızı ve konumu, arabanın 
doğrusal hızı ve ivmesi de elde edilebilir. 
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Şekil 1. Sarkaç tipi tepe vincinin serbest cisim 

diyagramı 
 

A. Sistemin matematik modeli 
 
Sistem matematik modeli Newton’un hareket 

kanunlarına göre oluşturulmuştur. Buna göre arabanın 
yatayda yaptığı hareket ve sarkacın yatayda yaptığı 
denklemleri analiz edilmiş ve ortak çözüm olarak 
aşağıdaki denklem elde edilmiştir. 
 

2( ) cos sinM m x bx ml ml u            (1) 

 
Sarkacın düşey yöndeki kuvvet analizi ve sarkacın 

merkezinde oluşan moment denklemlerinin çözümünden 
aşağıdakidenklem elde edilmiştir. 
 

2( ) sin cosI ml mgl mlx           (2) 

 
LQR kontrol doğrusal sistemlerin kontrolleri için 

geçerlidir ve elde ettiğimiz denklemlerin 
doğrusallaştırılmaları gerekmektedir. Bunun için 2, sinα 
ve cosα terimlerinin yok edilmesi gerekmektedir. 

Sarkaç düşey konumda salınım hareketi yapacağı ve 
sarkaç açısındaki değişimin çok küçük olduğunu 
varsayarak aşağıdaki kabulleri uygulayabiliriz. 

 

2 2

sin sin( )

cos cos( ) 1

0

  
   
  

 

 
   
   

  

      (3) 

 
(1) ve (2) numaralı denklemlere (3) numaralı 

eşitliklerdeki kabullerimizi uygulayarak 
doğrusallaştırılmış iki denklem elde ederiz. 

 
2( )I ml mgl mlx           (4) 

 
( )M m x bx ml u           (5) 

 

(4), (5) numaralı doğrusallaştırılmış sistem 
denklemlerinin transfer fonksiyonlarını elde etmek için 
başlangıç koşullarını sıfır kabul ederek denklemlerin 
Laplace dönüşümünü alınır.Transfer fonksiyonunda 
başlangıçta hem kutup hem de sıfır vardır. 

Sıfırını iptal ederek gerekli düzeltmeler yapılır ve 
sarkacın açısının çıkış olduğu (6) ve arabanın 
pozisyonunun çıkış olduğu (7) transfer fonksiyonları 
aşağıdaki gibi elde edilir. 
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2 2[( )( ) ( ) ]q M m I ml ml       (8) 

 
Sistemin durum uzay gösterimi transfer 

fonksiyonlarının yardımıyla aşağıdaki gibi ifade edilir. 
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      (9) 
 

=Ax+Bu olan durum-uzay modeli için durumlarımız; 
x1=x: arabanın konumu, x2= : arabanın doğrusal hızı, 
x3=α: sarkacın açısı, x4= : sarkacın açısal hızıdır, A 
sistem matrisi ve B giriş matrisidir. 

 
B. Deney cihazı 
 
Benzetim çalışmaları MATLAB/Simulink ortamında 

yapılmıştır ve deneysel doğrulama için Şekil 2’de 
görülen Quanser firmasının doğrusal ters sarkaç deney 
seti kullanılmıştır. Literatürde bu deney seti kullanılarak 
yapılmış birçok makale bulunmaktadır [7-8]. 

 

Şekil 2. Deney düzeneği 
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Yüksek hassasiyet ve MATLAB/Simulink ile eş 

zamanlı kullanımı gibi avantajlar bu deney setinin 
seçilmesinde önemli etkenlerdir. Deney cihazı 
MATLAB/Simulink modülü ile eş zamanlı olarak 
çalışabildiği gibi sistemden aldığımız verileri bilgisayara 
da kaydedebilmektedir. Deney seti basit olarak; sarkacın 
bağlı olduğu bir araba ve arabanın doğrusal hareket 
edebildiği kramayer dişliden oluşur. Araba kramyer dişli 
üzerinde DC servo motorun miline bağlı dişlinin dönmesi 
ile doğrusal olarak hareket eder. Sistemde bulunan 
enkoderlerin yardımı ile sarkacın açısı ve arabanın 
konumu belirlenebilir. 

Sarkacın açısının ve arabanın konumu doğrudan elde 
edildiği, sarkacın açısal hızının ve arabanın doğrusal 
hızının bu iki değişkenin türevleri alınarak elde edildiği 
sisteme ait gerekli parametreler Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1: Quanser doğrusal ters sarkaç deney setine ait gerekli 
parametreler [9]. 

Parametre Açıklama 

g=9.81 Yer çekimi sabiti [m/sn2] 

M=0.75 Sarkaç arabasının arabanın ağırlığı [kg]  

m=0.230 Sarkacın ağırlığı [kg]  

I=7.88 10-3 Sarkacın atalet momenti [kgm2] 

l=0.643 Sarkacın uzunluğu [m] 

B=5.4 Sarkaç arabasının eşdeğer viskoz sönüm 

oranı[N m sn/rad]  

Kep=0.0015 Sarkaç encoder hassasiyeti [rad/tur] 

fmaks=50 Maksimum motor giriş voltaj frekansı [Hz] 

Imaks=1 Maksimum motor giriş akımı [A] 

maks=026.3 Maksimum motor hızı [rad/sn] 

 
 
 

III. Kontrolcü Tasarımı 

Vinçlerde yükün bağlı olduğu uç noktanın istenilen 
referans yörüngeyi takip ederken salınım yapmamasına 
yönelik literatürde farklı denetleyiciler tasarlanmıştır. Bu 
alt kısımda vinçlerin bulanık kontrolüne farklı bir 
yaklaşım olarak ANFIS ile bulanık kontrolcü tasarımı 
yapılmıştır. Kontrolcü tasarlarken ANFIS için gerekli 
olan veriler klasik kontrol yöntemlerinden LQR 

kontrolcüden elde edilmiş ve eğitim verileri ANFIS 
ortamında eğitilerek bulanık kontrolcü elde edilmiştir. 

 
A. LQR kontrolcü tasarımı 

 
Bu kısımda LQR kontrolcü tasarımı yapılarak vinç 

sistemi tam durum beslemesi ile kontrol edilmiştir. Bu 
sayede bulanık kontrolcü için eğitim verileri de elde 
edilmiştir. 

Durum darbe cevaplarının minimize edilmesini 
sağlayan ve çok düzenli bir sentez sürecine sahip olan 
LQR kontrol; doğrusal optimal durum geri besleme 
olarak da adlandırılabilir. LQR kontrol aynı zamanda 
yüksek seviyede gürbüzlüğe sahiptir [10]. Bu 
sebeplerden sonraki bölümde tasarlanan bulanık 
kontrolcü için uygulama verileri LQR kontrolcüden elde 
edilmiştir. 

Durum uzayı denklem (11) ile verilen sistem için 
kullanılan =Ax+Bu gösteriminde u=K.x 
şeklindedir.Burada KLQR kontrol kazanç matrisi ve  
durum matrisidir. 

Sistemin durumlarının xd=[xref 0 0 0]şeklinde bir 
referans yörüngeyi takip etmesi istenirse sistemdeki hata, 
kazanç matrisi ve sistem durum matrisi aşağıdaki şekilde 
tanımlanabilir; 

 
K=[k1 k2 k3 k4]

T    (10) 
 
x=[x-xref α x α]T    (11) 
Hatanın sıfıraulaşması istenilen referansı takip 

anlamına geldiği için denetleyici hatayı sıfıra götürecek 
şekilde tasarlanır. Aşağıda LQR kontrolün sisteme 
uygulanması gösterilmektedir (Şekil 3). 

 
Şekil3.LQR kontrolün sisteme uygulanması 

 
LQR kontrol yöntemi uygulanırken, durum takip 

hatası ve sistem girdi maliyeti kullanılarak Denklem 
12’de görüldüğü üzere J performans indeksi olarak 
bilinen bir ilişki tanımlanır. 

0

1
( )

2
T TJ e Qe u Ru dt


     (12) 

 
Burada amaç J’ nin minimize edilmesidir. Bu ifadede 

eTQe ve uTRu kuadritik formda olup Q pozitif belirli veya 
yarı belirli ve R pozitif belirli köşegen matrisdir. 
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   (13) 

LQR kontrolde kullanıcının tanımladığı qive 
r1katsayılarına bağımlı olarak performans indeksi 
minimize edecek sistem girdisi (u) bulunur. Sistemin 
durum-uzay modelinde de görülen =Ax+Buiçin sistem 
girdisi (u) temelde u=K.x şeklindedir. Burada K=R-1BTP 
olup, P ise aşağıdaki Ricatti eşitliğinin çözümünden 
bulunabilen simetrik matristir. 

PA+ATP+Q-PBR-1BTP=0   (14) 

Bu eşitliği nümerik olarak çözen programlardan biri de 
MATLAB tır. Ağırlık matrisleri Q, R, sistem matrisi A ve 
giriş matrisi B bilindiğinde K geri besleme matrisi “lqr” 
komutu ile bulunmaktadır. 

Sistemimiz için geri besleme matrisi K[160.5347 -
210.6250 88.009223.4776] olarak bulunur. Elde edilen K 
matrisi ile tam durum geri beslemeli kontrol uygulanan 
sistemden zamana bağlı motor voltajı, sarkaç açısı ve 
sarkaç uç konumu grafikleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir 
(Şekil 4, 5, 6). 

 
Şekil 4. Sarkaç açısının zamana bağlı değişim grafiği 

 

 
Şekil 5. Sarkaç uç konumunun zamana bağlı değişim 

grafiği 

 
Şekil 6. Motor voltajının zamana bağlı değişim grafiği 

 
B. ANFIS ile bulanık kontrolcü tasarımı 
 

ANFIS ile bulanık kontrolcü; bulanık mantığın uzman 
bilgisi ile sonuç çıkarabilme özelliğinin yanında yapay 
sinir ağlarının paralel hesaplayabilme ve öğrenebilme 
kabiliyetinin birleşiminden oluşur. Sonuçta sinirsel 
bulanık sistemler sayesinde yapay sinir ağları daha 
anlaşılır hale gelir [11]. 

Jang’ın geliştirdiği ANFIS yöntemi doğrusal olmayan 
fonksiyonların modellenmesinde ve kaotik zaman 
sinirlerinin tahmininde kullanılmıştır[11].MATLAB’ ın 
ANFIS Editor modülü aracılığı ile yöntem 
araştırmacıların kullanımına sunulmuştur [11, 12, 13]. 

MATLAB/ANFIS ile kontrolcü tasarlarken aşağıdaki 
adımlar takip edilmelidir [11, 14]. 

 Veri toplamak: Kontrol edilecek sistem için veri 
toplayarak bu verileri ANFIS’ in kullanabileceği 
şekilde arabirime yüklemek. 

 Uygun yapıyı oluşturmak: Bunun için; önceden 
hazırlanmış veya boş bir yapı kullanabiliriz. Boş 
yapıda giriş-çıkış ilişkisinin nasıl belirleneceğini 
gösteren iki yöntem vardır. Bunlar; Grid 
Partitioning ve Subtractive Clustering. Bu 
aşamada giriş ve çıkış üyelikleri ile ilgili 
tanımlamalar da yapılabileceği gibi 
optimizasyon da yaptırılabilmektedir. Yalnız, 
çıkıştaki üyelik sayısını, dolayısıyla kural 
sayısını belirlemek veya bir kısıtlama getirmek 
mümkün değildir. ANFIS bunları kendisi 
otomatik belirler. 

 Ağı eğitmek: Burada eğitim hatasının sıfır 
olması istenilir. Eğitimde hatanın yayılması iki 
şekilde olur; sadece geri yayılım veya hibrit bir 
metot kullanılır. 

 Sonuç olarak meydana gelen fismat yapısının 
performansı kontrol verisi yardımıyla 
belirlenerek grafik olarak kullanıcıya sunulur. 

Bulanık kontrolcü için LQR kontrolcüsündeki dört 
durum giriş kazanç matrisi ile çarpılarak elde edileren 
motor voltajı çıkış olmak üzere beş adet veri elde 
edilmiştir. Bu sayede sistem hakkında yeterli bilgi sahibi 
olunmuştur. 
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Şekil 7. Bulanık kontrolcünün sisteme uygulanması 
 

Elde edilen veriler ANFIS arabirimine aktarılarak 
eğitilmiştir (Şekil 7). Tasarımda dört girişin her biri için 
Küçük (K), Orta (O) ve Büyük (B) ve Çok Büyük (ÇB) 
şeklinde dörder üyelik fonksiyonu olmak üzere toplamda 
onaltı üyelik fonksiyonu elde edilmiştir (Şekil 8, 9, 10, 
11). 

 

 
Şekil 8. Araba konumu üyelik fonksiyonları 

 

 
Şekil 9. Sarkaç açısı üyelik fonksiyonları 

 

 
Şekil 10. Araba hızı üyelik fonksiyonları 

 

 
Şekil 11. Sarkaç açısal hızı üyelik fonksiyonları 

 
Hibrit metod kullanılarak ve hata toleransı sıfır 

alınarak ağ eğitilmiştir. Oluşturulan ANFIS yapısında 
toplam 551adet düğüm vardır. 256 tane doğrusal ve 48 
tane doğrusal olmayan toplam 304 parametre 
kullanılmıştır. Sugeno tipi bulanık çıkarım yönteminin 
kullanıldığı eğitimde 256 tane de kural mevcuttur. 
Oluşturulan yapay sinir ağının yapısı Şekil 12’de 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 12. Yapay sinir ağı yapısı 
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Eğitim ve test için 2547 verinin kullanıldığı ANFIS 

eğitimi, test sonuçları ile desteklenmiş ve Şekil 13’ de 
gösterilmiştir. Yapılan eğitim sonucunda 2. Epoch’da 
0.001233hata değeri elde edilerek eğitim tamamlanmıştır. 
Eğitim ve test verilerinde de büyük bir oranda örtüşme 
olduğu görülmüştür (Şekil 13). Bu bağlamda kullanılan 
veri sayısının ANFIS eğitimi için yeterli olduğu 
söylenebilir 

 

 
Şekil 13. ANFIS eğitimi test sonuçları 

 
MATLAB’ ın ANFIS Editor modülü yardımı ile 

tasarlanan bulanık kontrolcü MATLAB/Simulink 
ortamında gerçek zamanlı olarak deney seti üzerinde  
uygulanmıştır. Elde edilen kontrolcü cevapları;zamana 
bağlı motor voltajı, sarkaç açısı ve sarkaç uç konumu 
grafikleri aşağıda (Şekil 14, 15, 16). 

 
Şekil 14 Sarkaç açısının zamana bağlı değişim grafiği 

 

 
Şekil 15 Sarkaç uç konumunun zamana bağlı değişim 

grafiği 
 
 

 
Şekil 16 Motor voltajının zamana bağlı değişim grafiği 

 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada iki eksende hareket kabiliyetine sahip 
tepe vinci modellenmiş, modellenen sistem için klasik 
kontrol yöntemlerinden olan LQR kontrolcü tasarımı 
yapılmıştır. MATLAB/Simulink ortamında tasarlanan 
kontrolcü deney setinde eş zamanlı olarak 
çalıştırılmış,bulanık mantık kontrolcü tasarımı için 
uygulama verileri elde edilmiştir. Bulanık kontrolcü 
tasarımı uzun ve uzmanlık gerektiren bir süreç iken elde 
edilen uygulama verileri ile hızlı ve etkin bir şekilde 
bulanık kontrolcü tasarımı yapılmıştır. 

Daha çok doğrusal sistemlerin kontrolü için önerilen 
LQR kontrol belirli bir çalışma aralığında 
doğrusallaştırdığımız sistem kontrolünde uygulanmıştır. 
Daha çok doğrusal olmayan sistemlerin kontrolünde 
tercih edilen bulanık mantık kontrolcü ile sistemin 
doğrusal olmamasından kaynaklı sistem davranışları 
azaltılmaya çalışılmıştır. 

Deneysel veriler kontrol sisteminin başarılı 
tasarlandığını ve kendinden beklenen performansı yerine 
getirdiğini göstermiştir. 

Sonuç olarak, tepe vinçlerinin hassas konum 
kontrolünü sağlamaya yönelik MATLAB’ın ANFIS 
modülü ile tasarlanan bulanık kontrolcünün, sistem 
hakkında yeterli bilgi sahibi olunduğunda etkin bir 
kontrolcü olabileceği görülmüştür. Ayrıca bu çalışma 
kapsamında incelenen sisteme benzer sistemler için de 
sistem hakkında bilgi sahi olunduğu takdirde benzer 
şekilde ANFIS ile bulanık kontrolcütasarımı 
yapılabileceği, kontrolcü cevapları üzerinde olumlu bir 
etki yapabileceği anlaşılmıştır. 
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Özet—Bu çalışmada, elektro-hidrolik oransal kontrol 

valfi kullanılarak oluşturulmuş bir hidrolik sistemin, PID 
kontrolcü ile hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. 
Hidromotorun miline etki eden ve yükten kaynaklanan 
yüksek dış kuvvetlernedeniyle hidromotorunaniduruşu 
gerçekleştirilememektedir. Yükün hızlı bir şekilde 
durdurulmasını sağlamak için sisteme,hidromotorun 
miline etki edecek şekildebir fren mekanizması 
eklenmiştir. Hidrolik sistem için gerekli basınç ve debi, 
sabit deplasmanlı bir pompa ve sabit hızlı bir motor 
tarafından sağlanmaktadır. Hidromotorun hızı oransal 
valf sürgüsünün konumunun kontrolü ile üretilmektedir. 
Oluşturulan sistemin matematiksel modeli elde edilmiş ve 
PID kontrolcü ile hız kontrolü için benzetim çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Fren mekanizmasının kuvvet 
kontrolü için gerekli giriş işareti, hidromotor kontrol 
sisteminden alınarakfren devreye alınmış ve hidromotor 
milinin bu etkiye bağlı olarak gelişenhızdavranışı 
incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Elektro-HidrolikKontrol, PID, Simülasyon 
 

Abstract—In this study, the speed control of a hydraulic 
system including an electro-hydraulic proportional 
control valve is studied and PID control of the angular 
velocity of the hydromotor is realized.Because of the 
external forces applied to the shaft of the motor, it cannot 
be stopped suddenly as quick as desired. To overcome 
this difficulty, a brake mechanism is added to the 
hydraulic motor’s  shaft to assist it to be 
stoppedsuddenly. A fixed displacement pump and a fixed 
speed electric motor is included in the system to supply 
required pressure and flowrate. The speed of hydraulic 
motor is controlled by controlling the spool position of 
theproportional valve. The mathematical model of the  
system is obtained and the simulations belonging to the 
speed control are studied. In these simulations, a PID 
controller is utilized to control the angular velocity of the 
hydromotor.The required input signal for the force 
control of the brake mechanism is supplied from 
hydraulic motor control block.And then the hydraulic 
motor’s shaft angular velocity behaviour under the effect 
of external brake system is observed. 

Keywords: Electro-Hydraulic Control, PID, Simulation 
 
 
* ademfatihozalp@gmail.com  
† ankaraliarif@gmail.com 
‡ refikpolat@karabuk.edu.tr 

I. Giriş 
Hidrolik sistemler yüksek hız ilebirlikte yüksek tork 
üretmeyeelverişli oldukları ve bazı durumlarda diğer 
pnömatik/mekanik sistemlere göre avantajları bulunduğu 
için pek çok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Örneğin 
ekskavatörlerde paletler hidromotorlar ile tahrik edilerek 
daha avantajlı bir yapı elde edilmektedir[1].Valf 
kontrollü ve pompa kontrollü olmak üzere iki grupta 
incelenebilenhidrolik servo sistemler ise 
otomasyonişlemlerinde kullanılırlar. Valf kontrollü 
hidrolik sistemlerde, çok sayıda birbirinden farklı 
eyleyici, bir pompa ve birden çok valf ile farklı 
hızlarda/kuvvetlerde kontrol edilebilir.Pompa kontrollü 
hidrolik sistemlerdeise aynı anda bir veya birden fazla 
eyleyici aynı hızdakontrol edilebilir. Çünkü pompa 
basınçlı yağı sisteme aynı basınç ve debide gönderirken, 
bir pompaya bağlanan birden fazla valf istenilen miktarda 
debi ve basıncı farklı hatlara yönlendirebilir. 
Hidrolik sistemler,ideal şartlarda sıkıştırılamaz olarak 
kabul edilen hidrolik yağınsıkıştırılabilirliği, akış basınç 
katsayısı, valflerdeki ve hidrolik elemanlardaki iç 
kaçaklar, valflerdeki histeresiz gibi birçok sebepten 
dolayı lineer özellikler göstermezler.Bu yüzden yüksek 
hassasiyetli bir servo valf kullanılarak sistem lineer hale 
getirilmeye çalışılır[2,3]. 
Hidrolik sistemlerin Oransal, Integral ve Türevsel 
etkilerle (PID) kontrol, bulanık mantık kontrol, kayan 
kipli kontrol, en küçük kareler yöntemiyle kontrol, bağ 
grafik yöntemiyle kontrol gibi birçok yöntemle kontrol 
edilebildiği ilgili literatürden anlaşılmaktadır [4,5,6,7].  
Bu çalışmada oransal valf kontrollü bir hidromotorun 
matematik modeli oluşturularak bir fren yardımı ile 
durdurulması durumunda,sistemin hız davranışı 
incelenecektir. Geleneksel hidromotor üzerindeki frenler, 
sistem durdurulmak istendiğinde, hidromotora gönderilen 
yağ basıncının azalması ile devreye girmekte ve 
hidromotoru tahrik etmek için yağ gönderildiğinde 
devreden çıkmaktadır[8, 9]. Bu tip uygulamalarda tek 
etkili, yay geri dönüşlü hidrolik eyleyici kullanılarak fren 
tertibatı çalıştırılmaktadır. Yayın,hidrolik basınç 
azaldığında pistona uyguladığı itme kuvveti, kullanılan 
yayın özelliklerine bağlıdır ve buna bağlı olarak yay 
kuvvetiartıp azalabilir. Bu uygulama çoğu zaman tatmin 
edici sonuç vermekle birlikte, yüksek dış kuvvetlerin 
uygulandığı hidromotorsistemlerinde istenenhızlı 
durmahassasiyetini sağlayamamaktadır[1].  
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Bu çalışmada,elektrikseleyleyici ile tahrik edilen ve 
hidromotor mili üzerine etkiyen PID kontrollü bir 
frenin,başka bir PID kontrolcü ile kontrol 
edilenhidromotor milinin açısal hızıüzerindeki etkileri 
incelenecektir. 

I. Matematiksel Modelleme 

A. Hidromotor ve Servovalfin Matematiksel Modelleri 
Eğer sistemdeki kaçaklar ihmal edilirsesimetrik çıkışları 
olan bir valfinyük debisiQL için; 

 

QL=CD|A|
XV

|XV|
√

1
ρ
(PS-

XV

|XV|
P𝐿) 

                 (1) 

elde edilebilir[10]. Burada XV valfin sürgüsünün konumu, 
CDboşaltım katsayısı,Avalfteki orifis alanı,ρ akışkan 
yoğunluğu, PSpompa çıkış basıncı, PL yüklü durumda 
hidromotor giriş çıkışı arasındaki basınç düşüşüdür[10]. 
Servo valf akış denklemi; 
 

∆QL=KQ∆XV- KC∆PL                      (2) 
 

şeklinde tanımlanabilir.Burada ΔQL yük debisindeki fark, 
ΔXV valfin sürgüsünün konum farkı KQakış kazancı 
KCakış basınç katsayısıdır[10]. 
 

KQ=CDw√
1
ρ
(PS-PL) 

             (3) 

KC=
CDwXV√

1
ρ
(PS-PL)

2(PS-PL)
 

                      (4) 

Burada w valf orifisinin alan gradyenidir. 
 
Hidromotor için sağ ve sol lob dinamik modellemesi 
yapılırsa; 
 

Q1-Cim(P1-P2)-CemP1= Dmwm+ V1
βe

Ṗ1(5) 

 
Cim(P1-P2)-CemP2-Q

2
= Dmwm+ V2

βe
Ṗ2(6) 

Q1hidromotor sağ lob debisi, Q2hidromotor sol lob debisi, 
Cimmotor iç kaçakları, Cemmotor dış kaçaklarıV1 valften 
sağ loba kadar olan yağ miktarı,   V2 valften sol loba 
kadar olan yağ miktarı,βe hacim modülü, P1hidromotor 

sağ lob basıncı, P2 hidromotor sol lob basıncı,Dm 
hidromotor deplasmanıdır. 
 

 
Şekil 1. Hidromotor hidrolik devresi 

 
İdeal bir hidrolik motor yük debisi eğer dış kaçak yoksa 
Q1 ve Q2 ye eşittir. Fakat denklemlerin basitleştirilmesi 
için Q1 ve Q2 yi QL ye indirgeyebiliriz. 
 

QL=
Q1+Q2

2
 

                     (7)    

PL=P1-P2                    (8) 

Vt=V1+V2                  (9) 

V1=V2                 (10) 

Ctm=Cim+
Cem

2
 

(11) 

KCE=KC+Cim+
Cem

2
 

 (12) 
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Burada Ctm hidromotor kaçaklarının toplamının 
katsayısıdır.KC ve motor iç kaçakları basınca bağlı olarak 
değiştiği için hepsini bir arada düşünebiliriz ve 
KCEtoplam akış basınç katsayısı olarak toplayabiliriz[10]. 
 
QL ifadesi yeniden yazılırsa; 

QL=Dmwm+CtmPL+
Vt

2βe
ṖL 

(13) 
 
olarak elde edilir. Hidromotorun torku; 
 

T=PLDm=Jmẇm+Bmwm+Tfm+Tm+Ts  (14) 

Jmhidromotor atalet momentini, Bm hidromotor 
sönümleme oranı, Tfmhidromotor sürtünme 
torku,Tmmotora dışarıdan etkiyen tork, Tsmotordaki statik 
sürtünme torkudur. 
 
Buradan açısal hız için aktarım işlevi [10] ; 
 

wm=

KQ

Dm
∆XV- KCE

Dm
2 (1+ Vt

4βeKCE
s)∆TL

s2

wh
2 +2ξh

𝑠

wh
+1

 

     (15) 

Burada 

wh=√
4βeDm

2

Vt Jt
 

                        (16) 

sistemin doğal frekansıdır. Sistemin sönümleme oranı ise 
 

ξh= KCE
Dm

√
βeJt

Vt
+ Bm

4Dm
√

Vt
βeJt

        (17) 

 
şeklinde verilebilir.Burada Jt atalet momentidir [10]. 

B. Fren Tertibatı 
Şekil 2’de verilen kampana fren sistemi kullanılarak, 
istenildiğinde,hidromotor milinin hızının yüksek 
hızlardan düşük hızlara daha çabuk geçmesi sağlanmıştır. 
Bu çalışmada benzetim yapılan hidrolik devrede eğer 
fren kullanılmazsa, hidromotor yavaşlamayı basınç yolu 
ile sağlamaya çalışacak ve bu durumda hidromotordan 
sisteme ters yönde basınç iletecektir. Fakat hidrolik 
sistemler yüksek basınçlarda çalışmalarına 
karşın,momentumu artmış olan sistemdekihidromotor 
aniden durdurulmak istendiğinde hidromotorla fren 
yapılabilir.  
Fakatbu durumda sistem basıncından daha yüksek bir şok 
basıncının hidromotordan sistemdeki diğer hidrolik 

elemanlara yönlendirilmesi ve sisteme zarar vermesi 
sözkonusudur. Sistemde kullanılan kampana tipi fren için 
tork denklemi aşağıda verilmiştir [11] ; 
 

T=
μP rD

2 (cos𝜃sb-cos𝜃s)
sin𝜃a

 

  (18) 

Burada, Tfrenleme torku, Pfren mekanizmasını tahrik 
etmek için kullanılan basınç, rDkampana yarıçapı, 
θsbkampana başlangıç açısı, θs kampananın toplam 
kapsadığı açı, θa kampana kilit piminden maksimum 
basınç verildiği noktaya kadar olan açıdır. 
Burada verilen μ efektif sürtünme katsayısı, 
 

μ=μColoumb tanh (
4wshaft

wthreshold
) 

                   (19) 

olarak tanımlıdır.μCoulombCoulomb sabiti, wshafthidromotor 
mili açısal hızı wthreshold açısal hız eşik değeridir. 
 

 
Şekil 2. Kampana fren tertibatı 
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C. Elektriksel Eyleyici 
Freni kontrol edebilmek için, sistemde,Şekil 3’te verilen 
elektrikseleyleyicidenyararlanılmıştır. 
 

 
Şekil3. Elektriksel eyleyici şematik gösterimi  [12]  

 

Elektriksel eyleyici için aktarım işlevi[12]; 
𝜃(s)
E(s)

= 
kt

s((Js+B)(Ls+R)+ktkb)
 

                                                                                      (20) 
 
Burada 𝜃açısal konum,E verilenpotansiyel elektrik 
enerjisi, Jelektrik motorunun atalet momenti, B sönüm 
oranı, L indüktans, R direnç, kt tork sabiti ve kb motor hız 
sabitidir. 
Atalet kuvvetine ve sönüm oranına eyleyici kolunun da 
sönüm oranı ve ataleti eklenirse; 

Jt = Jm + Ja (
𝑁1

𝑁2

)
2

 

  (21) 
 

𝐵t = Bm + 𝐵a (
𝑁1

𝑁2

)
2

 

  (22) 
elde edilir. Burada Jt toplam atalet kuvveti,  Bt toplam 
sönümleme oranı, N1 motor çıkış devri veN2 redüktör 
çıkış devridir. 
 
Torku bulmak için; 
 

T=Jmθ̈+Bmθ̇(23) 
 
matematiksel modeli yazılabilir. Elektriksel eyleyicinin 
torku ve oluşan doğrusal kuvvet arasındaki ilişki 
 

T=lGF                                  (24) 

şeklinde tanımlanabilir. Burada G redüktör çevrim oranı, 
lhatve ve Foluşacak kuvvettir [12]. 
 

II. SimülasyonÇalışmaları 
Sistem elemanlarının ve sistemin matematiksel 
modellenmesi Şekil 1’de verilen hidrolik devre ve 
fiziksel model dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Hidromotor ve fren mekanizmasının modellenmesi 
Şekil4’te gösterilmiştir. Simulasyonda kullanılan bazı 
değerler literatürde mevcut olan deneysel çalışmalardan 
ve kataloglardan alınmıştır[13].Simülasyonlarda 
kullanılacak hidromotorun aktarım işlevi(15) numaralı 
denklemde verilmiştir. Elektrikseleyleyicitarafından 
tahrik edilen, Şekil 2 ve Şekil 3’te verilen fren 
mekanizmasıhidromotorla beraber 
çalıştırıldığında,sistemin darbe giriş için cevabı benzetim 
çalışmalarıyla irdelenmiştir. Frensiz sistemin darbe girişi 
için cevabı Şekil 5’te verilmiştir. Buna ilaveolarak, fren 
mekanizmalı hidromotora aynı darbe girişi verilmiş ve 
sistemin cevabı Şekil 6’da verilmiştir. 

 
Şekil4. Hidromotorve fren içeren sistemin blok diyagramı 

 
Ayrıca sisteme dışarıdan etkiyen 2Nm tork eklenerek 
frenli ve frensiz olmak üzere aynı darbe girişi verilmiş ve 
sistemin cevabı Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. 
Fren sistemindeki elektrikseleyleyiciolarak bir DC motor 
kullanılmıştır. DC motorun çıkış torku bir dönüştürme 
mekanizması sayesinde kuvvete 
dönüştürülmektedir.Şekil 3’te gösterildiği gibi,uygulanan 
kuvvet girişi ile fren mekanizması devreye girerek 
hidromotor milinin her iki yönde de frenlemesini 
sağlamaktadır. 
Genelliklehidrolik sistemlerde çalışma basıncının 200 
Bar, maksimum basıncın 250 Bar olduğunu düşünülürse, 
sistem aniden durdurulmak istendiğinde artan momentum 
sebebi ile sistem üzerinde maksimum basınçtan daha 
fazla yağ basıncı oluşacaktır.Bu durumda yüksek basınç, 
sırasıyla hidromotor, yağ boruları, yön valfi, hidrolik 
beyin üzerinde fazla basınç sebebi ile deformasyona 
sebep olacaktır. Hangi elemanda yapısal zayıflık varsa ilk 
önce o eleman yüksek basınç sebebi ile zorlanacak ve 
deforme olacak, sonuç olarak sistemden yağ dışarı 
sızacaktır. 
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Şekil5. Sadece hidromotor açısal hız cevabı 

 
 

Oluşturulan modelde, Şekil4’te verildiği gibi,girişten 
sonra hidromotora gidecek yağ miktarını kontrol etmek 
üzere bir PID kontrolcü konulmuştur.Ayrıca sistemdeki 
fren kontrolcüsüne de giden sinyal DC motoraenerji 
vermekte ve buda eyleyiciden kuvvet çıkışı almamızı 
sağlamaktadır. Eyleyiciden çıkan kuvvet sinyali fren 
mekanizmasında milin dönmesinin tersi yönde torka 
dönüşmekte ve bu sinyal hidromotoraktarım işlevineeksi 
yönde tork etkisi şeklinde ilave edilmektedir. Böylece 
elde edilen eksi yönde tork, (15) numaralı denklemle 
verilen hidromotorun açısal hızının çok daha hızlı bir 
şekilde düşürülmesini sağlamaktadır. Sistemin frensiz 
olarak çalıştırılması durumunda sistemin cevabı Şekil5’te 
verilmiştir. 
Frenin, hızın düştüğü zaman devreye girmesi ve hızın 
sıfır olduğunda devreden çıkması için blok diyagramda 
verilen fonksiyon bloğunda ilgili kod yazılmıştır.   
 

 
Şekil6. Fren ve hidromotor içeren sistemincevabı 

 
Şekil 7.2Nm dış tork uygulanan frensiz hidromotorun cevabı 

 
Şekil 8. 2Nm dış tork ve fren ile hidromotorun açısal hız cevabı 

 

III. Sonuçlar ve Değerlendirme 
Valf, hidromotor, fren ve elektrikseleyleyiciden oluşan 
sistemin matematiksel modelikullanılarak oluşturulan 
benzetim çalışmalarında, hidromotor milinin açısal 
hızının kontrolü frenli ve frensiz iki durum 
içinkarşılaştırılmıştır. Hidromotorun ve fren sisteminin 
kontrolü PID kontrolcü ile gerçekleştirilmiştir. Her iki 
kontrolcü için en uygun kazanç değerleri yazılımların 
optimizasyon araçları kullanılarak elde edilmiştir. 
Kıyaslanan değerler sistem cevap grafiklerinden 
bakılarak elde edilmiştir. 
Şekil 5 ve Şekil 6’da verilen, frensiz ve frenli hidromotor 
sistemleri karşılaştırıldığında, ani duruşlarda frenli 
sistemin 0.012saniyede kalıcı durum değerine oturduğu,  
frensiz sistemin ise 0.6 saniyedekalıcı durum değerine 
oturduğuve ters yönde hızlandığı görülmektedir. Referans 
giriş olarak100 rad/s değerinde darbe giriş verildiğinde 
ve durdurulduğunda; frenli sistem için ise, kalıcı durum 
hatası 1,5x10-4 rad/s, maksimum aşma 5x10-4 rad/s’dir 
(Şekil 5). Frensiz sistem için aynı referans test girişi 
verildiğinde,  kalıcı durum hatası 0.013rad/s, maksimum 
aşma 6 rad/s’dir(Şekil 6). Görüldüğü gibi hızlı durmanın 
istendiği zamanlar da fren ilaveli hidromotorun daha hızlı 
cevap verdiği gözlemlenmiştir. 
Her iki sistemde hidromotorun 100 rad/s giriş hızına 0.04 
saniyede yükseldiği gözlemlenmiştir (Şekil 5, Şekil 6).  
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Frenli sistemin 100 rad/s den 0 rad/s giriş hızına 0.015 
saniyede düştüğü, frensiz sistemin ise 0.04 saniyede 
düştüğü görülmüştür(Şekil 5, Şekil 6). 
Şekil 7’de aynı test girişi ile frensiz ve dışarıdan 2 Nm 
torkun etkidiği sistem de sistemin 0.6 saniyede kalıcı 
durum değerine oturduğu, kalıcı durum 
hatasının0.018rad/s, maksimum aşma değerinin 6.5 rad/s 
olduğu görülmektedir. 
Şekil 8’de de aynı test girişi ilefrenli ve dışarıdan 2 Nm 
torkun etkidiği sistem de sistemin 0.12 saniyede kalıcı 
durum değerine oturduğu, kalıcı durum hatasının 5x10-4 
rad/s, maksimum aşmanın 5x10-4 rad/s olduğu 
görülmektedir. 
Şekil 7 ve Şekil 8’deki sistemlerde hidromotorun 100 
rad/s giriş hızına 0.7 saniyede yükseldiği görülmektedir. 
Şekil 7’deki sistemde 100 rad/s den 0 rad/s hıza 0.04 
saniyede düşüldüğü görülmektedir. Aynı durumda test 
giriş hızına Şekil 8’deki sistemde ise 0.012 saniyede 
düşüldüğü görülmektedir. 
Dışarıdan hidromotora etkiyen torkun, hızın kalıcı durum 
değerine oturmasını geciktirdiği Şekil 7 ve Şekil 8’de 
görülmektedir. 
Fakat dışarıdan bir etki olmadığı durumda,  Şekil 5 ve 
Şekil 6’da verildiği gibi, sistemin kalıcı durum değerine 
daha hızlı oturduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın aşma 
miktarının yükseldiği görülmektedir. 
Simülasyon sonuçları dikkate alındığında, yüksek hız ve 
torklarda çalışan hidromotorların hız 
kontrolünün,elektriksel eyleyicili fren sistemi ilavesiyle, 
daha hassas ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği 
gözlemlenmiştir.  
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Semboller 
Sembol Açıklama Birim 

QL Yük debisi m3/s 
CD Boşaltım katsayısı Birimsiz 
XV Valf sürgüsü konumu m 
ρ Hidrolik yağın yoğunluğu kg/m3 
Ps Pompa çıkış basıncı Pa 
PL Yük için gerekli basınç Pa 
A Alan m2 

KQ Akış kazancı m2/s 
KC Akış basınç katsayısı m3/(s.Pa) 
w Alan gradyeni m2 
Q1 Hidromotor sağ lob debisi m3/s 
Q2 Hidromotor sol lob debisi m3/s 
wm Hidrolik motor açısal hızı rad/s 
V1 Valften sağ loba kadar olan yağ miktarı m3 
V2 Valften sol loba kadar olan yağ miktarı m3 
βe Hacim modülü Pa 

Cem Hidrolik motor iç kaçakları katsayısı m3/(s.Pa) 
Cim Hidrolik motor dış kaçakları katsayısı m3/(s.Pa) 
Ctm Hidrolik motor iç ve dış kaçak toplamı 

katsayısı 
m3/(s.Pa) 

KCE Toplam akış basınç katsayısı m3/(s.Pa) 
P1 Hidromotor sağ lob basıncı Pa 
P2 Hidromotor sol lob basıncı Pa 
Jm Hidrolik motor atalet momenti Kg.m2 
Bm Hidromotor sönümleme oranı N.m.s/rad 
Dm Hidrolik motor deplasmanı m3/rad 
T Tork N.m 

Tfm Motor sürtünme torku N.m 
Tm Motora dışarıdan etkiyen tork N.m 
Ts Motordaki statik sürtünme torkudur N.m 
θsb Fren kampana başlangıç açısı rad 
θs Kampananın toplam kapsadığı açı rad 
θa Kampana kilit piminden maksimum basınç 

verildiğindeki noktaya kadar olan açı 
rad 

µ Efektif sürtünme katsayısı Birimsiz 
kt Eyleyici elektrik motoru tork sabiti N.m/A 
kb Eyleyici elektrik motoru hız sabiti rad/V 
R Direnç Ohm 
L İndüktans henry 
s Laplace operatörü 1/s 
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Özet— Grafen ve karbon nanotüp, son yıllarda önemi 
giderek artan iki faklı karbon allotropudur. İleri teknoloji 
ürünü olan karbon nanoyapıların, diğer disiplinlerde 
olduğu gibi kompozit malzemeler alanında da 
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Karbon nanoyapı 
takviyesinin, kompozitlerin mekanik ve termal 
özelliklerinde belirgin iyileşmeler meydana getirdiği 
literatürdeki mevcut birçok çalışmadan anlaşılmaktadır. 
Bunun yanında, farklı karbon allotropların bu 
malzemelerin dinamik davranışlarında oluşturduğu 
etkiler de ayrıca önem arz etmektedir.  Bu çalışmada, 
karbon elyaf takviyeli epoksi kompozitine kütlece % 0.1 
ve % 0.5 oranlarında karbon nanotüp ve grafen 
nanopartikül katkı yapılarak polimer kompozit levhalar 
üretilmiştir.  Bu levhalardan elde edilen numunelerin, 
ankastre-serbest ve serbest-serbest olmak üzere farklı 
sınır şartlarında serbest titreşim analizleri yapılmıştır. 
Ayrıca, nanoyapı katkılı kompozitlerin burkulma 
analizleri de yapılarak malzemelerin kritik burkulma 
yükleri belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: karbon elyaf, karbon nanotüp, grafen 
nanopartikül, doğal frekans,  burkulma analizi 

 
Abstract—  Graphane and carbon nanotubes, gaining 
increasing importance in the recent years, are two 
different carbon allotropes.  High-tech product carbon 
nanostructures are being used in most fields as well as 
composite materials applications. In the literature there 
are many studies to show the contribution of 
reinforcement carbon nanostructure on the remarking 
improvement in the mechanical and thermal properties of 
composites. In addition,   it is also important the effects 
of different carbon allotropes on the dynamic behavior of 
these   materials.  In this study, carbon nanotubes and 
graphane nanoparticles are doped into the reinforced 
epoxy composite material to produce polymer composite 
plates in 0.1% and 0.5% weight ratios, respectively. The 
free vibration analysis of specimens obtained from these 
plates were performed  in clamped-free and free-free 
boundary conditions.  Also, the buckling analysis of 
nanostructure reinforced composites was performed, and 
their critical buckling loads were obtained. 

 Keywords: carbon fiber, carbon nanotube, graphene nano particule,  
natural freequency, buckling analysis 

I. Giriş 
 

Karbon fiber takviyeli  polimerik kompozitler  sahip 
oldukları  yüksek rijitlik ve  dayanım/ağırlık oranlarından 
dolayı yüksek performans gerektiren yapısal 
uygulamalarda,   otomotiv ve uzay sanayinde çok yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu malzemelerin mekanik 
özellikleri ve kırılma dayanımı yanında sistem 
performansını, güvenliğini ve kararlılığını etkileyen  
titreşim sönümleme kabiliyeti  çok önemlidir.   

Son yirmi yılda nanopartiküllerin gelişimine bağlı 
olarak nanopartikül katkılı polimerik kompozitlerin 
üretiminde büyük bir artış olmuştur. Buna bağlı olarak bu 
kompozitlerin, mekanik özellikleri, titreşim özellikleri, 
termal özellikleri gibi bir çok alanda yapılan çalışmalar 
artmıştır. Özellikle karbon nanotüp ve grafen katkılı  
polimerik esaslı elyaf takviyeli  kompozit malzemelerin 
titreşim ve  mekanik özellikleri ile ilgili bir çok çalışma 
yapılmıştır. Konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar aşağıda 
özet olarak verilmiştir.   
Rajoria ve Jalili [1], farklı oranlarda tek ve çok duvarlı 
tiplerde karbon nanotüp (KNT) takviyesi yaparak 
kompozitlerin rijitlik ve sönüm özelliklerini 
incelemişlerdir. Sekiz farklı numune tipi (sade epoksi, 
karbon elyaf takviyeli epoksiye ağırlıkça %5 oranında 
karbon nanotüp takviyesi, epoksiye ağırlıkça %2.5 - 5 - 
7.5 oranlarında tek duvarlı karbon nanotüp (TDKNT) ve 
çok duvarlı karbon nanotüp (ÇDKNT) takviye ederek) 
üzerinde deneyler yapmışlardır. Karbon nanotüp 
takviyesi yapılarak elde edilen numunelerde sönüm 
oranındaki artışın rijitlikteki artıştan fazla olduğunu 
belirtmişlerdir. ÇDKNT’lerin TDKNT’lerden daha iyi bir 
takviye elemanı olduğunu gözlemlemişlerdir. %5 ağırlık 
oranında hem TDKNT hem de ÇDKNT için maksimum 
sönüm oranı tespit edilmiştir. Hem sinüzoidal hem de 
impulsif zorlanmış titreşimde yüksek modlar için yüksek 
sönüm oranları tespit etmişlerdir. Khan ve arkadaşları 
[2], karbon elyaf takviyeli polimer kompozitler (KETPK) 
ve sade epoksiye, ağırlıkça %0,5 ve %1 oranlarında 
karbon nanotüp takviyesi yaparak serbest ve zorlanmış 
titreşim testlerini yapmışlardır. Sönüm davranışını 
karakterize etmek için farklı genlik, doğal frekans ve 
mod şekilleri ile deneyler yapılmıştır. Matris malzemesi 

468



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

içine KNT takviyesi yapılan hibrit kompozitlerin sönüm 
oranı artmıştır. Sönüm oranının, epoksi matris içerisinde 
KNT’lerin rastgele dağılımının çokluğuna bağlı olduğu 
belirtilmiştir. Serbest ve zorlanmış titreşim testleri, 
KETPK’lerin sönüm oranının KNT içeriğinin artmasıyla 
arttığını göstermiştir. KNT-epoksi nanokompozitlerde de 
benzer durum söz konusu olmuştur. Her ve Yeh [3] sıvı 
epoksi ve sertleştiriciyi farklı oranlarda karıştırıp 
içerisine ağırlıkça %1 ve %2 oranlarında ÇDKNT infüze 
ederek numuneler üretmişlerdir. Çekme testlerini yaparak 
numunelerin akma gerilmeleri ve elastisite modüllerini 
belirlemişlerdir. Ayrıca, serbest titreşim deneylerini 
yaparak doğal frekans ve sönüm oranlarını tespit 
etmişlerdir. Epoksi içerisindeki ÇDKNT miktarı arttıkça 
doğal frekans ve elastisite modülü artmış fakat sönüm 
oranı azalmıştır. Kim ve arkadaşları [4] karbon elyaf 
takviyeli epoksiye ağırlıkça %7 oranına kadar KNT 
takviyesi yaparak kompozit numuneler üretmişlerdir. 
Numunelerin sönüm karakteristiklerini belirlemek için 
titreşim testleri yapmışlardır. Numunelerdeki KNT artışı 
ile doğru orantılı olarak sönüm değerlerinde dikkate 
değer bir artış tespit edilmiştir. Özellikle ağırlıkça %7 
oranında KNT takviyeli numunelerin sönüm oranlarında; 
birinci doğal frekansta %12.3’e kadar, ikinci doğal 
frekansta %16.1’e kadar iyileşme olduğunu 
belirtmişlerdir. Alva ve Raja [5] çalışmalarında 
ÇDKNT’lerle takviye edilmiş kompozitlerin sönümleme 
özelliklerini araştırmışlardır. Nanokompozitlerin frekansa 
bağlı sönümleme davranışları değerlendirmişlerdir. İlginç 
bir şekilde, KNT’lü nanokompozitlerin yüksek 
frekanslarda iyi sönümleme özelliği gösterdiğini 
belirtmişlerdir. Giovanni ve arkadaşları [6]; epoksi, 
kauçuk ve beton kompozitlere KNT takviyesi yapmışlar 
ve KNT takviyeli kauçuk kompozitlerin doğal 
frekanslarının %500 oranında arttığını ifade etmişlerdir. 
Liev ve arkadaşları [7], fonksiyonel gruplu KNT’le 
güçlendirilmiş kompozitlerin mekanik analizi hakkında 
yapılmış çalışmaları incelemişlerdir. Zhang ve      
arkadaşları [8] KNT takviyeli üçgen plakaların, plaka 
kalınlığı, genişlik oranı ve farklı sınır şartları için titreşim 
davranışlarını belirlemişlerdir. Chandra ve arkadaşları 
[9], grafeni, sonlu elemanlar metodunu kullanarak 
atomistik ölçekte modellemişlerdir. Farklı sınır şartları ve 
uzunluklarda grafen takviyeli plastik kompozitlerin mod 
şekilleri ve doğal frekansları üzerine çok yönlü bir 
çalışma yapmışlardır. Chandra ve arkadaşları [10], tek 
tabakalı grafen yapraklarla oluşturulan kompozitlerin, iki 
tabakalı grafen yapraklarla oluşturulan kompozitlerle 
benzer mod şekillerine sahip olduğunu belirtmişlerdir. 
Ayrıca yine benzer olarak, en-boy oranı ve uzunluğun 
artması ile doğal frekanslarının azaldığı tespit etmişlerdir. 
Rouhi ve Ansari [11], tek katmanlı grafen tabakaların 
atomistik sonlu elemanlar modelini kurarak, eksenel 
burkulma ve titreşim analizini yapmışlardır. Farklı sınır 
şartları için grafen levhanın, uzunluğundaki artışın doğal 
frekansında azalmaya neden olduğunu tespit etmişlerdir.  

Fakhrabadi ve arkadaşları [12], deformasyona uğramış 
karbon nanotüplerin kritik burkulma yükleri ve doğal 
frekanslarını belirlemek için çalışmalar yapmışlardır. 
Moones ve Ochsner [13], KNT takviyeli kompozitlerin 
doğal frekans ve burkulma davranışlarını belirlemek için; 
sonlu elemanlar yazılımını kullanan bir paket program 
vasıtasıyla TDKNT’leri armchair ve zikzak olmak üzere 
iki farklı şekilde modellemişlerdir. Elde edilen sonuçları 
klasik analitik sonuçlarla kıyaslayarak iyi bir uyum 
gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada, karbon elyaf takviyeli  kompozite 
kütlece % 0.1 ve % 0.5 oranlarında karbon nanotüp ve 
grafen nanopartikül katkı yapılarak polimer kompozit 
levhalar üretilmiştir.  Bu levhalardan elde edilen 
numunelerin, ankastre-serbest ve serbest-serbest olmak 
üzere farklı sınır şartlarında serbest titreşim ve burkulma 
analizleri yapılmıştır.  
 
II. Malzeme ve Yöntem 

 
Çalışmada kullanılan karbon elyaf kumaş “twill” 

dokuma tipi olarak Spinteks Tekstil İnşaat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. / Denizli’den temin edilmiş olup reçine 
sistemi olarak ise Huntsman Araldite® LY 1564* / 
Aradur® 3487 epoksi reçinesi kullanılmıştır. İlave 
olarak, modifiye matris sistemi üretiminde kullanılan 
karbon nanoyapılar Grafen Chemical Industries/ 
Ankara’dan temin edilmiştir.   Karbon nanoyapılar olarak 
grafen nanopartikül (GNP) ve karbon nanotüp (KNT) 
kullanılmıştır. Üretim metodu iki ana kısma ayrılmıştır; 
İlk olarak, modifiye matris sistemlerinin oluşturulması 
sağlanmış ve ardından tabakalı kompozit malzeme 
üretimleri gerçekleştirilmiştir.  Matris modifikasyon 
işlemleri genel olarak elyaf/matris hacim oranı (%60 / 
%40) doğrultusunda belirlenen epoksi reçine sisteminin 
içine karbon nanoyapı takviyesini kapsamaktadır. Bu 
amaçla; sırasıyla, ağırlıkça % 0.1 ve % 0.5 katkı 
sağlamak için 0.37 g ve 1.85 g miktarındaki karbon 
nanoyapılar (GNP ve KNT) epoksi reçineye ayrı ayrı 
katılmıştır. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Şekil 1. Karbon nanotüp  ve grafen nanopartikül katkılı kompozit 

malzemeler  
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Matris modifikasyonu işlemine, modifiye epoksi 
reçinelerin ultrasonik karıştırıcıda (Hielscher UP400S, 
Almanya) 90 W’ta 15 dakika boyunca karıştırılması 
(disperse edilmesi) ile devam edilmiştir. Modifiye reçine 
sistemlerinin hazırlanmasının ardından gerçekleşen 
tabakalı kompozit üretiminde ilk olarak elyafların 
modifiye epoksi sitemler ile elle yatırma tekniği (hand 
lay-up) kullanılarak ıslatılması sağlanmıştır. Islatılan 
elyaflar oniki (12) tabakalı yapı olarak kalıp üzerine 
yerleştirilmiş ve ardından gerçekleştirilen vakum 
torbalama metodu ile tabakalı kompozit levhalar 
üretilmiştir. Üretilen bu levhalardan ASTM D3039 
standartı referans alınarak 250x25x2.5 mm ebatlarındaki 
numuneler su jetiyle kesilerek elde edilmiştir (Şekil 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Titreşim ölçüm sistemi 
 

Titreşim karakteristiklerinin belirlenmesi bilgisayar 
tabanlı çok kanallı bir analiz sistemi olan PULSE titreşim 
ölçüm sistemi ile yapılmıştır. Bu sistem çeşitli veri 
toplama üniteleri ve yazılım opsiyonlarından oluşan 
modüler bir yapıya sahiptir.  

Çalışmada, malzeme üzerinde belirli noktalardan 
darbe çekici kullanarak tahrik kuvveti uygulanmış ve 
malzemenin cevabı ölçülerek aradaki transfer fonksiyonu 
(FRF)  ME'scope VES® modal analiz yardımıyla elde 
edilmiştir. Uygulanan tahrik kuvveti bir kuvvet 
transdüseri (çekiç) ile, cevap ise lazer vibrometre ile 
ölçülmüştür (Şekil 2).  

III. Sonuçlar 
 

Şekil 3 ve Şekil 4 sırasıyla PULSE® ölçüm 
sisteminden alınan serbest-serbest ve ankastre-serbest 
sınır şartlarındaki  sade karbonlu kompozit kirişin FRF 
grafiğini göstermektedir. Bu grafiklerde görülen rezonans 
pikleri kompozit kirişin 1. doğal frekansına karşılık gelen  
frekans değerlerini vermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3. PULSE ölçüm sisteminden alınan sade karbolu kompozit 
kirişin serbest-serbest sınır şartında elde edilen FRF grafiği 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Şekil 4.  PULSE ölçüm sisteminden alınan sade karbonlu kompozit 
kirişin ankastre-serbest sınır şartında elde edilen FRF grafiği 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 5.  Serbest-serbest sınır şartındaki kompozit kirişin farklı 
oranlardaki karbon nanotüp ve grafen nanopartiküle karşılık 1. doğal 

frekansının değişimi  

 

Lazer 
vibrometer Numune 

Pulse titreşim 
ölçüm seti 
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Şekil 6.  Ankastre-serbest sınır şartındaki kompozit kirişin farklı 
oranlardaki karbon nanotüp ve grafen nanopartiküle karşılık 1. doğal 

frekansının değişimi  

 
 

Daha önce de belirtildiği gibi  titreşim deneyleri 
serbest-serbest  ve ankastre-serbest  sınır şartlarında  
yapılmıştır. Ankastre-serbest sınır şartında kompozit 
malzeme sabitlenirken  bir torkmetre vasıtasıyla hep aynı 
momentle sıkılmıştır. Serbest-serbest sınır şartı  ise, 
malzeme düğüm noktalarından ince iplerle asılarak  elde 
edilmiştir. Grafiklerden de görüleceği üzere, gerek 
serbest-serbest sınır şartında gerekse ankastre-serbest 
sınır şartında  karbon nanotüp katkısıyla doğal frekanslar 
artmıştır.  Karbon nanotüp miktarının yüzde olarak 
artmasıyla paralel olarak frekans değerleride artmıştır. 
Grafen nanopartikül katkısıyla  frekanstaki  değişim biraz 
daha farklı olmuştır. % 0.1  grafen nanopartikül 
katkısıyla  frekanslar düşerken  % 0.5 grafen 
nanopartikül katkısıyla frekans değerlerinde artış 
gözlenmiştir.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Burkulma deney düzeneği 

Burkulma deneyleri 100 kN kapasiteli Instron® çekme 
cihazında oda sıcaklığında yapılmıştır (Şekil 7).  
Kompozit malzemenin bir ucu ankastre olarak 
tutturulmuş, serbest ucundan ise basma kuvveti 
uygulanmıştır. Test cihazının çene ilerleme hızı 1.3 
mm/dak olarak  ayarlanmıştır.  Her numune türü için iki 
adet test yapılmış ve elde edilen değerlerin ortalamaları 
alınmıştır. Kompozit malzemeler üzerine uygulanan tek 
eksenli basma kuvvetiyle oluşan yük-deplasman 
eğrilerinden kritik burkulma yükleri hesaplanmıştır.  
(Şekil 8).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8.  %0.5 GNP katkılı kompozit kirişin kritik burkulma yükünü 
gösteren kuvvet-yer değiştirme eğrisi  

 
Tablo 1’de deneylerde kullanılan karbon nano tüp 

katkılı numunelerin deneysel olarak elde edilen elastisite 
modülleri verilmiştir.  

 
Malzeme  Elastisite Modülü 

(GPa) 
Sade C 76.43 

C-0.1 CNT 107.20 
C-0.5 CNT 142.08 

 
TABLO 1.  Deneysel elastisite modüllerinin karşılaştırılması  

 
 
Şekil 9, kompozit kirişe farklı oranlardaki karbon 

nanotüp (KNT) ve grafen nanopartikül (GNP)  katkısının, 
kompozitin kritik burkulma yükü üzerindeki etkisini  
göstermektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, hem 
karbon nanotüpün, hem de grafen nanopartikülün karbon 
elyaf takviyeli polimerik kompozitlerin kritik burkulma 
yükünü artırdığı tespit edilmiştir.   Bu artış karbon 
nanotüp katkısında daha fazla olmuştur. Ağırlıkça % 0.1 
grafen nanopartikül katkısıyla kritik burkulma yükü % 46 

Pkr 
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oranında artarken,  ağırlıkça % 0.5 grafen nanopartikül 
katkısıyla kritik burkulma yükündeki artış % 76 
olmuştur. Bu konu üzerinde Rafiee ve arkadaşları [14] 
tarafından yapılan bir çalışmada, ağırlıkça % 0.1 grafen 
nanopartikül katkılı epoksi kompozitlerinin burkulma 
performanslarında % 52’lik bir artış yakalanmıştır. 
Çalışmamız dahilinde gerçekleştirilen testlerde ise % 
46’lık bir artış yakalanarak literatür ile uyumlu 
sonuçların açığa çıktığı belirlenmiştir. Yine ağırlıkça % 
0.1 karbon nanotüp takviyesiyle kritik burkulma yükü % 
71 oranında artarken,  ağırlıkça % 0.5 karbon nanotüp 
takviyesiyle kritik burkulma yükündeki artış % 240 
olmuştur. Benzer şekilde, Malekzadeh ve Shojaee [15] 
yaptıkları nümerik çalışmada, bir karbon allotropu olan 
karbon nanotüp katkısının, kompozitin burkulma 
davranışında yüksek bir miktarda artışa sebep olacağını 
tespit etmişlerdir. Dolayısıyla, karbon nanoyapı 
takviyesinin polimerik kompozitlerin burkulma 
davranışlarında önemli ölçüde iyileştirmeler sağladığı 
anlaşılmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9.  Kompozit kirişin farklı oranlardaki  karbon nanotüp ve grafen 

nanopartiküle karşılık kritik burkulma yükünün  değişimi  
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Silindirik Kabuk Yapıların Burulmalı Titreşim Davranışının İncelenmesi 
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Özet — İçi boş silindirik çubukların burulmalı titreşimi 
mühendislik yapılarında sıkça karşılaşılan dinamik bir 
davranış türüdür.  Bu titreşimin karakteristiğini ortaya 
çıkaran parametrelerin belirlenmesi önem taşımaktadır. 
Sürekli ortamın modellenmesinde klasik Euler-Bernoulli 
teorisinin yanında silindirik kabuk teorisi de 
kullanılabilmektedir. 

Bu çalışmada, içi boş silindirik kesitli çubukların 
burulmalı titreşim davranışı silindirik kabuk teorisi 
kullanılarak modellenmiştir. Temel frekanslar elde 
edilmiş ve farklı parametrelerle değişimi incelenmiştir. 

Euler-Bernoulli teorisi ile silindirik kabuk teorisi 
frekans değerleri arasında önemli bir fark mevcuttur. 
Kalınlık oranının (R/h), Flügge kabuk teorisinde etkin 
olduğu görülmüştür. Donnell-Mushtari teorisi, çok ince 
silindirik kabuklar için kullanılabilir. 

 
Anahtar kelimeler: burulmalı titreşim, silindirik kabuk modeli, içi 
boşçubuk 

1
 

Abstract — Torsional dynamic behaviour of hollow 
cylindrical rods can be seen in engineering structures, 
oftenly. It is very important to determine the affecting 
parameters of torsional behaviour. Continuous medium 
can be modelledusing Euler-Bernoulli or Cylindrical 
Shell Theories, either. 

In this study, torsional vibration of hollow cylindrical 
rods were modelled using cylindrical shell theory. 
Fundamentalfrequencieswere obtained and changing of 
frequencies with different parameters were investigated. 

Results indicated that, there is a huge gap between the 
torsional frequency values for Euler-Bernoulli and 
Cylindrcial Shell theories. The thickness ratio (R/h), is 
effective in Flügge Shell Theory. Donnell-Mushtari Shell 
theory can be used in very thin cylindrical shells. 

 
Keywords: torsional vibration, cylindrical shell model, hollow rod 

 
I. Giriş 

Silindirik yapılar makine elemanları ve parçalarında 
çokça kullanılmaktadır[1–3]. Boru, tüp, çubuk, mil, 
depolama tankları gibi yapılar örnek olarak gösterilebilir. 
Bu makine elemanlarının sürekli ortamdaki titreşimi, 
dinamik davranışlarının modellenmesinde önem 

                                                            
*mustafaarda@trakya.edu.tr 
†metina@trakya.edu.tr 
 

taşımaktadır. Sürekli ortamların modellenmesinde çeşitli 
teoriler kullanılmaktadır[4].  

İçi boş silindirik çubukların serbest burulmalı 
titreşimi, Euler-Bernoulli kiriş teorisi ile çubuk benzetimi 
yapılarak modellenebilmektedir. Ancak Euler-Bernoulli 
teorisi kesme deformasyon uzamalarını içermediğinden 
doğru sonuçlar verememektedir. Bu amaçla silindirik 
kabuk teorisi gibi farklı teoriler kullanılabilir. Silindirik 
kabuk teorisi, plak teorisine benzer şekilde, çubuğu 
belirli bir et kalınlığına sahip iki boyutlu eğrisel kapalı 
yüzey olarak ele almaktadır. Denge denklemleri eksenel, 
çevresel ve radyal olmak üzere 3 boyuttaki yer 
değiştirmeleri içermektedir. 

Silindirik kabuk teorileri de kendi içinde 
çeşitlenmektedir[5]. Temelde hepsi birbirine benzemekle 
birlikte aralarında bazı kabul farkları vardır. Bu 
çalışmada Donnell-Mushtari ve Flügge silindirik kabuk 
teorilerinden faydalanılmıştır. İçi boş silindirik 
çubukların serbest burulmalı titreşim davranışı Euler-
Bernoulli ve silindirik kabuk teorileri ile modellenerek 
aralarındaki farklar incelenmiştir. 
 
II. Hareket Denklemlerinin Elde Edilmesi 

1) Euler-Bernoulli Kiriş Teorisi 
Klasik yaklaşım olarak da bilinen bu teori, çubuk için 

burulma hareketine göre düzenlendiği takdirde Eşitlik (1) 
elde edilir. 

 

     (1) 

 
Burada G, kesme modulünü; IP, polar atalet 

momentini; ρ, yoğunluğu ve θ, açısal yer değiştirmeyi 
ifade etmektedir. IP, Eşitlik (2)’deki gibi ifade edilir. 
 

  (2) 

 
Burada R, eğrisel orta düzlemin yarıçapını ve h, 

eğrisel düzlemin kalınlığını ifade etmektedir. 
Burulmalı titreşim hareketinin dalga şeklinde yayıldığı 

varsayımı ile açısal yer değiştirme Eşitlik (3)’deki gibi 
ifade edilir. 
 
 ,   (3) 

 
Burada  burulmalı titreşimin açısal frekansını ifade 

etmektedir. Eşitlik (1)’e, Eşitlik (3)göz önüne 
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alınarakD’Alambert prensibi uygulandığında Eşitlik (4) 
elde edilir. 
 

 0  (4) 

 

Boyutsuzlaştırma ̅  işlemi yapılarak hareket 

denklemi Eşitlik (5)’deki şekliyle elde edilir. 
 

 
̅

0				,				  (5) 

 
Burada  boyutsuz frekans parametresini ifade 

etmektedir. Eşitlik (5)’in çözümü Eşitlik (6)’daki gibidir. 
 
 ̅ cos ̅ sin ̅  (6) 

 
Burada  ve  sınır şartlarına bağlı olan sabitlerdir. 

Her iki uç için sabit destekli sınır şartları Eşitlik 
(7)’deifade edilmiştir. 
 
 ̅ 0	 → 	 0, 0   
 ̅ 1	 → 	 1, 0  (7) 

 
Sabit destekli sınır şartlarında harmonik titreşim 

durumu için  olarak bulunmuştur. Burada , 
eksenel dalga sayısını ifade etmektedir. 

Eşitlik (5), açısal frekansa göre yeniden düzenlenirse 
Eşitlik (8) elde edilir. 
 

 	   (8) 

 
Eşitlik (8), burulmalı titreşim frekansının ifadesidir. 
 
2) Silindirik Kabuk Teorisi 
İnce silindirik kabuk yapının geometrisi Şekil-1’de 

görülmektedir. Tıpkı plak teorisinde olduğu gibi toplam 
kuvvet ve moment eşitlikleri Kirchhoff hipotezine göre 
bir araya getirildiğinde yer değiştirmeler cinsinden 
hareket denklemleri 3 boyut için elde edilmiş olur. 
Donnell-Mushtari[6] ve Flügge[7] kabuk teorileri 
arasındaki kabul farkı; Donnell-Mushtari teorisinde  
ve  toplam kesme kuvvetlerinin ihmal edilmiş 
olmasıdır.  Eşitlik (9)’daki denklemler her iki teori için 
de kullanılabilir. 

 

  

  

  (9) 

 

 
Şekil 1. Silindirik kabuk yapı geometrisi 

 
Silindirik kabuk teorisinin hareket denklemleri 

genellikle matris operatörleri olarak ifade edilmektedir. 
Donnell-Mushtari ve Flügge kabuk teorileri için genel 
matris ifadesi Eşitlik (10)’deki gibidir[8]: 

 
   (10) 

 
Burada , matris diferansiyel operatörünü,  

Donnell-Mushtari diferansiyel operatörünü,  
modifiye diferansiyel operatörünü ifade etmektedir.  ise 
silindirik kabuğun eğilme sertliğidir ve Eşitlik (11)’deki 
gibi ifade edilir: 

 

    (11) 

 
Yer değiştirme denklemleri “Kesme Diyaframı” sınır 

şartlarına göre belirlenecektir. Bu sınır şartının anlamı, 
silindirik kabuk yapının her iki uçta da ince, düz ve 
dairesel plakalarla sabitlenmiş olmasıdır. Plaklardaki 
sabit destekli sınır şartına benzemektedir. Sınır şartları 
Eşitlik (12)’de ifade edilmiştir[9]. 

 
 0, 	 → 0 (12)  

 
Eksenel, çevresel ve radyal yer değiştirmeler kesme 

diyaframı sınır şartları için Eşitlik (13)’de ifade edildiği 
şekildedir: 

 
 , cos sin  
 , sin cos  
 , sin sin  (13) 
 

Burada , çevresel dalga sayısını ifade etmektedir. 
Eşitlik (13)’deki yer değiştirme ifadeleri incelendiğinde 
çevresel dalga sayısının (n) “0” olarak kabul edildiği 
durumda eksenel ve radyal yer değiştirmeler sıfır 
olmaktadır. Sadece çevresel yer değiştirme ifadesi
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Donnell-Mushtari diferansiyel operatörü: 
 

 

1

  (14) 

 
Flügge diferansiyel operatörü: 
 

 

0

0

1 2

   (15) 

 

 
Şekil 2. Silindirik kabuk frekanslarının R/h ile değişimi 

 

 
Şekil 3.Burulmalı titreşim frekanslarının L/R ile değişimi
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değer alabilir. Bu durum “eksenel-simetrik” veya “saf-
burulma” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada da 
burulmalı titreşim durumu inceleneceğinden “n=0” 
durumu ele alınacaktır[6,8,9].  

Eşitlik (13)’deki yer değiştirme denklemleri Eşitlik 
(10)’daki operatör matrislerinde yerine yazıldığı takdirde 
Eşitlik (14) ve Eşitlik (15) elde edilir. 

, boyutsuz dalga sayısını; , boyutsuz frekans 
parametresini ifade etmektedir veeşitlik (16)’daki gibi 
tanımlanırlar. 

 

 				,				  (16) 

 
Yer değiştirmeler cinsinden elde edilen karakteristik 

denklem sistemi aslında bir öz-değer problemidir ve 
katsayılar matrisi determinantının “0” olması gerekir. 
Karakteristik determinant denkleminin 3 kökü vardır ve 
bu kökler eksenel, çevresel ve radyal boyutsuz frekans 
parametrelerini ifade ederler. Boyutlu frekanslar ise 
Eşitlik (17)’de belirtildiği şekliyle tanımlanmaktadır. 

 

 			   (17) 

 
III. Sonuçlar ve Tartışma 
Bu bölümde, bir önceki bölümde incelenen teoriler 

sayısal örnekler kullanılarak karşılaştırılacaktır. Malzeme 
özellikleri olarak Referans [5]’deki değerler alınmıştır: 
E=68.2 GPa, ν=0.33, ρ=2700 kg/m3, R=0.0762m, 
h=0.00147m, L=1.7272m. 

 
Tablo-1’de ilk 3 eksenel dalga sayısına göre burulmalı 

titreşim frekansları görülmektedir. Silindirik kabuk 
teorileri ile bulunan frekanslar eksenel-simetrik (n=0) 
durum için hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere, Euler-
Bernoulli ile Donnell-Mushtari ve Flügge kabuk teorileri 
arasında oldukça büyük farklar görülmektedir. Bunun en 
önemli nedeni, Euler-Bernoulli teorisinde göz ardı edilen 
kesme deformasyon uzamalarıdır. 
 
Tablo 1 Farklı teoriler ile elde edilen burulmalı titreşim frekansları (Hz) 

(R=0.0762m, h=0.00147m, L=1.7272m) 

Çevresel 
Dalga 

Sayısı (m) 

Euler-
Bernoulli 

Donnell-
Mushtari 

(n=0) 

Flügge 
(n=0) 

1 892.065 1453.369 1453.372 
2 1784.100 2896.856 2896.865 
3 2676.200 4317.154 4317.176 

 
Şekil-2’de, silindirik kabuk teorileri ile bulunan 

frekansların (R/h) oranlı ile değişimi görülmektedir. 
Yarıçap değeri kalınlık değerine yaklaştığında Flügge 
teorisi ile bulunan frekans değerlerinde büyük bir artış 
görülmektedir. (R/h) oranının artışıyla iki teoriden elde 
edilen sonuçlar birbirine oldukça yaklaşmaktadır. 
Donnell-Mushtari teorisi ile bulunan frekanslar artan 

(R/h) oranı ile küçük bir miktar azalma eğilimi 
göstermektedir. 

Şekil-3’de, burulmalı titreşim frekanslarının (L/R) 
oranlı ile değişimi görülmektedir. Donnell-Mushtari ve 
Flügge kabuk teorileri ile bulunan sonuçlar birbirine 
oldukça yakındır. (L/R) oranının artmasıyla frekans 
değerleri azalmaktadır. Farklı olarak, Euler-Bernoulli 
teorisi ile bulunan frekans değerleri artan (L/R) oranı ile 
silindirik kabuk teorileri ile bulunan frekans 
değerlerinden ayrılarak daha küçük değerler almaktadır. 
Artan çubuk boyu ile teoriler arasında bulunan fark açık 
olarak görülmektedir. 

Şekil 4-6’de silindirik kabuk yapının mod şekilleri 
görülmektedir. Çevresel(n) dalga sayısının değişimi ile 
silindirik kabuk yapıda farklı mod şekilleri oluşmaktadır. 
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Şekil 4. Silindirik Kabuk Mod Şekili (m=1 , n=0, ω=1453,369 Hz) 

 

 

 
Şekil 5. Silindirik Kabuk Mod Şekili (m=2 , n=0, ω=2896.856 Hz) 

 

 

 
Şekil 6. Silindirik Kabuk Mod Şekili (m=3 , n=0, ω=4317.154 Hz) 
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Elastik Zemin Üzerinde Oturan Timoshenko Kirişlerinde Dalga Yayınımı 
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Özet— Elastik zemine oturan yapılar; mühendisliğin 
pek çok alanında geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Demiryolu mühendisliği, sıvı ve gaz iletim hatlarında 
kullanılan borular, kıyı ve liman yapıları, havaalanları, 
uçak-uzay ve petro-kimya endüstrisinde bazı 
uygulamalar bu alanlardan bazılarıdır.Uygulama 
amacına göre bu yapılar kiriş, plak veya kabuk 
olabilmektedir. Bu çalışmada, elastik zemin üzerinde 
oturan kirişlerin Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş 
teorileri ile dalga sayısı yönünden titreşimleri 
incelendi.Kirişlerin hareket denklemleri Hamilton 
Prensibi ile çıkarıldı.Timoshenko kiriş teorisi ile iki adet 
dalga bozunma eğrisi elde edilirken, Euler-Bernoulli 
kiriş teorisinde sadece bir adet dalga bozunma eğrisi 
gözlendi.Elastik zemin etkisi dikkate alındığında, doğal 
frekansın değerleri zemin etkisinin dikkate alınmadığı 
durumlarla kıyaslandı. Ayrıca elastik zemin 
parametresinin, titreşim frekansı değerlerine olan etkisi 
gösterildi.Son olarak, Euler-Bernoulli ve Timoshenko 
kiriş teorileri için faz hızı ve grup hızı değerleri bulundu. 
                                                                                                            
Anahtar kelimeler: dalga sayısı, elastik zemin, frekans, kiriş 
 

Abstract—   Structures on elastic foundation have a 
broad application in many engneering fields. Railway 
engineering, liquid and gas pipes are used in 
transmission lines, coastal and harbor structures, 
airports, some applications in the aerospace and 
petrochemistry industries are some of these areas. 
According to the application purpose of the structures 
can be beam, plate or shell. In this study, beams on 
elastic foundation were examined in terms of the wave 
number vibrations with Euler-Bernoulli and Timoshenko 
beam theories. Equations of motion of the beams were 
obtained by using Hamilton’s Principle. Two wave 
dispersion curves were obtained with Timoshenko beam 
theory whereas only one wave dispersion curve was 
obtained in Euler-Bernoulli beam theory. Considering 
the effect of elastic foundation, the values of the natural 
frequencies were compared with beam without elastic 
foundation. In addition, the effect of  elastic foundation 
parameters on vibration frequency values were shown.  
 
______________________________________________ 
 
* ufukgul@trakya.edu.tr 
† metina@trakya.edu.tr 

Finally, phase velocity and group velocity values were 
found for Euler-Bernoulli and Timoshenko beam 
theories. 
 
Key Words: beam, , elastic foundation, frequency, wave number 

 
I. Giriş 
 
    Elastik zemine oturan çeşitli geometrilerdeki kiriş, 
plak ve kabukların lineer ve lineer olmayan analizi çok 
sayıda araştırmacı ve teorisyenlerin en fazla ilgisini çeken 
konulardan biri olmuştur. Özellikle 1960’ lı yıllardan 
sonra uçak-uzay sanayiindeki hızlı gelişmeler ve 
kompozitlerin sektörde kullanılması ile farklı tip ve  
    
amaçlar için geliştirilen yapılar ile birlikte elastik zemine 
oturan yapı türlerinde ve ihtiyaçlarında da bir artış 
olmuştur. Elastik zemine oturan kirişlerle ilgili 
problemlere,genellikle binalar, karayolu,demiryolu ve 
jeoteknik yapıların analizinde karşılaşılır.Günümüze 
kadar elastik zemine oturan kiriş kolonlarının hesabı 
çeşitli sayısal yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Sürekli 
elastik zemine oturan kirişlerin serbest eğilme titreşimleri 
birçok araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Kısmi 
elastik zeminin, kirişlerin doğal frekansları üzerindeki  
etkileri Doyle ve Pavlovic [1], Eisenberg [2], Laura ve 
Cortinez [3] tarafından incelenmiştir. Elastik zemin 
üzerindeki üniform bir kirişin serbest titreşim 
hesaplamaları için tam dinamik katılık matrisleri 
Williams ve Kennedy [4] tarafından geliştirilmiştir. 
Elastik zemine oturan kirişler ile ilgili literatürde iki 
önemli kitap olup; bunlar Vlasov ve Leont’ev’in elastik 
zemine oturan kiriş, plak ve kabuklar ile ilgili kitabı [5] 
ve Hetenyi’nin yine literatürde çok iyi bilinen [6] elastik 
zemine oturan kirişler hakkındaki kitabıdır. Çoşkun İ. ve 
diğerleri tarafından yapılan çalışmalarda elastik zemine 
oturan kirişlerin lineer ve lineer olmayan titreşimleri 
incelenmiş ve bu analizlerde analitik ve sayısal yöntemler 
kullanılmıştır [7-15]. Üniform olmayan elastik zemin  
üzerindeki üniform kirişlerin eğilme titreşim problemleri, 
Pavlovic ve Wylie [16], Eisenberg ve Clastornik [17], De 
Rosa [18], Kukla [19] ve Zhou [20] tarafından 
çözülmüştür. Üniform olmayan zemin üzerindeki, 
üniform olmayan kirişlerin serbest titreşimleri ise Lee ve 
Ke [21] tarafından analiz edilmiştir. Yukarıdaki bahsi 
geçen çalışmalarda, elastik zemin modelleri Winkler 
modeli ile ilişkilendirilmiştir. Winkler modeli oldukça 
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basit olmasına rağmen pratikte birçok zemin 
özelliklerinde tam olarak doğru sonuç vermez. Bu 
nedenle, Winkler modelinin süreksizliğini gidermek için, 
daha doğru sonuç veren İki Parametreli Zemin modelleri 
literatürde daha çok kullanılmıştır (Ref. [22-24]) . Kısmi 
elastik zemin ve eksenel kuvvetin büyüklüğünün, iki 
parametreli model üzerindeki kiriş-kolon bağlantılarının 
doğal frekansları üzerindeki etkisi Valsangker ve 
Pradhanang [25] tarafından incelenmiştir. Kirişlerin 
dinamik davranışları üzerindeki enine kayma 
deformasyonu ve dönme ataleti etkilerini 
değerlendirebilmek için, iki parametreli zemin modeli ile 
Timoshenko kirişlerinin yanal titreşimleri Yokoyama 
[26] tarafından analiz edilmiştir. 
    Şimdiki çalışmada, elastik zemin üzerine oturan Euler-
Bernoulli ve Timoshenko kirişlerinin dalga sayısı 
çözümü yapıldı. İki parametreli zemin modeli 
kullanılarak yapılan bu çözümde, zemin parametrelerinin 
doğal frekanslar üzerindeki etkisi gösterildi. Elde edilen 
sonuçlar zemin etkisinin dikkate alınmadığı durumlarla 
kıyaslandı. Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş 
teorilerinin hareket denklemleri Hamilton’un 
Varyasyonel İlkesi ile çıkarıldı. Her iki kiriş teorisi için 
zemin etkisinin dikkate alındığı ve alınmadığı 
durumlarda, faz hızı ve grup hızı değerleri karşılaştırmalı 
olarak gösterildi. 
 
II. Euler-Bernoulli Kiriş Teorisi  
 
    Eğilme titreşimini; yalnızca eylemsizlik kuvveti ve 
eğilme oluşturan kuvvetleri dikkate alarak inceleyen kiriş 
teorisine Euler-Bernoulli kiriş teorisi denir. Bu yaklaşım 
mühendislikte basit eğilme teorisi olarak bilinir. Euler-
Bernoulli kiriş teorisinde kayma gerilmesi ve dolayısıyla 
kayma şekil değişimi göz ardı edilmiştir. Narin kirişler 
için bu kabul anlamlı olmasına rağmen, derin kirişler ve 
kısa kirişler için kesme kuvvetinin önem kazanması 
nedeniyle Euler-Bernoulli  teoremi tercih edilmez. 
 
A. Euler-Bernoulli Kiriş Teoreminin Hareket Denklemi 
    Bir Euler-Bernoulli kirişi için potansiyel enerji ifadesi 
denklem (1)’ deki gibi ifade edilir. 
 

 
 
    Burada E elastisite modülü, I kiriş kesitinin alan atalet 
momentini,  W(x,t) kirişin yer değiştirme fonksiyonunu, t 
zamanı, kw (N/m2) ifadesi  Winkler zemin parametresi 
olarak da  adlandırılan birinci elastik zemin parametresini  
ve L kirişin boyunu göstermektedir. Bu kiriş için kinetik 
enerji ifadesi; 
 

 

 
şeklinde yazılabilir. Burada kiriş malzemesinin 
yoğunluğunu, A ise kirişin kesit alanını ifade eder. 
Böylece Euler-Bernoulli kiriş teoremi için Lagrange 
fonksiyonu; 
 

 
 

 
 

 
 
olacak şekilde yazılabilir. Genişletilmiş Hamilton 
Prensibi kullanılarak ve denklem (5)’ in ayrı ayrı 
varyasyonları alınarak Euler-Bernoulli kirişi için Hareket 
Denklemi ifadesi ve genel sınır koşularını veren 
denklemler bulunabilir (6,7). 
 

 

 
 
    Burada f(x,t) korunumsuz kuvveti göstermektedir. 
Diferansiyel hareket denklemi ve genel sınır koşullarını 
veren ifadeler sırasıyla; 
 

 

 

 

 

 

olarak bulunur. 
 
B. Elastik Zemin Üzerine Oturan Euler-Bernoulli 
Kirişinin Dalga Sayısı Çözümü 

 
Şekil 1. Elastik zemine oturan kiriş 

 
    Şekil 1’ de gösterilen elastik zemine oturan bir Euler-
Bernoulli kirişinin dalga yayınım denklemi aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir: 
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    Burada Wm orta yüzeydeki yer değiştirmeyi,  doğal 
frekansı ve k ise dalga sayısını gösterir. Kiriş 
malzemesinin elastisite modülü E, kayma modülü G ve 
Poisson oranına  bağlı olarak izleyen şekilde ifade 
edilir. 
 

 
 
Daha önce diferansiyel hareket denklemi çıkarılan Euler-
Bernoulli (EB) kiriş teorisinin, elastik zemin etkisi göz 
önüne alındığındaki hareket denklemi; 
 	

	

 

şeklinde yazılabilir. Elastik zemin etkisi göz önüne 
alınarak yazılan EB kiriş teorisinin hareket denklemi 
(10),  denklem (8)’ de verilen dalga yayınımı ifadesi ile 
çözülecek olursa; 
 

 
 

 
olacak şekilde doğal frekans değeri elde edilir. 
 
III. Timoshenko Kiriş Teorisi 
 
    Euler-Bernoulli kiriş teoremine alternatif olarak 
Timoshenko (1921) tarafından farklı bir yaklaşım 
sunulmuştur. Kayma etkilerinin yanında dönme 
etkilerinin de dikkate alındığı bu yaklaşım, Timoshenko 
kiriş teoremi olarak bilinir. Timoshenko modeli, uzun ve 
ince olmayan kirşler için yüksek frekans modlarında, çok 
önemli bir model haline gelmiştir.  
 
A. Timoshenko Kiriş Teoreminin Hareket Denklemi 
    Bir Timoshenko kirişi için toplam potansiyel enerji 
ifadesi; 
 

 
 

 
 
şeklinde yazılır. Burada G kayma modülü,  
Timoshenko’nun düzeltme faktörü, W(x,t) yerdeğiştirme, 
,   (N) ise kayma etkisini gösteren ikinci elastik zemin 
parametresini, (x,t) ise eğilme momentine bağlı olan 
dönme açısını göstermektedir. Timoshenko kirişinin 

toplam kinetik enerji ifadesi ise denklem (14) ile ifade 
edilir. 
 

 
 
Böylece Timoshenko kiriş teoremi için Lagrange 
fonksiyonu; 
 

 
 

 
 

 
                                                                                     (16). 
olacak şekilde elde edilir. Hamilton’un Varyasyonel 
İlkesi uygulanarak bir Timoshenko kirişinin Hareket 
Denklemi ifadesi ve genel sınır koşullarını veren 
denklemler sırasıyla; 
 

 
 

 
 

 

 
olacak şekilde bulunabilir. 
    Burada   momenti,  ise 
kesme kuvveti değerlerini ifade eder. 
 
B. Elastik Zemin Üzerine Oturan Timoshenko Kirişinin 
Dalga Sayısı Çözümü 
    Bir Timoshenko kirişinin dalga yayınım denklemi; 
 

 
 

 
şeklinde yazılır. Elastik zemin etkisi göz önüne 
alındığında, Timoshenko hareket denklemi (20) izleyen 
formda elde yazılabilmektedir. 
 

 

 
 
Denklem (20), denklem (19)’ da verilen dalga yayınımı 
ifadesi ile çözülürse; 
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matrisi elde edilir. Burada a ve b ifadeleri sıfıra eşit 
olamayacağı için katsayılar matrisinin determinantı sıfıra 
eşitlenmelidir. Eğer katsayılar matrisinin determinantını 
sıfıra eşitleyecek olursak; 
 

 
 
olacak şekilde doğal frekans denklemi bulunur. Burada, 
 

 
 
 

 
değerlerini göstermektedir. 

 yazarsak, elastik zemin üzerinde oturan bir 
Timoshenko kirişinin doğal frekans denklemi; 
 

 
 
halini alır ve böylece, 
 

 
 
olacak şekilde Timoshenko kirişinin doğal frekans 
değerleri bulunabilir. 
 
IV. İki Kiriş Modeli İçin Elastik Zemin Faktörünün 
Doğal Frekanslar Üzerindeki Etkileri 
 
    Euler-Bernoulli kirişi için kayma etkilerinin ihmal 
edildiği zemin türü olan Winkler zemin modeli dikkate 
alınarak Bölüm II’de doğal frekans denklemi çıkarılmıştı. 
Timoshenko kiriş modeli için ise kayma etkilerinin de 
dikkate alındığı, Pasternak zemin modeli olarak da 
adlandırılan iki parametreli zemin modeli ile doğal 
frekans denklemleri elde edildi. Bu bölümde, elastik 
zemin etkisinin dikkate alındığı ve alınmadığı durumlar 
için kiriş modellerinin doğal frekanslarında meydana 
gelen değişimler karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 
Analizde kullanılan kiriş malzemesinin özellikleri Tablo 
1’ de verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

TABLO 1. Malzeme Özellikleri 

Elastisite Modülü             E                    200 GPa 

Poisson Oranı                                        0.3 

Yoğunluk                                              7830 kg/m3 

Kesit Alanı                      A                     0.01 m2 

Alan Atalet Momenti      I                       0.0000083 m4 

Uzunluk                          L                      1 m 

Düzeltme Faktörü                                 0.83  

 

 

Şekil 2. Doğal frekans değerleri (Elastik zemin etkisinin dikkate 
alındığı ve alınmadığı durumlar için).                          

    Şekil 2’ de görüldüğü gibi, Euler-Bernoulli (EB) kiriş 
modelinde bir adet dalga bozunma eğrisi görülürken, 
Timoshenko kiriş modelinde ise TBT1 ve TBT2 olmak 
üzere iki adet dalga bozunma eğrisi ortaya çıkmaktadır. 
Euler-Bernoulli kiriş modelinde, elastik zeminin etkisi 
kirişin doğal frekansını neredeyse hiç etkilememektedir. 
Doğal frekans değeri, yüksek dalga sayılarında elastik 
zeminin dikkate alınmadığı durum için aynıdır. 
    Timoshenko kiriş modelinde ise, Timoshenko kirişinin 
birinci spektrum değeri TBT1, elastik zeminin dikkate 
alındığı durumlarda doğal frekans değerini artırıcı yönde 
etki yapmaktadır. Dalga sayısı arttıkça, TBT1’ in doğal 
frekans değerleri elastik zemine oturmayan Timoshenko 
kirişinin doğal frekans değerlerine biraz daha 
yaklaşmaktadır. 
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    Timoshenko’ nun ikinci spektrum eğrisi olarak 
adlandırılan TBT2’nin doğal frekans değeri ise elastik 
zemin etkisi sayesinde belirgin bir şekilde artmıştır. 
Ancak çok yüksek dalga sayılarında elastik zemine 
oturmuş TBT2’ nin doğal frekans değerleri, elastik zemin 
etkisinin dikkate alınmadığı durumdaki doğal frekans 
değerine yaklaşmaktadır. 

 
Şekil 3. Faz hızı değerleri (Elastik zemin etkisinin dikkate alındığı ve 

alınmadığı durumlar için). 

 

                     Şekil 4. Grup hızı değerleri (Elastik zemin etkisinin 
dikkate alındığı ve alınmadığı durumlar için). 

    Şekil 3’ te verilen her iki kiriş teorisi için faz hızı 
 değerleri, elastik zemin etkisinin dikkate alındığı 

durumlarda yüksektir. Yani elastik zeminin varlığı, iki 
kiriş teorisi için de faz hızı değerlerini artırmaktadır. 
Ancak yüksek dalga sayılarındaki faz hızı değerleri, 
elastik zemin etkisinin dikkate alınmadığı durumlardaki 
faz hızı değerlerine yaklaşmaktadır. 
 
 
 
     

Şekil 6. İkinci zemin parametresinin değişimi 

 
Şekil 4’ te gösterilen, elastik zemin etkisinin dikkate 
alındığı ve alınmadığı durumlardaki grup hızı değerleri 
her iki kiriş teorisi için birbirine oldukça yakındır. 
Timoshenko ve Euler-Bernoulli kiriş teorilerinde, elastik 
zeminin varlığı, grup hızı değerlerini küçük oranda 
düşürmektedir.  
  

 
 

                                 Şekil 5. Birinci zemin parametresinin değişimi 
 
    Şekil 5 ve şekil 6’ da verilen iki parametreli zemin 
modelindeki, elastik zemin parametrelerinin değişik 
değerleri dikkate alınarak doğal frekans değerlerinin 
sayısal değerleri gösterilmektedir. Burada zemin 
parametrelerinin doğal frekanslar ile değişimi dalga 
sayısı (k=100) alınarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 5’ te 
verilen zemin parametresi aralığında Euler-Bernoulli ve 
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Timoshenko kirişinin doğal frekans değerleri,  
değerine yaklaştıkça artmaktadır. 
    Şekil 6’ da verilen kayma etkisinden kaynaklı ikinci 
zemin parametresi  arttıkça TBT2’nin doğal frekans 

değeri artmakta, TBT1’ in doğal frekans değerinde ise 
verilen zemin parametresi aralığında değişim 
olmamaktadır. 
 
V. Sonuç 
 
    Elastik zemin üzerine oturan kirişlerin Euler-Bernoulli 
ve Timoshenko kiriş teorileri için dalga sayısı çözümü 
yapılarak, her iki teori için dalga bozunma eğrileri elde 
edilmiştir. Elastik zemin etkisi dikkate alındığında, doğal 
frekans değerleri zemin etkisinin dikkate alınmadığı 
durumlarla kıyaslandığında artış göstermektedir. İki kiriş 
teorisi için de faz hızı değerleri elastik zeminin etkisiyle 
artmakta, grup hızı değerlerinde ise küçük oranda bir 
azalış olmaktadır. Grafiklerde gösterilen elastik zemin 
parametresi aralığında, Euler-Bernoulli ve Timoshenko 
kiriş teorilerinde, zemin parametresinin artışı doğal 
frekans değerlerinin artmasına neden olmaktadır. 
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Dönen Katmanlı Silindirik Kabuğun Titreşim Analizi 
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Özet—Bu çalışmada basit destekli, dönen silindirik 
dik katmanlı, kompozit kabuğun serbest titreşimi 
çalışılmıştır. Birinci mertebe kayma deformasyon teorisi 
yer değiştirme alanı kullanıldı. Düzlem içi kuvvetler ve 
moment bileşenlerinden oluşan hareketin yönetici 
denklemleri Hamilton prensipleriyle elde edildi. Özellikle 
kalın katmanlı silindirik kabuğun serbest titreşimi 
üzerinde duruldu. Kalın katmanlı kompozit kabuğun 
açısal hızıyla birlikte ileri ve geri frekanslar detaylı 
incelendi. 

Anahtar kelimeler: kabuk, kompozit, dönen silindirik kabuk, serbest 
titreşim 

 
Abstract—In this study,  the free vibration of simply 

supported rotating cross-ply laminated cylindrical shells 
was studied. The first shear deformation theory was used. 
The governing equation of motion in terms of in plane 
force and moment resultants were obtained by using 
Hamilton principles. Effect of different parameters was 
studied in detail. Forward and backward frequencies of 
thick shell were investigated in detail.  

Keywords: shell, composite, rotating cylindrical shell, free vibration 
 

I .Giriş1 

Dönen yapılar birçok makinanın iletim milleri, gaz 
türbinleri, helikopter rotor mili gibi birçok mühendislik 
sisteminin temel yapı elemanlarından biridir. Bu 
elemanların dönme etkisiyle birlikte ortaya çıkan 
titreşimleri yıllardır bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. 
Uygulamalarda ortaya çıkan bu titreşimlerin 
davranışlarını incelemek için çoğu problem dönen kiriş 
problemi olarak modellenmektedir. Bu çalışmalardan 
Hodges yaptığı çalışmada, ankastre dönen bir çubuğun 
hareketi incelenmiştir. Dönme hızı ve eksenel titreşim 
frekansları arasındaki denklemler lineer olmayan 
genleme-yerdeğiştirme bağıntılarıyla verilmiştir[1]. 2006 
yılında Banerjee ve arkadaşlarının çalışmasında, dönen 
bir kiriş için dinamik katılık formülasyonu yöntemiyle 
serbest titreşimleri incelenmiştir[2]. Diğer bir çalışmada 
üzerinde yay ve sönümleyici işlevine sahip yataklar ve 
rijit diskler den oluşan kompozit miller modellenmiştir. 
Kompozit milin kritik hızı literatürdeki diğer çalışmalarla 
karşılaştırılmıştır. Milin mod şekilleri ve frekansları 

                                                            
*tolgaaksencer@trakya.edu.tr 
† metina@trakya.edu.tr 

nümerik yöntemlerle elde edilmiştir[3]. İnce cidarlı [4], 
ön burulmuş kompozit kirişlerin sabit bir hızla dönmesi 
Song ve arkadaşları tarafından modellenmiştir. Klasik 
bilinenlerin aksine önburulma, anizotropi ve eksene dik 
yönde kayma gibi etkilerini vurgulamıştır[5]. Boukhalfa 
rijit yataklar üzerinde dönen kompozit milin dinamik 
davranışını incelemiştir. Dönen milin doğal frekanslarını 
bulmak için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır [6]. 
Diğer bir çalışmada ise sabit bir hızda dönen cam elyaf 
yünü takviyeli kompozit Timoshenko kirişi için mekanik 
bir model geliştirilmiştir. Yapınının kompozit ve kesitin 
değişken kesitli oluşunun etkileri vurgulanmıştır[7].Bu 
çalışmanın amacı  kalın kabuk kabuluyle birinci mertebe 
kayma deformasyon teorisi kullanılarak, dönen dik 
katmanlı kompozit kabuğun titreşimini incelemektir, 
Literatürdeki farklı parametrelerle titreşim frekansının 
değişimiincelenmiştir.  

II. Analiz 

 

Şekil 1. Dönen kompozit silindirik bir kabuğun koordinatları ve 
geometrisi 

 
 
Şekilde gösterildiği gibi sabit bir    açısal hızı 

simetrik olarak yatay eksen etrafında dönen katmanlı 
kompozit silindirik kabuk düşünelim. Uzunluğu L 
yarıçapı R dir. Kompozit silindirik kabuğun kalınlığı h ve 
uzunlamasına x, çevresel  ,radyal z yönündeki 
deformasyonlar sırasıyla u,v,w dur. Birinci mertebe 
kayma deformasyon teorisi (BMKDT) de kullanılarak 
dönen katmanlı kompozit kabuğun yerdeğiştirme alanı 
aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 
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Kinematik genleme-yerdeğiştirme bağıntıları aşağıda-
ki gibi verilebilir. 
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Hamilton prensipleri kullanılarak düzlem içi kuvvet-
lerin ve moment bileşenlerini içeren yönetici denklemler 
aşağıdaki gibi elde edilir. 
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Burada  malzemenin yoğunluğudur. 210 ,, III ise atalet 

momentleridir. Katmanlı kompozit bir yapı için rijitlik 
katsayıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir.  

dzA
h

h ijij 
2/

2/
     (17) 

zdzB
h

h ijij 
2/

2/
                      (18) 

dzzD
h

h ijij 
2/

2/

2                         (19) 

Burada 
ij dönüşmüş indirgenmiş katılık matrisi eleman-

larıdır. Kalın katmanlı kompozit kabuğun her bir tabaka 
ortotropik ve dik açılı katmanlıdır. Bu durumdan dolayı 

0,0,0 26162616  DDAABij  olarak alınır. 

Düzlemi içi kuvvetler ve moment bileşenleri aşağıdaki 
gibi belirtilebilir. 
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Burada M momentleri, N ve Q  kuvvetleri, K ise 

kayma düzeltme faktörünü göstermektedir. Her iki ucu 
basit destekli sınır koşulları 0x ve Lx   de 

000  wvNM xx     (30) 

dir. Bu durum göz önüne alınarak belirsiz yerdeğiştirme 
alanları boyutsuz olarak aşağıdaki gibi seçilebilir. 

   tnmAu   coscos0                  (31) 

   tnmBv   sinsin0                 (32) 

   tnmCw   cossin0                              (33) 

   tnmDL x   coscos    (34) 

   tnmEL   sinsin    (35) 

Burada m ve n yarı dalga sayılarıdır. Denklem 20-29 
denklem 11-16 da yerlerine yazılırsa içeren 5 5 matris 
formunda denklem sistemi elde edilir. Bu matrise  L  

matrisi diye tanımlarsak. Burada EDCBA ,,,,  ifadeleri 

de belirsiz yerdeğiştirme genlikleridir. 

  01555  UL       (36) 

 T
xwvuU  ,,,, 00015     (37) 

Belirsiz katsayılar yönetici denklemlerde yerlerine 
yazılırsa ve boyutsuzlaştırılırsa aşağıdaki katsayılar 
matrisi [Kij] elde edilir. Matrisin özdeğerleri boyutsuz 
titreşim parametresini verecektir. 

Özdeğerler bulunurken ele alınan denklemler 
boyutsuzlaştırılmıştır. Boyutsuz frekans parametresi 

h

E
R 22       (38) 

olarak belirlenmiştir. Burada   boyutsuz frekans 

parametresi hız etkisiyle iki adettir. Bu çalışmada bu 
yüzden b  geri frekans f ise ileri frekans olarak iki 

ayrı parametreyle boyutsuz frekans ifade edilmiştir. 
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Aşağıda literatürdeki çalışmalardan biri ile kıyaslama 
yapılmıştır. 

TABLO 1. Boyutsuz frekans parametrelerinin karşılaştırılması 
 

Bu çalışma                              Lam ve Qian [8]

L/R n
b            

f             b              
f  

1

 1          1.0601      1.0624 

 2          0.8053      0.8027 

 3          0.5994      0.5971 

 4          0.4511      0.4491 

 5          0.3461      0.3442 

   1.0614        1.0611 

  0.8042       0.8038 

  0.5984       0.5981 

  0.4502       0.4500 

  0.3453       0.3453 

5

 1          0.2508      0.2463 

 2          0.1053      0.1090 

 3          0.0567      0.0537 

 4          0.0349      0.0327 

 5          0.0269      0.0251 

    0.2489       0.2489 

  0.1074       0.1069 

  0.0552       0.5496 

  0.0339       0.0336 

  0.0259       0.0257 
 

       
Bu tabloda Lam ve Qian kalın kabuk kabulüyle  ve 

sadece kısa kabuk için (L/R 5) frekans değerleri için 
karşılaştırma yapılmıştır. Yanlızca bu parametrelere göre  
karşılaştırıldığında, uyum içinde olduğu görülmüştür. Bu 
çalışmada literatürdeki parametre sınırları gözetilerek 
farklı parametreler içinde frekans değerleri elde edilmiş-
tir. 
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III. Sayısal Sonuçlar ve Tartışma 

 
 

Şekil 2. Boyutsuz geri frekans parametresi 
b  nin yarıdalga sayısı n ile 

değişimi (=0.01 rad/s, L/R=20 kompozit dik katmanlı silindirik ince 
ve kalın kabuk için) 

 

Şekil 3. Boyutsuz geri frekans parametresi 
b  nin h/R oranı ile 

değişimi (=0.01 rad/s, kompozit dik katmanlı silindirik ince ve kalın 
kabuk için ) 

 

Şekil 4. Boyutsuz geri frekans parametresi 
b  nin yarıdalga sayısı n ile 

değişimi (=0.1 rad/s, L/R=10, m=1, n=1,kompozit dik katmanlı 
silindirik kalın kabuk için ) 

 

 

Şekil 5. Boyutsuz geri frekans parametresi 
b ,

f nin dönme hızı  ile 

değişimi ( h/R=0.2, L/R=10, m=1, n=1, kompozit dik katmanlı silindirik 
kalın kabuk için ) 
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Şekil 6. Boyutsuz geri ve ileri frekans parametresi 
b ,

f nin dönme 

hızı  ile değişimi ( h/R=0.2, m=1, n=1 kompozit dik katmanlı 
silindirik kalın kabuk için ) 

 

Şekil 7. Boyutsuz ileri frekans parametresi,
f nin L/R oranı ile 

değişimi (  =0.1, m=1, n=1 kompozit dik katmanlı silindirik kalın 
kabuk için ) 

 

Bu çalışma için malzeme özellikleri E1 = 2.5 E2, 
E2=7.6GPa, G12= G13 =0.54E2, 12=0.26, =1643 kg/m3, 
K=5/6 diğer parametreler değişkendir. Kompozit kabuk 3 

katmanlı olup katman dizilişi 0/90/0 dır. Kabukları 
ince ve kalın kabuk olarak ayrılmıştır. h/R=0.2 oranı 
kalın kabuk kabulu yapılmış, h/R=0.002 oranı ince kabuk 
olarak ele alınmıştır. 

Kabuk yapılar belirli bir hızla x ekseni etrafında 
dönmesiyle aynı dalga sayısında iki adet frekans değeri 
ortaya çıktığı görülmüştür. Bu frekanslar birbirine yakın 
olmkla birlikte farklıdır ve geri frekans (backward) ileri 
frekans (forward) olarak adlandırılmaktadır. Şekil 2 de n 
yarı dalga sayısının artmasıyla ince kabukta frekans artışı 
önemsizken kalın kabuk için belirli bir salga sayısına 
kadar azalış ve daha sonrasında ise hızlı bir artış olduğu 
görülmektedir. Burada geri ve ileri frekansların eğilimleri 
aynı olduğundan burada sadece geri frekans 
gösterilmiştir. Şekil 3 de kabuk uzunluğunun artmasıyla 
frekansların daha yükseldiği artma eğiliminin ise benzer 
olduğu görülmektedir. Şekil 4 ten anlaşıldığı gibi kalın 
kabuk için yarı dalga sayısın artışıyla birlikte boyutsuz 
frekansın artışının etkili olduğu görülmektedir. Şekil 5 te 
verilen parametrelerde hızın artışıyla birlikte ileri ve geri 
frekansların farklı davrandığı geri frekans azalırken ileri 
frekansta artışın olduğu görülmüştür. Şekil 6 da hızın 
artmasıyla birlikte ileri ve geri frekanslar arasıda 
açılmaya başlamaktadır. Hız sıfır olduğunda frekan tektir 
yani ileri ve geri frekanslar birbirine eşittir. Şekil 7 de 
ileri frekams parametresi L/R oranı arttıkça arttığı 
görülmektedir. Silindirik kabuk boyu L uzadıkça frekans 
azalmakta L/R oranı 20 olduğunda azalma oranı 
düşmektedir. 
 
IV.  Sonuçlar 
 

Bu çalışmada kalın kabuk varsayımı kullanılmıştır. 
Hesaplar birinci mertebe kayma deformasyon teorisi 
kullanılarak dönen kiriş için yapılmıştır. Diğer birçok 
çalışmadan farklı olarak bu çözümle birlikte istenilen 
çapta ve kalınlıkta, istenen uzunlukta bir kirişin serbest 
titreşim frekansı elde edilmektedir. Belirli parametreler 
için literatürdeki diğer çalışmalarla uyum içinde olduğu 
gözlenmiştir. Farklı malzeme özellikleri için çalışmanın 
ilerletilebileceği öngörülmektedir. 
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Özet—Bu çalışmada birbirine bağlı Hidro-Pnömatik 
(HP) süspansiyon sistemlerinin araç performansına 
etkileri incelenmiştir. Öncelikle lastik tekerlekli bir 
aracın, birbirine bağlı HP süspansiyon sistemi ve 
bağımsız HP süspansiyon sistemi ile donatılmış 
matematiksel modelleri türetilmiştir. Daha sonra aracın 
düşey öteleme ve yunuslama hareketleri için direngenlik 
ve sönümleme ifadeleri, her iki süspansiyon sistemi ayrı 
ayrı ele alınarak elde edilmiş; direngenlik ve sönüm 
özellikleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
sonunda düşey yönde direngenlik ve sönümleme 
özelliklerinin her iki durumda belirgin bir farklılık 
göstermediği gözlemlenmiştir. Yunuslama durumunda 
ise, birbirine bağlanmış HP süspansiyon sisteminin, 
bağımsız HP süspansiyon sistemine göre daha yüksek 
direngenlik ve sönümlemeye neden olduğu görülmüştür. 
Bir sonraki aşamada, birbirine bağlanmış ve bağımsız 
HP süspansiyonlarla donatılan lastik tekerlekli bir askeri 
aracın atış performansı ve sürüş konforu yapılan 
benzetimlerle incelenmiştir. Benzetimler birbirine bağlı 
HP süspansiyon ile donatılmış aracın atış şokundan 
gelen bozucu kuvvetlere karşı daha iyi performans 
sergilediğini göstermiştir. Buna karşın yoldan gelen 
bozucu kuvvetlere karşı, bağlı HP süspansiyon ile 
donatılmış aracın, bağımsız HP süspansiyon ile 
donatılmış araca göre az da olsa performans kaybına 
uğradığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Bağlı Hidro-Pnömatik süspansiyon, sürüş 
konforu, hareket kabiliyeti, atış şoku 

 
Abstract—In this study, the effects of the 

interconnected Hydro-Pneumatic(HP) suspension system 
on the performance of wheeled vehicles have been 
examined. Firstly the mathematical models of a half car 
model of a (wheeled armored military) vehicle with 
interconnected and unconnected HP suspension systems 
are developed. Then the suspension stiffness and 
damping for the bounce and pitch motions for both 
suspension systems are obtained and compared to each 
other. As a result of the comparison, it is observed that 
stiffness and damping characteristics of the 
interconnected and the unconnected suspensions are 
similar to each other in bounce. However, in pitch the 
stiffness and the damping of the interconnected HP 
suspension system are higher than those of the 
unconnected HP suspension system. The effects of the 
interconnected and unconnected HP suspension systems 

on the firing performance and ride comfort performance 
characteristics of the armored military vehicle are 
examined by simulations. According to the simulation 
results, the vehicle with the interconnected HP 
suspension system shows better performance against 
disturbance force resulting from firing shocks. In case of 
road disturbances, however, interconnected HP 
suspension system has a slightly reduced ride comfort.  

Keywords: interconnected Hydro-Pneumatic suspension, ride 
comfort, mobility, firing shock 

I. Giriş 

Günümüzde HP süspansiyonlar arazi araçlarında, 
askeri araçlarda ve iş makinalarında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. HP süspansiyon sistemlerinin, mekanik 
süspansiyon sistemlerine göre belirli üstünlükleri vardır. 
Bu üstünlüklerden biri HP süspansiyonların tekerleğin 
gövdeye göre hareketi arttıkça artan direngenliklere sahip 
olmalarıdır. Ayrıca, araç üzerindeki herhangi bir HP 
süspansiyon biriminin bir diğer HP süspansiyon birimi ile 
değişik şekillerde bağlanabilmesi mümkündür. Yapılan 
bağlantılar farklı süspansiyon direngenlik ve sönümleme 
karakteristikleri oluşturmaktadır. Diğer taraftan, mekanik 
süspansiyonlara sahip araçlar üzerindeki süspansiyon 
birimlerini birbirleriyle mekanik olarak bağlamak, denge 
çubuğunda olduğu gibi, son derecede sınırlıdır. 

Birbirleri ile bağlı HP süspansiyon sistemleri ile ilgili 
olarak literatürde yer alan çalışmaların sayısı sınırlıdır. 
Cao [1], ağır araçlar için birbirlerine değişik yönlerde 
bağlanmış HP süspansiyon sistemlerini incelemiştir. 
İncelenen bağlı HP süspansiyon sistemlerinin değişik 
yönlerdeki direngenlik ve sönümleme karakteristikleri 
türetilmiştir. Ayrıca, bağlı süspansiyonlarla donatılan 
araçların yoldan ve araç gövdesinden gelen bozucu 
etkilere karşı performansı da yapılan benzetimlerle 
incelenmiştir. Sonuç olarakta yunuslama ve yalpa 
yönünde, bağlı HP süspansiyonların bağımsız HP 
süspansiyonlara göre araç gövdesinden gelen bozucu 
kuvvetlere karşı daha iyi performans sağladığı 
gözlemlenmiştir. Zhang ve diğerleri [2] hidrolik olarak 
bağlanmış HP süspansiyon sistemi ile donatılmış yalpa 
araç modelinin frekans bağımlı matematiksel modelini 
türetmişlerdir. Bu model için test düzeneği kurulmuş ve 

                                                            
* fesaglam@gmail.com 
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araç sürüş konforu için testler yapılmıştır. Elde edilen test 
verileri, modelden alınan test verileriyle karşılaştırılmış 
ve model doğrulanmıştır. Zhang ve diğerleri [3], hidrolik 
olarak bağlanmış bir tam araç matematiksel modelini 
türetmişler ve türetilen bu modelle araç yol tutuşu için 
benzetimler yapmışlardır. Yapılan benzetimler 
sonucunda, bağlı HP süspansiyon sistemlerinin araç yol 
tutuş performansını artırdığını fakat araç sürüş konforunu 
belirli oranda azalttığını göstermiştir. Ding ve diğerleri 
[4], üç akslı bir ağır araç için, yunuslama yönünde 
hidrolik olarak bağlanmış bir süspansiyon sistemini 
çalışmışlardır.  

Atış yeteneğine sahip olan askeri araçlarda, hareket 
kabiliyeti ve tekrar eden atışlar için atış sonrası oluşan 
şoklardan aracın en az şekilde etkilenmesi gerekir. Aracın 
atış şokuna karşı performansını artırmanın bir yolu aktif 
süspansiyon ile sağlanır. Hudha [5], atış yeteneğine sahip 
bir askeri zırhlı araç için aktif süspansiyon tasarlamıştır. 
Tasarlanan aktif süspansiyonun atış şokundan ve yoldan 
gelen bozucu kuvvetlere karşı performansı yapılan 
benzetimlerle incelenmiştir. Choi ve diğerleri [6] yaptığı 
çalışmada zırhlı bir askeri araç için en iyi hareket 
kabiliyetini sağlayacak optimum süspansiyon 
tasarlamışlardır. Atış sonrası oluşan şoktan kaynaklanan 
araç hareketinde stabilizasyon zamanını ve sürücü 
koltuğunun düşey ivmesini en aza indirmek için optimum 
süspansiyon parametreleri bulunmuştur. 

Literatürde HP süspansiyonların modellenmesi, aktif 
ve yarı-aktif kontrolüyle ilgili belirli düzeyde çalışmalar 
yapılmıştır [7-12]. Buna ek olarak, bağlı HP 
süspansiyonların araç sürüş konforu ve yol tutuşuna olan 
etkiside ağır araçlar ve otomobiller için az sayıda 
çalışmada incelenmiştir [1-4]. Ancak, bağlı HP 
süspansiyonların atış yeteneği olan askeri araç 
performansına etkisi literatürde incelenmemiştir. Askeri 
araçlarda atış sonrası oluşan şok kuvveti aracın hareket 
ve atış kabiliyetini azaltmaktadır. Bu nedenle bu etkilerin 
en aza indirilmesi araç performansı açısından önemlidir.  

Bu çalışmada birbirleri ile bağlanmış Hidro-Pnömatik 
süspansiyon sistemlerinin atış kabiliyeti olan bir zırhlı 
askeri aracın performansına etkisi incelenmiştir. Bu 
amaçla, bağlı HP süspansiyon sistemi ile donatılmış bir 
aracın matematiksel modeli türetilmiş, belirli araç 
isterleri için süspansiyon parametreleri bulunmuştur. 
Bağlı HP süspansiyon ve bağımsız HP süspansiyon 
sistemi ile donatılan araçların direngenlik ve sönümleme 
karakteristikleri bulunmuş ve birbirleri ile 
karşılaştırılmıştır. Bağlı HP süspansiyon ve bağımsız HP 
süspansiyon ile donatılmış aracın, atış şokundan ve 
yoldan gelen bozucu etkilere karşı performansı yapılan 
benzetimlerle incelenmiştir. Benzetim sonuçları, bağlı 
HP süspansiyonların, atış şokuna karşı, bağımsız HP 
süspansiyonlara göre aracın hareket kabiliyetini önemli 
ölçüde artırdığını göstermiştir. Bağlı HP süspansiyon 
sistemlerinin bu özelliği nedeniyle, daha karmaşık olan 

aktif süspansiyon sistemleri yerine bir seçenek 
olabileceği sonucuna varılmıştır. 

II. Bağlı HP Süspansiyona Sahip Bir Askeri Aracın 
Modellenmesi 

Birbirlerine yunuslama yönünde bağlanmış HP 
süspansiyon sistemine sahip yarım araç modeli Şekil 1’de 
gösterilmiştir. En temel haliyle bir HP süspansiyon 
birimi, bir gaz hacmine, bir valfe, ve bu valfin ayırdığı iki 
yağ hacmi ile hidrolik piston ve silindire sahiptir. Gazın 
sıkıştırılabilir olması, süspansiyona direngenlik etkisi 
kazandırmaktadır. Benzer şekilde yağın valften geçerken 
yarattığı basınç kaybı sisteme sönümleme özelliği 
kazandırmaktadır. Birbirleri ile yunuslama yönünde 
bağlanmış bir HP süspansiyon sistemine sahip araç 
modeli için hareket denklemleri türetilirken, “F” ve “R” 
alt simgeleri sırasıyla ön ve arka süspansiyona ait olan 
parametreleri ve değişkenleri belirtmek için 
kullanılmıştır. Araç ve süspansiyon modeli türetilirken 
kullanılan parametrelerin tanımları ve sembolleri Tablo 
1’de verilmiştir. 
 

TABLO 1. Parametre tanımları ve sembolleri 
Tanım Sembol-Birim 

Araç Kütlesi M [kg] 
Yunuslama Ataleti I [kgm2] 

Lastik Kütlesi Mt [kg] 
Aracın Ağırlık Merkezi ile  
Ön Aks Arasındaki Mesafe 

a [m] 

Aracın Ağırlık Merkezi ile  
Arka Aks Arasındaki Mesafe 

b [m] 

Lastik Direngenliği kt [N/m] 
Piston ile Silindir Arasındaki 

Sürtünme Kuvveti 
Fpf [N] 

Hareketli Piston ile Silindir 
Arasındaki Sürtünme Kuvveti 

Ffpf [N] 

Piston Alanı Ap [m
2] 

Hareketli Piston Kütlesi Mfp [kg] 
Ön Süspansiyon İlk Gaz 

Hacmi 
V30F [m

3] 

Arka Süspansiyon İlk Gaz 
Hacmi 

V30R [m3] 

Hortum Uzunluğu L [m] 
Hortum Çapı D [m] 

 
A. Bağlı HP süspansiyon ile donatılmış aracın 

modellenmesi 
Ön ve arka süspansiyon ana pistonu için kuvvet 

denklemleri, 
 

 F 1F p 4F pr pfFF P A P A F    (1) 

 R 1R p 4R pr pfRF P A P A F    (2) 

 
olarak yazılabilir. Bu denklemlerde FF ön süspansiyon 
kuvvetini, FR arka süspansiyon kuvvetini, P1 birinci 
bölmedeki yağ basıncını, Ap piston alanını, P4 dördüncü 
bölmedeki yağ basıncını, Apr piston alanı ile piston kolu 
kesit alanı (Ar) arasındaki farkı, Fpf ise ana piston ile 
silindir duvarı arasındaki sürtünme kuvvetini ifade 
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etmektedir. Ön ve arka süspansiyonlar için politropik gaz 
denklemi kullanılarak mutlak gaz basınçları 
 

 
 

30F 30F
3F

30F p fpF tF

P V
P

V A z z




   

 (3) 

 

 
 

30R 30R
3R

30R p fpR tR

P V
P

V A z z




   

 (4) 

 
olarak yazılabilir. Bu denklemlerde P3 mutlak gaz 
basıncını, P30 ilk durumdaki mutlak gaz basıncını, V30 ilk 
durumdaki gaz hacmini, κ politropik gaz sabitini, zfp 
hareketli piston konumunu ve zt lastik merkezinin 
konumunu ifade etmektedir. Ön ve arka süspansiyonlar 
için hareketli piston kütlesi hareket denklemi, 
 
  3F Atm 2F p fpfF fp fp fpFP P P A F M g M z       (5) 

  3R Atm 2R p fpfR fp fp fpRP P P A F M g M z       (6) 

 

olarak yazılabilir. Bu denklemlerde PAtm Atmosferik 
basıncı, P2 ikinci bölmedeki yağ basıncını, Ffpf hareketli 
piston ile silindir duvarı arasındaki Coloumb sürtünme 
kuvvetini, Mfp hareketli pistonun kütlesini ve g yerçekimi 
ivmesini ifade etmektedir. İkinci hacimden birinci hacme 
geçen yağ debisi orifis denklemleri kullanılarak, 
 

 2F1F D v 2F 1F 2F 1F

2
Q C A (P) P P sign(P P )  


 (7) 

 2R1R D v 2R 1R 2R 1R

2
Q C A (P) P P sign(P P )  


 (8) 

olarak yazılabilir. Bu denklemlerde Q21 ikinci hacimden 
birinci hacme geçen yağ debisini, CD valf kayıp 
faktörünü, Av(P) üzerindeki basınç farkına göre değişen 
valf açıklık alanını ve ρ yağ yoğunluğunu ifade 
etmektedir. Normal bir orifiste açıklık alanı sabittir ve 
üzerindeki basınç ile değişmemektedir. Fakat sistemin 
performansını artırmak için üzerindeki basınç farkına 
göre değişen alana sahip valf kullanmak bazı avantajlara 
sahiptir. 
 
 

 
 

 
 

Şekil 1. Yunuslama yönünde bağlanmış HP süspansiyon sistemine sahip yarım araç modeli 
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Ön ve arka süspansiyonların birinci hacimlerindeki 
yağ debileri için devamlılık denklemleri, 

 

  2F1F p pF tF 4R1FQ A z z Q     (9) 

  2R1R p pR tR 4F1RQ A z z Q     (10) 

 
olarak yazılır. Benzer şekilde ön ve arka süspansiyonun 
dördüncü bölmesindeki yağ hacimlerinin 
devamlılığından, 
 

  4F1R pr pF tFQ A z z    (11) 

  4R1F pr pR tRQ A z z    (12) 

 
olarak yazılır. Bu denklemlerde Q41 birinci 
süspansiyonun dördüncü hacminden ikinci 
süspansiyonun birinci hacmine ya da ikinci 
süspansiyonun dördüncü hacminden birinci 
süspansiyonun birinci hacmine akan yağ debisini ifade 
etmektedir. Ön ve arka hortumları bağlayan hortumlarda 
yağın akışının laminer olduğu varsayılırsa, dördüncü 
hacimlerdeki yağ basıncı, 
 
  4F1R F 4F 1RQ R P P   (13) 

  4R1F R 4R 1FQ R P P   (14) 

 
denklemlerinden bulunur. Bu denklemlerde, R 

hortumlarda yağın akışı sırasında oluşan kayıp faktörünü 
ifade etmektedir. Laminar bir akışta bu kayıp faktörü [1], 
 

 
4D

R
128 L





 (15) 

 
denklemi ile bulunur. Bu denklemde D hortum iç çapını, 
μ yağ viskositesini ve L hortum uzunluğunu ifade 
etmektedir. En son olarakta ön ve arka süspansiyonun 
ikinci hacimleri için devamlılık denklemlerinden yağ 
debileri, 
 

  2F1F p fpF tFQ A z z      (16) 

  2R1R p fpR tRQ A z z      (17) 

 
olarak yazılır.  

Yukarıda verilen denklemler ile süspansiyon 
kuvvetleri bulunabilir. Süspansiyon kuvvetlerinin 
bulunmasından sonra ise araç gövdesi için hareket 
denklemleri düşey ve yunuslama yönünde sırasıyla 
aşağıda verildiği gibi yazılabilir. 
 
 F RF F Mg Mz     (18) 

 F R DaF bF M I      (19) 

Bu denklemlerde M araç gövdesinin kütlesini, z araç 
gövdesinin konumunu, a ön aks ile ağırlık merkezi 
arasındaki mesafeyi, b arka aks ile ağırlık merkezi 
arasındaki mesafeyi, MD araç üzerine gelen bozucu 
momentleri, I aracın yunuslama yönündeki ataletini, θ ise 
aracın yunuslama açısını göstermektedir. Benzer şekilde 
araç lastikleri içinde hareket denklemleri yazılabilir. Araç 
kütlesi ve süspansiyonlar için küçük genlikli yer 
değiştirmeler varsayımıyla, kinematik denklemler 
aşağıda verildiği gibi yazılabilir. 
 
 pFz z a    (20) 

 pRz z b    (21) 

 
Tüm bu denklemlerden bağlı HP süspansiyon sistemi ile 
donatılmış bir araç yunuslama modeli oluşturulabilir. 
B. HP süspansiyonda kullanılan valfin modellenmesi 

Literatürde bulunan HP süspansiyon çalışmalarında 
sönümleme elemanı olarak orifis kullanılmaktadır. Orifis, 
üzerinden yağ akışının sağlandığı sabit bir alana sahiptir. 
Orifis için sönümleme kuvvet ve hız karakteristiği 
türetildiğinde, kuvvetin hızın karesiyle orantılı olduğu 
görülmektedir. Referans çalışmalarda [1,13,14] da 
belirtildiği gibi, düşük süspansiyon hızlarında kuvvet 
düşük düzeydedir. Yüksek hızlarda ise, kuvvetin artması 
süspansiyonda sertliğe sebep olmakta ve aracın yoldan 
isolasyonunu azaltmaktadır. Bu nedenle eğer aktif veya 
yarı-aktif süspansiyon uygulaması yapılmıyorsa, sabit 
alanlı orifis yerine alanı değişen orifis kullanılması daha 
avantajlı olabilir. Dolayısıyla bu çalışmada, biri sabit 
açıklık alanına ve biri değişken açıklık alanına sahip iki 
farklı orifis kullanılarak valf modeli oluşturulmuştur. 
Oluşturulan valf modeli Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 2. HP süspansiyonda kullanılan sabit ve değişken alanlı valf 

modeli 

 
Şekil 2’de gösterilen valfin matematiksel modeli,  
 

Av(ΔP) 

Av(ΔP)
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P1 P2 
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E v max E
v E max E

max Ev E

v max E v E max E

C v maxC
v C maxC

max Cv C

v maxC v C maxC

P A
A if P P

PA P

A A if P P

P A
A if P P

PA P

A A if P P

       
    
       

    

(22) 

 
olarak elde edilir. Bu denklemlerde “E” ve “C” alt 
simgeleri sırasıyla süspansiyonun uzaması ve sıkışması 
esnasındaki parametre ve değişkenleri belirtmek için 
kullanılmıştır. Bu denklemlerde, ΔP basınç farkını, ΔPmax 
valfte maksimum açıklığa neden olan basınç farkını, 
Avmax maksimum valf açıklık alanını ve Av ise sabit orifis 
açıklık alanını ifade etmektedir. Valfin açıklık alanının 
basınç farkına göre değişimi Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. HP süspansiyonda kullanılan değişken alanlı valf modeli  

 
C. Süspansiyon direngenlik ve sönümleme ifadelerinin 

türetilmesi 
Araç ve süspansiyon modeli türetildikten sonra, bağlı 

HP süspansiyonun düşey öteleme ve yunuslama 
yönlerindeki direngenlik ve sönümleme ifadeleri 
bulunmuştur. Direngenlik karakteristikleri bulunurken ön 
ve arka lastik merkezlerinin yere bağlı olduğu 
varsayılmıştır. Düşey yöndeki süspansiyon direngenliğini 
bulmak için ön ve arka süspansiyonlar ile araç gövdesinin 
düşey yöndeki konumlarının birbirlerine eşit olduğu 
varsayılmıştır. (zpF=zpR=z). Bu durumda süspansiyonun 
düşey yöndeki direngenliği, 
 

 
 F R

dikey

d F F
k

dz


   (22) 

 
ifadesi ile bulunur. Yunuslama yönündeki direngenlik ise 
 

 
 F Rd aF bF

k
d

 
 


 (23) 

 
ifadesinden bulunur. Bu çalışmada yunuslama yönündeki 
süspansiyon direngenlik katsayısı Cao [1]’nun 
çalışmasında kullandığı yöntem kullanılarak 
hesaplanmıştır. Benzer şekilde düşey yöndeki sönümleme 
ifadesini bulmak için ön ve arka süspansiyon hızlarının 

eşit olduğu ve yunuslama yönündeki sönümleme 
ifadesinin bulunması içinde ön ve arka süspansiyon 
hızlarının birbirleriyle aynı büyüklükte ve ters işaretli 
olduğu varsayılmıştır. Bağımsız bir HP süspansiyon 
sistemi fiziksel parametreleri değiştirilmeden bağlı hale 
getirilirse tamamen farklı yeni bir HP süspansiyon 
sistemi elde edilmiş olur. Bu şekilde bağlı ve bağımsız 
süspansiyon sistemlerinin karşılaştırılması farklı iki 
süspansiyon sisteminin karşılaştırmasına eşdeğerdir. İlk 
aşamada düşey yönde benzer direngenlik ve sönümleme 
özelliklerine sahip bağlı ve bağımsız iki farklı 
süspansiyon sisteminin yunuslama yönündeki direngenlik 
ve sönümleme değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. 
Bu amaçla, süspansiyonların fiziksel parametreleri 
değiştirilerek aynı düşey direngenlik değerlerine sahip 
bağlı ve bağımsız süspansiyon sistemleri elde edilmiştir. 
Değişik piston kolu alanlarına sahip bağlı HP 
süspansiyon ile bağımsız HP süspansiyonun yunuslama 
direngenlik değerleri Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4’ten de 
görüleceği gibi düşey yönde eşdeğer direngenliklere 
sahip olan bağlı ve bağımsız süspansiyonlarda, bağlı 
süspansiyonlar bağımsız süspansiyona göre daha yüksek 
yunuslama direngenliğine sahiptir. Ayrıca bağlı 
süspansiyonlarda, piston kolu kesit alanı azaldıkça, 
yunuslama direngenliği artmaktadır. Bu durum 
süspansiyon tasarımcısına serbestlik vermekte ve 
yunuslama direngenliği istenilen düzeye 
ayarlanabilmektedir. 
 

 
Şekil 4. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlar için yunuslama 

direngenlikleri  

 
Benzer şekilde bağlı ve bağımsız HP süspansiyonların 

yunuslama yönündeki sönümleme karakteristiklerini 
karşılaştırmak için düşey yöndeki sönümleme 
karakteristikleri benzer olmalıdır. Bu durum, bağlı ve 
bağımsız HP süspansiyonlarda bulunan orifis ve valf 
açıklıklarını ayarlayarak yapılır. 

Düşey yönde benzer sönümleme karakteristiklerine 
sahip bağlı ve bağımsız HP süspansiyon sistemleri için 
yunuslama yönündeki sönümleme kuvveti Şekil 5’te 
gösterilmiştir. Şekil 5’ten görüleceği gibi düşey yönde 
eşdeğer sönümleme kuvvetine sahip bağlı ve bağımsız 
süspansiyonlarda, yunuslama yönünde bağlı süspansiyon 
bağımsız süspansiyona göre daha fazla sönümleme 
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performansına sahiptir. Ayrıca, bağlı süspansiyonda 
piston kolu alanı artıkça süspansiyon sönümleme kuvveti 
de artmaktadır.  
 

 
Şekil 5. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlar için yunuslama 

yönündeki sönümleme kuvveti 

 
Dolayısıyla, bağlı HP süspansiyonları ile düşey yönde 

benzer direngenlik ve sönümleme özelliklerine sahip, 
yunuslama yönünde ise daha büyük direngenlik ve 
sönümleme özelliklerine sahip süspansiyonlar elde 
edilebilir. Bu durum sonraki bölümlerde açıklanacağı 
gibi, araç gövdesine gelen bozucu kuvvetlere karşı 
önemli performans gösterecektir. 

III. Benzetimler 

Süspansiyon modeli incelendikten sonra süspansiyon 
performansı bilgisayar tabanlı yapılan benzetimler ile 
incelenmiştir. Benzetimlerde, tasarlanan süspansiyonun, 
atış şokunun araç gövdesinde yarattığı bozucu kuvvetler 
ve yoldan araç lastiklerine gelen bozucu girdiler 
kullanılmıştır. 

Atış yeteneğine sahip bir askeri araçta, aracın hareket 
kabiliyeti atış sonrası aracın gösterdiği salınımlara 
bağlıdır. Atış sonrasında araç kısa bir süre içinde en az 
salınmayla denge konumuna geri dönmelidir. Yunuslama 
yönünde aracın atış şoku gibi araç gövdesine etkiyen 
bozucu kuvvetlere karşı en iyi performans göstermesinin 
yolu, aracın büyük bir yunuslama direngenliğine sahip 
olmasıdır. Bağımsız süspansiyonlarda büyük yunuslama 
direngenliğini elde etmenin yolu, direngenliği yüksek 
süspansiyon yaylarının kullanımıdır. Fakat, bu durum 
aracın sürüş konforunu önemli ölçüde azaltmaktadır. 
Diğer bir deyişle, düşey yönde yumuşak, yunuslama 
yönünde ise sert bir süspansiyon en iyi sonucu verecektir. 
Böylece araç hem yüksek sürüş konforuna hem de araç 
gövdesine gelen bozucu kuvvetlere karşı daha iyi bir 
performansa sahip olacaktır. Bağlı HP süspansiyonların 
önemli bir karakteristiği, daha önceki kısımlarda 
anlatıldığı gibi düşey yönde yumuşak, yunuslama 
yönünde ise sert süspansiyon tasarımına olanak 
vermesidir. 

Benzetimde kullanılan araç ve süspansiyon 
parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. 
A. Atış benzetimleri 

Aracın üzerine takılan silahtan kaynaklanan atış şok 
momenti, momentumum korunumundan bulunabilir. 

 

 S

V
M m h

t

    
 (24) 

 
Bu denklemde m merminin kütlesini, V merminin son 
hızı ile ilk hızı arasındaki farkı, Δt merminin son hızına 
ulaşana dek geçen süreyi ve h namlu ekseni ile aracın 
ağırlık merkezi arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. 
Araçta oluşan atış şok momenti Şekil 6’da gösterilmiştir. 
Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlarının atış şokundan 
sonra yunuslama ve düşey yönde gösterdiği tepkiler Şekil 
7-9’da verilmiştir. Şekil 7-9’dan görüleceği gibi, atış 
sonrası araç gövdesine etkiyen şok kuvveti araçta 
salınmaya neden olmaktadır. Bu salınma değeri, bağlı 
süspansiyonlarda bağımsız süspansiyonlara göre oldukça 
azdır. Ayrıca, bağlı HP süspansiyonda piston kolu alanı 
azaldıkça, süspansiyonlar arası etkileşimde artmakta ve 
HP süspansiyon atış şokuna karşı daha iyi bir performans 
göstermektedir. Bu performans yunuslama yönünde 
bağlanan HP süspansiyonların atış yeteneği bulunan 
askeri araçlarda uygulanmasının avantajını 
göstermektedir. 
 

TABLO 2: Araç ve süspansiyon parametreleri 
Sembol-Birim Değer 

M [kg] 3000 
I [kgm2] 5000 
Mt [kg] 150 
a [m] 1.4 
b [m] 1.3 

kt [N/m] 7.165x105 

Fpf [N] 40 
Ffpf [N] 20 
Ap [m

2] 0.007 
Mfp [kg] 1 
V30F [m

3] 0.0019 
V30R [m3] 0.0019 

L [m] 3.5 
D [m] 0.025 
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Şekil 6. Atış şok momenti 

 

 
Şekil 7. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta atış sonrası 

oluşan ön süspansiyon salınması 

 
B. Yoldan gelen bozucu girdilerle yapılan benzetimler 

Bu kısımda bağlı HP süspansiyonların yoldan gelen ve 
araç lastiğine etki eden bozucu yol girdilerine karşı 
tepkisi yapılan benzetimler ile incelenmiştir. 
Benzetimlerde, araç 25 km/sa hızla giderken Şekil 10'da 
gösterilen 5 cm yüksekliğinde bir kasisten geçtiği 
varsayılmıştır. Bağlı ve bağımsız süspansiyonlarda 
oluşan tepkilerin grafikleri Şekil 11-15’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 8. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta atış sonrası 

oluşan arka süspansiyon salınması 

 

 
Şekil 9. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta atış sonrası 

oluşan yunuslama açısı 

 
Şekil 13’te görüldüğü gibi yunuslama açısı, bağlı 

süspansiyonlu araçta bağımsız süspansiyonlu araca göre 
daha büyüktür. Bu durum bağlı süspansiyonların yüksek 
yunuslama direngenliklerine sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde bağlı ve bağımsız HP 
süspansiyonlar, direngenlik ve sönümleme 
karakteristikleri düşey yönde birbirlerine çok yakın 
alınarak tasarlandığı için, bağlı ve bağımsız HP 
süspansiyonla donatılmış araç için düşey ivme tepkileri 
Şekil 14’ten de görüleceği gibi birbirlerine çok yakındır. 
Daha önceki bölümlerde belirlendiği gibi, bağlı HP 
süspansiyonların yunuslama yönünde direngenlik ve 
sönümleme karakteristikleri bağımsız HP 
süspansiyonlara göre yüksektir. Bu nedenle Şekil 15’te 
görüleceği gibi bağlı HP süspansiyon ile donatılmış 
aracın yunuslama ivmeleri, bağımsız HP süspansiyonlu 
araca göre biraz daha yüksektir. Bu durum aracın sürüş 
konforunda belirli bir kayba neden olabilir. 
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Şekil 10. Tümsek yol girdisi 

 

 
Şekil 11. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta yol 
tümseğinden dolayı oluşan ön süspansiyon salınması 

 

 
Şekil 12. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta yol 

tümseğinden dolayı oluşan arka süspansiyon salınması 

 
Şekil 13. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta yol 

tümseğinden dolayı oluşan yunuslama açısı 

 

 
Şekil 14. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta yol 

tümseğinden dolayı oluşan düşey ivme 

 

 
Şekil 15. Bağlı ve bağımsız HP süspansiyonlu araçta yol 

tümseğinden dolayı oluşan yunuslama ivmesi 
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IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada birbirlerine yunuslama yönünde 
bağlanmış HP süspansiyon sistemin, atış yeteneğine 
sahip lastik tekerlekli bir askeri aracın performansına 
etkileri incelenmiştir. Ön ve arka HP süspansiyon 
sistemlerinin birbirlerine bağlanması ile, farklı bir 
süspansiyon karakteristiği ortaya çıkmaktadır. Düşey 
direngenlik ve sönümleme karakteristikleri benzer 
tutulduğunda, bağlı süspansiyonların kullanılması ile 
bağımsız süspansiyonlara göre daha yüksek yunuslama 
direngenlikleri ve sönümlemeleri elde etmek 
mümkündür. Bu özellik bağlı HP süspansiyon ile 
donatılmış araçlarda araç gövdesine gelen bozucu 
girdilere karşı performans iyileştirmesi sağlar. Askeri 
araçlarda oluşan atış şoku araçta ciddi salınmalara neden 
olduğu için, aracın hareket kabiliyetini kısıtlamakta ve 
atış performansını düşürmektedir. Yapılan 
benzetimlerden elde edilen sonuçlara göre, bağlı HP 
süspansiyonlu bir araçta atış şokunun yarattığı salınım, 
aynı düşey direngenliğe sahip bağımsız HP 
süspansiyonlu aracın salınmasına göre oldukça azdır. Bu 
gözlem, atış şokuna karşı aracın hareket performansını 
artırmak için daha karmaşık ve yüksek maliyetli aktif 
süspansiyonlar yerine, göreceli olarak daha basit bağlı 
HP süspansiyon sistemlerinin kullanılabileceğini 
göstermektedir. Diğer taraftan, bağlı HP süspansiyonlu 
araçta yoldan gelen bozucu girdilerin araçta yarattığı 
yunuslama ivmesi bağımsız HP süspansiyonlu araca göre 
biraz daha yüksektir. Bu durum araçta sürüş konforunun 
belirli oranda azalmasına neden olabilir.  
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Özet—Demiryolu ulaşımı iki yüzyılı aşkın bir süredir 

insanoğlunun en temel ulaşım ve taşımacılık 
yöntemlerinden biri olmuştur. Bu temel ulaşım yöntemine 
talebin yüksek olması bu alandaki arzı arttırmakta, 
çalışmaların ve araştırmaların yapılmasını tetikleyerek 
kullanılan teknolojilerin gelişmesini sağlamaktadır. 
Geliştirilen teknolojiler de insanlığın ulaşımı 
kullanmasının temel sebepleri olan en hızlı, en güvenli ve 
en konforlu şekilde bir yerden bir yere gitmelerini 
sağlayacak şekilde ilerlemektedir. Bu üç temel bileşenin 
her biri önemli olmakla beraber mühendislerin bu 
noktadaki temel görevleri de bunların her birinin bir 
diğerinden ödün verilmeden geliştirilmesini sağlamaktır. 
Bu çalışmada İstanbul toplu taşımacılığında kullanılan 
bir raylı taşıttaki yolcu konforu araştırılmıştır. Konforu 
araştırmak amacıyla bir tam vagonun dinamik modeli 
MATLAB-Simulink üzerinde kurulmuş, bir yol girdisine 
karşılık farklı hızlar ve farklı koltuk konumları altında 
yolcu konforu incelenerek, elde edilen sonuçlar 
tartışılmıştır.1 

Anahtar kelimeler: dinamik analiz, konfor, raylı taşıt ulaşımı  

 
Abstract—Railway has been a fundamental method of 

transportation for humankind for over two centuries. 
Increasing demand for this fundamental transportation 
method, increases supply and triggers studies and 
researches to be done to advance technologies regarding 
this topic. New technologies are being developed to 
achieve the fastest, the safest and the most comfortable 
way to transport. As each of these three fundamental 
components is being important, it is the responsibility of 
engineers to advance every one of them without making 
concessions from others. In this study, passenger comfort 
in a railway vehicle wagon was researched which is 
being used for public transportation in Istanbul. 
Toresearch comfort, a dynamic full wagon model was set 
up and simulated in MATLAB-Simulink. Results were 
gathered and discussed for a road input at different 
speeds and at different passenger seat locations. 

Keywords: comfort, dynamic analysis, railway transportation  
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I. Giriş 

Taşıt dinamiğini de içine alan konfor kavramı en genel 
anlamda yolcu ve sürücü için doğru seçilen çevre olarak 
tanımlanabilir [1]. Raylı taşıt sistemlerinde yolcu 
konforunu etkileyen birçok faktör vardır (Şekil.1). 

Araç tekerleğinin ray yüzeyi üzerinde yuvarlanırken, 
ray ve tekerlekte oluşan yapısal titreşimler raylı taşıtlarda 
titreşimlerin ana kaynağını teşkil etmektedir. Alt yapı 
bozuklukları, ray ve tekerlek yüzeylerindeki aşınmalar 
sonucunda zamanla oluşan geometrik bozulmalar, ray 
bağlantı yeri, kaynak noktaları, makas, kruvazman vb. 
kesimlerdeki çarpmalar bu titreşimlerin ana nedenleridir 
[2]. 

Yolcu konforu, titreşimin ivmesinden, aracın bir 
yöndeki hareketinden kaynaklanan değişmelerden, 
gürültüden, sıcaklıktan, görsel uyarıcılardan renkten, 
nemden, havalandırmadan ve aracın iç ve dış perspektif 
yapısından fiziksel konstrüksiyonundan etkilenir. 
 

 
Şekil 1. Sürüş konforunun ve kalitesinin etkileşimi [3-4]. 

 
Taşıt gövdesinin titreşimleri rijit ve esnek olmak üzere 

iki tip moda sahiptir. Düşey sürüş konforunu etkileyen 
rijit cisim modları zıplama (bounce), yalpalama (pitch) ve 
yuvarlanma (roll) hareketleridir. Bu modlar 1 Hz 
civarında düşük frekans aralıklarında ortaya çıkmaktadır. 
Taşıt gövdesine etkiyen kuvvetlere bağlı olarak ortaya 
çıkan esnek modlar gövdenin burulma ve eğilme 
deformasyonlarıdır. Düşey konfor açısından 
incelendiğinde ilk düşey eğilme modu, ilk burulma modu 
ve kesit kaymasından kaynaklanan ilk breating mod tipik 
esnek modlardır. Bu modlar 8 - 15 Hz aralığında yer 
alırlar. Ne kadar yüksek özdeğer frekanslara 
(eigenfrequency) sahip iseler o kadar karmaşık mod 
şekilleri söz konusudur. Taşıt gövdesi ile boji arasındaki 
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rezonansı önleyebilmek için gövdenin mümkün olan en 
düşük eğilme frekansı bojinin zıplama ve ilk eğilme 
modunun özdeğer frekansları ile belirlenir. İnsan vücudu 
ise 4-10 Hz aralığındaki düşey titreşimlere daha 
duyarlıdır. Bu bağlamda iyi sürüş konforunu sağlamak 
için taşıt gövdesinin özdeğer frekanslarının bu aralığa 
girmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır [5]. 

Genel anlamda maruz kalınan titreşimi 
değerlendirmek için kullanılan iki ana standart 
mevcuttur: BS 6841[6] ve ISO 2631-1 [7]. Ancak raylı 
taşıt titreşimleri, diğer alternatif ulaşım sistemlerinden 
farklıdır. Bu farklılıklar: 

1-Frekans aralığı: Enine ve düşey yönde en büyük 
rezonans tepeleri 0.5-2 Hz civarında olup söz konusu 
rezonans frekansları raylı taşıtın süspansiyon 
özelliklerine bağlıdır. 

2- Düşük ivmelenme büyüklükleri: Demiryollarına 
ortaya çıkan ivmelenme büyüklükleri genellikle düşüktür. 
Örneğin ISO 2631-1 değerleri kapsamında ivme değerleri 
bazında bir karşılaştırma yapıldığında, arazi taş ocağı 
vagonu için 1.28 m/s2, otobüs için 0.56 m/s2, kamyon için 
0.50 m/s2, otomobil için 0.39 m/s2, zırhlı araç için 0.85 
m/s2, ve helikopter için 1.08 m/s2 iken raylı taşıt 
koltuğundan alınan ortalama ölçümlerden ivmesi 0.32 
m/s2 olduğu görülmüştür [8]. 

3- İstatistiki özellikler: Raylı taşıt titreşim ölçümleri 
tren hızına, ray kalitesine, kurplardan ve makaslardan 
geçişe bağlı olarak dalgalanma gösterir. Bu değişkenler 
ise ivmelenme verilerinin hesaba katılmasını sağlamak 
amacıyla ilave bir ISO 10056 standardının [9] ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur [10].  Bunun yanında 
literatürde Sperling’s Ride Inde [11], ENV-12999: 1999 
[12] ve UIC 513 [13] gibi farklı standartların kullanıldığı 
da görülmektedir. İsveç yolcu trenlerinde yapılan bir 
çalışmada[14] oturarak seyahat eden yolcuların dizüstü 
bilgisayar kullanımları sırasındaki konforları ISO-2631 
standardı ve Sperling sürüş indeksi kullanılarak 
araştırılmıştır.  

Konfor, yolcuların okuma, yazma, içme, uyuma 
aktiviteleri gibi birçok faktöre bağlı olan yolculuk 
konforu ile ilgili titreşim ivme ölçüm yöntemini ve 
değerlendirme esaslarını belirlediği ISO 2631-1 (1997) 
standardında konforla ilgili belirli limit değerler 
belirlenmemiştir. Bunun yerine titreşim ivme değerlerine 
karşı muhtemel tepkiler belirlenmiştir [1]. 

 
TABLO 1. Titreşim seviyesine göre yolculuk tepkisi [1] 

Titreşim ivme değeri (m/s2) Yolculuk konforu 
<0.315 Konforlu 
0.315-0.63 Çok az konforsuz 
0.5-1.0 Biraz konforsuz 
0.8-1.6 Konforsuz 
1.25-2.5 Çok konforsuz 
>2.0 Aşırı konforsuz 

 
 

Titreşim ölçümünde oturan yolcular için ivmeölçerler 
yolcu koltuğunun altına ya da koltuğun sırt kısmına 

yerleştirilirken, ayakta seyahat eden yolcular için ise taşıt 
zeminine yerleştirilirler. Kullanılacak olan yere, yöne ve 
standarda bağlı olarak her bir ivmeölçer için farklı bir 
sinyal işleme ve düzenleme kullanılır. Söz konusu yer ve 
yön için insan tepkisini modellemek için frekans ağırlıklı 
veriler kullanılır. En çok kullanılan ağırlıklar ise Wk, Wd, 
Wb ve Sperling indeksidir [10]. Ortalama kareler metodu 
(RMS) değeri titreşimlerin değerlendirilmesi için en 
temel olanıdır. Ancak RMS değerine paralel olarak tepe 
değeri de kullanılmaktadır [15]. Bunun yanı sıra ISO 
2631-1’e göre titreşim doz değeri (VDV) ve maksimum 
geçiş titreşim değeri (MTVV)’de kullanılmaktadır. 
Hesaplarda ISO 2631-4 kullanıldığında ise devreye 
istatistiki bir metot girer. 

 Yolcu ve sürücü konforunu belirlemeyi hedefleyen 
Ozturk vd. [2] hafif metro ve tramvay olmak üzere iki 
farkla raylı sistem üzerinde gerçekleştirdikleri ölçümleri 
ISO 2631-4 [16] standardına göre incelenmişlerdir. Hafif 
metro hattında konforun kötü olduğu kesimlerde balast 
tanelerinin kirlenmesi ve yuvarlaklaşması sonucu yol 
kararlılığını sağlama fonksiyonunun azaldığı ve yolculuk 
konforunu olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 
Tramvay hattında ise balast yerine kısmen beton tabaka 
ile birlikte titreşim azaltıcı ped, elastik bağlantı elemanı 
kullanımı ile konforun iyileştirilmesini sağlamışlardır. 

ISO 2631 standartları farklı alanlardaki çalışmalarda 
da değerlendirilmektedir. Güney Afrika madenlerinde 
gerçekleştirilen çalışmada iş makinalarının koltuklarına 
yerleştirilen ivmeölçerler ile madende çalışan işçilerin 
maruz kaldığı titreşimler ISO 2631-1 ve ISO 2631-5 
standartları esas alınarak hesaplanmıştır [17]. 

Bu çalışma, belirtilen ISO 2631-1 standartları 
çerçevesinde, yolcu vagonu modeli gözlemlenecek 
konfor yeterliliği irdelenecektir. Bu amaçla çalışma, 
 0-250 km/h hızlar için ayrı ayrı simüle edilecektir. 
 Koltuğun farklı konumlarına göre konfor şartlarındaki 

değişim irdelenecektir.  
Elde edilecek sonuçlar neticesinde elde edilen bulgular 

çalışma dahilinde paylaşılacak ve belirlenen parametreler 
dahilinde daha konforlu ve daha az maliyetli bir yolcu 
koltuğunun hangi kıstaslar altında tasarlanabileceği 
ortaya konacaktır.  

II. Yöntem ve Materyal 

A. Araç Modeli 
Çalışmada 4 akslı ve 2 bojili bir tren vagonunun tam 

taşıt modeli kurulmuştur. Taşıta ait primer ve sekonder 
pasif süspansiyon elemanları kendi içlerinde özdeştir. 
Vagon kütlesi m1, ön boji kütlesi m2, arka boji kütlesi 
m3, ön bojiye bağlı ön aksın kütlesi m4, ön bojiye bağlı 
arka aksın kütlesi m5, arka bojiye bağlı ön aksın kütlesi 
m6, arka bojiye bağlı arka aksın kütlesi m7 ve koltuk ile 
yolcu kütlesi mK’dir. Buna göre her bir kütlenin düşey 
eksende yaptığı hareket sırasıyla x1, x2, x3, x4, x5, x6, 
x7 ve xK’dir. Vagonun kafa vurma doğrultusundaki 
kütlesel atalet momenti J11, yalpa doğrultusundaki 
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kütlesel atalet momenti J21, ön bojinin kafa vurma 
doğrultusundaki kütlesel atalet momenti J21, yalpa 
doğrultusundaki kütlesel atalet momenti J22, arka bojinin 
kafa vurma doğrultusundaki kütlesel atalet momenti J31, 
yalpa doğrultusundaki kütlesel atalet momenti J32, ön 
bojiye bağlı ön aksın yalpa doğrultusundaki kütlesel 
atalet momenti J4, ön bojiye bağlı arka aksın yalpa 
doğrultusundaki kütlesel atalet momenti J5, arka bojiye 
bağlı ön aksın yalpa doğrultusundaki kütlesel atalet 
momenti J6 ve arka bojiye bağlı arka aksın yalpa 
doğrultusundaki kütlesel atalet momenti J7’dir. Buna 
göre her bir kütlenin yaptığı kafa vurma ve yalpa 
hareketleri sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dir 

 

 
Şekil 2. Vagon tam taşıt modeli 

 

 
Şekil 3. Tren vagon boyutları ve hareket yönleri 

 

Modelde bojiler sekonder süspansiyon sistemiyle 
vagona, akslar ise primer süspansiyon sistemi ile bojilere 
bağlıdır. Bununla beraber aksların uçlarında bulunan 
tekerle ray arasında da bir bağlantı söz konusudur. 
Bozucu giriş olarak sisteme etkiyen yol profilleri xy1, 
xy2, xy3, xy4, xy5, xy6, xy7 ve xy8’dir. 

Vagonun ağırlık merkezi ile sekonder süspansiyon 
sistemleri arasındaki mesafeler L1y1, L1y2, L1x1 ve 
L1x2’dir. Bojilerin ağırlık merkezleri ile primer ve 
sekonder süspansiyon sistemleri arasındaki mesafeler 
L2y1, L2y2, L2x1, L2x2, L3y1, L3y2, L3x1 ve L3x2’dir. 
Aksların ağırlık merkezleri ile primer süspansiyon 
sistemleri arasındaki mesafe L4x1, L4x2, L5x1, L5x2, 
L6x1, L6x2, L7x1 ve L7x2’dir. Yolcu koltuğunun ağırlık 
merkezi ile vagonun ağırlık merkezi arasındaki mesafeler 
LKy ve LKx’tir. 

Sekonder süspansiyon sisteminin yay katsayıları k1, 
k2, k3 ve k4; sönüm katsayıları c1, c2, c3 ve c4’tür. 
Primer süspansiyon sisteminin yay katsayıları k5, k6, k7, 
k8, k9, k10, k11 ve k12; sönüm katsayıları c5, c6, c7, c8, 
c9, c10, c11 ve c12’dir. Vagon tekerlerinin yay 
katsayıları k13, k14i k15, k16, k17, k18, k19 ve k20’dir. 
Yolcu koltuğunun bağlantı elemanlarının yay katsayısı 
k21 ve sönüm katsayısı c21’dir. 

 
B. Standardizasyonun Tanımlanması 

ISO 2631-1 1994 standartları çalışmanın konfor 
araştırmasında kullanılan yöntemi göstermektedir. Bu 
bölümde teknik şartname, çalışmada kullanılan kapsamda 
tarif edilecek, gerekli görülen kısımlar gösterilecektir.  

Şartname, bir insanın sağlık ve konfor, titreşim 
karşısında gösterdiği algı ve kinetosis (taşıt tutması) 
etkileri göz önüne alınarak taşıt ve makinaların uygun 
tasarlanabilmesi için çeşitli kıstaslar ortaya koyan 
standardizasyondur. Standart, buna karşın cihaz 
kullanımındaki performans çıktıları ile 
ilgilenmemektedir.  

Titreşimin insan üzerine etkisi yekvücut titreşim 
olarak ele alınmaktadır. Frekans değerleri için 0.5 Hz ile 
80 Hz arası sağlık, konfor ve algı yönünden etkimekte 
olduğu, 0.1 Hz ile 0.5 Hz arasındaki titreşimin ise 
kinetosise sebep olacağı belirtilmektedir.  

Titreşimin değerlendirilmesinde RMS değerine 
başvurulmaktadır. Bu amaçla,  

 

 
 
Burada aw ağırlıklandırılmış ivme ölçümünü, T ise 

ölçüm zamanını vermektedir. Elde edilen bu değer, daha 
sonra filtrelerden geçirilerek değerlendirmeye alınır. Bu 
filtreler Hl alçak geçiş filtresi, Hh yüksek geçiş filtresi ve 
Htv Dikey yöndeki konfor araştırmalarında kullanılan 
ağırlıklandırma filtresidir. [18] Buna göre,  
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olarak filtreler verilir. Dikey yönde hareketin 
incelenmesinde, kullanılacak filtre 
 

 
 
ifadesi ile elde edilmektedir.  
 
C. Simülasyonun Tanımlanması 
Şekil 4, kurulan simülasyon modelini göstermektedir.  

 
Şekil 4. Tam tren modeli- Konfor araştırma simülasyonu 

 
Simülasyon 3 farklı araştırma konusuna göre 

irdelenecektir. İlk simülasyon grubunda tren modeli 0-
100 km/h hızlar için test edilecektir. Ardından vagon 
içerisindeki konumuna göre konfor parametresindeki 
değişim ortaya konacaktır. Koltuklar arası mesafe 0.75 m 
olarak alınıp, vagonun uzunluğu 30 m, genişliği ise 3 m 
olarak ele alınacaktır.  

III. Sonuçlar 

MATLAB-SIMULINK® kullanılarak yapılan 
simülasyonun sonuçları, ortaya konan aracın gerçek yol 
verileri ile konfor durumunu nasıl değiştireceğini temsili 
olarak görme şansı yakalamaktadır. Kurp sırasında 
meydana gelebilecek konforsuzluklar, dever açısının 
meydana getirdiği etkiler, ivmelenme sırasında 
oluşabilecek konforsuzluklar, yatay konfor koşulları vb. 
başka etmenler çalışma dahilinde incelenmediğinden, 
sonuçların fikir vermek amaçlı etkili olduğu 
unutulmamalıdır.  

Şekil 5 ile hız bağlı olarak konfor parametresinin 
değişimi gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 5. Konfor parametresinin hıza bağlı olarak değişimi 

 
Şekil 5 incelendiğinde görülmektedir ki, konfor 

şartları, hıza göre sürekli değişkenlik gösteren bir 
büyüklüktür. En ciddi konfor problemi 100 km/h hızlarda 
yaşanmaktadır. Özellikle 45-60 km/h incelemeye 
değerdir. Çünkü toplu taşımacılıkta sıklıkla araçların 
seyir hızları bu aralıklarda bulunmaktadır. Aracın 
mümkün mertebe 50-55 km/h hızlarda seyretmesi, 
eniyilenmiş konfor ve seyir performansı için ideal 
olacaktır. Buna karşın yolcu koltuğunun aracın 
içerisindeki konumuna göre konfor parametresi 
incelendiğinde, aracın ortasına doğru ilerledikçe 
konforun artacağı, bojiye yakın bölgede ise daha 
konforsuz koşullara maruz kalacağı düşünülebilir. Şekil 6 
bu durum göz önüne alınarak elde edilmiş konfor 
haritasını bize vermektedir.  

 

 
Şekil 6. Tam vagon modeline ait konfor haritası 

 

(4) 

(5) 
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Şekil 6’da görüldüğü üzere, en konforsuz pozisyonlar 
bojiye yakın konumlarda meydana gelmiştir. Yalpanın 
düşey konfora eksinin o kadar fazla olmadığı, fakat kafa 
vurma hareketinin konforu ciddi anlamda etkidiği 
saptanmıştır. O halde araçlar için yapılacak koltuk 
tasarımlarda en konforsuz alanı göz önüne alarak koltuk 
süspansiyonunun tasarlanması, genel anlamda bütün tren 
için ideal konfor sonucuna varılabilir.  

IV. Tartışma ve Gelecek Çalışmalar 

Araçların konfor şartlarının hız göre değişkenlik 
göstermesi, farklı hızlarda seyredilme potansiyeli olan 
demiryolu araçlarının tasarımında büyük bir zorluk 
çıkarmaktadır. Araçların daha konforlu ve sağlıklı 
olması, taşınan yolcuların, yolculukları esnasında daha az 
yorulmasına, dolasıyla, yolculuklarını tamamlamaları 
ertesinde yapması gereken işlere daha çok ve kolay 
odaklanmasına imkân tanıyacaktır.   

Ayrıca genel konforun maliyetleri yükseltmeden 
tasarlanacak koltuk sistemleri ile iyileştirmek, pazar 
yönünden tasarlanan araçları, rakiplerine göre daha üstün 
tutacak belli başlı artılar kazandıracaktır. Bu durum, her 
zaman canlı kalacak demiryolu taşımacılığında sektörün 
tutunması ve gelişmesi açısından önemlidir.  

Gelecek çalışmalar, tren modeline yatay serbestlik 
derecelerinin eklenmesi ile daha kapsamlı bir araştırma 
için başlangıç teşkil edecektir. Ayrıca, kurulan modelin 
durum uzay modeli ile kurulması, modern kontrol 
yöntemlerinin araçlara uygulanabilmesini mümkün 
kılmakta, bu da farklı tip kontrolcü uygulamaları için 
açık kapı bırakmaktadır.  
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TABLO 2. 18 serbestlik dereceli raylı taşıt modelinin parametreleri 
18 serbestlik dereceli tam raylı taşıt modelinin parametreleri 
Kutle 
parametreleri 

Katilik 
parametreleri 

Sonum 
parametreleri 

Diger 
parametreler 

m1=45000 kg 
m2=2200 kg 
m3=2200 kg 
m4=1900 kg 
m5=1900 kg 
m6=1900 kg 
m7=1900 kg 
mK=80 kg 
J11=231200 kgm2 
J12=2850 kgm2 
J21=2200 kgm2  
J22=1000 kgm2 
J31=2200 kgm2  
J32=1000 kgm2 
J4=550 kgm2 
J5=550 kgm2 
J6=550 kgm2 
J7=550 kgm2 

k1=800000 N/m 
k2=800000 N/m 
k3=800000 N/m  
k4=800000 N/m 
k5=2130000 N/m 
k6=2130000 N/m 
k7=2130000 N/m 
k8=2130000 N/m 
k9=2130000 N/m  
k10=2130000 N/m 
k11=2130000 N/m  
k12=2130000 N/m 
k13=14209023.56 N/m 
k14=14209023.56 N/m 
k15=14209023.56 N/m 
k16=14209023.56 N/m 
k17=14209023.56 N/m 
k18=14209023.56 N/m 
k19=14209023.56 N/m 
k20=14209023.56 N/m 
k21=31000 N/m 

c1=217400 Ns/m 
c2=217400 Ns/m 
c3=217400 Ns/m 
c4=217400 Ns/m 
c5=120000 Ns/m 
c6=120000 Ns/m 
c7=120000 Ns/m 
c8=120000 Ns/m 
c9=120000 Ns/m 
c10=120000 Ns/m 
c11=120000 Ns/m 
c12=120000 Ns/m 
c21=830 Ns/m 
 

V=60 km/h 
L1y1=12.25 m 
L1y2=12.25 m 
L1x1=0.7175 m 
L1x2=0.7175 m 
L2y1=1.25 m 
L2y2=1.25 m 
L2x1=0.7175 m 
L2x2=0.7175 m 
L3y1=1.25 m 
L3y2=1.25 m 
L3x1=0.7175 m 
L3x2=0.7175 m 
L4x1=0.7175 m 
L4x2=0.7175 m 
L5x1=0.7175 m 
L5x2=0.7175 m 
L6x1=0.7175 m 
L6x2=0.7175 m 
L7x1=0.7175 m 
L7x2=0.7175 m 
LKy=5 m 
LKx=0.75 m 
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Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin 
Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi 
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Özet—Bu çalışmada altı serbestlik dereceli yarım 
araç modeli olarak çalışılan araçta, köprü gibi esnek bir 
yolun pürüzlülüğü ve aracın lastik sertliğinin yolcu 
konforu üzerine etkisi araştırılmıştır. Yol pürüzlülüğü,yol 
asfalt kalitesi ISO-8608 yol standardı indeksleri 
kullanılarak, modelde temsil edilmiştir.Farklı yol 
sınıflarında araç tekerlek, süspansiyon sistemi, araç 
gövdesi ve yolcu koltuğunun ivmelenmeleri ve yer 
değiştirmeleri analiz edilmiştir.Ayrıca farklı araç 
hızlarında yol pürüzlülüğününkonfor üzerindeki etkisi de 
çalışmada sunulmuştur. Aracın dinamik modeli ön, arka 
araç tekerlekleri, süspansiyon sistemi, araç gövdesi ile 
şoför ve yolcu koltuklarından oluşmaktadır. Araç ve 
üzerinde bulunduğu esnek sisteminbütünleşik hareket 
denklemi esnek sistem olan köprü ile aracın hareket 
denklemlerinin bütünleştirilmesiile elde edilmiştir.  

 
Anahtar kelimeler: Yarım Araç Modeli, Yol Pürüzlülüğü, ISO-8608,  

Yolcu Konforu, Lastik sertliği 

 
Abstract—In this study, in a six DOF half car model 

vehicle, the effect of a flexible bridge with a rough road 
on passenger comfort has been investigateddepending on 
the tire stiffness.In the model, the road roughnesswas 
represented using the parameters of asphalt surface 
quality standard, ISO-8608. For different classes of 
roadsthe acceleration and displacements of the tires, 
suspension system, vehicle body and the passenger seat 
were analysed. In addition, for different vehicle 
velocitiesthe effect of road roughness on the comfort are 
presented in the study. Dynamic model of the vehicle is 
composed of front and rear wheels, suspension system, 
driver and passenger seatsand the vehicle body. Coupled 
equations of motion of the flexible system and the vehicle 
were obtained by combining the equations of motion of 
the vehicle and flexible bridge system. 

 
Keywords: Half Vehicle Model, Road Roughness, ISO-8608, 

Passenger Comfort, Tire Stiffness 

I.Giriş 

Hareketli yükler ile yapıların dinamik 
etkileşimimühendislikte önemli bir konu olarak 
literatürde yerini almıştır. 
__________________________ 
 
* iesen@karabuk.edu.tr 
† makoc@sakarya.edu.tr 

Değişik hareketli yük problemlerinin analitik 
çözümlerinin verildiği kitap [1,2] bu alanda önemli bir 
çalışmadır. Basit mesnetli bir kiriş üzerinde sabit hızla 
ilerleyen kütle için sönümleme kuvvetlerinin ihmal 
edilerek yapılan bir takım basitleştirmeler ile elde edilen 
analitik çözümlerin yer aldığı çalışmalar [3-5]’de yer 
almaktadır. Değişken ilerleme hızına sahip hareketli yük 
yapı dinamiği açısından önemli olup [6-9] farklı türdeki 
kirişlerin ivmelenen kütle etkisi altındaki dinamik 
davranışını araştırmışlardır. Köprü kirişi üzerinde sabit 
veya değişken hız ile ilerleyen hareketli kütlenin atalet 
etkisi köprü dinamiği, demiryolu tasarımı ve diğer 
yüksek hızla yapılan işlemleri için halen günümüzde 
önemli bir araştırma konusu olmakta olup [10,11] bu 
alanda yapılmış önemli çalışmalardır. Hareketli kütleyi 
tüm sistemin sonlu elemanlar modelinde hareketli bir 
sonlu eleman olarak modelleyip böylece atalet ve 
sönümleme etkilerini ihmal etmeden çözüme giden bazı 
araştırmacıların yapmış oldukları sonlu elemanlar metodu 
yaklaşımlarını verildiği çalışmalar  [12-14]’ de 
bulunabilir.Hareketli kütle problemleri savunma 
sanayinde de oldukça uygulama alanı bulmuş, namlu 
içinde yüksek hız ile ilerleyen mermi çekirdeğinin atalet, 
Coriolis ve centripetal etkilerinin tamamı hesaba 
katılarak mermi çekirdeği ve namlu etkileşiminden 
kaynaklı namlu ucu yer değiştirmelerin belirlendiği sonlu 
elemanlar çalışmaları [15-17]’da yer verilmiştir. 
Konunun temel uygulama alanlarından bir diğeri olan 
araç köprü etkileşimi problemleri özellikle ağır yük 
kamyonları, yüksek hızlı trenlerin yaygınlaşması ile 
beraber bu konu üzerine yapılan araştırmalar son otuz 
yılda oldukça artmıştır [18]. Bu araştırımalar genel olarak 
dokuz kategoriye ayrılmıştır. Bunlar süspansiyon 
sisteminin etkisi, yol yüzey pürüzlülüğü etkisi, köprü 
uzunluğu, köprü üzerinde hareket halindeki araç 
frenlenmesi, araç ağırlığı, araç hızı, köprü sönümlemesi, 
köprü birim uzunluğu kütlesi, araç ivmelenmesi etkisidir 
[19]. Araç köprü etkileşimi üzerine ilk çalışmalar basit 
mesnetli kiriş üzerinde sabit hız ile ilerleyen 
yoğunlaştırılmış kuvvet modelleri olmuştur [1].Hareketli 
yük probleminin önemli uygulama alanından biri olan 
tren ve ray etkileşimi problemini sonlu elemanlar 
adaptasyonu ile yapılan birçok çalışma vardır. Örneğin 
Lou P. [20] Euler-Bernoulli kirişine göre modellediği 
köprü üzerinde iki akslı ve 4 serbestlik dereceli araç 
modelinin sonlu elemanlar modelini hazırladı. Tren ray 
etkileşimini sonlu elemanlar yöntemi ile nümerik 
çözümlerin elde edildiği diğer çalışmalar referans [21-
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23]’de verilmiştir.Araç hızlarının giderek artması sürüş 
konforu kavramının önem kazanmasına neden olmuştur. 
Esnek yapılar üzerindeki araç dinamiği ile ilgili özellikle 
yolcu konforu açısından [18] değerli bir çalışmadır. Bu 
alanda araştırılan diğer bir konu yol yüzeyi 
pürüzlülüğünün etkisi üzerine olmuştur. Örneğin [24] 
köprü yolu pürüzlülüğünü zahmetli ve masraflı ölçüm 
yöntemleri kullanmadan farklı sınıf yol asfalt kaliteleri 
için geliştirdiği nümerik yöntemleri kullanarak yol 
pürüzlülüğünün araç dinamik cevabına etkisini 
incelemiştir. Bir off-road aracının farklı hız ve yol 
profilleri için süspansiyon sistemine ait yay ve sönüm 
elemanının ayarladığı çalışma [25]’de verilmiştir. Köprü 
kirişinin çok mesnetli Euler-Bernoulli kirişi olarak 
modellenip, aracın frenleme etkisinin araştırıldığı 
çalışmada yol profiline ait PSD fonksiyonu elde edilmesi 
detaylı bir şekilde anlatılmıştır [26]. 
 

Genel çerçevesi itibariyle hareketli kütle problemleri 
karmaşıktırlar. Bunun nedeni sistem eşitlikleri yapısal 
sistemin sınır şartları, hareketli yükün kütlesi, hareket 
hızı gibi pek çok parametreden etkilenerek lineer 
değildir. Özellikle kütlenin yer değiştirmesinden dolayı 
sistemin karakteristik titreşim frekansları değişmektedir. 
Diğer kütle problemlerine göre çok serbestlik dereceli 
araç modellerinin çözümü biraz daha karmaşık olup, bu 
çalışmada altı serbestlik dereceli bir yarım araç 
modelinin esnek bir köprü ile etkileşimi modellenmiştir. 
Bunun yanında araç-yolcu etkileşiminden yolcu konforu 
parametresi yol yüzeyinin sahip olduğu yüzey pürüzlülük 
değerlerinden yararlanılarak farklı sınıf asfalt kaliteleri 
için araç üzerinde oluşan ivmelenmeler ve yer 
değiştirmeler esnek yapının titreşimide göz önünde 
bulundurularak geniş çerçevede sunulmuştur.  

 

II. Teori 

 
A. Araç köprü bütünleşik denklemlerinin elde edilmesi 

 
Araç köprü etkileşiminden meydana gelen salınımların 

yolcu konforu üzerine olan etkisini incelemek için Şekil 
1’de verilen 6 serbestlik dereceli şematik yarım araç 
modeli ve üzerinde bulunduğu köprü sistemi 
incelenmiştir. Araç modeli, araç gövdesi, sönümlemeli 
tekerlekler, süspansiyon sistemi ve esnek ve sönümlemeli 
yolcu koltuklarından oluşmaktadır. Şekil 1’de verilen 
modelde kt1, kt2, k1, k2, ky1, ky2 sırasıyla ön tekerleğin, arka 
tekerleğin, ön süspansiyon yayının, arka süspansiyon 
yayının, şoför koltuğu yayı ve yolcu koltuğu yayı 
direngenliklerini temsil eder. Semboller ct1, ct2, c1, c2, cy1, 
cy2ise yine sırasıyla ön teker, arka teker, ön süspansiyon, 
arka süspansiyon, şoför koltuğu ve yolcu koltuğu sönüm 
katsayılarıdır. Yine mt1, mt2, ma, my1, my2 sırasıyla ön 
tekerleğin, arka tekerleğin, araç gövdesinin şoförün ve 
yolcunun kütleleridir. Ayrıca burada süspansiyon 
sisteminin kütleleri araç gövdesine ilave edilmiştir. 
Parametreler yt1, yt2, yg, yy1, yy2 sırasıyla ön tekerleğin, 
arka tekerleğin, araç gövdesinin, şoför koltuğunun ve 
yolcu koltuğunun y eksenindeki yer değiştirmeleridir. 
Köprünün dikey yer değiştirmesi y(x, t),  kirişin uzunluğu 
boyunca üzerindeki herhangi bir x noktasının t 
zamanında kirişin sol destek ucundan referans alınan 
noktaya göre kirişin çökmesidir. Bunun yanında r(x) 
fonksiyonu köprü zemini üzerinde pürüzlülüğü ifade 
etmekte olup sonraki bölümlerde detaylı bir şekilde 
açıklanacaktır. 
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Şekil. 1. Altı serbestlik dereceli araç-köprü etkileşim modeli. 

 

Bütün bu kabuller ile Şekil 1’de ifade edilen araç-
köprü-yolcu etkileşimi sistemi için kinetik enerji ifadesi 
aşağıdaki gibi yazılır: 
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Burada,  (kg/m)ifadesi köprü kirişinin birim 

uzunluğunun kütlesini temsil etmektedir. Aynı sistem 
için potansiyel enerji ifadesi ise şu şekilde ifade edilir:  

 

2

0

2
1 1 1

2
2 2 2

2
1 1 1

2
2 2 2

2
1 1 1 1

1
[ ( , ) ]

2

       [ ( ) ( ) ( )]

       + [ ( ) ( ) ( )]

      [ ( ) ( ) ( )]

       + [ ( ) ( ) ( )]

      [ ( ) ( ( ), )] ( , ( ))

   

L

p

y a y

y a y

a t

a t

t t

E EI y x t dx

k y t d t y t

k y t d t y t

k y t b t y t

k y t b t y t

k y t y t t H x t









 

  


  

 

  

 

 



2
2 2 2 2   + [ ( ) ( ( ), )] ( , ( )) ,t tk y t y t t H x t 

  (2) 

 
Yine denklem (2) ile verilen ifade içinde EI köprü 

kirişinin rijitliği, H(x) Heaviside şekil fonksiyonlarını 
temsil eder. Ön ve arka tekerleklerin köprü kirişi 
üzerindeki temas noktaları aşağıdaki gibi ifade edilir. 

 

1 1 2 2( ) ( ) ,      ( ) ( ) , t u t b t u t b         (3) 

 
Şekil 1’de verilen sistem için hareket denklemi virtüel 

işler prensibi, Hamilton prensibi, D’Alembert prensibi 
gibi yaklaşımlar kullanılabilir. Bu çalışmada ise araç 
köprü bütünleşik sistemine ait kinetik ve potansiyel enerji 
eşitliklerini kullanılarak elde edilen Langrange 
denklemleri ile birlikte mod açılım yöntemi 
kullanılmıştır. Kiriş üzerindeki herhangi x noktasının t 
zamanında çökme y(x,t) için Galerkin ifadesi; 
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Burada qi kiriş elemanındaki çökmeyi temsil eden 

genelleştirilmiş koordinat olup, i   ise köprü kirişinin 

sınır koşulları ile birlikte elde edilen salınım şeklidir. Bu 
salınım şekilleri arasındaki ortoganallik şartları ise 
denklem (6)’ da olduğu gibi ifade edilir. 
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Denklem (6) ile verilen ifade içinde ij  terimi 

(i,j=1,2,…,n) olmak üzere kroneker deltayı temsil eder. 
Aracın köprü ile temas halindeki aks yükü zamana bağlı 
olarak Heaviside fonksiyonları ile beraber aşağıdaki gibi 
ifade edilir: 

 

1 1 2 2( , ) ( ( ( ))) ( ( ( ))),g g gf x t f H x t f H x t      (7) 

 
Burada fg1 ve fg2 araç parametrelerinden elde edilir ve 

[27]’de verilmiştir. Araç köprü bütünleşik sistemi için 
Rayleig’in sönümleme fonksiyonu aynı çalışmada yer 
almaktadır.Sisteme ait Langrange ifadesi potansiyel 
enerji ile kinetik enerjinin farkına eşittir. Bu durumda altı 
adet bağımsız koordinata göre Langrange ifadesi yeniden 
düzenlenirse; 
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(8) 

 
Durum değişkenleri vektör formunda aşağıdaki gibi 

yazılır: 
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Denklem (6) ile verilen ortoganallik şartı ile kiriş 

çökmesi için ifade edilen Galerkin yaklaşımı (denklem 
(3)) kullanılarak Şekil 1’de verilen 6 serbestlik dereceli 
araç-köprü –yolcu etkileşimi modelinin hareket denklemi 
elde edilir. Bu durumda şoför koltuğu için hareket 
denklemleri sırasıyla aşağıdaki gibi yazılır: 
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    (11) 

 
Denklem (11)’de verilen ifadeler ile birlikte diğer 

koordinatlara ait hareket denklemleri aşağıda belirtildiği 
gibi durum uzay formunda yazılırsa; 

 
( ) ( ) ( ) ( ),x t A t x t f t          (12) 

Denklem (12) ile verilen ifade için gerekli matrisler ve 
bu matrislere ait parametreler[27]’de bulunabilir. 

 
B. Yol pürüzlülük modeli 

 
Yol pürüzlülük profili ISO-8608 (International 

Organization for Standardization ) [25] standartlarına 

göre Power Spectral Density (PSD) fonksiyonunun yer 
değiştirme cinsinden, farklı yol sınıfları için oluşturulan 
ve Tablo 1’de verilen [28] yol indeksleri dikkate alınarak 
MATLAB ortamında simule edilmiştir. ISO her ayrı sınıf 
yol için, o yol profine ait PSD değerini kullanarak sekiz 
ayrı asfalt yol kalitesi sınıfı(A,B,C,D,E,F,G,H) 
önermiştir.Burada A sınıfı en iyi yolu H ise yol 
pürüzlülüğü açısından en kötü yolu temsil etmektedir. Bu 
çalışmada sadece ilk üç sınıf değerlendirilmiştir. 

 
 Gd(n0) (10-6 m3) 

Alt limit Üst limit 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

- 
32 

128 
512 

2048 
8192 
32768 

131072 

32 
128 
512 
2048 
8192 
32768 

131072 
- 

no=0.1 devir/m 

 
TABLO 1. ISO-8608 standartlarına göre Gd(n0) değerleri [28] 

 
ISO-8608 standartlarına göre yol yüzeyi pürüzlülüğü, 

PSD fonksiyonunun hızı ve yer değiştirmesi arasındaki 
ilişkiyi tanımlayan bir formül ile araç hızı ile 
ilişkilendirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğünün PSD yer 
değiştirme fonksiyonu en genel hali denklem (13) ile 
ifade edilir. 

0 0
0

(n) (n )   (n 0.1)
a

n
G G

d d n

-æ ö÷ç ÷= =ç ÷ç ÷çè ø
    (13) 

 
Burada n0 referans alınan boyutsal frekans değeri olup, 

bu değer 0,1 (devir/metre) alınır. a değeri ise PSD 
fonksiyonunun üssüdür ve bu değer sabit hız ile hareket 
eden bir araç için 2 olarak alınır. nboyutsal frekanstır, 
birimi (devir/s). Gd(n0) ISO 8608 yol sınıfı standartlarına 
göre Tablo 1 ile verilen değerlere göre belirlenir. 

 
Yol yüzeyi pürüzlülük fonksiyonu r(x),zaman 

bölgesinde denklem (13) ifadesine ters fourier dönüşümü 
uygulanarak denklem (14) olarak elde edilir. 

 

1

(x) 4 (n ) cos(2 n x )
N

d i i i
i

r G n p q
=

= D +å   (14) 

Denklem (14) içinde 
i
q  0 ile 2p   arasında düzgün 

dağılıma sahip rastgele belirlenmiş faz açılarıdır. Yine 
aynı denklem içinde nD  frekans artırımı olarak 
adlandırılır ve max min( ) /n n n ND = - ile hesaplanır. 

Burada N,nmax ile nmin arasında toplam frekans adım 
sayısıdır. ni frekans ifadesi min ( 1)in n n i= +D -
interpolasyon ifadesi ile hesaplanır.Tablo 2 (Ek 
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Açıklamalar A.)’de pürüzlülük fonksiyonuna ait 
MATLAB programında elde edilmesindekullanılan 
algoritma verilmiştir. Burada V,t0,tson, tD ,ifadeleri 
sırasıyla araç sabit hızı, başlangıç zamanı, analiz için bitiş 
zamanı ve integrasyon adımıdır. 

III. Nümerik Analiz 

Nümerik uygulama için Şekil 1’de verilen Euler-
Bernoulli kirişi olarak modellenebilen basit mesnetli kiriş 
üzerinde kirişin sol tarafından sağ tarafına doğru sabit 
hızla ilerleyen altı serbestlik dereceli araç modeli ele 
alınmıştır. Köprü ve araç parametreleri rastgele seçilmiş 
olup sayısal değerleri Ek Açıklamalar B’de Tablo 3,4 
içinde sunulmuştur. 

 
Nümerik analize başlamadan önce köprü orta noktası 

çökmesi için hesaba katılacak mod sayısı belirlendi. 
Hareket halindeki aracın etkisi altındaki köprünün 
dinamik cevabı düşük seviyedeki temel titreşim modları 
etkisi altında bulunduğu için, bu çalışmada köprü 
kirişinin ilk dört modu hesaba katıldı. Ayrıca çalışmada 
esas ilgiyi araç dinamiği oluşturduğundan analiz kolaylığı 
açısından böyle bir yola başvurulmuştur. Fakat farklı 
araştırmacılar yukarıda bahsedilen teoriden yararlanılarak 
köprü dinamiği açısından daha gerçekçi sonuçlar elde 
etmek isterse bu durumda daha yüksek mod sayısı alarak 
köprü dinamiği konusunda daha gerçekçi sonuçlar elde 
edebilir.Her ne kadar araç-köprü etkileşimi birbirinden 
etkilenen bütünleşik ( coupled ) etkileşim özelliği 
gösterse de bu çalışmada köprü dinamik cevabına ver 
verilmeyerek çalışma makine mühendisliği disiplininin 
temel araştırma konusu olan araç dinamiği ve yolcu 
konforu üzerine yoğunlaştırılmıştır. 

 
A. Araç hızı V=25 m/s ve üç farklı yol sınıfı 

karşılaştırması 
 
Şekil 2’de sabit 25 m/s hız ile köprü üzerinden geçen 

araç için üç farklı yol asfalt kalitesinde araç ön tekerleği 
ivmelenmesine yer verilmiştir. Burada n0=0.1, A: 
Gd(n0)=32 x 10-6 m3, B: Gd(n0)=128 x 10-6 m3, C: 
Gd(n0)=512 x 10-6 m3,nmax=5, nmin=4, N=4, alarak yol 
yüzeyine ait pürüzlülük fonksiyonu üç ayrı yol sınıfı için 
hesaplanmıştır. Ön tekerleğin ivmelenmesine ait RMS 
değerleri A sınıfı için 1(t)

A
RMS y =0.0079m/s2, B sınıfı 

için 1(t)
B

RMS y =0.010m/s2, C sınıfı için ise

1(t)
C

RMS y =0.0175 m/s2 olarak belirlenmiştir. ISO-

2631 standartlarına göre eğer yolcu üzerine gelen 
ivmelerin ağırlıklı RMS değerleri 0.315 m/s2 üzerindebir 
değerolursa bu durum yolcu açısından oldukça rahatsız 
edici etkilere yol açmaktadır [28]. Araç tekerleklerinde 
meydana gelen bu üç sınıfa ait ivmelenme değerleri yolcu 
koltuğunda sönümlemelerden dolayı daha az olacağı 

düşünülürse yolcular için bu hız değerinde herhangi bir 
rahatsız edici etkinin oluşmayacağı açıktır. 

 
Şekil. 2. Araç hızı 25 m/s için üç farklı yol sınıflarında araç ön 

tekerlek ivmelenmeleri 
 

Şekil 3’de ise araç gövde ivmelenme değerleri 
gösterilmiştir. Araç gövdesine ait ivmelenmeler A sınıfı 

için (t)g A
RMS y =0.0078m/s2, Bsınıfı için (t)g B

RMS y

=0.0079m/s2, C sınıfı için ise (t)g C
RMS y =0.008 

m/s2olarak belirlenmiştir. Bu değerler ön tekerlek 
ivmelenmelerinden oldukça düşük olduğu görülmektedir. 
Çünkü tekerlekler ile araç gövdesi arasında 
konumlandırılan araç ön ve arka süspansiyon sistemine 
ait amortisör elemanları (c1, c2) bir miktar enerjiyi 
absorbe etmiştir. 

 

 
Şekil. 3. Araç hızı 25 m/s için araç gövde ivmelenme değerleri 

 
B. A sınıfı yol ve üç farklı araç hızı 

 
Şekil 4’de daha önceki analizde belirlenen yol 

pürüzlülüğü parametreleri kullanılarak üç farklı araç hızı 
ile ( 25 m/s, 29 m/s, 33 m/s) A sınıfı yol asfalt kalitesi ön 
tekerlek ve araç gövdesi ivmelenmesi cinsinden 
incelenmiştir. 
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Şekil. 4. A sınıfı asfalt kalitesi için üç farklı hızda ön tekerlek 

ivmelenmeleri 

 
Burada ön tekerlek ivmelenmesi için araç hızı 25 m/s

1 25
(t)

A

tRMS y =0.0079m/s2, araç hızı 29m/s, 

1 29
(t)

A

tRMS y =0.0077m/s2, araç hızı 33 m/s 1 33
(t)

A

tRMS y
=0.0072 m/s2 olarak belirlenmiştir. Şekil 5’de ise araç 
gövdesi ivmelenmeleri verilmiştir. Yine burada 

25
(t)

A

gRMS y =0.0078m/s2, 
29

(t)
A

gRMS y =0.0094m/s2, 

33
(t)

A

gRMS y =0.0097m/s2.Elde edilen RMS ivmelenme 

değerlerinden görüldüğü gibi bu değerlerin yolcu konforu 
açısından ciddi rahatsız edici etkisi bulunmamaktadır. 

 

 
Şekil. 5. A sınıfı asfalt kalitesi için araç gövdesi ivmelenmeleri 

 
C. B sınıfı yol ve üç farklı araç hızı 

 
Şekil 6’de aynı analiz B sınıfı yol için yapılarak ön 

tekerlek ivmelenmelerine ait farklı hızlardaki 
RMSdeğerleri sırasıyla 25 m/s, 29 m/s ve 33 m/s için 
0.0106m/s2, 0.0081m/s2, 0.0075 m/s2 olarak belirlendi. 
Şekil 7’de araç gövdesine ait ivme değerlerinin RMS 
değerleri ise0,0079m/s2, 0.0094m/s2, 0.0097 m/s2 olarak 
elde edildi. 

 

 
Şekil. 6. B sınıfı asfalt kalitesi için ön tekerlek ivmelenmeleri 

 

 
Şekil. 7. B sınıfı asfalt kalitesi için araç gövde ivmelenmeleri 

 
D. C sınıfı yol ve üç farklı araç hızı 

 
Şekil 8’de aynı analiz C sınıfı yol için yapılarak ön 

tekerlek ivmelenmelerine ait farklı hızlardaki RMS 
değerleri sırasıyla 25 m/s, 29 m/s ve 33 m/s için 
0.0175m/s2, 0.0097m/s2, 0.0084 m/s2 olarak belirlendi. 
Şekil 9’da araç gövdesine ait ivme değerlerinin RMS 
değerleri ise 0.0079m/s2, 0.0094m/s2, 0.0097 m/s2 olarak 
elde edildi.  

 

 
Şekil. 8. C sınıfı asfalt kalitesi için ön tekerlek ivmelenmeleri 
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Şekil. 9. C sınıfı asfalt kalitesi için araç gövde ivmelenmeleri 

 
E. Araç lastik sertliği etkisinin incelenmesi 
 

Bu kısımda araç ön ve arka tekerlek direngenlik 
ifadeleri ( kt1, kt2) birbirine eşit alınarak, sistem eşitlikleri 
farklı lastik sertlikleri ve farklı yol sınıfları için çözülerek 
araç ivmelenmeleri açısından değerlendirilmiştir. Araç 
hızı 25 m/s, aracın süspansiyon ve gövde parametreleri 
ile köprü parametreleri Ek Açıklamalar B’de verildiği 
gibi alınmıştır.Şekil 10’da araç gövde ivmelenmesi ile 
lastik sertliği ilişkisi üç farklı yol sınıfında RMS değeri 
olarak verilirken,11 ve12’de sırasıyla ön tekerlek ve şoför 
koltuğu için bu grafiklersunulmuştur. Araç lastik 
sertliğinin artması gövde ivmelenmeleri ile şoför koltuğu 
ivmelerini azaltıcı yönde etki gösterirken (Şekil 10,12) 
araç ön tekerlek ivmelenmesinin artmasına neden olduğu 
görülmektedir (Şekil 11). Ön süspansiyon sisteminde 
oluşan bu ivme artışı süspansiyon sistemini oluşturan 
elemanlar üzerine daha büyük genlikte dinamik kuvvet 
oluşmasına neden olarak bu elemanların yorulma 
ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. 

 
Şekil. 10. Farklı lastik sertliklerinde araç gövde ivmelenmesi RMS 

değerleri 

 
Şekil. 11. Farklı lastik sertliklerinde ön tekerlek ivmelenmesi RMS 

 

 
Şekil. 12. Farklı lastik sertliklerinde şoför koltuğu ivmelenmesi 

RMS değerleri 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada altı serbestlik dereceli yarım araç 
modeli ile köprü gibi esnek bir yapı arasındaki etkileşim 
köprü ile tekerlek temas noktalarındaki yol pürüzlülüğü 
de hesaba katılarak incelendi. Sonuç olarak aynı araç hızı 
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sınıfı yol için ön tekerlek ve araç gövde ivmelenmelerinin 
en düşük olduğu (Şekil 2,3), C sınıfı yol için ise en 
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değiştirmeleri içinde geçerli olup ön tekerlek ve araç 
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gövde ivmelenmelerinin iseazaldığısaptanmıştır (Şekil 
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incelendiğinde benzer olduğu görülmüş fakat RMS 

0 2 4 6 8 10
-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

Zaman (s)

A
ra

ç 
gö

vd
e 

iv
m

el
en

m
es

i 
(m

/s2 )

C sınıfı yol farklı araç hızları için

 

 

V=25 m/s
V=29 m/s
V=33 m/s

4 6 8 10 12 14

x 10
4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2
x 10

-3

K
t1

=K
t2

  (N/m)

R
M

S 
| d

2  (
 y

g(t
) 

) 
/ d

t2  | 
 (

m
/s

2 )

Araç hızı 25 m/s 

 

 

Pürüzlülük yok
A sınıfı
B sınıfı
C sınıfı

4 6 8 10 12 14

x 10
4

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

K
t1

=K
t2

  N/m

R
M

S 
| d

2  (
y t1

(t
) 

)/
dt

2  | 
(m

/s
2 )

Araç hızı 25 m/s

 

 

Pürüzlülük yok
A sınıfı
B sınıfı
C sınıfı

4 6 8 10 12 14

x 10
4

8.6

8.8

9

9.2

9.4

9.6

9.8

10

10.2

10.4

10.6
x 10

-3

K
t1

=K
t2

 N/m

R
M

S 
| d

2 y y1
(t

)/
dt

2  | 
(m

/s2 )
Araç hızı 25 m/s

 

 

Pürüzlülük yok
A sınıfı
B sınıfı
C sınıfı

510



UluslararasıKatılımlı 17. MakinaTeorisiSempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015  

   
 

değerlerin A kalitesindeki yol için oldukça fazla olduğu 
göstermiştir (Şekil 6-9). Fakat yine de yolcu için 
rahatsızlık oluşturacak bir değere ulaşmadığı elde edilen 
verilerden görülmektedir. Son olarak farklı lastik 
sertliklerinin araç tekerlek, gövde ve şoför koltuğu 
ivmelenmeleri üzerine etkisi detaylı bir şekilde 
irdelenmiştir. Araç lastik sertliğinin artması ön tekerlek 
ivmelenmelerini artırmış bunun yanında araç gövde 
ivmelenmeleri ile şoför koltuğu ivmelenmelerini 
azaltmıştır (Şekil 10-12). Bu durum sistemin lineer 
olmayan özelliğinden kaynaklanmaktadır. Benzer durum 
titreşim dalgalarının pik değerleri alındığında da 
görülmüş olup bu grafikler çalışma sayfası sınırlılığı 
nedeniyle sunulmamıştır. Eğer mühendislik açısından bir 
araç için en ideal süspansiyon tasarımı gerçekleştirilmek 
isteniyorsa bu çalışmada anlatılan bilgilerden 
yararlanılarak yapay zekâ uygulamalarından biri olan 
genetik algoritma gibi stokastik arama yöntemleri 
kullanılarak, farklı araç hızları ve yol profillerinde 
süspansiyon sistemi tasarımı sistemin bütünleşik 
denklemlerinden elde edilen amaç fonksiyonları 
kullanılarak yapılabilir.  
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Ek Açıklamalar B. 

Köprü Parametreleri 

L (m) 
E ( Gpa ) 

I ( m4) 
ρ (kg/m) 
c (Ns/m) 

150 
210 

1.6x10-4 

1600 
150 

 
Tablo 3. Çalışmada kullanılan köprü parametreleri 

 
 
 

Araç parametreleri 

ma   (kg) 
mt1  (kg) 
mt2   (kg) 
my1   (kg) 
my2   (kg) 
J   (kgm2)   
b1     (m) 
d2    (m) 

k1    (N/m) 
k2   ( N/m) 
kt1     (N/m) 

1794.4 
87.15 
140.4 

75 
75 

3443.04 
1.271 
1.313 

66824.2 
18615 
101115 

kt2     (N/m) 
ky1    (N/m) 

d1    (m) 
ky2    (N/m) 
c1     ( Ns/m) 
c2    ( Ns/m) 
ct1    ( Ns/m) 
ct2    ( Ns/m) 
cy1    ( Ns/m) 
cy2    ( Ns/m) 

b2      (m) 

101115 
14000 
0.481 
14000 
1190 
1000 
14.6 
14.6 
50.2 
62.1 

1.713 
 

Tablo 4. Çalışmada kullanılan araç parametreleri 
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Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için sürüş konforunun
parametrik analizi ve iyileştirilmesi

A.C. Afatsun∗ S. Solmaz† S.Ç. Başlamışlı ‡

Gediz Üniversitesi Gediz Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi
İzmir İzmir Ankara

Özet— Bu çalışmada tekerlek içi motorlor kullanan hib-
rit ve/veya elektrikli araçlarda sönümlenmemiş kütlenin
artışından kaynaklanan etkiler incelenmiştir. Bu amaç
doğrultusunda problem bir çeyrek taşıt süspansiyon mod-
eline indirgenmiş ve sönümlenmemiş kütle artışının sürüş
konforuna ve yol tutuşu kabiliyetine etkileri incelenmiştir.
Artan kütlenin ektileri frekans uzayında incelenmiş ve ISO
2631 standartına göre sürüş konforu seviyesindeki değişimi
gözlemlemek için zaman uzayında ISO 8608 standartına
göre oluşturulmuş bir yol profili girdisi kullanılarak anal-
izler yapılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak artan
sönümlenmimiş kütlenin ektilerini telafi etmek amacıyla
süspansiyon ve lastik parametrelerinde değişiklik yapılması
yönünde bir çözüm önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sürüş konforu, tekerlek içi motorlar

Abstract—In this paper we study the effects of increased
unsprung mass that result from the use of in-wheel elec-
tric motors used in hybrid and/or electric drivetrains. For
this purpose we reduce the problem to the analysis of the
quarter car suspension model to assess how increasing un-
sprung mass affects the ride comfort and road holding. In
order to see the change in the ride comfort level accord-
ing to ISO 2631 the analysis was done in time domain
using random road profile inputs generated according to
ISO 8608. Finally we suggest empirical solutions regard-
ing modified suspension and tire parameters to compensate
the detrimental effects of increased unsprung mass.

Keywords: Ride comfort, hub-motors

I. Introduction

Günlık yaşantımızda kullandığımız enerjinin büyük bir
kısmını fosil yakıtlardan sağlamaktayız. Uluslararası Enerji
Ajansı’nın (ing. International Energy Agency) istatistikler-
ine göre dünyanın enerji rezervinin 81.6%’i fosil yakıttır
(32.5%’i petrol, 28.8%’i kömür, 21.3’ü doğal gaz)[1, p. 6].
Hızla artan küresel nüfus ve buna bağlı olarak artan en-
erji ihtiyacı bugün burun buruna olduğumuz enerji kriz-
lerine yol açmaktadır. Kısıtlı fosil yakıt rezervleri de ar-
tan ihtiyacı karşılayamamaktadır. Ayrıca fosil yakıtlara bu
kadar yüklenilmesi de küresel ısınmanın en başta gelen ne-

∗acanafatsun@gmail.com
†selim.solmaz@gediz.edu.tr
‡scaglarb@hacettepe.edu.tr

denlerinden kabul edilmektedir [1, p. 44][2].
Otomobiller petrol türevi yakıtların en önde ge-

len tüketicilerindendir. İstatistiklere göre 2011 yılında
A.B.D.’de tüketilen petrolün 71%’i ulaşım sektöründe
kullanılmıştır[3]. Petrolün kısıtlı miktarlarda bulunması
ve çıkartılmamış rezervlerin de miktarının belirsiz olması
nedeniyle son on yılda petrol fiyatları hızlı bir şekilde
artmıştır. İstatistikler incelendiğinde son on yılda petrol
fiyatlarında 4-5 kata kadar artış görülmektedir[4, p. 15].
Bu veriler otomotiv sektöründe bir değişim işareti olarak
görülmüş ve hibrit/elektrikli otomobillerin seri üretimine
başlanmasına neden olmuştur. Bu nedenle elektrikli taşıtlar
için güç aktarım sistemleri ihtiyacı açığa çıkmış ve be-
raberinde mühendisler tarafından cevapanması gereken
sorular getirmiştir.

Konuyla alakalı sorulardan biri de elektrik motorlarının
güç aktarım sistemine nasıl entegre edileceğidir. Elektrik
motorları içten yanmalı motorlardan çok daha verimlidir
ve bu nedenle daha kompakt bir yapıdadır. Bir otomobil
tekerine sığacak kadar küçük boyutlarda üretilebilirler. Bu
tip motorlara jant-içi motorlar adı verilir ve sönümlenmiş
kütlenin azaltılması, toplam ağırlık merkezi konumunun
alçaltılması, içten yanmalı motorun kaldırılmasıyla yer
kazanılması gibi bazı avantajları vardır. Ancak tekerlerin
ağırlığının artmasının bazı istenmeyen yan etkileri vardır.
Genel olarak, sönümlenmemiş kütlenin artması sürüş kon-
forunun azalması anlamına gelmektedir[5].

Bu çalışmada hibrit veya elektrikli taşıtlarda jant-içi
motorların kullanımından kaynaklanan sönümlenmemiş
kütle artışının taşıt dinamiğine etkileri incelenmiştir. Bu
amaç doğrultusunda problem bir çeyrek taşıt süspansiyon
modeli boyutuna indirgenmiştir. Öncelikle frekans
uzayında süspansiyon ve lastik parametreleri değiştirilerek
sönümlenmemiş kütle artışının etkileri tolere edilmeye
çalışılmıştır. Ardından ISO 2631[6] sürüş konforu stan-
dartına göre analizler yapılmış ve zaman uzayında da ISO
8608[7] standartına göre oluşturulan yol profili girdilerinde
etkiler gözlemlenerek giderilmeye çalışılmıştır. Elde
edilen veriler ışığında süspansiyon ve lastik parametrelerini
değiştirme yoluyla sönümlenmemiş kütle artışının yan etk-
ilerinin giderilmesi için bir empirik çözüm önerilmiştir.

Çalışma, üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci
bölümde çeyrek taşıt modeli frekans uzayında incelenmiş
ve dikey ivme, süspansiyon genliği ve lastik deformasy-
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onu bode eğrileri yorumlanmıştır. Ardından süspansiyonlar
için hem sürüş konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirecek
optimum bir sönümleme katsayısı bulunmaya çalışılmıştır.
Son olarak analizler ISO 2631 standartına göre yapılarak
farklı çözüm yöntemleri önerilmiştir.

II. Çeyrek Taşıt Modeli ve İlgili Denklemeler

Şekil 1. Analizlerde kullanılan çeyrek taşıt modeli.

Analizler için kullanılan çeyrek taşıt modeli (ÇTM)
şekil 1’de gösterilmiştir. Kullanılan başlangıç parametreleri
şöyledir: ms = 250 kg, mu = 45 kg, ks = 16000 N/m,
cs = 1000 Ns/m, ku = 160000 N/m [8, p. 297]. Burada;

ms : sönümlenmiş kütle
mu : sönümlenmemiş kütle
ks : süspansiyon yayı sertliği
cs : süspansiyonun sönümleme katsayısı
ku : lastik sertliği

Analizlerde belli parametrelerin değişiminin ÇTM’nin tep-
kilerinde yarattığı değişiklikler gözlemlenmiştir.

Simülasyonlarda kullanılan hareket denklemleri şöyledir;

msẍs =−ks(xs− xu)− cs(ẋs− ẋu) (1)

muẍu = ks(xs− xu)+ cs(ẋs− ẋu)− ku(xu− y) (2)

Bu denklemlerde;
xs : sönümlenmiş kütlenin konumu
ẋs : sönümlenmiş kütlenin hızı
ẍs : sönümlenmiş kütlenin ivmesi
xu : sönümlenmemiş kütlenin konumu
ẋu : sönümlenmemiş kütlenin hızı
ẍu : sönümlenmemiş kütlenin ivmesi
y : yol profilinin anlık yüksekliği

ÇTM üzerine daha fazla bilgi için bkz. [9, p. 931].
Bu hareket denklemleri kullanılarak türetilen transfer

fonksiyonları ise şöyledir;

Hsma =
s2Xs

Y
=

cskts3 + kskts2

Φ
(3)

Hst =
Xs−Xu

Y
=
−ktmss2

Φ
(4)

Htd =
Xu−Y

Y
=
−msmus4− (csms + csmu)s3− (ksms + ksmu)s2

Φ
(5)

Burada; Φ = msmus4 + (csms + csmu)s3 + (ksms + ktms +
ksmu)s2 + cskts+ kskt

Bu fonksiyonlar sırasıyla yol profili ile sönümlenmiş
kütlenin dikey ivmesi, süspansiyon genliği ve lastik defor-
masyonu arasınadaki transfer fonksiyonlarıdır[10, p. 431].

III. Frekans Uzayındaki Analizler

Bu kısımda süspansiyon ve lastik parametrelerindeki
değişimlerin (3), (4) ve (5)’te verilen transfer fonksiyon-
ları kullanılarak elde edilen bode eğrileri üzerindeki etkileri
incelenmiştir.

Şekillerde noktalı çizgiler modifiye edilmemiş ÇTM’nin
durumunu göstermektedir (parametrelerin kullanılan nümerik
değerleri II nolu kısımda verilmişir). Diğer eğrilerde
sönümlenmemiş kütle 45 kg’dan 60 kg’a çıkarılmış ve diğer
değişen parametreler de lejandda belirtilmiştir.

A. ÇTM Parametrelerinin Sönümlenmiş Kütle İvmesi
Üzerindeki Etkileri
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Şekil 2. Süspansiyon sertliğindeki değişimin sönümlenmiş kütle ivmesi
üzerindeki etkisi

2, 3 ve 4 nolu şekiller süspansiyon ve lastik
parametrelerindeki değişimlerin sönümlenmiş kütle ivmesi
üzerindeki etkilerini göstermektedir. Görüldüğü gibi
sönümlenmemiş kütledeki artış ikinci doğal frekansı
düşürmektedir. Bu da sistemin daha düşük frekanslı girdil-
erde rezonansa girmesi demektir.
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Şekil 3. Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki değişimin
sönümlenmiş kütle ivmesi üzerindeki etkisi
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Şekil 4. Lastik sertliğindeki değişimin sönümlenmiş kütle ivmesi
üzerindeki etkisi

Bode eğrilerinde görüldüğü üzere süspansiyonun sertliğini
ve sönümleme katsayısını değiştirmenin ikinci doğal
frekans üzerinde hemen hemen hiçbir etkisi yoktur. Lastik
sertliğinin artırılması ise düşen ikinci doğal frekansı tekrar
artırmakta, ancak yan etki olarak aktarım oranını da
artırmaktadır. Bu da bu frekanslarda sürüş konforunun
daha da kötüleşeceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden
süpansiyon veya lastik parametrelerinin değiştirilerek sürüş
konforunun eski haline getirilemeyeceği söylenebilir.

B. ÇTM Parametrelerinin Süspansiyon Genliği Üzerindeki
Etkileri

5, 6 ve 7 nolu şekillerde süspansiyon ve lastik parame-
trelerindeki değişimin süspansiyon genliği üzerindeki etk-
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Şekil 5. Süspansiyon sertliğindeki değişimin süspansiyon genliği
üzerindeki etkisi
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Şekil 6. Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki değişimin
süspansiyon genliği üzerindeki etkisi

ileri gözlemlenmiştir. Eğrilerde görüldüğü gibi artan
sönümlenmemiş kütle ile süspansiyon genliği için ikinci
doğal frekans azalmakta ve o frekanstaki aktarım oranı da
artmaktadır.

Şekil 5 gösteriyor ki süspansiyon sertliğindeki değişimin
ikinci doğal frekans veya o frekanstaki aktarım oranı
üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadığından, süspansiyon
yayı sertliğindeki değişimler durumu iyileştirememektedir.
Şekil 6’te ise süspansiyonun sönümleme katsayısındaki
artışın aktarım oranını ciddi şekilde düşürdüğü görülmektedir.
Son olarak lastik sertliğindeki değişimlerin ektilerine
bakıldığında (şekil 6), yumuşak lastik kullanmanın yine ak-
tarım oranını düşereceği sonucu çıkarılır.

Özetlemek gerekirse, süspansiyonun sönümleme kat-
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Şekil 7. Lastik sertliğindeki değişimin süspansiyon genliği üzerindeki
etkisi

sayısının artırılması ve lastiklerin yumuşatılmasının süspansiyon
genliğini azalttığı, bu sayede süspansiyonların daha dar bir
alanda barındırılabileceği çıkarımı yapılabilir.

C. ÇTM Parametrelerinin Lastik Deformasyonu Üzerindeki
Etkileri
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Şekil 8. Süspansiyon sertliğindeki değişimin lastik deformasyonu
üzerindeki etkisi

Bu kısımdaki üç şekil (8, 9 and 10) lastik deformasyonu
oranı için bode eğrileridir. Lastik deformasyonu taşıtların
yol tutuşu karakteristiğini yansıtan bir ölçüttür. Lastik ne
kadar deforme olursa, yani yük altında ne kadar sıkışıtırsa
geri açıldığında yol bağlantısının kesilme ihtimali de o
kadar yüksek olur.

Bode eğrilerine dönüldüğünde sönümlenmemiş kütledeki
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Şekil 9. Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki değişimin lastik de-
formasyonu üzerindeki etkisi
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Şekil 10. Lastik sertliğindeki değişimin lastik deformasyonu üzerindeki
etkisi

artışın ikinci doğal frekans civarında lastik deformasy-
onunu artırdığı görülmektedir. Süspansiyon yayı sertliğinin
artırılması ikinci doğal frekanstaki aktarım oranını bir
miktar düşürse de, birinci doğal frekansta büyük oranda
artırmaktadır.

Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki artışın her iki
doğal frekansta da aktarım oranını düşürdüğü görülmektedir.
Ancak iki doğal frekans arasında kalan bölgede artışa sebep
olduğundan sönümleme katsayısı için genel yol tutuşunu
kötü etkilemeyecek şekilde bir optimum nokta bulun-
malıdır.

Son olarak şekil 10’e bakıldığında düşük frekanslarda
deformasyonların sert lastik kullanımıyla düştüğü görülmektedir.
Ancak zaten lastik sertliği arttığı için daha az deforme
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olsa bile ortaya çıkan kuvvet değişmez. Bu yüzden bu
bir iyileştirme sayılamaz. Yüksek frekanslarda ise lastiğin
sertleşmesiyle aktarım oranı da artmakta, bu yüzden yol
tutuşu büyük oranda kötüleşmektedir.

D. Optimizasyon eğrisi

Bu noktaya kadar incelenen dokuz bode eğrisi değerlendirildiğinde
daha yumuşak süspansiyon yayı ve daha yumuşak lastik
kullanmanın incelenen performans kriterlerini genel an-
lamda iyileştireceği söylenebilir. Ancak süspansiyonun
sönümleme katsayısı söz konusu olduğunda hem konforu
hem de yol tutuşunu iyi seviyede tutacak bir optimum nokta
gerekmektedir. Bu amaçla konfor ve yol tutuşu için bir op-
timizasyon eğrisi çizilebilir [11].

Bu çalışmada optimizasyon eğrisi parametreleri değiştirilmiş
modelin bode eğrisinin altında kalan alan, modifiye
edilmemiş referans modelin bode eğrisinin altında kalan
alana bölünmüştür. Eğer oran 1’den büyükse, refer-
ans modelin modifiye edilmiş modelden daha iyi olduğu
söylenebilir. 1’den küçük olduğunda ise parametrelerde
yapılan değişkliğin incelenen durumu iyileştirdiği sonucu
çıkarılabilir. Bu yöntemi matematiksel olarak şöyle ifade
edebiliriz;
• Jrc, ride com f ort criteria :

Jrc =
C(Frc,0,20)

C(Fre f
rc ,0,20)

• Jrh, road holding criteria :

Jrh =
C(Frh,0,30)

C(Fre f
rh ,0,30)

Burada Frc ve Frh modifiye edilen sistemin farklı
sönümleme katsayıları ile frekans tepkisi kazançlarıdır.
Fre f

rc ve Fre f
rh ise aynı parametrelerin referans modeldeki

karşılıklarıdır. Sürüş konforu 0-20 Hz frekansın aralığında;
Yol tutuşu ise 0-30 Hz frekansın aralığında incelenmiştir.
C : R×R×R→ R fonksiyonunun tanımı şöyledir;

C(x, f , f̄ ) =
∫ f

f
|x( f )|2d f

Bu yöntem başlangıç parametreleri II nolu kısımda ver-
ilen ve sönümlenmemiş kütlesi 60 kg’a çıkartılan araca
uygulandığında şekil 11 elde edilir.

Bu eğride sönümlenmemiş kütle 45’ten 60 kg’a
çıkarıldığında sürüş konforunun da yol tutuşunun da etk-
ilenmemesi için sönümleme katsayısının 1180 Ns/m’ye
çıkarılması gerektiği görülmektedir. Yine eğride görüldüğü
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Şekil 11. Sürüş konforu ve yol tutuşu arasındaki optimizasyon eğrisi

gibi performans metriklerinden biri, diğerinden taviz ver-
ilerek daha da iyileştirilebilir. Ancak sönümleme kat-
sayısında yapılan bir değişikliğin yol tutuşu üzerindeki etk-
isi sürüş konforundan daha belirgin olduğundan, sürüş kon-
forunda verilecek küçük tavizlerle yol tutuşu daha büyük
oranda iyileştirilebilir.

IV. ISO 2631 Ride Comfort Analysis

Bu kısımda çeyrek taşıt modeli ISO 2631 standartına
göre analiz edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda denklem 3’te
verilen transfer fonksiyonu kullanılarak yol profili boyunca
sönümlenmiş kütle dikey ivmesi hesaplanmıştır. Daha
sonra bu ivme sinyali Zuo ve Nayfeh [12] tarafından
önerilen metod kullanılarak ISO 2631’e uygun olacak
şekilde ağırlıklandırılmıştır. En son elde edilen sinyalin
karekök ortalaması ISO 2631’e göre sürüş konforu in-
deksini vermektedir. Sürüş konforu ne kadar düşük olursa
aracın o kadar konforlu bir sürüş sağladığı anlamına gelir.
Bu analizde kullanılan yol profili girdisi ISO 8608 stan-
dartına göre oluşturulmuş ve şekil 12’te gösterilmiştir.

II nolu kısımda verilen parametrelerle sürüş konforu
ölçüldüğünde indeks 0.8159 çıkmaktadır. Sönümlenmemiş
kütle 60 kg’a çıkarıldığında, indeks de 0.8522’e yükselmiştir.
Ardından analizler farklı sönümleme katsayısı ve yay
sertliği değerleri için tekrarlanmış; her yeni parametre
seti için bulunan konfor indeksi referans modelin konfor
indeksine bölünerek ”bağıl konfor indeksi” bulunmuştur.
Bulunan değerler şekil 13’te bir yüzey grafiği şeklinde
gösterilmiştir. Konfor seviyesindeki bozulmanın gider-
ilmesi için bağıl konfor indeksinin 1’e eşit veya 1’den
küçük olması gerekmektedir.

Şekil 13’te görüldüğü üzere, hem sönümleme kat-
sayısı hem de yay sertliği düşürülerek konfor seviyesi
düzeltilebilmektedir. Hangisinde değişiklik yapılacağı ter-
cihe bağlıdır. Ancak yol tutuşu üzerindeki etkilerin de
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Şekil 12. Yol profili girdisi.
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Şekil 13. Birinci parametre seti için bağıl konfor indeksi yüzeyi.

düşünülmesi bu tercihte belirleyici olmalıdır.
Şekil 14 sönümleme katsayısının düşürülmesiyle yol

tutuşunun üstel olarak bozulduğunu göstermektedir. Bu
bilgi ışığında sönümleme katsayının mümkün olduğunca
düşürülmemesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. Ancak sürüş
konforunu iyileştirmek için süspansiyon yaylarının fazla
yumuşatılması da yunuslama ve devrilme hareketlerini kötü
etkileyebilir. Bu etkilerin incelenmesi bu çalışmanın kap-
samında değildir.

Şekil 15’te bozulan sürüş konforunun sönümleme kat-
sayısını 5%, yay sertliğini de 19% azaltarak düzeltilebileceği
görülmektedir.

Bu yaklaşım ikinci bir parametre setiyle denenebilir.
Yeni setteki parametrelerin nümerik değerleri ms = 350
kg, mu = 50 kg, ks = 22000 N/m, cs = 1200 Ns/m, ku =
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Şekil 14. Bağıl yol tutuşu yüzeyi.
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Şekil 15. Şekil 13’in yeniden boyutlandırılmış hali.

190000 N/m olarak belirlenmiştir. Bu değerlerle konfor in-
deksi 0.7059 olarak bulunmuştur. Bozulmanın incelenmesi
için sönümlenmemiş kütle 70 kg’a çıkarılmış ve aşağıdaki
yüzey elde edilmiştir;

Şekil 16 benzer bir yaklaşımla bu set için de duru-
mun düzeltilebileceğini göstermektedir. Sönümleme kat-
sayısındaki 4%’lük ve yay sertliğinde 14%’lük bir düşüşle
sönümlenmemiş kütle 70 kg’a çıktığında bile referans mod-
elle aynı konfor seviyesi elde edilebilir.

Bu yaklaşım son bir parametre setiyle daha denenmiştir:
ms = 300 kg, mu = 60 kg, ks = 20000 N/m, cs = 800 Ns/m,
ku = 190000 N/m. Bu değerler konfor indeksi 0.7460 olarak
hesaplanmış, ardından mu 75 kg’a çıkarılarak aşağıdaki
yüzey buşunmuştur;

Bu son set için de sönümleme katsayısı 6.25%, yay
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Şekil 16. İkinci parametre seti için bağıl konfor indeksi yüzeyi.
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Şekil 17. Üçüncü parametre seti için bağıl konfor indeksi yüzeyi.

sertliği de 10% azaltılarak konfor seviyesi eski haline
getirilebilmiştir.

V. Sonuçlar

Bu çalışmada yapılan analizler iki ana kısımda ele
alınabilir. İlk kısımda frekans uzayında analizler yapılmış
ve belli parametrelerin değiştirilmesiyle ÇTM’nin bazı
tepkilerinin iyileştirilebileceği görülmüştür. Özetlemek
gerekirse düşük frekanslarda yay sertliğinin düşürülmesinin
incelenen üç kriter için de iyi olduğu söylenebilir. Yüksek
frekanslarda ise yay sabiti hemen hemen hiçbir değişikliğe
neden olmamaktadır.

Sönümleme katsayısı süspansiyon genliğini düşürmek
için mümkün olduğu kadar artırılmalıdır. Ancak fazla
artırılması doğal frekanslar arasında kalan bölgede kon-

foru ve yol tutuşunu kötüleştirdiğinden sönümleme kat-
sayısı için bir optimum nokta bulunması gerekmektedir.

Lastik sertliğine gelince, yumuşak lastik kullanılmasının
yüksek frekanslarda üç kriter için de iyi olduğu görülmüşütür.
Ancak yumuşak lastiklerin yakıt tüketimini artırmak gibi
yan etkileri olabileceğinden, lastikteki değişiklikler de
dikkatli yapılmalıdır.

Analizlerin ikinci kısmında ise sürüş konforundaki
sönümlenmemiş kütledeki artıştan kaynaklanan bozul-
manın sönümleme katsayısı veya yay sabitini düşürerek
düzeltilebileceği görülmüştür. Bu çalışmada ikisinin
birden düşürülmesi önerilmiştir. Ancak III-D ve IV
nolu kısımlarda yol tutuşunun, yani güvenliğin kötü etk-
ilenmemesi için sönümleme katsayısının düşürülmemesi
gerektiği görüldüğünden bu düşün büyük oranda yay
sertliğinde yapılmalıdır. Takriben, sönümleme katsayında
5% ve yay sertliğinde de 10-20% arası bir düşüşle konfor
seviyesie eski haline getirilebilir.

VI. İlgili çalışmalar

Jant-içi motorların taşıt dinamiklerine etkileri literatürde
çokça incelenen bir konu olduğundan bu konuda yapılmış
diğer kaydadeğer çalışmalardan bahsedilebilir. Örneğin,
2011 yılında Lotus Engineering tarafından Cambridge
Üniversitesi’nde yapılan bir sunumda jant-içi motorların
sürüş konforuna etkileri bir çok açıdan değerlendirilmiş
ve bazı açılarda iyileştirme sağlamak adına daha sert
süspansiyonlar kullanılmıştır [13].

Ayrıca konu üzerine 2010 yılında R. Vos tarafıdan Eind-
hoven University of Technology’de yazılmış oldukça de-
taylı bir yüksek lisans tezi de mevcuttur [14]. Bahsedilen
tezde, bu çalışmada da ortaya konulduğu gibi, jant-içi
motorlar kullanıldığında yol tutuşunun sürüş konforundan
daha çok etkilendiği sonucuna varılmıştır. Yazar ayrıca
süspansiyon parametrelerinin pasif olarak değiştirilmesinin
jant-içi motorların istenmeyen yan etkilerini yeteri kadar
etkili gideremediğini belirtmiştir.
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2:v1:en Erişim tarihi: 31.07.2014

[7] ”ISO 8608:1995 Mechanical vibration – Road sur-
face profiles – Reporting of measured data” ISO.org.
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8608:ed-1:v1:en Erişim
tarihi: 31.07.2014

[8] Rajamani, Rajesh. Vehicle Dynamics and Control. New York:
Springer Science+Business Media. 2006

[9] Jazar, Reza N. Vehicle Dynamics: Theory and Applications. New
York: Springer Science+Business Media. 2008

[10] Wong, Jo Y. Theory of Ground Vehicles. 3rd ed. New York: John
Wiley & Sons, Inc. 2001

[11] Poussot-Vassal C., Spelta C., Sename O., Savaresi S.M., Dugard
L. Survey and Performance Evaluation on Some Automotive Semi-
Active Suspension Control Methods: a Comparative Study on a
Single-Corner Model Annual Reviews in Control 36, 1 (2012) 148-
160.

[12] Zuo L., Nayfeh S.A. Low order continuous-time filters for approx-
imation of the ISO 2631-1 human vibration sensitivity weightings.
Journal of Sound and Vibration, Volume 265, Issue 2, 7 August 2003,
p.459–465.

[13] Hurdwell R., Anderson M. Dynam-
ics of Vehicles With In-wheel Motors.
http://www2.eng.cam.ac.uk/˜djc13/vehicledynamics/downloads
/VDC2011 Hurdwell.pdf Erişim tarihi: 31.11.2014.
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Vpython Ortaminda Farklı Topolojideki Seri Manipülatörler İçin Kinematik 
Model Çıkarımı  

  
E. Cosgun*  

İTU  
         İstanbul  

 
 Özet—Bu çalışmada, seri topolojik yapıya sahip 
manipülatörler uzaysal vektör cebri  ile ters kinematik 
modellemesi yapılmıştır.  Ters kinematik algoritmasını 
test etmek için ise eşzamanlı görüntü ve yazılım 
çalıştırma avantajına sahip olan  Vpython yazılımı 
kullanılmıştır. Amaç ters kinematik modellemesinin 
uzaysal vektör cebri ile farklı seri manipülatörler üzerine 
çalışma mekanizmasını ölçmek olduğundan algoritma 
eksik, tam ve artık manipülatörler üzerine aynı referans 
girişleri ve aynı örnekleme (sampling) zamanı ile 
simülasyon  testleri yapılmıştır. Bu testler sırasında 0.01 
cm hata teleronsına izin verilmiştir. Grafik çıktıları 
algoritmanın bu hata teleronsına uygun olduğunu 
göstermiştir.  
 
 Anahtar kelimeler: Uzaysal Vektör Cebri, Ters  kinematik,Vpython            

  
Abstract— In this study, we aim at obtaining inverse 

kinematic model of a serial manipulator using Spatial 
Operator Algebra. For testing the inverse kinematic 
algorithm, The Vpython software program which has 
simultaneous view and software working, is used. The 
aim is to measure the inverse kinematics modeling work 
on different serial manipulator mechanisms with Spatial 
Vector Algebra, The algorithm is used with the same 
reference inputs on the recursive, exact and nonrecursive 
manipulators. During the tests the permitted error 
tolerance is 0.01 cm. The graph plots show that the 
algorithm is fit for the error tolerance.  

  
Keywords: Spatial Operator Algebra, Inverse kinematic, Vpython   
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Ters kinematik çözüme ilişkin analitik yöntemler, 
sembolik ya da nümerik olarak  çözülebilmektedir. 
Sembolik çözümün en büyük dezavantajı manipülatör 
serbestlik derecesi artması durumlarında oluşmaktadır. 
Özellikle türev alma operasyonunda gittikçe karmaşık 
hale gelen ifadeler oluşmaktadır. Bu anlamda nümerik 
yöntemlerin daha avantajlı olduğu bilinmektedir. 
Kinematik modeli çıkartmak demek pratikte Jakobyen 
matrisini elde etmekle eş anlamlıdır. Denavit-Hertenberg 
[1] gibi literatürde bilinen ve yaygın olarak kullanılan 
yöntemlerle Jakobyen matrisini elde etmek, özellikle 
serbestlik derecesi yüksek olan manipülatörler için kolay 
değildir. Uzaysal vektör cebrinde ise Jakobyen matrisini 
sistematik ve kolay programlanabilir bir yöntemle 
nümerik olarak elde ederiz.  

 Uzaysal vektör cebrinin literatürde kullanımına 
bakıldığında ilk olarak 1991 yılında ABD NASA’nın bir 
merkezi olan Jet Propulsion Laboratories (JPL)’de 
Rodriguez ve ekibi [2, 3] tarafından yapılan çalışmalarla 
literatüre girmiştir. Genel olarak bakıldığında bu 
yöntemin temeli “screw theory” [4] olarak bilinmektedir. 
Bu temelden hareketle Featerstone [5] ve Angeles [6]’in 
çalışmaları da literatürde yerini almıştır. Uzaysal vektör 
cebri’nin çeşitli alanlara uygulaması ağırlıklı olarak 
JPL’de bu alanda çalışan Jain ve ekibi [7, 8, 9, 10] 
tarafından sürdürülmektedir. Bu teoriyi kullarak 
Yeşiloğlu [11] çoklu manipülatör yapılarının 
yardımlaşarak ortak taşıdıkları yük üzerinde çeşitli 
kontrol yöntemleri kullanılması için uygun dinamik 
modelleme algoritması geliştirilmiştir. Uzaysal vektör 
cebri teorisine katkı olarak Yeşiloğlu [12] kinematik 
yetersiz manipülatörlerin kapalı çevrim topolojide yer 
almaları durumunda kuvvet dağılımı problemini çözmesi 
olmuştur.   

Yazılım kısmında kullanılan Vpython, Scherer ve 
ekibinin [13] Rossum ve Boer’in [14] 1991’de Python 
adıyla tanıttığı programına üç boyutlu görsel kütüphane 
eklediği programlama dilidir. Sands [15] çalışmasında 
Vpython’un algoritma yapısınının vektör tabanlı 
oluşundan bahsedip mekanizma tekniğinde 
kullanılabileceğini açıklamıştır. Wochal, Cekus ve Warys 
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[16] çalışmasında Czestochowa’de bulunan mobil bir 
robotun görselleştirilmesini yapıp   program ile 
kontrolünü gerçekleştirmişlerdir. Python’un pratik olarak 
literatürde kullanımı ise daha fazladır. Pedrogosa ve ekibi 
[17] Python kullanarak bir makine öğrenme programı 
gerçekleştirmiştir. Cock ve ekibi [18] çalışmasında 
Biopython’u tanıtıp Python’un hesaplamalı moleküler 
biyoloji için ayrıca bir modülünün bulunduğunu 
anlatmışlardır.   
 
II. Uzaysal Vektör Cebri Yöntemi ile Kinematik       

Modelleme  

Uzaysal vektörler 3 boyutlu açısal 3 boyutluda 
doğrusal hızları içeren 6 boyutlu vektörlerdir. 
Modelleme, bu hız vektörlerinin sabit platformdan uç 
işlevciye dağılımı şeklinde hesaplanır. Manipülatörün uç 
işlevcisi ve linklerin hız bilgileri denklem 1’de gösterilen 
kapalı haldeki vektör yapısında tutulur. Buradaki açısal 
hız bölümünün önce olma sıralığı sabit değildir. Hızın 
doğrusal hızlık bölümü sıralamada önceye alınırsa 
denklem yapılarındaki sıralamada buna göre 
değişmektedir.          

           	

																																(1) 

Denklem 1’de genel hız vektörünü gösteren sembolün 
üzerinde bulunan çift ok, hızın 6 1 boyutunda 
olduğunu göstermektedir. Tüm hesaplama boyunca 
sembol üzeri çift oklar ifadenin bu boyutta olduğunu 
göstermektedir. Uzaysal vektör cebrinde, link hızları ve 
uç işlevcinin hız bilgisine ulaşabilmek için bu 
modellemeyi tanımlayan üç temel matris yapısının elde 
edilmesi gerekmektedir. Bu matris yapıları ise denklem 2 
ile denklem 4 arasında gösterilmiştir. 

Denklem 2, linklerin birbirlerine göre uzunluk 
bilgisini barındıran link propogasyon matrisidir. ,  
ifadesinin üzerinde bulunan sembol, vektörün eksi 
(skew) simetrik matrisidir.  

  

,
0

,
                          (2)  

Denklem 3, linklerin dönme bilgisini barındıran 
dönme eksen vektörüdür. Burada, ilk 3 1 ’ lik kısım 
dönel eklem tipi için,  son 3 1 ’ lik kısım prizmatik 
eklem tipi için gerekli bilgiyi barındırmaktadır. Dönme 
eksen vektörü, dönme veya ötelemeye bağlı olarak 
güncellenen rotasyon matrisinin ilgili eklemin dönme 
yönü ile çarpılması ile son durum dönme eksen bilgisini 
göstermektedir. 

 

                                    (3)  

Denklem 4, eklemlerin açısal veya doğrusal hız 
bilgilerini içeren eklem hız vektörüdür. Bu denklemde n 
sembolü manipülatör serbestlik derecesini ifade 
etmektedir. 

  
…

																														 (4) 

Linklere ait bilgiler vektör yapılarında yerlerine 
yerleştirildikten sonra uzaysal vektör cebrinin recursive 
yapısı ile serbestlik derecesi yüksek manipülatörler için 
genel olarak propogasyon matris hesabı denklem 5 deki 
gibi elde edilir.   

I 0 0 0 0 0

∅ I 0 0 0 0

∅ ∅ I 0 0 0

∅ ∅ ∅ I 0 0

. . ∅ ∅ . . I 0

. . . . ∅ . . . . I ,

5) 

  Denklem 5’de bulunan	∅ ,  ifadesi denklem 6’daki 
gibi hesaplanmaktadır.   

∅ , ∅ , ∅ ,                               (6)                          

Genel dönme eksen matrisi ise denklem 7’deki gibi 
elde edilir.  

0 0

0 0

0 0 . . ,

											(7)              

 Eklemlerin hız bilgisini barındıran uzaysal hız 
vektörü denklem 8’de  bulunmaktadır. Buradaki hız 
vektörü 6 , 1  boyutundadır.  

  

∅                                       (8)  
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Uç işlevcinin hız matrisi,  eklem hızlarıyla uç 
işlevcinin uzunluk bilgisini barındıran propogasyon 
matrisinin çarpımından elde edilir. Uç işlevciye ait 
propogasyon matrisi denklem 9’da bulunmaktadır.  

 ∅ 0 0 0 . . . . , 	 (9) 

Uç işlevciye ait hız matrisi, denklem 10’daki gibi elde 
edilir.  

V ∅ ∅Hθ                                (10)   

Eklem uzayı ile kartezyen uzayı arasında bağlantı 
sağlayan Jakobyen matris, denklem 10’daki ifadeden 
görülebileceği üzere bu metod da ayrıca hesaplama 
işlemine gerek duyulmamaktadır. Jakobyen matris, 
nümerik ve sistemik bir şekilde elde edilebilmektedir. Bu 
durumda algoritmanın hesap yükünü azalttığından 
uzaysal vektör cebri gerçek zamanlı (real-time) 
çalışmalara uygundur. Jakobyen matris, denklem 11’deki 
gibi hesaplanır.  

∅ ∅                                   (11)   

Çalışmanın temel amacını oluşturan ters kinematik 
modelleme, denklem 12’deki gibi hesaplanır. #	,  
Jakobyen matrisin sözde tersidir.  Jakobyen matrisin bir 
kare matris olmaması durumuna karşılık Jakobyen 
matrisin sözde tersi kullanılır. Sözde ters alma işlemleri 
için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kendi 
çalışmamda 6 serbestlik dereceli bir manipülatör için 
sözde ters işlemine gerek kalmamışken 4 ve 8 serbestlik 
dereceli manipülatörlerde Jacobyen matrisin sözde tersi 
alınmıştır. 

#	                                     (12)   

III. Benzetim Sonuçları  

    Ters kinematik algoritmasını test etmek için dört, altı 
ve sekiz serbestlik dereceli eksik, tam ve artık 
manipülatörler üzerine benzetim çalışmaları yapılmıştır. 
Gerçek bir karşılaştırma için bu üç farklı manipülatöre 
giriş olarak aynı referans değerleri verilmiştir. Giriş 
referans değeri, kullanıcı tarafından ekranda fare ile 
tıklanılan konumdur. Programda, referans değerine 
eksenlerde 0.01 cm hata teloransına izin verilmiştir. Şekil 
1’de simüsyon testleri için kullanılan manipülatör 
modelleri bulunmaktadır.  

 

Şekil 1. Sırasıyla Eksik, Tam Ve Artık Manipülatör.  

Şekil 2, Altı serbestlik dereceli manipülatörün [1, 4.5, 4] 
m referans konumuna ters kinematik algoritmasıyla 
yaklaşımının göstermektedir. Şekil 3,   
izlenen bu yörünge sırasında  uç işlevcinin konum ve 
yönelim bilgilerinin  grafik çıktılarını göstermektedir.  

 
Şekil 2.Altı Serbestlik Dereceli Manipülatörün Referans Değer Takibi. 

 
Şekil 3. Altı Serbestlik Dereceli Manipülatörün 10 Ms Örnekleme 

Zamanı İle Referans Takip Grafiği. 
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Şekil 4, Sekiz serbestlik dereceli manipülatörün aynı 
referans konumuna ters kinematik algoritmasıyla    
yaklaşımının göstermektedir. Şekil 5,  izlenen bu 
yörünge sırasında  uç işlevcinin konum ve yönelim 
bilgilerinin  grafik çıktılarını göstermektedir.  

 

Şekil 4. Sekiz Serbestlik Dereceli Manipülatörün Referans Değer 
Takibi. 

 

Şekil 5. Sekiz  Serbestlik Dereceli Manipülatörün 10 Ms Örnekleme       
Zamanı İle Referans Takip Grafiği. 

Şekil 6, Dört serbestlik dereceli manipülatörün aynı 
referans konumuna ters kinematik algoritmasıyla 
yaklaşımının göstermektedir. Şekil 7,  izlenen bu 
yörünge sırasında  uç işlevcinin konum ve yönelim 
bilgilerinin  grafik çıktılarını göstermektedir. 

 

 

Şekil 6. Dört serbestlik dereceli manipülatörün referans değer takibi. 

 
Şekil 7. Dört  Serbestlik Dereceli Manipülatörün 10 Ms Örnekleme       

Zamanı İle Referans Takip Grafiği. 

IV. Sonuçlar  

    Uzaysal vektör cebrinin ters kinematik algoritmasını 
test etmek için yapılan bu çalışmada algoritma seri 
topolojideki üç temel manipülatör yapısı üzerine aynı 
referans değerleri verilerek çeşitli simülasyon testleriyle 
test edilmiştir. Çeşitli  referans değerleri içinde yapılan 
simulasyon testlerinde algoritmanın eksik, tam ve artık 
manipülatör çeşitleri içinde robust çalıştığı, kartezyen 
uzayda verilen referans değerleri robotun çalışma uzayı 
içerisindeyse buna verilen hata referans değer sınırları 
içerisinde ulaşabildiği gözlenmiştir.   
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Özet— Bu çalışmada otomatik depolama 
sistemlerinde kullanılan ve ürün paletlerini raf 
hücrelerine taşıyan mekik sistemlerinin kaldırma 
mekanizmaları incelenmiştir. Mekik sistemleri, hem 
depo rayları üzerinde ileri-geri hareket için yürütme 
mekanizmasına hem de palet üzerindeki yüklerin 
kaldırma-indirme işlemleri için kaldırma 
mekanizmasına sahiptirler. Yapılan çalışmada, kaldırma 
mekanizmasının kinematik ve kinetik analizi yapılmıştır. 
Kinematik analiz için öncelikle sisteme ait konum, hız ve 
ivme denklemleri kompleks sayılar metodu kullanılarak 
elde edilmiş daha sonra bu denklemler MATLAB 
yazılımında hazırlanan bir kod aracılığıyla çözülmüştür. 
Kinematik analizin tamamlanmasından sonra 
mekanizma uzuvlarına etki eden kuvvetlerin ve özellikle 
de mekanizmanın tahrik uzvuna uygulanması gereken 
motor momentinin hesaplanması için sanki statik analiz 
yapılmıştır. Ayrıca aynı mekanizmanın bilgisayar 
ortamında katı modeli hazırlanarak bu model üzerinden 
de kinematik ve kinetik analizleri yapılıp elde edilen 
sonuçlar analitik sonuçlarla karşılaştırılmıştır.  

Anahtar kelimeler: otomatik depolama, mekik sistemleri, 
kinematik analiz, kinetik analiz 

 
Abstract— In this study, lifting mechanism of shuttle 

system -which is used in automated warehouses and take 
goods into rack cells- has been analysed.  Shuttle 
systems have lifting mechanism to lift goods(pallets) and 
also drive mechanisms to move goods(pallets) on 
special rails into rack cells. Kinematic and kinetic 
analysis of lifting mechanism is made here. Position, 
velocity and acceleration equations have been achieved 
using complex numbers method for kinematic analysis 
then these equations have been solved via special code 
using MATLAB software. After kinematic analysis, 
quasi-static analysis has been done to get forces which 
effect mechanism members and especially to get 
necessary motor torque to apply input member of 
mechanism. Otherwise, the same mechanism has been 
modeled as 3D on computer and gathered kinematic and 
kinetic results to compare with analytical results. 

Keywords: automated storage, shuttle systems, kinematic analysis, 
kinetic analysis. 
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I Giriş . 

Nüfusla birlikte üretim miktarlarının da hızla arttığı 
günümüz dünyasında maliyetleri etkileyen önemli 
unsurlardan birisi de lojistiktir. Lojistik kelime anlamı 
itibariyle ürünlerin nakliye, depolama ve dağıtımını 
kapsamaktadır. Ülkemizde nakliye ve dağıtım alanında 
dünya ölçeğinde bir gelişme kaydedilmişken depolama 
alanında aşılması gereken pek çok sorun bulunmaktadır. 
Depolama günümüzde üç farklı kategoride ele 
alınmaktadır. Bunlar klasik(otomatik olmayan), yarı 
otomatik ve tam otomatik depolama teknikleridir. Yarı 
ve tam otomatik depolama tekniklerinde mühendislik 
analizi önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. 
Maalesef pek çok sektörde olduğu gibi yarı ve tam 
otomatik depolama sistemlerinde de Türkiye, yabancı 
firmaların uygulama alanı durumundadır. Bu alanda 
hizmet vermeye çalışan yerli firmalar bu tür depolama 
sistemlerine henüz geçiş aşamasındadırlar. Depolama 
sistemlerinin yurt içinde günümüz itibariyle toplam 200 
milyon dolarlık bir ciroya sahip olduğu göz önüne 
alınırsa ülkemizde bu alanda bir atılım yapılmasının 
mecburiyeti kendiliğinden anlaşılır.  

Yukarıda bahsedilen üç farklı depolama 
sistemlerinden çalışmaya konu olan yarı otomatik 
depolama çözümünün daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 
1’deki fotoğrafa bakmak yararlı olacaktır. Şekil 1 
incelenecek olursa raflar arasında bir araba dikkat 
çekecektir. Bu araba sektörde mekik (shuttle) diye 
adlandırılmakta olup ürünlerin yatayda taşınması ve 
paletlere yüklenmesi için bir miktar kaldırılmasını temin 
etmektedir. Ülkemizde henüz yurtdışı firmaların lisanslı 
üreticisi olmadan yani özgün bir tasarım ve mühendislik 
çalışması sonucu üretilmeyen bu araçların yerli 
imkânlarla üretilebilmesi için en önemli engel patent 
haklarıdır. Dolayısıyla inovasyon kaçınılmaz 
olmaktadır. Şüphesiz teknoloji anlamında inovasyon 
fikri kapasitenin yanı sıra ciddi bir mühendislik 
faaliyetine dayanır. Bu faaliyetlere bir katkı olarak 
çalışmamızda ülkemizde çok satılan bir mekik aracının 
kaldırma mekanizmasının kinematik ve kinetik analizi 
ele alınmıştır. 
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Şekil 1. Yarı otomatik bir depo görünümü ve mekik aracı 

 

II. Mekik Sistemi Kaldırma Mekanizması 

Mekik adı verilen sistemler; depolarda oluşturulan raylar 
üzerinde hareket edip hedeflenen yük paletini alıp 
istenilen bölgeye götüren otomatik depo sistemlerinin 
önemli bir parçasıdır. Yurtdışında ve lisanslı olarak 
yurtiçinde farklı firmalar tarafından üretilen yarı 
otomatik mekik sistemleri incelendiğinde, çalışma 
prensiplerinin çoğunlukla benzer olduğu görülmektedir. 
Bu sistemlerde iki farklı motor-redüktör grubu 
kullanılmakta olup, bunlardan birisi mekiğin depo 
rayları üzerinde ilerleme hareketini, diğeri ise mekik 
paletin altına girip durduktan sonra paletin kaldırılma 
hareketini tahrik etmektedirler. Bu çalışmada analizi 
yapılacak kaldırma mekanizmasının katı modeli Şekil 
2’de verilmiştir. 

 
Şekil 2. Kaldırma mekanizmasının katı modeli 

 
 

III. Kinematik Analiz 

Şekil 3’de şematik görünümü verilen kaldırma 
mekanizmasının kinematik analizi için öncelikle çevrim 
denklemleri yazılarak konum parametreleri belirlenmiş, 
daha sonra bu çevrim denklemlerinin türevleri ile hız ve 
ivme denklemlerine geçilmiştir. 

Mekanizma tek serbestlik dereceli olup A0 noktasına 
bağlı olan krank kolu üzerinden tahrik edilmektedir. 
Mekanizmanın A0BCC0A0 ve C0CDC0 kısımları için 2 

Şekil 3. Kaldırma Mekanizmasının Şematik Görünümü 

 

farklı çevrim denklemi oluşturulmuş simetri ve paralel 
kol mekanizmasından dolayı E0EFE0 kısmı için ayrı bir 
denklem yazmaya ihtiyaç duyulmamıştır. Kinematik 
analiz için kullanılan çevrim denklemleri; 

hei
π
	2 r2eiθ21 r3eiθ31 r4' r11 r5eiθ51  (1) 

se r e r e  (2) 

şeklinde yazılmıştır. Burada bütün uzuv uzunlukları ve 
yataklar arası mesafeler ile krank kolunun dönme açısı 
21 bilinen değerlerdir. 31, 51, 61 ve s değerleri ise 
denklemlerin çözümünde elde edilecektir. 7 ve 10 nolu 
uzuvların dolayısıyla da mekik üzerinde kaldırılacak 
yükün yerleştirildiği tablanın yer değişimini ifade eden s 
stroğunun hesabında (2) nolu çevrim denklemi 
kullanılabileceği gibi mekanizmanın geometrisinden de 
istifade edilebilir. Şöyle ki; r5=r6 olduğundan 
geometriden; 

 s 2r sinθ  (3) 

yazmak da mümkündür.  
Mekanizma üzerinden yazılan (1) ve (2) 

denklemlerinin zamana göre 1 kez türetilmesi ile 
mekanizmanın hız denklemleri, 2 kez türetilmesiyle de 
ivme denklemleri elde edilmiş ve bu denklemler aşağıda 
verilmiştir. 

Hız denklemleri: 
 r ie r θ ie r θ ie  (4) 

 e s r θ ie r θ ie  (5) 

İvme denklemleri: 

r θ ie r θ e r θ ie

r θ e 	 r θ ie r θ e  (6) 

e s r θ ie r θ e r θ ie
r θ e  (7) 

Benzer şekilde (3) denkleminden; 
 s 2r cosθ θ  
 s 2r sinθ θ 2r cosθ θ  (8) 

ifadeleri elde edilir. Böylece, kinematik analiz için 
ihtiyaç duyulan konum, hız ve ivme denklemleri 
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tamamlanmış olur. Bu denklemler MATLAB 
yazılımında hazırlanan bir kod aracılığıyla çözülmüş ve 
çözümde mekanizmaya ait aşağıdaki veriler 
kullanılmıştır: 

193	mm,  30.5	mm, 77.5	mm, 
140	mm, 320	mm, 73	mm, 
73	mm, 51.9	mm, ü 1500	kg. 

Mekanizmanın konum, hız ve ivme değerlerinin çözümü 
yukarıdaki kinematik bağıntıların yanı sıra 
mekanizmanın bilgisayar ortamında hazırlanan katı 
modeli üzerinde de elde edilmiştir. Katı modelin analizi 
Visual Nastran yazılımında yapılmış ve her iki yoldan 
bulunan sonuçlar karşılaştırılarak tutarlılıkları kontrol 
edilmiştir. Şekil 4,5 ve 6’da sırasıyla yükün kalkma 
miktarı s, kalkma hızı  ve kalkma ivmesi ’ ya ait 
grafikler verilmiştir. 

Şekil 4. Yükün kalkma miktarı 

 
Şekil 5. Yükün kalkış hızı 

 
Şekil 6. Yükün kalkış ivmesi 

Kinematik analizin tamamlanmasının ardından 
sistemin kinetik analizine geçmeden önce, mekiğin 
kaldırma hızının pratikte oldukça düşük olması 
nedeniyle sistemde ihtiyaç duyulan motor momentinin 
kabaca hesabında sanki-statik analiz yaklaşımının da 
kullanılabileceği düşünülmüş ve öncelikle buna yönelik 
bir çalışma yapılmıştır. 
 

 
IV. Sanki-Statik Analiz 

Mekanizmanın kinematik analizinden sonra 
mekanizma uzuvlarına etki eden kuvvetlerin ve özellikle 
de mekanizmanın tahrik uzvuna uygulanması gereken 
motor momentinin hesaplanması için sanki statik analiz 
yapılmıştır. Motor momentinin hesabında her ne kadar 
Virtüel İşler İlkesini kullanmak da mümkün olsa da 
mekanizmanın tasarım aşamasında mafsal kuvvetlerine 
de ihtiyaç duyulacağından sanki-statik analizin  

Şekil 7. Sanki-Statik analiz için kuvvetler 
 

uygulanması tercih edilmiştir. Mekanizma uzuvlarına 
etki eden kuvvetler serbest cisim diyagramları ile Şekil 
7’de gösterilmiştir. 
Şekil 7 incelendiğinde aşağıdaki hususlar gözlenir. 7 ve 
10 numaralı uzuvların dengesinden  ve ,  
reaksiyonlarının eşit ve  
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F =F ,
ü 	  (9) 

değerinde oldukları anlaşılır. 6 ve 9 numaralı uzuvların 
statik dengesinden ve Newton’un üçüncü ilkesinden 
hareketle  

F =F 	=	 ü   (10) 

oldukları anlaşılır. 4 numaralı cismin statik denge 
denklemleri matris formunda aşağıdaki gibi bulunur: 

r′ 0 r′′
 
F
F
F

 = 

F ü

F ü

r′′ 	 ü
	 (11) 

γ = -  ve ψ = 2	 -  olduğu ve  ile  açılarının da 

’ye bağlı olduğu göz önünde tutulursa bu denklem 
takımı ’nin yükün kalkış aşamasındaki değerler 
aralığında değiştirilerek çözülebilir ve  kuvveti 

’nin bu değerlerine karşılık gelen denge konumları 
için bulunabilir. Açıktır ki =  ve dolayısıyla 

=  olur. 2 numaralı uzvun momentler dengesinden 
yükü dengede tutmak için gerekli  denge momenti 

M  =	F  r  sin( + ψ) (12) 

bağıntısından bulunur. 0 ≤  ≤ 140° aralığı için bu 
momentin değerleri Şekil 8’teki grafikte verilmiştir. 
Grafikte düz çizgiyle çizilmiş eğri hesaplama sonucunu, 
kesik çizgiyle çizilmiş eğri katı model analizinden elde 
edilen sonucu göstermektedir. Sanki-statik analiz için bu 
grafikten ihtiyaç duyulan maksimum denge momentinin 
510Nm civarında olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir 
deyişle kaldırma motorunun kranka indirgenmiş tutma 
momenti (stall torque) bu değeri sağlamalıdır. Grafikte 
görüldüğü üzere sanki-statik analiz ile katı model 
üzerinden elde edilen tork değerleri bir miktar farklı 
çıkmıştır. Bu fark katı model sonuçlarının dinamik 
analizden, hesaplamaların ise sanki-statik analizden elde 
edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

 
Şekil 8. Sanki-Statik analiz sonucuna göre denge momenti zaman 

grafiği 

 

V. Kinetik Analiz 

Kaldırılan yükün kütlesi 1500kg olduğundan bunun 
ataletinden doğacak ilave kuvvetin motor seçimine 
tesirini anlamak için kinetik analiz zorunlu görülmüştür. 
Mekanizmada kaldırma motoru ile mekanizmanın 2 
numaralı tahrik uzvu arasındaki çevrim oranı 403.2 
olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi tek serbestlik 
dereceli bu mekanizmanın 2 numaralı tahrik uzvuna 
indirgenmiş hareket denklemi aşağıdaki gibi olur. 

ş( 	 ş M , M ü  (13) 

Burada ş, mekanizmanın 2 uzvunun tahrik miline 
indirgenmiş eşdeğer kütle atalet momentidir 

Mekanizmada motorun rotoru, dişli kutularının sabit 
ataleti, mekanizma uzuvlarının ataleti ve nihayet yükün 
ataleti 2 numaralı krank miline indirgenecektir. 
Mekanizma uzuvlarının kütlesi yükün kütlesi yanında 
ihmal edilebilir düzeydedir. Buna mukabil motor 
rotorunun ve iki kademe gerçekleştirilen redüksiyon 
sisteminin dönen unsurlarının krank miline çevrim 
oranlarının karesiyle çarpılarak geleceği göz önünde 
tutulursa ihmal edilemezler. Neticede  motor ve 
redüksiyon sisteminin kranka indirgenmiş sabit değerini 
göstermek üzere ş(  şöyle olacaktır: 

ş( 	 ü  (14) 

Burada ü  şöyle bulunur: 

ü ü  (15) 

Burada s, 7 ve 10 numaralı uzuvların  ve  
noktalarından ölçülen düşey mesafesidir. (13) 
denkleminde sağ tarafta yer alan motorun kranka 
indirgenmiş torku ,  DC motorun doğrusal 
karakteristiğinden ötürü aşağıdaki gibi 
tanımlanmaktadır. 

, 	 	 	   (16) 

Motor açısal hızı ile 2 uzvunun açısal hızı arasında 
 bağıntısı olduğunu hatırlatalım. Parantezin 

dışında  çarpanı ise motor torkunun kranka toplam 
çevrim oranı kadar artarak gelmesinden kaynaklanır. 

Şekil 9, 10 ve 11’de yükün sırasıyla kalkma miktarı, 
hızı ve ivmesi görülmektedir.  

Mevcut sistem verileriyle yükün 50mm mesafeye 3 
saniyede eriştiği görülmektedir. Sistemde motor hızı 
yükün kalkış stroğunun başında ve sonunda sıfır olacağı 
tarzda kontrol edilmekle beraber bu çalışmada maksat 
öncelikle kullanılan motorun seçiminin uygun olup 
olmadığını tespit olduğundan bu ayrıntıya 
girilmeyecektir. 
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Şekil 9. Yükün kalkma miktarı 

 
Şekil 10. Yükün kalkış hızı 

 
Şekil 11. Yükün kalkış ivmesi 

Öte yandan krank miline uygulanan torkun değişimi 
Şekil 12’de gösterilmiştir.  

Grafikte kesikli çizgiyle çizilen eğri sanki-statik 
analiz sonucunda bulunan torku temsil ederken, düz 
çizgiyle verilen eğri dinamik analiz sonucunu 
göstermektedir. Sanki-statik analizde bulunan sonucun 
kinetik analizden elde edilen sonuçla uyumu dikkat 
çekicidir. 

 

 
Şekil 12. Krank miline uygulanan tork 

Bu durumu kaldırılan yükün ivmesinin fevkalade küçük 
olması ve dolayısıyla yaklaşık 15000N’luk ağırlık 
kuvvetinin yaklaşık  %10’u kadar bir değere sahip 
olmasıyla açıklamak mümkündür. 

 

IV. Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalışmada piyasada lisanslı üretilen bir mekiğe ait 
kaldırma mekanizmasının sanki-statik ve dinamik 
analizi ele alınmıştır. Böyle bir analiz motor ve yük 
seçimlerini ve aynı zamanda mukavemet hesaplarının 
sağlıklı biçimde yapılmasında önemli fayda 
sağlayacaktır. Yazarları halen yeni bir patente sevk 
edecek iki ayrı tasarım üzerinde çalışmaya devam 
etmektedirler. 

Bu çalışma göstermektedir ki, yapılacak bu tür temel 
ve detaylı mühendislik analizleri sanayimizin daha 
bilinçli bir şekilde ürünlerini geliştirmelerine destek 
sağlayacaktır. 
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KÜRESEL MEKANİZMALARDA BİYEL EĞRİSİ ÇİZİMİ İÇİN BİR YÖNTEM 

 
                              Z. Özçelik*                                           O. Acar †   
               Necmettin Erbakan Üniversitesi                                 Selçuk Üniversitesi  

       Konya     Konya 
 

Özet -Biyel eğrileri, mekanizma uzuvları üzerindeki 
noktaların mekanizmanın hareketi sırasında sabit hareket 
uzayında çizdikleri eğrilerdir. Düzlemsel mekanizmalar-
da biyel eğrilerinin çizimi nispeten kolay olmasına 
karşın, küresel mekanizmalarda biyel eğrisi çizimi daha 
zordur.Küresel bir mekanizmaya ait bir uzvun bir biyel 
noktası, uzva ait koordinatları bilinen iki nokta ile 
birlikte küre yüzeyinde küresel bir üçgen oluşturur. 
Mekanizmanın konum analizinden genellikle iki noktanın 
koordinatları hesaplanabilir. Biyel noktasının 
koordinatları (x,y,z) için küresel ve üç boyutlu geometri 
vasıtasıyla üç bilinmeyenli lineer bir denklem takımı elde 
edilmiş ve bunların çözümüyle koordinatlar bulunmuştur. 
Krankın 3600’lik bir dönüşü boyunca koordinatlar 
hesaplanıp biyel eğrisi çizilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Biyel eğrisi, küresel mekanizma 
 
Abstract—Coupler curves are the curves of which the 

points on the links of a mechanism traced on the fixed 
motion space during the motion of mechanism. Contrary 
to drawing coupler curve on planar mechanisms is 
relatively easy, it is more difficult to draw coupler curve 
on spherical mechanisms. A coupler point of a link which 
belongs to a spherical mechanism forms a spherical 
triangle on the sphere surface together with two points 
whose coordinates are known and which belong to the 
link. From the kinematic analysis of the mechanism, the 
coordinates of two points usually can be calculated. A set 
of linear equation with three unknown was derived by 
means of spherical and spatial geometry for (x,y,z) 
coordinates of the coupler point and coordinates were 
found by solving the set of linear equation. Coordinates 
along  3600 angle turn of crank were calculated and the 
coupler curve were drawn. 

 
Keywords: Coupler curve, Spherical mechanism 

I Giriş1 
Mekanizma tasarımcılarının en çok üstünde durdukları 

problemlerden biri, arzu edilen hareket özelliklerini 
sağlayan yörüngeleri çizen mekanizmalardır. Bu tür 
problemleri çözecek analiz ve sentez teknikleri birçok 
araştırmacı tarafından düzlemsel, uzaysal ve küresel 
mekanizmalar için geliştirilmiştir. Literatürde bu konuda 
                                                           
*zozcelik@konya.edu.tr 
†osmanacar@selcuk.edu.tr 

yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Düzlemsel biyel 
eğrileri herhangi bir mekanizma uzvu üzerindeki bir 
noktanın mekanizmanın hareketi sırasında sabit hareket 
uzayında çizdiği eğrilerdir. Küresel mekanizmalarda ise 
uzuvlar küre yüzeyi üzerinde hareket ettikleri için biyel 
eğrisi de küre yüzeyi üzerindeki küresel bir eğri olur. 
Böyle küresel biyel eğrileri literatürde analitik 
olarakbirçok çalışmada ele alınmıştır. Chiang küresel 
dört çubuk mekanizmalarında 8. dereceden bir eğri olan 
küresel biyel eğrisinin kartezyen ve küresel kutupsal 
koordinat sistemlerinde kapalı formdaki denklemlerini 
vermiştir [1].Deng, iki yada üç tane tanımlı biyel eğrisi 
dönüm noktaları olan küresel dört çubuk mekanizması 
için yeni bir yaklaşım ile küresel dört çubuk 
mekanizmasının boyutsal sentezini çalışmıştır[2]. Bağcı 
küresel mekanizmanın uyumlu iz düşümünün geometrik 
yapısı ve fonksiyon sentezi için bir metot üzerine çalışma 
yapmıştır[3].Küresel krank biyel, kol sarkaç 
mekanizmaları ve çok basit geometrik sentez teknikleri 
sayısal örneklerle açıklamış, her bir geometrik tertip için 
bilgisayar destekli analitik çözümler vermiştir. Chiang 
düzlemsel kinematikteki kavramların küreseldeki 
karşılıklarını, benzerliklerini ve farklılıklarını inceleyerek 
detaylı bir karşılaştırma yapmıştır[4]. Lu,özel boyutlara 
sahip küresel bir kol sarkaç mekanizması tarafından 
çizilen küresel simetrik biyel eğrisi için bir üçgen 
diyagram tanımlamış ve boyutları belirli bir mekanizma 
için biyel eğrisi noktalarının koordinatını hesaplayan bir 
bilgisayar programı geliştirmiş[5]. Chu ve Sun, küresel 
dört çubuk mekanizmalarında biyel eğrilerinin ve temel 
boyut tipleri arasındaki ilişkiye dayalı olarak araştırmalar 
yaparak biyel eğrilerinin konumunu hesaplayabilecek 
matematiksel formülleri araştırmışlar, bununla ilgili 
örnekler vererek matematiksel sunum yapmışlardır[6]. 
Sun ve Chu'nun çalışmasında, küresel dört çubuk 
mekanizmalarının giriş ve çıkış açıları arasındaki 
fonksiyon ilişkisinin analizine dayalı olarak, girişçıkış 
yer değiştirme denkleminin ilişkisi ve temel boyutsal 
tipleriFourier analiz metodu kullanılarak verilmiştir [7].  

Bu çalışmada küresel bir mekanizmaya ait bir biyel 
noktasının koordinatlarıiçin küresel ve üç boyutlu 
geometri vasıtasıyla üç bilinmeyenli lineer bir denklem 
takımı elde edilmiştir. Bunların çözümüyle noktanın 
koordinatları bulunmuş ve mekanizmanın 360˚’lik bir 
döngüsü boyunca koordinatlar hesaplanıp biyel eğrisi 
çizdirilmesi amaçlanmıştır. 

531



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

  
 

II. Küresel Mekanizma ve Küresel Geometri 
 Düzlem geometride sabit uzuv, gövdenin iki 
noktasından geçen doğrularla ifade edilir. Benzer olarak 
küresel geometride sabit uzuv, yarıçapı bir birim olan 
birim küre yüzeyi üzerinde, gövdenin iki noktasından 
geçen bir büyük daire parçası ile gösterilebilir. Ayrıca 
diğer uzuvlar da aynı birim küre yüzeyi üzerinde farklı 
doğrultulardaki büyük daire yayları ile ifade edilir. 
Küresel geometride birim küre yüzeyi üzerindeki iki 
nokta arasındaki mesafe, bu iki noktadan geçen büyük 
dairenin bu yayını küre merkezinden gören merkez açı ile 
ölçülür.  

 
Şekil. 1. Küresel dört çubuk mekanizması 

 
 Kürede büyük daire, küre yüzeyindeki iki noktadan ve 
küre merkezinden geçen bir düzlem ile küresel yüzeyin 
ara kesitidir. Buna göre küre yüzeyindeki herhangi iki 
noktadan geçen tek bir büyük daire vardır, ya da bu 
sonuç şöyle de ifade edilebilir: Düzlemde iki nokta 
arasındaki en kısa mesafenin bir doğru parçası olması 
gibi, küre yüzeyinde iki nokta arasındaki en kısa mesafe 
bu noktalardan geçen büyük daire yayıdır [4].  
 Şekil 1 de örnek olarak bir küresel dört çubuk meka-
nizması görülmektedir. Burada uzuvları ifade eden a1, a2, 
a3, a4 uzunlukları, uzuvları ifade eden büyük daire 
yaylarını küre merkezinden gören merkez açılardır. 
Kolaylık için sabit uzva ait büyük daire yayının 
bulunduğu düzlem OXY düzlemi olarak alınır ve X 
ekseni Ao sabit mafsal noktasından geçirilir. Küresel 
mekanizmalarda döner çiftlerin dönme eksenlerinin hepsi 
küre merkezinden geçer. 3 nolu uzuv üzerindeki C 
noktası bu uzva ait bir biyel noktasıdır. A, B, C noktaları 
küre üzerinde küresel bir üçgen oluştururlar. C noktasının 
küre yüzeyi üzerindeki konumunu tanımlayan AC ve BC 
yayları da büyük daire yaylarıdır, uzunlukları bunları 
gören merkez açılar şeklinde ifade edilir. AC ve AB 
büyük daire yayları arasındaki μ açısı ise küre yüzeyi 

üzerinden ölçülen küresel bir açıdır. Daha çok uzva sahip 
küresel mekanizmalarda da uzuv uzunlukları ve biyel 
noktaları benzer şekilde ifade edilir. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 2Döndürülmüş düzlemler 
 

 
Şekil. 3.  Eksen takımı ve döndürülmüş düzlem 

 
Sabit uzvu ifade eden büyük daire yayının bulunduğu 

düzlem Şekil 2a da görüldüğü gibi orijini küre 
merkezinde olan OXYZ kartezyen koordinat sisteminde 
OXY düzlemi olarak alınsın(ekvatoral düzlem). Bu 
düzlem X ekseni etrafında sağ el kuralına göre pozitif 
yönde  kadar döndürülsün (Şekil 2b). Daha sonra Z 
ekseni etrafında da sağ el kuralına göre pozitif yönde β 
kadar döndürülsün (Şekil 2c). Bu düzlemle kürenin 

O 
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arakesiti olan büyük daire şekilde görülmektedir. Küre 
yüzeyi üzerindeki bütün büyük daireler bu şekilde elde 
edilebilir. Bu husus şu şekilde de ifade edilebilir: Küre 
yüzeyi üzerindeki herhangi bir büyük daire, X ekseni 
etrafında belli bir  açısı ve Z ekseni etrafında belli bir β 
açısı kadar döndürülmüş bir düzlemle kürenin 
arakesitidir. Söz konusu düzlem Şekil 2a, b, c den de 
görülebileceği gibi daima küre merkezinden(O) geçer.  
ve β açıları  -180° ve +180° arasında değiştirilerek küre 
yüzeyi üzerindeki bütün büyük daireler düzlemle kürenin 
arakesiti olarak elde edilir.  

Bu düzlem üzerindeki herhangi bir K noktasının OXY 
düzlemindeki izdüşümü M noktası olsun(Şekil 3). 
Düzlemin OXY ile arakesiti olan doğruya M den çizilen 
dikin ayağı P noktası, bu noktadan X eksenine çizilen 
dikin ayağı D noktası olsun. KM uzunluğunun K 
noktasının z koordinatı olduğu açıktır. KPM açısı   
olduğuna göre;  

MP
z

MP
KM

tan
  

 
z = MP tan      (1) 
 

OXY düzleminin üstten görünüşü Şekil 4 de görülmek-
tedir. Burada K noktasının bu düzlemdeki koordinatları 
OG = x  ve  OF = y dir. 
Şekilden; 

FR = PN = ycosβ     ve    FM = OG   olduğu  
görülebilir.   MP = PN – MN   yazılarak   ve    

MN = FMsinβ = xsinβ olduğu göz önüne alınarak; 
 
MP = ycosβ – xsinβ      (2) 

  
Denklem (1) bu ifadede yerine konursa ve düzenlenirse; 

 

 z + tan( xsinβ – ycosβ) = 0    (3) 
 

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

 

 
Şekil. 4.  OXY düzlemi üzerindeki izdüşüm 

 

III. Küresel Biyel Eğrisi  
Örnek olarak Şekil 1 deki küresel dört çubuk 

mekanizmasında C biyel noktasının koordinatlarını 
bulmaya çalışalım. A ve B noktalarının koordinatları 
küresel geometriden, θ2  2 nolu uzvun, θ4  4 nolu uzvun 
dönme açısı olmak üzere, aşağıdaki gibi yazılır: 

 
xA =cosa2yA= sina2 cos2zA = sina2 sin2  
xB = cosa4 cosa1 – sina4 sina1cos4 
yB= cosa4 sina1 + sina4 cosa1 cos4 
zB = sina4 sin4    (4) 
 
Küresel dört çubuk mekanizmasında belli bir θ2 

değerinde θ4 açısını veren bağıntı aşağıdaki gibidir.[9] 
 




















uq
qupp 222

4 arctan2   (5) 

Burada,  
p = sina2sina4sin2 
q = sina2sina4cosa1cos2 – cosa2sina4sina1 
u = cosa3 – cosa1cosa2cosa4 – sina2cosa4sina1cos2 
 
AB büyük daire yayının içinde bulunduğu düzlem OA 

ekseni etrafında μ açısı kadar döndürüldüğü zaman B 
noktası B' noktasına gelir ve AB büyük daire yayı 
düzlemi AC büyük daire yayının bulunduğu düzlemle ça-
kışır, A, C veB' noktaları aynı düzlemde olurlar(Şekil 5). 

 
 

Şekil. 5. OAB düzleminin döndürülmesi 
 

B' noktasının koordinatları aşağıdaki bağıntıyla 
bulunur[8]. 

XB' = T XB             (6) 

burada T  OA etrafında dönme matrisidir: 

cos1

cosμKzsinμxKzysinμyKzx
sinμxKzycosμKysinμzKyx
sinμyKzxsinμzKyxcosμKx

2
AAAAAAA

AAA
2

AAAA

AAAAAA
2

A



























K

T  

XB  = [ xB  yB  zB ]T   ve XB'  = [ xB'  yB'  zB' ]T 

Ave B' noktalarının içinde bulunduğu düzlem denklemi  
denklem (3) deki gibidir. Bu iki noktanın koordinatları 
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bilindiğine göre denklemdeki α ve β açılarının değerleri 
basitçe aşağıdaki gibi bulunur. 

      zA + tan( xAsinβ – yAcosβ) = 0  

 zB' + tan( xB'sinβ – yB'cosβ) = 0  (7) 

yazılır. İki denklem taraf  tarafa bölünerekβ açısı 
arktanjant2 fonksiyonu ile bulunur; 

β=arctan2 (
zAyB´–zB´yA
zAxB´–zB´xA

)   (8) 

Daha sonra yukarıdaki iki denklemin birinden α açısı 
hesaplanır. α ve β açıları bulunduğuna göre bu düzlemin 
denklemi C noktasının koordinatları cinsinden yazılabilir: 

zC + tan( xCsinβ – yCcosβ) = 0     (9) 

A ve C noktaları arasındaki küresel mesafe veya AOC 
açısı OA⃗⃗⃗⃗  ⃗  ve OC⃗⃗⃗⃗  ⃗vektörlerinin,benzer şekilde BOC açısı 
OB⃗⃗⃗⃗  ⃗  ve OC⃗⃗⃗⃗  ⃗ vektörlerinin skaler çarpımıyla elde edilir [2]. 

cosAOC =  OA⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∙ OC⃗⃗⃗⃗  ⃗ = xAxC +yAyC+zAzC  (10) 

cosBOC =  OB⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∙ OC⃗⃗⃗⃗  ⃗ = xBxC +yByC+zBzC  (11) 

BOC açısı(veya BC uzunluğu) küresel üçgenler için 
kullanılan Napier denklemleri yardımıyla bulunur. 
AB(a3), AC ve μ açıları bilindiğine göre BC uzunluğu; 

cosBC = cos a3 𝑐𝑜𝑠𝐴𝐶 + sin 𝑎3 𝑠𝑖𝑛𝐴𝐶𝑐𝑜𝑠μ  (12) 

denklemiyle hesaplanır.  

Böylece2 nolu uzvun herhangi bir konumunda C biyel 
noktasının koordinatları için üç lineer denklem(9), (10) 
ve (11) nolu denklemler ile elde edilmiş olur. Bunların 
çözümüyle C noktasınınkoordinatları (xC, yC, zC) 
kolaylıkla bulunur. Mekanizmanın 3600lik bir döngüsü 
için herhangi bir matematik yazılımında koordinatlar 
hesaplanıp,noktanın biyel eğrisi çizdirilebilir.Bu yöntem 
benzer şekilde daha çok uzva sahip küresel 
mekanizmalarda da kolaylıkla uygulanabilir. Aşağıda 
örnek olarak, biri kol sarkaç ve diğeri çift kol olan iki 
küresel dört çubuk mekanizması ve bir küresel krank 
biyel mekanizmasına ait biyel eğrileri görülmektedir. 

 

 

Şekil. 6. a1 = 80°, a2 =40°, a3 = 90°, a4 = 60° ve AC:= 35°, μ= 30° için 
biyel eğrisi(küresel kol sarkaç) 

 

Şekil. 7. a1 = 40°, a2 =50°, a3 = 70°, a4 = 65° ve AC= 30°, μ= -80°  için 
biyel eğrisi(küresel çift kol) 

 

Şekil. 7. a1 = 75°, a2 =20°, a3 = 50°, a4 = 90° ve AC= 36°, μ= 55°  için 
biyel eğrisi(küresel krank biyel) 

IV. Sonuç 
Küresel bir mekanizmaya ait bir uzvun bir biyel 
noktasının koordinatları için küresel ve üç boyutlu 
geometri kullanılarak üç bilinmeyenli lineer bir denklem 
takımı elde edilmiştir. Bu denklemlerin çözümüyle biyel 
noktasının koordinatları bulunmuş ve 3600’lik bir döngü 
boyunca biyel eğrisi çizdirilmiştir. Böylelikle küresel 
mekanizmalarda biyel eğrisi çizimi içinnispeten 
basitleştirilmiş analitik bir yöntem kullanılabileceği 
gösterilmiştir. Kapalı formdaki biyel eğrisi denklem-
leriyle biyel eğrisinin çizimindeki matematiksel zorluklar 
dikkate alındığında yöntemin basitlik sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Ao 

A 

C 
B 

Bo 

Ao 

A 

C 

B 

Bo Bo 

Ao 

A 

B 

C 
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Düzlemsel Çubuk Mekanizmalarında Kam-Yay Yardımıyla Ağırlık Dengelemesi 
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Özet—Mekanizmalarda ağırlık dengelemesi, uzun 
yıllardır üzerinde çalışılan bir konudur. Günümüze kadar 
pek çok farklı ağırlık dengelemesi yöntemi önerilmiştir. 
Bu yöntemler arasından kam ve yay ile dengeleme, gerek 
toplam kütlenin artmaması gerekse büyük yer 
kaplamaması açısından daha üstün görünmektedir. Bu 
çalışmada, kam-yay dengeleme yöntemi moment dengesi 
yaklaşımı ile çözülmüştür. R çubuk mekanizması için 
geliştirilen yöntem, RR düzlemsel çubuk 
mekanizmalarına da uygulanmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: ağırlık dengelemesi, çubuk mekanizmalarında 

dengeleme, kam-yay yöntemi 

 
Abstract—Gravity compensation in mechanisms has 

been studied for years. Until today, many balancing 
methods have been suggested. Among these methods, 
cam-spring method seems to be superior due to smaller 
mass and footprint size. In this paper, cam-spring method 
has been studied by using moment equilibrium approach. 
The method developed for R linkage mechanism has also 
applied to RR planar mechanisms. 

 
Keywords: gravity compensation, balancing in linkage mechanisms, 

cam-spring method 

I. Giriş1 

Mekanik sistemler;  yerçekimi kuvvetinin ve çalışma 
sırasında oluşan dış kuvvetlerin yanısıra sistemi oluşturan 
kütlelerin ivmelenmesi ile oluşan atalet kuvvet ve 
momentlerinin de etkisi altındadır. Bu 
kuvvetler/momentler dengelenmediğinde mekanizmanın 
bağlı olduğu zemine aktarılırlar. Bu çoğunlukla 
istenmeyen etki, literatürde  “sarsma kuvveti” ve “sarsma 
momenti” olarak tanımlanmıştır [1]. Çünkü bu etki 
mekanizmaların gürültülü çalışmasına ve mekanizmanın 
parçalarının aşınmasına ve hatta kırılmasına neden 
olabilir [2]. 

Mekanik sistemlerde dengeleme, statik dengeleme ve 
dinamik dengeleme olarak iki temel kavram üzerinden 
incelenmektedir [3]. Dinamik dengeleme mekanizmanın 
hareketi esnasında herhangi bir sarsma kuvveti veya 
sarsma momenti oluşturmayacak şekilde tasarlanmasıdır. 
Statik dengeleme ise mekanizmanın her statik 
konumundaki denge halinin bozulmayacağı şekilde 
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† erbiliyim@gmail.com

 

tasarlanmasıdır. Statik durumdaki bir mekanizmanın 
elemanlarının ağırlık kuvvetleri, mekanizmanın herhangi 
bir konumu için, sistemin tahrik edici unsurlarında 
(aktüatörlerine) herhangi bir moment (veya kuvvet) 
meydana getirmiyor ise o mekanizmaya statik dengededir 
denir [4]. Dinamik dengede olan bir mekanizma aynı 
zamanda statik olarak da dengededir. Ancak statik olarak 
dengede olan bir mekanizma her zaman dinamik dengede 
olmayabilir. 

Statik dengelenmiş olan mekanizmalar, dışarıdan 
frenleme gibi bir karşı kuvvet/moment etkisi olmaksızın 
da bu dengelenmiş durumlarını sürdürebilirler. Bu 
nedenle herhangi bir konumda bırakıldıklarında bu 
konumlarını korurlar. Bazı büyük kütleli ağır hizmet 
robotlarında, mekanizmanın çalışmadığı zamanlarda da 
genel olarak tahrik sistemlerine herhangi bir karşı 
moment etkisi istenmez. Statik dengedeki sistemler bunu 
sağlayabilirler. Statik olarak dengelenmiş sistemler 
hareket halinde iken de dengelenmemiş sistemlere 
nazaran daha düşük torklar ile harekete geçirilebilir [5]. 
Düşük hız değişimlerinde düşük atalet kuvvetleri 
oluşacağından bu sistemlerde sadece statik dengeleme 
yapılarak, sarsma kuvveti/momenti problemlerinden 
büyük ölçüde kurtulunabilir. Engelli kişiler için 
tasarlanan kol ve bacak dış iskeleti gibi medikal 
cihazlarda genellikle dinamik dengelemeye gereksinme 
duyulmaz, yalnızca statik dengeleme yeterli olur. Bu 
cihazlar kol veya bacak ağırlıklarını dengeleyerek, 
hastaların rehabilitasyonuna yardımcı olurlar [6]. 

Mekanizmaları statik olarak dengelemek için 
literatürde, farklı tasarımlar mevcuttur. Karşı – kütleler 
ile dengeleme, en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. 
Mekanizmanın her hareketli elemanının kütlelerine, bağlı 
bulundukları mafsallar etrafında toplam momenti 
sıfırlayacak şekilde karşı kütleler ekleyerek dengelemeye 
dayanır. Bu dengeleme yönteminde mekanizmanın 
toplam kütlesinin artması, en büyük dezavantajlardan 
birisi olarak gösterilebilir. Bir başka yöntem olarak, 
yaylar kullanılarak da mekanizmalarda statik denge 
sağlanabilmektedir. Bu yöntemde, mekanizmanın toplam 
kütlesinde çok büyük bir artış olmasa da, mekanizmanın 
boyutlarında büyüme veya hareketlerinde kısıtlama 
meydana gelebilir. Buna karşın kam-yay yöntemi ile 
yapılan dengeleme hem toplam ağırlık hem de büyük yer 
kaplama sorununu ortadan kaldırıyor gibi görünmektedir 
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[7-16]. Şekil 1’de bu dengeleme yöntemleri şematik 
olarak gösterilmiştir. 

  
 
 

Şekil. 1. Bazı statik dengeleme yöntemleri, (a) dengelenmemiş 
mekanizma, (b) karşı kütleler ile statik dengeleme, (c) yay ile statik 

dengeleme, (d) kam ve karşı kütle ile statik dengeleme. 

 

Kam ve yay ile statik dengeleme, diğer statik 
dengeleme çeşitlerine göre daha az irdelenmiş bir 
konudur. Koser, iç kam profili ve yayın birlikte 
kullanıldığı bir ve iki serbestlik dereceli seri kinematik 
zincirlerde, potansiyel enerji denklemini kullanarak statik 
dengelemeyi göstermiştir [17]. Kam ve yay ile 
dengeleme yöntemi, hafif ve az yer kaplayarak hareket 
alanını kısıtlamayan bir statik dengeleme olanağı 
sağlamaktadır. Bu açıdan karşı kütle ve yay yöntemlerine 
göre daha avantajlıdır. 

Çalışmamızda, kam ve yay ile dengeleme, Koser’in 
yönteminden farklı olarak moment eşitliği temeline 
dayalı geometrik bir algoritma kullanılarak incelenmiştir. 
Daha sonra profil modellemesi yapılan ve tek serbestlik 
dereceli bir çubuk mekanizmasında doğrulaması yapılan 
dengeleyici kam tasarımı; iki serbestlik dereceli RR tipi 
düzlemsel mekanizmaya uygulanmıştır. 

II. Kam ve Yay İle Statik Dengeleme 

Statik dengeleme, bir mekanizmanın tüm uzuvlarının 
hız ve ivmelerinin sıfır olduğu herhangi bir konumunda, 
yere bağlı olan mafsallarına kuvvet ve moment 
gelmeyecek şekilde tasarlanmasıdır. Bu koşul, O  
noktasından döner mafsal ile yere bağlanmış tek 
serbestlik dereceli R çubuk mekanizması için Denklem 
1’de ifade edilmiştir. Statik durumda atalet kuvvetleri söz 
konusu değildir, oluşan kuvvetler ve momentler sadece 
ağırlık kuvvetlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle bu tür 
bir dengeleme işlemine “ağırlık dengeleme” (gravity 
compensation) de denir. 

 

 0 (1) 

 
Statik dengelenecek sistem için; yere  noktasından 

döner mafsal ile bağlanmış, tek serbestlik dereceli bir R 
çubuk mekanizması tanımlanmıştır (Şekil 2). Çubuğun 
kütlesi , ağırlık merkezinin dönme merkezine olan 
uzaklığı  ve çubuğun düşeyle yaptığı açı  olarak kabul 
edilmiştir. 

 

  
 

Şekil. 2. R çubuk mekanizmasının kam ile dengelenmesi 

 
Mekanizma, Şekil 1a’da görülen  dengelenmemiş hali 

ile  ‘nın 0 ve 180 derece olmadığı konumlarda mesnet 
noktası olan  noktasına ağırlık kuvvetinden 
kaynaklanan bir moment uygulamaktadır.  noktasındaki 
döner mafsal bu momente direnç gösteremeyeceği için 
çubuk, ağırlık kuvvetinin yatay bileşeni sıfırlanıncaya 
kadar döner. Statik dengeleme için kam ve yaydan oluşan 
Şekil 2’deki gibi bir dengeleyici kam elemanı sisteme 
eklendiğinde denge şartı aşağıdaki denklem ile ifade 
edilir. 

 
    (2) 

 
Her  konumu için bu statik denge koşulu 

sağlanmalıdır. Burada,  yayın kam yüzey normali 
doğrultusunda uyguladığı kuvvettir.  basınç açısı olmak 
üzere; 

 
  (3) 

 
şeklinde ifade edilir. Denklem 2’deki  ifadesi ise  
kuvvet doğrultusunun  noktasına olan dik uzaklığıdır. 

Yayın serbest uzunluğu  ve yay sabiti  olarak 
tanımlanmıştır. Yayın ‘ya bağlı olan uzunluğu,  
olarak verilmiş olup kamın profili fonksiyonuna bağlı 
olarak tanımlanır. Bu durumda yayın uyguladığı kuvvet, 
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    (4) 

 
şekilde bulunur. 

Denklem 3 ve 4 temel moment denklemi olan 
denklem 2’de yerine yazılacak olursa; 

 
    (5) 

 
denklemi bulunur. Bu denklemde çubuğun kütlesi , 
çubuğun kütle merkezinin  noktasına olan uzaklığı  ve 
yerçekimi ivmesi , sabit parametreler; çubuğun 
konumunu belirleyen  açısı ise değişken parametredir.  

 yay sabiti ve  yayın ilk boyu, dengeleme amacı ile 
yapılacak olan tasarımın parametreleridir.  

’nın, yani kamın profil fonksiyonunun önceden 
bilinmesi durumunda,  basınç açısı kam profil 
fonksiyonunun türevi alınarak teğetin bulunması ve daha 
sonra da buna dik olan normal doğrultusunun 
bulunmasıyla belirlenebilir.  moment kolu mesafesi ise 
geometrik bağıntılar yardımı ile kolaylıkla belirlenir. 
Ancak buradaki asıl problem; seçilen  yay sabiti ve  
yayın  ilk uzunluğu için statik dengeyi sağlayabilecek 
bir kam profili oluşturmaktır. 

 

 

Şekil. 3. Profil hesabı için teğet yaklaşımı 

 
Şekil 3’de gösterildiği üzere düşey eksenden  kadar 

sapmış olan bir çubuk ağırlık kuvvetinden kaynaklanan 
bir moment oluşturur. Bu moment çubuğun dönme 
eksenine merkezlenmiş bir iç kam ve yay mekanizması 
yardımı ile dengelenmektedir. Kam profili üzerinde 
herhangi bir  konumu ve ∆  kadarlık bir açı farkıyla bir 
sonraki  konumu gösterilmiştir. Tasarımcı tarafından 
seçilen başlangıç yarıçapı ’dır. Buradaki temel 
varsayım,  ve  konumları arasında kam profilinin 
doğrusal olarak değişmekte olduğudur. Bu kabul 
yardımıyla hesaplanması mümkün olan kam profili 

noktaları, ∆  açı farkının azaltılması ile giderek daha 
hassas olarak belirlenebilecektir. Kamın profilini 
oluşturacak olan ve ∆  açısal aralıktaki tüm noktalar 
belirlendikten sonra bu noktalar kam profilini 
belirleyecek olan kübik spline eğrilerinin kontrol 
noktaları olarak kabul edilip üretim gerçekleştirilecektir. 
Kübik spline eğrileri, belirlenmiş  tane kontrol noktası 
için, her iki kontrol noktası arasında 

, 1…  olarak tanımlanmış  adet 3. derece 
polinomdan oluşmaktadır. Spline’ların modellenmesi , 

,  ve  1…  katsayılarının bulunmasından 
ibarettir. Bunun için de 	sürekliliği (önceki polinomun 
bitiş noktasındaki koordinatlarının, sonraki polinomun 
başlangıç noktasındaki koordinatlarına eşitliği),  
sürekliliği (kontrol noktalarındaki iki komşu polinomun 
1. türevlerinin eşitliği) ve  sürekliliği (kontrol 
noktalarındaki iki komşu polinomun 2. türevlerinin 
eşitliği) olarak bilinen üç sınır koşulu uygulanarak 
çözüme gidilir. Spline modellemesi bu çalışmada 
verilmeyecek olup detaylı olarak [18]’de incelenmiştir. 

Geometrik eşitlikler yardımı ile; 
 

  (6)

ve 
 

arctan
cos ∆

sin ∆
  (7) 

 
eşitlikleri yazılabilir. Denklem 6 ve denklem 7’de yazılan 
eşitlikleri, denklem 5’te yerine yazarsak ve bilinen bir  
yarıçapı için  değişkenini çözersek; 

 
0 (8) 

olmak üzere üçüncü dereceden denklem sistemini elde 
ederiz. Burada 
 

∆  (9) 

 

∆ cos ∆  

 

(10) 

cos ∆ 2  

sin ∆ sin ∆  

 

(11) 

 
(12) 

dir. Bu denklem, her bir  değeri için üç farklı 
	sonucu vermektedir. Böylece her yeni   değeri için 
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denklemin tekrar çözülmesi ve her durumda 3 kökten 
uygun olanının seçilmesi gerekmektedir. 

 
 

Şekil 4. Kam profili hesaplama algoritması 

Bunun yerine bu denklemin çözümü için bir sayısal kök 
bulma yöntemi seçilmiştir. Şekil 4’de bu yöntemin akış 
diyagramı açıklanmıştır. Algoritmanın çalışmasından 
önce yay sabiti, yayın serbest uzunluğu ve başlangıç 
yarıçapı tasarımcı tarafından tanımlanmalıdır. Ancak bu 
parametrelerin bazı kombinasyonlarında kam eğrisi kendi 
üzerine katlanmakta ve üretilmesi mümkün olmayan kam 
profilleri oluşmaktadır. Tasarımcının bu değerlere dikkat 
etmesi gerekmektedir. 

Tanımlanan bu  başlangıç yarıçapı için ( 0° 
iken), bu yarıçaptan, açısal koordinatlarda ∆  açısı kadar 
sonraki yarıçap olan , 0 ile  arasında herhangi bir 
değer alabilir. Bu değerler arasından belirlenecek her 
	değeri için önce denklem 7’de verilen  açısı, ardından 

denklem 6’da belirtilen  mesafesi hesaplanır. Bu veriler 
ile temel moment denkleminde (denklem 5) başta verilen 

 değerinin doğruluğu kontrol edilir. Eşit olmama 
durumunda kabul edilen hata değerine düşene kadar 
farklı  değerleri seçilir. Her aşamada bulunan  değeri, 
yeni  değeri olarak kabul edilir, ve sıradaki yarıçapın 
hesaplanmasına geçilir. Bu işlemlerin döngü içine 
tekrarlanması sonucunda çok küçük bir hata ile kam 
profili hesaplanmış olur. 
 

 
 

Şekil. 5. MATLAB® yardımı ile çizdirilen kam profili (m = 8 kg, 
l=40cm, k = 30000 N/m, g = 9.806,  = 0.15 m,  = 0.13 m) 

  

Şekil 5’de MATLAB® kullanılarak yazılan kodun 
sonucu olarak çizdirilen kam profili görünmektedir. Bu 
profilde  açısının 0 ve 180 dereceye karşılık gelen en üst 
ve en alt değerlerinde eğrinin normallerinin düşey (yani 
yerçekimi ivmesi yönünde) olduğuna dikkat edilmelidir. 
Böylece bu üst ve alt noktalarda temas noktasındaki yay 
kuvveti ve yüzey normali doğrultuları çakışmakta ve 

  formülüne göre moment kolu 
sıfırlanmaktadır. Bu iki konum aynı zamanda çubuğun 
ağırlık kuvvetinden kaynaklanan oluşmadığı 
konumlardır.  
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Bu yöntem sayesinde Şekil 6’da görüldüğü gibi daha 
az yer kaplayan, kompakt bir dengeleyici tasarımı 
yapılabilir. 
 

 
 

Şekil. 6. Kam-yay yöntemi ile statik dengeleme 

III. İki Serbestlik Dereceli 2R Tipi Mekanizmaya 
Uygulama 

Bu uygulamada kam-yay tipi ağırlık dengeleme 
yöntemi 2R tipi bir mekanizmaya uygulanmıştır. Şekil 
7’de görülen kamlar her çubuğun kendi dönme eksenine 
yerleştirilmiştir. Kam-1’in içinden baskı uygulayan yay 
ve takip edici uç yere sabitlenmiştir ve kuvvet uygulama 
yönü daima düşeydir. Ancak ikinci çubuğa bağlı olan 
kamın içindeki yay birinci çubuğa döner mafsal ile 
bağlanmıştır.Kam-1 ve kam-2’nin yayları bir zincir dişli 
ile birbirine bağlanmış ve böylece her iki yayın da daima 
düşey konumda kalması sağlanmıştır. Böylece bir önceki 
bölümde R mekanizması için verilmiş olan çözüm 
yöntemi, mekanizmanın tüm mafsallarına uygulanabilir 
hale gelmektedir. 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada, önce döner mafsalla zemine bağlanmış 
bir R mekanizmasında kam-yay yöntemi ile statik 
dengeleme yapılmıştır. Bunun için ilk defa bu çalışmada 
önerilen ve kam profilini oluşturan noktaları moment 
dengesi yöntemi ile sayısal olarak çözen bir algoritma 
kullanılmıştır. Daha sonra bu yöntemin 2R düzlemsel 
mekanizmalara da uygulanabilmesinin mümkün olduğu 
gösterilmiştir.  

 
 

Şekil. 7. Kam-yay dengeleme sisteminin 2R mekanizmasına 
uygulanması 
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Abstract— The following study deals with the design 
and development of an experimental set-up for the re-
search of a new method for extracting whole or light-half 
walnut kernels. Therefore, the methodological approach 
of the set-up construction is explained step by step. The 
analysis of the nuts’ anatomy and the definition of 
boundary conditions, due to the ideal set-up for experi-
ments to figure out the ideal cutting position and parame-
ters, is our top priority. Innovative potential to increase 
extracting performance lies in the cutting concept to 
separate the nutshells in a further process. 
Keywords: walnut kernels, nut anatomy, extracting, cutting concept 

I. Introduction 

Consumers prefer undamaged and whole or light-half 
(LH) walnut kernels for decorating cakes and other 
sweets. Besides, in comparison to broken or damaged 
walnut kernels, half walnut kernels are highly demanded 
on the market. For that reason the difference in price 
between those can come up to 40%. Depending on the 

type and growing area, walnuts vary in size, shell thick-
ness and surface characteristics which lead to difficulties 
in extracting intact walnut halves. The known industrial 
systems for opening walnuts are mostly based on “Crack-
ing” or “Crushing” principles. In these systems either 
pressure or strike is applied to the shell which is similar 
to manually cracking techniques. However, the rate in 
obtaining LHkernels(see Figure 1)in its whole form is 
about 30-40% by using aforementioned princi-
ples.Another known industrial system for opening intact 
walnuts is based on the “Cutting” principle. Systems that 
are developed so far cut the walnuts’ shell along the so 
called circumferential seam in (see Fig. 2) which is not 
suitable for differing sizes of walnuts and shell thickness-
es.It is also rather complicated to add flexible setting 
solutions in respect to several walnut types due to the 
cutting orientation and the consequent geometry of the 
machine to master the functional concept (cutting con-
cept).

* 
Due to existing demand, the task arises to develop an 

effective and transportable system for extracting walnuts 
in LH form which is mainly based on the “Cutting" prin-
ciple. 

 

Fig. 1: Chosen section plane 

                                                            
* daniel.denninger@mb.tu-chemnitz.de, Reichenhainer 
Str.70, 09126, Chemnitz, Germany. 

 
 

Requirements for the system are a LH form rate of 80-
90% and adaptability for all commercial forms and varie-
ties of walnuts. The innovative potential for increasing 
performance and improving LH quality will be the se-
lected principle for kernel extracting which is based on 
patented technologies and experimental developments 
derived from these patented mechanisms. Furthermore, 
the adaptability to different nut-anatomies and nut-sizes 
should be implemented with considerably less effort. 

First of all, the different nut anatomies are analysed in 
detail which provide handling and cutting parameters as a 
starting point for the development of the construction 
concept. A special emphasis is put on finding the ideal 
cutting position and depth of cut as well as the optimal 
solution for fixing and transporting the nuts while main-
taining the quality of the LH kernel by protecting against 
walnut strands and thermal or mechanical stress. 

Secondly, the initial concept of cutting and extracting 
the kernel is explained in detail. The aim of the proposed 
method is to separate the shell into two equal parts and to 
remove the shell from the kernel. This method is basical-
ly a combination of a cutting and a cracking process. To 
begin with, the insertion of a predetermined breaking 
point is carried out along the chosen section plane by a 
saw blade. Following that, a small and uniformly com-
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pressive force is applied to divide the nut shell. Using the 
mentioned method can grant further advantages for a 
further processing of the nuts because the new predeter-
mined breaking location makes it also possible to easily 
remove fragments of nut shells in a way that the kernels 
can be pulled out as one intact kernel.  

II. Theoretical Analysis 

II.I Anatomy and structure of a walnut 

Observing the structure, look and feel, differing sizes 
and the mechanical properties of natural products, it is 
difficult to standardise and parametrise those on engi-
neeringlevel due to the enormous diversity in nature. This 
can be simplified by the use of a modelling. Initially, the 
general geometric structure of walnuts and the limits 
within the structures expand shall be analysed. Factors 
like minima and maxima together with their mean to 
create percentiles are of special interest here. Further-
more, the observations of the symmetry, the mass-
volume-distribution and the material properties of the 
shell are of interest. The inner construction of a walnut - 
symmetrically structured (intwo shell halves divided), 
natural imbalances and deformations, not taken into ac-
count - is shown in Fig. 2. 

 

Fig. 2: Construction of a walnut 

As scientifically proven in the past years walnuts are 
not stone fruits [3]. To be exact, what is considered to be 
the walnut are the two folded and succulent germ layers 
of the embryo.These are divided into four sections by a 
substantial woody and an incomplete dermatoid mem-
brane which are located in the form of a cross. The mem-
brane structure forms partition walls.While the walnut is 
still hanging on the tree it is completely covered by the 
pericarp. The pericarp, consisting of the three layers 
exocarp, mesocarp and endocarp, is the casing of seed 
plants. When the nut is falling down of the tree during 
ripening season the exocarp opens and the nut, covered 
by the mesocarp, drops down. The mesocarp, respective-
ly the endocarp represents the wooden shell of a walnut 
which displays lines and dents. 

The walnut (genus“Juglandaceae”) varies in its shells 
enormous in form and size. They can be round, oval, 
cylindrical, egg-shaped or beak-shaped. Worldwide, there 
are about 80 different species of “Juglandaceae”. Below 
this species, there are also numerous varieties.This means 
that there is to consider a very large selection of frame 
parameter values.The most consumed walnut species 
include the Persian walnut (“Juglansregia”), the black 
walnut (“Juglansnigra”) or the butternut (“Juglansciner-
ea”).A closer look here is the Persian walnut, which in 
the European region has the largest industrial relevance. 
With a length of 2.5 to 8 centimetres and a width of 2.5 
to 5 centimetres “Juglansregia” has a large range of ge-
ometry. The shell thickness is 1.8 to 2.2 millimetres. 

A stroll in local shops showed that most nuts on the 
market have an average length of 3.0 to 3.2cm (values are 
based on several assortment samples). Smaller and bigger 
nuts probably end up rarely on the market because they 
are picked out mechanically beforehand and get used 
otherwise.The search for different walnut types resulted 
in the following statistical attributes for a total of 35 
chosen varieties. According to the figures in Table.I con-
structive measures can be planned in advance. 

Parameters Min Max Average 

Height (cm) 3,10 4,60 3,50 

Diameter (cm) 2,40 3,70 3,10 

Height in proportion 
to diameter 1,03 1,54 1,26 

TABLE I: Typical proportions of walnuts 

A standard coordinate system which is leveled equally 
in each nut can be inserted. The coordinate system’s 
origin is settled in the origin of the nuts’ stem (see Fig. 
2). The Z-axis points to the longitudinal direction of the 
nut. The positive Z-direction hereby points to the top, the 
negative Z-direction to the origin of the stem. Common-
ly, the side of the nut with the stem is not pointed but 
dull-edged so that this alignment can be perceived opti-
cally. Likewise, the origin of the stem is the place where 
the partition walls (cross) are grown together. The parti-
tion walls are the natural dividers in the Y-plane, which 
secures the embryo in the shell. The seams of the nuts 
still also lie on both sides in the Y-plane; therefore, the 
Y-plane is moreover labeled the “seam-plane”. The X-
plane lies respectively rotated through 90° around the Y-
plane on the Z-axis. Henceforth, this plane will be re-
ferred to as the “embryo-plane” as this appears to be the 
ideal plane to extract a nut in two separate kernel halves 
(so-called cotyledons/butterflies) from the shell. Whereas 
separating the nut along the seam-plane leads only to an 
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extraction of quarters. The references represented in Fig.3 
will be used in all of the following steps in aid to com-
plete the given task.  

 

Fig. 3: Coordinate system of a walnut with the X-plane (red) and Y-
plane (blue) 

Mostly used for industrial purposes in the retail indus-
try are light-half walnut kernels. It is also possible to 
expose the whole embryo from the nut. This, however, 
proves difficult even by hand because the separating 
walls secure it. With these simple considerations a de-
scription of operating principles becomes easier later on 
as defined directions respectively areas can be named. 
The nut as a geometric object is defined completely as 
the following synopsis shows (also see Fig. 3).  

Geometric references and components are: 

1. Coordinate origin “stem origin“ 

2. Z-axis: Symmetry axis in longitudinal di-

rection (to the top is positive direction) 

3. X-plane “seam-plane“ 

4. Y-plane „embryo-plane“ (rotated through 

90° to the symmetry axis and seam-plane)  

5. Two shell halves 

6. One separating wall 

7. One complete kernel consists of two LH 

kernels 

II.II Process chain for the handling of walnuts 

This chapter deals with the underlying process chain of 
processing walnuts; in specific with the mechanical pro-
cessing stages after maturing, cropping, cleaning and 
drying as well as before the following steps of procedure 
of the sorting out by hand, packing and shipping or other 
reworkings.The mechanical processing of walnuts de-

mands a high level of expertise in dealing with this natu-
ral product. An evidence for that is that even from to-
day’s state of knowledge, despite a great interest in the 
economy, no satisfying machines are built that feature is 
high efficiency in relation to the delivered kernel quality 
(percentage of whole kernels and/or light-halves walnut 
kernels) and require little manual work in the after-
math.The formal description of the whole process chain 
of walnuts, based on the applied practice in the industry, 
is shown in simplified terms in the following flow chart, 
see Fig. 4. 

 

Fig. 4: Process chain for the handling of walnuts 

Depending on each concern, there are assembly lines 
which operate every step and crack, sort and pack the 
nuts after the drying process.However, there are many 
concerns that resell the shelled, washed and dried nuts for 
reprocessing or deliver them to another place of pro-
cessing. With the quality of nut kernels to be achieved in 
mind, prior, during and after the extraction, chemical and 
thermal processes are not permissible since the end prod-
uct might be modified in its chemical, biological and 
physiological impact. The easiest principle to open a 
walnut entails fixing the nut per form fit and applying a 
compressive force onto it until the shell splits 
open.Subsequently, Table II shows industrial cracking 
machines and their processing quantity. Industrial sawing 
machines for walnuts could not be found.  

 
Manufacturer Origin Machine model Processing 

Quantity  
HydroEngeneering 
ES Ltd 

ES Optima 2 220 (kg/h) 

HydroEngeneering ES Optima 4 140 (kg/h) 
MoHaBi Nut  
Cracker Inc. 

USA MoHaBi I 272 (kg/h) 

MoHaBi USA MoHaBi II - 
MoHaBi USA MoHaBi III 27 (kg/h) 
Gene M. Jessee, Inc. USA All Nut Cracker - 
Corey L. Walker USA 750C 330 (kg/h) 
Corey L. Walker USA 760C - 
Modern Electronics 
and Equipment Inc 

USA Pecan Cracker 67 (kg/h) 

SiegwaldGeräte-
bauGmbH 

DE Vollautomatischer-
Nussknacker 

- 

BigtemMakine A.Ş TR 12 Channel Walnut 250 (kg/h) 
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Cracker 
TECHNOMAC S.A. GR Walnutcracker - 
Christos Ioannidis GR Walnut Processing 

Machinery 
1875 (kg/h) 

Pecan Nut Busters, 
Inc.  

USA All In One Pecan Nut 
Buster With Sheller  

- 

ÖzenKu-
ruyemişMakinaları 

TR Walnut Cracking 
Machine 

900 (kg/h) 

Savage Equipment, 
Inc.  

USA Silverline Pecan 
Cracker 244S 

936 (kg/h) 

Savage Equipment, 
Inc.  

USA Silverline Pecan 
Cracker 238S 

312 (kg/h) 

Fairwind UA Unknown 180 (kg/h) 
servise-pack UA MCO-03 120 (kg/h) 

TABLE II: Industrial cracking machines - overview 

The mere cracking principle can theoretically be used 
to extract light-half walnutkernels.However, an accurate 
preliminary positioning of the walnut as well was a pre-
determined compressive force, which statistically could 
be calculated for each variety of walnut but in an ineffi-
cient and elaborate process, would be necessary. Depend-
ing on the geometry (diameter and length) of the walnut 
is the force acting.The geometrical variety requires a 
qualitative presorting for cracking machines. Most of the 
industrial machines neither work with an accurate fixa-
tion nor with a pressure calibration.  

II.III Principles of extracting 

Further considerations for opening walnuts only entail 
the mechanical processes of “cracking“ or “sawing“. It 
would be a wrong conclusion to hereby assume that the 
nut’s natural circumferential seam assists an efficient and 
qualitative way of cracking. Quite the contrary: cracking 
the nut along that seam leads most likely to a demolished 
nutmeat. The extraction of light-half kernels is actually 
prevented with the aid of this natural predetermined 
breaking point due to the 90° rotated position. This 
means that for the mechanical cracking process, a force 
has to be applied at specific points. If the force acts in X-
direction, the kernel will get damaged. If the force acts in 
Y-direction, the kernel will not be damaged. Is the force 
in an angle between X and Y, the risk of damage depends 
on the chosen angle. This angle, referred to as „cracking 
angle“, represents a difficult mechanical problem. 

The sawing process as technological main task of the 
study, which aim it is to fit a new specific predetermined 
breaking point into the walnut, is following a different 
approach. Another predetermined breaking point (fig. 1) 
thus forwards a more evenly transfer of force onto the 
shell’s segments and therefore the probability to extract 
light-half kernels. A main disadvantage of sawing is the 
development of the strands which need to be exhausted in 
order to protect the oily nut kernels from contaminating 
and to prevent the factor of fire risk which is dust.  

Subsequently, the sawing process shall be examined 
more closely. The patent from Ralph E. Colby and John 
F. McNutt dates back to the year of 1944. They named 

their invention “Walnut cutting machine“[1]. This al-
ready developed innovation offers interesting ideas and 
possibilities and presents an ideal starting point. 

 

Fig. 5: Gripping mechanism and alignment of the nut [1]. 

 

Fig. 6: Sawing and conveying principle [1]. 

Fig. 5 and Fig. 6 show the basic components of their 
sawing principle. A walnut is pulled by two synchroni-
cally, opposed belts (25) assembled with felt lugs (26). In 
the process, the nut gets gripped by springs (60) and so 
held in position. The symmetrical saw blades (37) are 
opening up the nut lengthways on both sides. The depth 
of cut is held constant with discs (37‘). The space is not 
specified any further in the patent document. 

There occurs a significant disadvantage of the intro-
duced sawing principle: the rotational orientation of the 
walnut between the belts remains unclear. According to 
figure 5 the seam plane (X-plane) is positioned vertically 
to the saw blades. Procedural, however, it would be pos-
sible to convey the walnut in the Y-plane or aligned at an 
angle between the X- and Y-plane. This means that the 
walnut would sustain saw cuts parallel to the already 
existing seam line.Since the ideal alignment can proce-
durally not be guaranteed, the probability of ineffective 
cuts is by approximately 50%. The bulge at the seam 
plays an important role.In order for the principle to be 
successful the nut has to be rotated around the Z-axis. 

545



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015  

   
 

The realization of such a rotatory positioning is similarly 
complicated and inaccurate as the acting mechanism 
during the cracking process. 

R.E. Brooks [2] and E.J. Patterson [3] have also been 
analogue sawing principles in their patent documents. 
Other innovations for sawing could not be found during 
the undertaken research. Contrary to the approach to 
implement the historical documentation of possible saw-
ing principles, their theoretical aspects were taken up and 
modified. This analysis made clear that the insertion of 
saw cuts in the X- or Y-plane or between those planes 
would be ineffective. For that reason the Z-plane has 
been examined as the “chosen section plane“ (see Fig. 1) 
which fulfils better properties concerning the mechanical 
processing as well as the anatomical requirements for a 
qualitative extraction. The nut shall be notched that it is 
issued with a new predetermined breaking location with a 
defined depth of penetration around the whole perimeter. 
Through an effective execution a cut can be induced, so 
following that, a kernel or the intact light-half kernels can 
be exposed through precise release of the shell halves 
(see Fig. 7).As seen in the figure, the cutting position 
may deviate from the middle of the nut.  

 

 

Fig. 7: Cut along the section plane 

III. Implementation of the experimental set-up 

III.I Defining boundary conditions 

For the following design of an experimental set-up to 
examine the main technological part of the planned saw-
ing concept along the Z-plane, some basic boundary 
conditions have to be clarified. The background of the 
hereafter specified experimental set-up is the extraction 
of whole or light-half walnut kernels by providing a sin-
gle nut with a predetermined breaking location along the 
chosen section plane. The aim is to gain some reliable 
parameters for the development of the planned, automat-
ed system to extract nut kernels based on the described 
principle.Therefore, no observation of the named pre- 
and post-processes takes place. On the one hand, suitable 
solutions are already on the market for those; on the other 

hand, no relevance for the observation of the technologi-
cal main task is shown. 

The practical definition of the boundary conditions 
starts with considering the variable geometry of the nut 
with its surface condition and skin texture (see chapter 
II.I). To create a cost-efficient mechanism, a concept with 
a Dremeltool in place for generating the saw movement 
was chosen from the beginning. The consequence of that 
is that the walnut has to be driven rotary to generate the 
cutting speed. The walnut has to be fixed securely to 
enable a defined rotatory movement, independently from 
the texture of the nut. Furthermore, the nut’s shell mate-
rial is similar to hardwood by which, considering the 
given driving power and speed range of a Dremel, the 
selection ofa saw blade and a suggested cutting speed 
arise as a result. In addition,the request of a predeter-
mined breaking location and an intact nut kernel must be 
met in that way, so that the saw blade undergoes only a 
defined and adjustable depth of penetration, taken the 
bulge into account.Further on, the thickness of the saw 
blade has to be chosen as thin as possible. 

Due to financial reasons, no measuring technology 
was used for the purposes of the experimental set-up. 
With the aid of the machine‘s internal measuring instru-
ments the parameters of the cutting speed as well as the 
ideal saw blade speed, that need to be calculated, are 
readable. The geometry and the characteristics of the 
material for the intake and the transmission of the drive 
onto the nut are difficult to measure and are part of em-
pirical studies which need to be covered by this de-
vice.Thereto also counts the needed preload forces and 
the tolerable tilt angle of the nut.  

Another decisive question is the range of suitable saw 
blades. The mechanical and geometrical parameters for 
the testing of the cutting principle are to be empirically 
discovered on their own. Therefore a construction with 
an easy possibility of changing the saw blades needs to 
be provided.   

III.II Methodological Approach 

A convincing basis and a distinct limitation of solution 
possibilities for the experimental setup were built by 
adducing regarded and defined aspects to calculate 
boundary conditions. Nonetheless, it is always practical 
to set up a functional structure (see Fig. 8) based on the 
standards of the VDI 2221. With that, all further steps of 
the methodological approach to the technical product 
development are put on a solid foundation. Moreover, it 
is already advisable with this rather manageable extent of 
the functional group, to define functional modules and to 
provide these with suitable points of intersection for an 
assembling in the ongoing process.   

In the following logical steps, known techniques of the 
methodological product development were applied to 
determine a preferred option. Besides considering the 
named boundary conditions, the aspect of cost was spe-
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cifically prioritised in the morphological box and the 
subsequent evaluation. 

 

Fig. 8: Functional structure of the experimental set-up 

The following figure 9 presents the kinematic schema 
that was found in tests in the experimental set-up. As can 
be seen in the schema, there are two drives which rotate 
the saw blade (Dremel, as already mentioned for bounda-
ry conditions) and the clamping jaws grip the nut via belt 
pulley connection.  

To respond appropriately to the different sizes of the 
nuts within the test execution a high level of flexibility is 
demanded. Therefore a great number of adjustments and 
setting options, for example regarding the height of the 
nut or the thickness of the shell, were provided. For a 
simple and an economic assembling, with a maximal 
flexibility, the test station is basically planned with an 
aluminium profile. Through a skilful positioning of the 
profiles in the assembly of the main frame structural 
components can be relocated in certain areas.Thus, the 
setup is basically broken down into two functional mod-
ules that are mounted on one frame.       

The first functional module contains the functions “nut 
positioning“, „rapprochement between saw blade and 
nut” as well was “loosen the nut” (see Fig. 8).The main 
task is to clamp the nut and hereby to center the fixation 
along the z-axis as the rotation axis if possible. Taking 
the nut’s geometries into consideration, an adjustment 
facility for differing lengths of the nuts, (L, see Fig. 10) 
induced by quick-release clamping bolts combined with a 

preload force through a compression spring, was de-
signed. 

 

 

Fig. 9: Kinematic schema of chosen set-up 

A nut is inserted by hand in the so-called “nut-fixer“, 
both of  the clamping jaws are, with the aid of the quick-
release clamping bolts, run together and braced by the 
spring force. 

 

Fig. 10: Functionality „nut positioning“ 

To be able to respond flexibly to the varying diameters 
of nuts as well as their surface quality, the clamping jaws 
are executed as 3 D-printed parts (see Fig. 11). Thus an 
empirical series of tests to design a holding surface can 
be carried out quickly and economically. Important as-
pects are the applied material and the surface structure to 
fixate the nut on touching surfaces.  

The second functional module contains the functions   
“cut steering“, “sawing“and “distancing between saw 
blade and nut“ (see Fig. 8). The construction is based on 
a linear guided slide which partially implements a force-
way linked feed motion to the nut with the aid of com-
pression spring packs which are based on a frame. The 
drive of the shaft is effected through associated adaptor 
constructions with the intended Dremel.  

The saw blade is covered by two spacer plates on both 
sides so that the saw blade cannot go too deep into the 
nutshell.The covering is made in such a way that only a 

547



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015  

   
 

section of the saw blade can come into touch with the 
nut. 

 

Fig. 11: 3D printed clamping jaws 

 

Fig. 12: Functionality „distancing between saw blade and nut“ 

To be effected by means of adjustment ranges on the 
spacer plates the mounting is variable and the thickness 
of the shell can be taken into consideration. The saw 
blade attachedto a shaft with the help of a sleeve nut 
which is mounted on the carriage.  

In consideration of the available drive power of the 
Dremel, a saw blade was chosen which has 128 tooth, 
diameter of 80mm and thickness of 0,5mm. This choice 
represents the best possible compromise which results 
from the geometrical constraints from the constructive 
application and the least possible use of the saw blades‘ 
net weight to avoid a retrospective effect on the drive. 
Accepting that the shell of the walnut is considered as 
hardwood, recommendations for the rotation speed of the 
saw blade and the needed cutting speed can be read off 
appropriate charts. The cutting speed must be transferred 
over the diameter of the nut to the rotational speed. The 
device’s aim is now to calculate the ideal parameter for 
the cutting speed and rotational speed of the saw blade, 
depending on the type of nut. 

 

 

Fig. 13: Saw blade and spacer 

Factors like the tooth shape, material and thickness of 
the saw blade have decisive influence on that. Those 
parameters are empirically determined by applying dif-
ferent saw blades for the varying nut types. 

III.III Construction of experimental set-up 

Taking the defined boundary conditions and the partial 
solutions for the aforementioned functional modules into 
account, the experimental set-up was constructed in the 
CAD environment Creo 3.0. Due to the cost element, 
inexpensive aluminum profiles in conjunction with 3D-
printed parts and laser cut sheet metal parts were built in. 
The rotatory drive for the nut’s movement was construct-
ed and implemented out of the model via a belt step and a 
DC-engine. Both, performance and speed spectrum of the 
DC-engine were selected for the mass to be moved, the 
test speeds for the cutting speed and the maximum ex-
pected reaction by the cutting force.The resulting CAD 
and real model are depicted in the following image (Fig. 
14).  

IV. Experiments and Results 

As mentioned above, extraction process consists of 
two main steps: sawing and separating shells. In the first 
step, experiments were performed to figure out the opti-
mum sawing parameters. In the second part of experi-
ments several methods were tried out to separate shells 
without harming the walnuts kernels.  

Firstly, required sawing parameters i.e., rotation 
speeds of saw blade, cutting speed and feed rate etc. were 
examined from the catalogs of several saw blade produc-
ers [4,5]. There are no extreme differences between the 
recommended speed ranges. Depending on saw blade 
diameter, recommended cutting speed and feed rate for 
hardwood is between 50 and 100 m/s, 0.06 and 0.3 
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m/teeth, respectively. Rotation speed of saw blade, nsaw 

blade, can be calculated as:  
 

)U/min(
*

1000*60*

blade saw
blade saw D

v
n c


   (1) 

 

 

Fig. 14: (a) CAD model of experimental set-up, (b) Real walnut sawing 
appliance 

Where vc is the cutting speed and, Dsaw bladeis the saw 
blade diameter. By usingthe Eq.1,depending on the cut-
ting speed ranges, maximum and minimum rotation 
speed of saw blade arecalculatedand they are 12000 and 
24000 U/min respectively. Due to non-uniform structure 
and surface characteristics of the walnuts shell, approxi-
mate values were considered experimentally. In the ex-
periments “Howard” species was used. Average meas-
ured lengths and diameters of walnuts are 38mm and 33 
mm, respectively. Firstly, rotation speed of saw blade 
was set to 10,000 U/min and then rotation speed of wal-
nut was increased from 600 U/min to 2100 U/min in the 
step of 300 U/min.The most appropriate speed was found 

to be at 2000 U/min and thus this speed is used for fur-
ther investigations. The obtained successful cut for that 
speed is shown in Fig.15. 

 

 
 

Fig.15 Illustration of a successful walnut cut 

 
In the second part of the experiment,as depicted in 

Fig.16, three different methods i.e. pressing, torsion and 
pulling for separating process was discussed.  

 

 
 
Fig. 16 Separation methods of walnut(a) Pressing(b) Torsion(c) Pulling 

In the first method (see Fig. 16 a) a certain pressure 
was applied on cut walnuts. In the torsion method (see 
Fig 16 b)top and bottom parts were turned in opposite 
directions.In the last method top and bottom parts were 
pulled in opposite directions. The results obtained from 
experiments can be summarized as below: 

 Although walnut shell areassumed to be 
hardwood, experimental analysis is essential 
for accurate cutting configurations. 

 Because of the irregular nature of the walnut 
shell, feed rate should be considered 
systematically. 

 In order to obtain a good section from the 
walnuts, they should be fixed between 
clamping jaws axially. 

 Among the separation techniques, the pulling 
process is found to be the most efficient 
method for the separation process.  

 The efficiency of the separating methods are 
compared and by the pulling method, 
approximately 80% of walnuts were extracted 
successfully in whole (see Fig.17) or light-
half kernels form. The comparison diagram is 
shown in Fig.18. 
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Fig.17 The extracted whole walnut according to pulling mehtod 

 

 
 

Fig.18 The efficiency of the separation methods 

V. Conclusions 

In this paper, the design and virtual concept were 
shown for an experimental set-up of a new sawing meth-
od for extracting Howard type whole or light-half walnut 
kernels. To design a walnut extraction machine, firstly, 
structure, size, mechanical properties and characteristic 
of walnuts were researched. Besides, until now designed 
machines and principles are mostly based on cracking or 
crashing which cannot response the demands. For this 
reason, cutting principle was chosen. To test chosen cut-
ting method and to determine correspondingcutting pa-
rameters, thelow-cost set-up was designed and construct-
ed, which can be configured for different walnut spe-
ciesdue to its modular design. Several experiment were 
performed and the necessary cutting parameters were 
determined and three different extraction methods (press-
ing, torsion and pulling) were tested and com-
pared.Finally, experimental results showed that the pull-
ing method gives around 80 %efficiency and it can be 
successfully applied.  

As future work, experiments will be performed with 
different walnuts species and obtained experimental re-

sults will be used for designing an automated extracting-
machine. 
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Abstract— The aim of the paper is the development 

of a pretzel knitting machine using two planar parallel 
manipulators for handling the dough stick ends and a full 
rotation and vertical translation of the manipulator 
assembly. The paper presents the kinematic analysis of 
the actuated chain, in a novel conception, with linear 
motor. The inverse kinematic approach was resolved for 
the robot Tool Centre Point (TCP) linear and circular 
trajectory. The collaborative two robots model, with 
overlapping workspaces are conceived for kinematic and 
collision analysis. The whole problem solution was CAD 
designed, taking into account the collision avoidance and 
task fulfilment. 

Keywords: planar parallel robot, collaborative robot, superposed 
workspaces, collision avoidance 

I Introduction 

The robot applications are widely extended in all 
industries, including food industry. In order to adjust to 
its highly demanding requirements, industrial robots 
concept and design developed new structures and used 
new types of materials. Besides the serial structured 
robots, parallel ones also found their place in performing 
different tasks. Their characteristics of highly precise 
movement and very good dynamic behaviour, 
recommend the parallel structure for bakery/pastry 
applications, where small workspace dimensions needed 
and low loads make the parallel robots appropriate.  

Work in pastry/bakery manufacturing companies is 
characterized by high and very high production volume, 
tiresome and repetitive tasks. Dough, as raw material, has 
a non-deterministic behaviour during fabrication and 
different degree of softness, which makes it difficult to 
manipulate in a framed way.  

In spite of these difficulties, there are some automated 
solutions present in industry, as the forming machine for 
taralli, offered by Minipan, Food Processing Machinery, 
Italy [1] (Fig. 1). Another example of automated machine 
for pastry/bakery industry, with multiple product shapes 
is Multitwist, from Fritsch GmbH, Fig. 2. 
It can be noticed that companies provide improved pastry 
machine’s  characteristics  and  facilities,   such   as   high 
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degree of flexibility, tending to customization, high rate 
of productivity, with shapes of products reminding the 
ability of the artisan bakers. 
 

 
Fig. 1. Twisting Device of Minipan’s Company Forming Machine [1] 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 2.a Knitting Machine, b Pretzels and round shape products [2] 

 
As a consequence, the research for a new solution 

started with the key word: complex TCP curve’s shape, 
high dexterity in plane and high speed. 

The reference pretzels knitting machine presented in 
[3], [4] used a several geared cam and spatial cam 
mechanisms for achievement of the weaving movement 
of the pretzel. The machine does not allow the changing 
of pretzel shape and dimensions. 
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The paper proposed in this stage the development of a 
flexible pretzel knitting machine using two planar 
parallel manipulators for handling the dough stick ends. 

II. Pretzels Technological Process 

The pretzel, as the final product of the knitting 
automated machines [3], has the final shape and 
dimensions, presented in Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Pretzels final shape and geometrical dimensions 

 

Pos.1
Pos.3

Pos.2

Rotation Point of
 the Gripper Arm

Gripper Arm

Gripper

Gripper Position for
    nod realization

Pos.2

     Gripper position for
pressing the end on the roll

Pivot Point for
node formation

Pos.3

 Gripper position for
grabing the dough end

Pos.1

  Movement of the
Gripper after taking
   the dough end

Pivot point for
nod formation

 
Fig. 4. Pretzels knitting motions [3] 

 
There are many solutions for knitting a pretzel’s 

dough. Inspired from the manual forming, a solution [3] 
based on circular motions is presented above. The 
knitting rotation for the node forming was necessary to 
avoid gripper crossing into each other workspace. 

The dough has initially the shape of a roll with the 
rounded margins of a medium radius and is brought 
under the knitting mechanism by a conveyor. The two 
machine’s grippers, grab the dough on its two ends 
(Pos.1, Fig. 4). The gripper characteristic point describes 
an arc, lifts from the plane, targeting the Pos.2, 
meanwhile grippers orientation varies in a controlled 
manner. The two gripper’s motions are mirrored and 
simultaneous. Next step in manufacturing is forming the 
middle node by the complete rotation of the dough ends 

around the pivot point. After this sequence ends, each 
gripper moves on an arc on the same circle, descending 
with the dough’s end on the plane, Pos.3. The gripper 
orientation again varies controlled during the motion 
between the Pos.2 and Pos.3. The final touch is the 
slightly press the dough’s end into the remained linear 
part of the pretzel. 

III. Structural analysis of the novel parallel robot 

The geared linkages with linear actuation realise a 
large swivel angle with favourable transmission angle of 
the basic mechanism and an approximate linear 
transmission function in a large range [5], [6]. This 
feature recommends the kinematic chains using geared 
linkages with linear actuation as acting chains for parallel 
manipulators, where is expected to avoid the first type 
singularities in a wider range. This chain is compact, 
fulfilled the self-locking condition using a screw-nut for 
transforming the rotation in translation movement and to 
provide a high transmission ratio without using a gear 
box. The dynamic behaviour of the geared linkage chains 
is expected to be favourable by using the actuated 
element, jointed with the frame. The kinematic schema of 
the novel planar parallel manipulator using geared 
linkages with linear actuation is shown in Fig. 5 [7]. 
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Fig. 5. Kinematic schema of the planar parallel manipulator using 

geared linkages with linear actuation [7] 

 

The geared linkage chains use 3 linear actuators 
3actn , which drives the output elements 2, 2´ and 2´´ 

jointed with the frame. Each kinematic chain of the 
planar parallel manipulator contains 5 elements 

5chainn . The planar parallel manipulator generates 3 

DOF for the mobile platform (3): 2 translations along the 
Ox0 and Oy0 axis and the rotation around the Oz0 axis. 
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The DOF of the planar parallel manipulator illustrated 
in Fig. 5 is computed with the relationship:  
 

33212)117(3ee2)1n(3M 21  ,   (1) 

 
where n  is the number of the elements, 1e  number of 

kinematic pair with f=1 and 2e number of kinematic pair 

with f=2. 
The mechanism structure of the planar parallel 

manipulator accomplishes the constrained motion 
condition: 

 
  actnM  .     (2) 

IV. Kinematic analysis of one parallel robot 

The parallel robot, proposed to substitute the pretzel 
knitting machine’s mechanism (without lifting and 
node’s rotating actuated chains), given in [3], [4], has a 
linkage chain which derive from the classic chain 3-RRR. 
The actuated element is replaced by geared linkage with 
linear actuation (noted RPRGR), presented in Fig. 6. 
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Fig. 6. One chain’s kinematic scheme of the novel parallel robot 

 
In correlation with the notations in Fig. 6, the angles 

θ2i (i=1,2,3) can be computed with equation (3): 
 
  iiiii2 ss   )()(                        (3) 

 
where χi(si) is the output angles value, depending on the 
stroke si, and Δχi is an angle value, depending on planar 
parallel manipulator designing conditions. 

The angle χi is computed with:  
 
 )s()s()1()s( iiiiii                 (4) 

where 25 rr is the gear ratio and angles ψi and φi can 

be calculated with (5) and (6) respectively. 
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where l1, l6 are the elements length, s0 is the initial stroke 
of translation actuator, si the current stroke.  

Taking in account the current stroke si, it is possible to 
compute the angle value χi, from equation (6), (5), (4). 
The actuated element 2 of the chain has a determined 
position with respect to the reference system’s axis Ox0, 
defined by θ2i. 

The inverse kinematic problem for one actuating chain 
(Fig. 6) leads to a complicated analytical expression, 
which is solved only by numerical method. By knowing 
the gear ratio and the geometry of the actuating chain it 
can be solved using the correspondence between the 
stroke si and the swivel angle χi. The value of the 
characteristic angle θ2i is computed with the equation (3) 
for a given designing angle Δχi. 

Fig. 7 shows the transmission function, which is the 
dependence χi(si) by elements length, gear ratio and gear 
design parameters values given in Table 1. 
 

 
Fig. 7. Transmission function of the geared linkage 

with linear actuation χi(si) 
 

The whole kinematic structure of a planar parallel 
robot contains three identical kinematic actuating chains, 
as represented in Fig. 8. 

Considering the position vectors of different points 
represented in Fig. 8, where noted: 
 

(0) (0) (0) (0) (0); ; ; ;
i i i i i iOA i A B i i B C i i C M i OMr OA r A B r B C r C M r OM      

(0) (0) (0) (0) (0) , 1, 2,3
i i i i i iOM OA A B B C C Mr r r r r i     .                          (7) 

 
Solving the inverse kinematic problem of the parallel 

robot means finding the generalized kinematic 
coordinates si (i=1,2,3) for imposed TCP values for 
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Cartesian coordinates (point M, Fig. 8) and the angle α of 
the mobile platform 3 with respect to the fixed 
coordinates system Ox0y0. Firstly it must be calculated 
the generalized kinematic coordinates θ2i (i=1,2,3) and 
the values of angles θ1i from the equation system: 
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where, )3(
Ci

x ,  )3(
Ci

y  are the coordinates of the point Ci 

with respect to the Mx3y3 coordinate system, computed 
from geometry of the platform 3. 
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Fig. 8. Kinematic schema of the planar parallel manipulator, using 

geared linkages with linear actuation [7] 
 

Secondly, it must be calculated the corresponding 
stroke si of the linear motors 1, 2 and 3 for the computed 
values of θ2i, respectively χi, using a Lagrange 
interpolation function for the inverse transmission 
function si(χi). 

V. Kinematic analysis of two parallel robots with 
superposed workspaces 

The kinematic analysis of the parallel robot allows the 
computing of the control function of stroke si for the 
poses on given trajectory (coordinates and mobile 
platform orientation angle), i.e. the circular TCP 
trajectory. In order to follow the TCP’s different types of 
motion, there were developed Matlab programs for each 
parallel robot analysis and for two cooperating robots. A 
numerical example was taken for numerical analysis and 
also for the developing of CAD design of the two robots. 

Design parameters Unit Values 
Frame platform length       l0 mm 500.00 
Mobile platform length      l3 mm 43.30 
Chain link length               l1=l1´=l1´´ mm 250.00 
Chain link length               l2= l2´=l2´´ mm 300.00 
Carrier length                    l6 mm 40.00 
Gear ratio                          ρ - 2.60 
Initial stroke                     s0 mm 220.00 
Stroke                               h mm 60.00 

 
TABLE 1. The design parameters of parallel manipulator 

 

The design parameters were determined through 
multiple analysis of the parallel manipulator with the 
condition to have a large workspace domain without 
singularities and to fulfil the geometrical condition for 
knitting the pretzel’s dough in the initial, intermediate 
and target position. 

Considering the motion along the circle’s 
circumference, it is necessary to parametrize the motion 
between the initial pose P1(x1,y1,α1) and the two target 
position P2(x2,y2,α2) and P3(x3,y3,α3) on the same circle of 
R radius in the form: 
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.                (9) 

 

where: xK and yK are the coordinates of the circle centre 
of radius R. 

Given the coordinates of the points Pi on the circle 
(R=86 mm) in Table 2, that correspond to Pos.1, 2 and 3, 
(for the second robot) respectively to Pos.1´, 2´ and 3´ 
(for the first robot), the analysis results are summarized 
in Fig. 9. 

 

Positions xi-coordinate 
[mm] 

yi-coordinate 
[mm] 

αi angle 
[°] 

P1 207.00 218.82 0 
P2 330.81 114.92 0 
P3 293.00 218.82 0 
P1´ 518.00 218.82 0 
P2´ 394.19 114.92 0 
P3´ 432.00 218.82 0 

 
TABLE 2. The TCP coordinates in the initial and target 

positions 
 

One can observe that there is a relative small variation 
of angles θ1i, θ2i and accordingly si values for a circular 
motion around the centre of the fixed platform, which is 
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an equilateral triangle, considering a constant orientation 
angle. 

Taking into account the two parallel robots 
workspaces [7], the condition of working together in 
knitting the pretzel is superposition until the circles 
trajectories are almost tangents. This condition derives 
from the necessity of pretzel node formation in P2, P2’, 
where the TCP of both robots must reach. For a smooth 
running of the whole mechanism, by controlling the 
linear motors, it is better to avoid the singularity poses 
into the robots workspaces. 
 

 
 

Fig. 9.  Generalized coordinates of the connection chain links, strokes 
of the linear actuators and the motion of the parallel manipulator mobile 

platform, for the a circular trajectory motion 

 

Looking for the singularity [7] free maximum 
workspace size, the centre of trajectory circle might be 
posed in the centre of the fixed platform’s triangle. 

In Fig. 10 a and b are represented the two robots 
workspaces and their second type singularities curves [7].  

 

 
 

Fig. 10.a Workspace and II type singularities for the first robot (a)  

 
 

Fig. 10.b Workspace and II type singularities for the second one (b) 

 

In Fig. 11 are represented the two robots workspaces 
and the second type singularities [7]. The second robot’s 
fixed platform is rotated (with 180º) and translated along 
Ox0 and Oy0 axes. 

 

 
 

Fig. 11. The superposed workspaces and three target points on the 
trajectory circles of the robots 

 

The workspaces superposition and the two trajectory 
circles are represented in Fig 11. It can be noticed that the 
two circles poses are almost tangents, so that the rotation 
necessary for knot formation can be executed around the 
joint tangent point, simultaneously for both robots.  

The two parallel robots are at the same time working 
together, so the main concept and programming problem 
is to avoid collisions during motion. As the collaborative 
serial robots share the same workspace, because the two 
TCP points must be at once in their Pos.2, Pos.2’ (Fig 4), 
the collision problem is exclusively a problem of parallel 
robot mechanical system concept and execution. 

Fig.12a. presents the two robots fixed platforms, 
translated on Ox0 and Oy0 and rotated to one another. 
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Also, this figure represents the two TCP’s circular 
trajectories and the three points Pi (i=1, 2, 3) of the 
mobile platform circular trajectory for each collaborative 
robot. 

 

 
 

Fig. 12. a The two robots TCP and mobile platforms trajectories 

 

 
 

Fig. 12.b Details of figure 12.a with the mobile platform corner 
points trajectories 

 
The continuous green line corresponds to the first 

motors motion, the dashed blue line to the second motor 
and the marked red line to the third motor. In order to 
identify possible collisions between different robots 
chains elements, in Fig. 12b there is represented a detail 
in superposed workspaces area. 
 The circular trajectories represented in Fig. 12 a and b 
belong to the two robots mobile platforms motions. 
Taking into account that the two robot’s mechanic 
systems are identical, the control function for the motion 
on circular trajectory must be valid for both robots. The 
coordinates computed with equations (8) correspond to 
the first robot’s trajectory, with respect to the Ox0y0 
coordinate system (Fig. 8). The second robot’s 
corresponding poses are calculated by using the 
transformation matrix, as the second robot’s own 
coordinate system is translated and rotated with respect to 

the fixed frame. Naming with (2)xM(t), (2)yM(t) the second 
robot’s poses coordinates with respect to the second robot 
own coordinate system, this coordinates with respect to 
the Ox0y0 can be computed with equation (8). 
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where β=180° is the second robot rotation angle with 
respect to the Ox0y0 and 0xO2=685.00 [mm], 0yO2=288.68 
[mm] are the translation (on Ox0 and Oy0, respectively) 
amounts of the second robot’s frame. 

VI. CAD Solution 

The bottom view of the collaborative parallel robots 
design solution is presented in Fig. 13. It can be seen that 
the mobile platforms have a special form, in order to 
avoid as much as possible collisions during motion. Also 
the dimensions of these elements depend on the mounted 
grippers (not represented in figure), that are adapted to 
the dough characteristic features. 

Fig. 14 is the side view of both robots mounted on the 
pivoting platform (blue). The robot’s elements move in 
different vertically disposed levels, for the rotating joints 
and motors. The two grippers are also mounted on 
different levels. The problem in knot formation pose is 
conceiving the correct dimensions and shapes for the 
grippers in order to be close enough to each other, not to 
introduce excessive tensions and elongations into the 
dough. 
 Also, some detail solutions for the rotating cinematic 
joints are adapted to the given input concept problem. 
 Fig. 15 represents a 3D view of the whole knitting 
machine for pretzels using two collaborative planar 
parallel robots. 

VII. Conclusions 

The parallel robots sharing the same workspace and 
moving their TCP close to each other need more 
precautions than the constructive ones. Considering that 
serial collaborative robots have a special control system 
structure, where one controller is conceived to be master, 
the other one slave, this alternative might be considered. 
The program controlling both robots movements might 
have, during the phase of TCP trajectory planning, a 
collision checking module. In this program module there 
should be checked if all robots elements collision spaces 
do not intersect. It is known that the collision space is a 
shell that envelops the element, the cover thickness 
depends on dynamic behaviour of element during high 
speeded motions.  
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Fig. 13. The two collaborative parallel robots 
 

 
 

Fig. 14. The side view of both robots elements moving levels  
 
 

 
A major advantage of the proposed solution presented in 
this paper derives from the robots programming 
flexibility, which allows the machine to execute different 
motion trajectories (also complex ones) and therefore 
different dimensions of pretzels or alternative tasks for 
other pastry industry products. Provided with a special 
device, this machine might be able to sprinkle seeds over 
dough on a programmed pattern, lay down different 
binding pastry substances, etc. 

Another further development of the theme should be 
the dimensional synthesis and the dynamic analyses of 

one parallel robot, in order to improve machine’s 
performance and shorten the cycle times. 
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Abstract— A new gripping configuration of the 
Ilizarov wire tensioning and hold assembly consists of a 
tapered spring friction clamping of the K-wire. The K-
wire tension can be adjusted by the patient, according to 
the physician’s instructions with the aid of an integrated 
force transducer. Investigation of the K-wires axial stress 
in relation with transverse loading provides necessary 
data for custom made solutions, to adapt different 
patient’s needs, i.e. different K-wire length and diameter, 
varying tension force requirements, and different force 
transducers configurations, in addition to design 
flexibility Analytical solutions to the problem and 
experimental data are presented here.  

Keywords: Ilizarov fixator, K-wire grip, axial stress, transverse load 

I. Introduction1 
The Ilizarov fixator is an orthopedic external fixation 

system, invented by Gavriil Ilizarov in Kurgan, Siberia in 

1952. The Ilizarov fixator is a small wire circular frame 

device consisting of tensioned wires attached to a 
modular circular frame used for connecting fractured 
bone segments. It consists of a set of rings, which are 
mounted on longitudinal rods forming an exoskeleton 
around the affected limb. The rings are further connected 
to the suspended bony fragments by means of tensioned 
transosseous wires. The wires are clamped to the ring by 
wire fixators. The device is also used in the treatment of 
skeletal deformities and trauma, as well as limb 
lengthening (Fig.1). The method relies on the basic bio-

mechanical principle of axial compressive loads and 

micro movement in the osteogenic zone stimulating 

biological bone bridging of the fracture gap. 
Among the main advantages of the Ilizarov fixator is a 

high degree of patient mobility at an early stage of 
treatment, influencing optimal bone regeneration due to 
functional activity of the muscles and the joints of the 
limb. Besides, functional weight-bearing further 
stimulates osteogenic processes [1-2]. The resulting 
forces induce intermittent motion between bone 
fragments (interfragmentary motion), contributing 
beneficially in bone healing [3]. The method is dependent 
on wire tension relying on the basic bio-mechanical 
principle of axial compressive loads and micro 
                                                           
*   irinichondrou@gmail.com 
†  deligian@mech.upatras.gr 
‡ milidon@mech.upatras.gr 
§chondros@mech.upatras.gr 

movement in the osteogenic zone of the fracture gap for 
bone bridging [4-5]. 

Tensioning and fixing wires to the frame is crucial for 
a successful application of the method. Wire pretension 
applied is important to the stiffness of the Ilizarov device. 
Loss of initial pre-tension leads to larger total axial 
displacement of the bone fragment. Stability of the bone 
fragments might be jeopardized in cases of overly slack 
wires. Besides, constant wires tensioning of the Ilizarov 
fixator during the healing period is also important. In 
addition, the capability of monitoring wire tension in-situ 
without the presence of a medical doctor in hospital 
guarantees ease of applicability of the method and 
compliance of the expected results and time for 
biological bone bridging of the fracture gap [1-2]. 

 

 
Fig. 1. Layout of a full-ring Ilizarov frame applied for lengthening 

of tibia [2]. 
 
A wire tensioning and clamping system for the 

Ilizarov external fixator capable of recording wire tension 
and providing data remotely to the physician was 
reported [6]. A novel grip design configuration 
addressing both the problem of wire slippage and the 
capability of easy re-tensioning by the patient, was 
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presented in [2]. In this configuration tapered ring-type 
friction clamping of the wires was used. The device 
layout is shown in Fig. 1. Commercially available sensors 
were selected for this design. Fig. 2 depicts (a) slotted 
bolt-head wire fixation, (b) cannulated wire fixation and 
the tapered ring-type friction (lower part). Fig. 3 shows 
the assembled Ilizarov frame with the proposed prototype 
of the developed fixator with tapered ring-type friction 
clamping. 

 

 
 
 

 
Fig. 2. Details of slotted bolt-head wire fixation (a), cannulated wire 

fixation (b), and tapered ring-type friction (lower part). 
 
A crucial problem in the application of the method is 

how simple, comfortable, time efficient and retain high 

level of wire tensioning, along with the bolt used and the 

clamping method used. Wires start losing tension prior to 
cyclic loading. Since, clamping the wires to the ring and 
removing the wire tensioner device with traditional 
methods cause tension loss, the proposed new grip 
clamping configuration provides better performance {2]. 
For the improvements required in the design of the new 
wire fixators, a study of the K-wires axial stress in 
relation with transverse loading of the tapered ring-type 
friction clamping of the wires is presented here. 
Experiments were performed for comparison of the 
conventional and the tapered spring grip design.  

II. Uniform K-wire rοd in tension, shear and bending 
For the K-wire stainless Steel 316LVM, straightened 

(Vacuum-Arc Remelt) low-carbon high nickel and 
molybdenum version of type 316 mechanical properties 
at ambient temperature are: Modulus of elasticity 
E=200GPa, ultimate tensile strength 480 MPa, yield 
strength 275MPa, Poisson’s ratio 0.27-030. The grade is 

characterized by high fatigue strength and excellent 
structural homogeneity. Experiments with 1.8 mm K-
wires showed to break consistently at 3500 ± 50 N, in the 
central portion of the wire. This figure implies ultimate 
tensile stress 1380 MPa and hardened condition. From 
experimental data available corresponding yield strength 
for this material ranges between 1200-1400 MPa [2]. 

 

 
Fig. 3. The upper part of the Ilizarov fixator with tapered ring-type 

friction grip assembly with integrated load sensors and wire tension 
adjustment nuts. 

 
Ilizarov recommended wire tensions in the range 900–

1300 N depending on age and weight of the patient, with 
wire diameter, varying from 0.5 to 2.0 mm and typical 
clamped length L = 180-220 mm. Mechanical tensioners 
were found to be reasonably accurate, but mechanically 
inefficient with a 1–3.7% under-reading. Tensioner 
reconditioning required the patient to be examined by the 
physician and reestablish the 1300 N limiting tension [1-
2]. When subjected to loading, the re-tensioned wires will 
not display external fixation, weight bearing, and fracture 
movement [2]. 

Since the Ilizarov device is moving with the patient, 
loads are not constant through time. Further, some 
constant loads can produce stresses which vary 
throughout time in a moving machine member. 
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Therefore, in time the maximum tensile stress on the 
surface of the K-wire follows a harmonic curve, and the 
stress is an alternating stress. The maximum value of this 
stress, which is equal to the semi-width of the stress 
variation, is the stress range. Assuming 80 Kg vertical 
loading of the device during walking, and 6 wires, each 
K-wire is bearing vertical load P=130N. For similar 
vertical loading, axial tensile force Fs= 1650 N has been 
reported and evaluated experimentally [1-5, 12-17].  

Figure 4 shows the model of the K-wire shown in Fig. 
3 as an axially guided fixed beam under the simultaneous 
action of axial tension (H) and a transverse load (P) at 
mid-span. 

In strength of materials analysis, uniform distribution 
of stresses in tensile members is usually assumed. 
However, this is usually an approximation and it is a 
reasonable approximation only under certain conditions. 
For example, stresses have to be considered far from 
point forces, supports, etc. Moreover, elastic materials 
have non-uniformity of stress distribution near geometric 
disturbances, along with field disturbances and stress 
concentration near them have been evaluated for the grip 
assembly [2,7-8]. 

 

 
Fig. 4. The K-wire model of an axially guided fixed beam under the 
simultaneous action of axial tension (H) and a transverse load (P) at 

mid-span. 
 

Design on the basis of material strength has to be 
performed considering maximum stresses at stress 
concentration points. This is not always the case. The 
reason is that in certain materials with high degree of 
ductility, the maximum stress may exceed the yield 
strength of the material. The local yielding in the area of 
stress concentration results in a redistribution of stresses 
such that a more uniform distribution will finally be 
achieved. This phenomenon is called stress redistribution 
or stress relaxation and it is very common in ductile 
materials. In this case, failure will occur when the stress 
over the section is uniformly equal with the yield strength 
of the material. Thus, one should not consider stress 
concentration for such (highly ductile) materials. Local 
yielding near stress raisers in ductile materials results in 
residual stresses after unloading, a phenomenon common 
to most problems where partial yielding takes place [2,7]. 

For zero dynamic load, i.e. axial tension stress only, 
when the patient is at rest, axial force is assumed 
Fv=1400 N. During walking, under the action of the 
vertical loading the mean load is Fm = (Fv + Fs)/2, Fm 
=1525 N, and the load range Fr = (Fs - Fv)/2=125 N. The 

clamp assembly axial force fluctuates between Fv and Fs, 
and the analysis of the clamp assembly will follow that of 
dynamic loaded joints design [7-8]. 

For zero dynamic load (in the absence of transverse 
loading) the solution for pretension axial stress should 
not exceed yield strength [2,7], 

 

σm = Fm/(π dw
 2/4)  Sy/N    (1) 

 
where Fm =H = 1650 N axial tension, dw = 0.0018 m, the 
K-wire diameter, Sy = 1200 MPa allowable yield strength 
for hardened material, and N =1.85 factor of safety. Then, 
from Eq. (1) yields σm = 648 MPa 649MPa=Sy/N.  

The safety factor reflects the fact that material 
property Sy, obtained in the laboratory under close control 
of load application and material properties, but in real life 
many uncertainties arise. 

Application of the vertical force during patient 
walking and elastic behavior of the K-wire produces 
bending stress at clamped ends [2] 

 
σr = EεΔ       (2) 

 
where E=200 GPa is the Young’s modulus of the wire, εΔ 
≈ θ2/2 strain of the wire for deflection Δ ≈ 5mm at 
midspan through angle θ≈3.2o at clamped end. Then for 
K-wire length l=220 mm, yields σr = 260 MPa. 

Vertical force P= 130 N is likely to develop shearing 
stress along the K-wire cross-section, calculated as 

 
τr = 4P/πdw

 2      (3) 
 
or 
  

τr = 51.08 MPa 
 
Although the stresses calculated before are well below 

the ultimate tensile strength for the K-wire material, the 
stress field was examined in accordance with the 
endurance limit of the material for continuous fatigue 
strength [2].  

III. Analytical Solution 
A simplified analytical solution to the problem of 

simultaneous axial and transverse loading of a slender 
pretensioned beam is presented in [2]. Disregarding shear 
effect due to the assumption of a slender beam, the effect 
of transverse loading on axial tension in the beam was 
formulated as: 
 

48 L4H3 +48 L2(80EI-L2F) H2+3840 EI (20EI-L2F) H- 
[76800(EI)2 F+5(EA+F) L4P2]=0  (4) 

 
where E = 200 GPa, Young’s modulus of elasticity, A = π 
dw

2/4=2.54E-6 m2, cross-sectional area of the K-wire, I=π 
dw

4/64=5.15E-13m4 the moment of inertia of the cross-
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sectional area of the K-wire, L=0.21 m the length of the 
prestressed K-wire, F pretension, H axial reaction forces, 
P transverse load.  

Maximum stress σmax in the pretensioned K-wire is 
calculated as [2,5] 

 
σmax = E k2 I/A + P dw / 4kl   (5) 

 
where dw is the K-wire diameter, k2=H/EI, I the moment 
of inertia of the cross-sectional area of the K-wire, and A 
the cross-sectional area of the K-wire. 

The solution of Equation (5) for a slender beam, with 
kL>12 and different transverse loads, provides the yield 
stress [2]. For axial pretension force F=1400 N, K-wire 
length L=220 mm, kL=23.3, and E=200GPa, the solution 
of Eqs (4) and (5) provide the relation of the axial force 
versus the transverse load, along with stresses 
corresponding to varying axial loading, as shown in Fig. 
5. 

 
Fig. 5. The K-wire model of an axially guided pretensioned fixed–fixed 

slender beam, P-F curve: results from Eq. (4), axial force (F) vs 
transverse load (P) (pretension F=1275 N): stress σ for combined axial 

and transverse load (solid line), stress σaxial  for axial loading in the 
absence of transverse loading, dashed line. K-wire length, L=220 mm, 

kL=23.3 
 
Stress σ calculated from Eq. (5) is shown in Fig. 5 

with a solid line, while for axial tension only, in the 
absence of transverse loading, the dashed line indicates 
average stress σaxial calculated from Eq. (1). The above 
methodology (Eqs 4-5) assumes uniaxial loading of the 
K-wire. For oblique axial tension, the bending moment 
(second term in Eq. 4) increases substantially. 

IV. Experimental Evaluation 
A series of experiments were performed to confirm 

the validity of the analytic approach presented here. This 
experimentation simulating patient’s walking will 
evaluate the new grip assembly efficiency on the Ilizarov 
fixture. The testing procedure simulates the Ilizarov 
frame loading during patient’s walking with the aid of an 

INSTRON Material Testing machine (Fig. 3). Axial 
dynamic loading 0-800N at a frequency of 0.5Hz is 
applied. This testing procedure allows for controlled 
loading, thus providing enough information for the 
proposed grip design tensioning capability and reliability. 

The standard Ilizarov frame with 4 rings and 8 wires 
as shown in Fig. 1 is symmetrical with respect to the 
bone fracture location. For this reason, the upper fixture 
with 2 rings (160mm in diameter) and 4 wires (1.8mm by 
Smith & Nephew Healthcare Ltd., Cambridge, UK) was 
used for the experiments [2]. The experimental set-up 
incorporates a cylindrical polyethylene bar 33mm in 
diameter, simulating the bone fragment. The upper 
fixture with the grip assemblies and the force transducers 
was attached on the loading machine through a third ring 
with a bolted steel plate on the frame located in the lower 
part of the fixture assembly, as shown in Fig. 3. Each ring 
supports the fractured bone through two K-wires, at 600 

crossing angle. The distance between the rings is 60mm 
and force transducers were incorporated as shown in Fig. 
3. Pretension of the K-wires was applied by the wire 
tensioning nuts escorting the tapered ring spring grips. 
The K-wire grips of the upper Ilizarov fixture were 
named as: K-1 lower left, K-2 lower right, K-3 upper left, 
K-4 upper right, to identify each grip’s tension recording 
during the experimental procedure. Experimental data are 
shown in Fig. 6.  

 

 
Figure 6. K-wires pretension variation vs loading cycles. K-wires K-1, 

K-2, K-3, K-4 with new grip assembly with 14% reduction after the 
first 100 loading cycles. The slotted bolt grip assembly with 70% 

pretension reduction after the first 150 loading cycles. 
 
From the experimental procedure some important 

results were drawn as shown in Fig. 6: 1. Prior to the 
application of the loading, the conventional grip system 
shows an abrupt pretension loss, after the removal of the 
dynamometric wire tensioner; 2. Prestress reduction with 
the new grip device is much lower compared with the 
conventional slotted-bolt clamp; 3. The K-wire 
pretension for the new grip configuration was never 
reduced below 1200N, corresponding to 14% pretension 
reduction. 4. The conventional grip configuration showed 
a substantial slippage, with pretension reduced as low as 
375N, corresponding to 75% pretension reduction; 5. K-
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wires K-3 and K-4 of the upper ring fixture undergo 
larger pretension loss compared with the lower ring K-
wires, K-1 and K-2. Table I provides experimental data 
from 10 tests performed with the tapered spring grip 
configuration. Prestress mean values for four K-wires 
along with the corresponding standard deviation of the 
percentage reduction after 600 loading cycles are shown.  

Further, from Fig. 6 it is observed that with the novel 
grip design pretension loss is kept constant, 
approximately 15% of the initial prestress value after the 
first 100 loading cycles. On the other hand, the 
conventional grip design with the slotted bolts shows a 
considerable reduction of prestress, more than 70% of the 
initial prestress after the first 150 loading cycles. 
 
Grip type Pretension 

(N) 
Reduction % of pretension 
after 600 loading cycles 
(mean value ± SD) 

Conventional 1400 71 ± 5.4 
Tapered spring 
grip 

1400 11 ± 1.3 

TABLE I 
 

High levels of plastic deformation, per load cycle, 
appear on initial loading due to wire material work 
hardening. Plastic deformation in these regions continue 
to occur, until the residual tension in the wire is again 
reduced to a level where the maximum stress reached in 
those areas during loading, no longer exceeds the yield 
point of the work hardened material. 

V. Conclusions 
In the foregoing analysis the Ilizarov’s fixator K-wire 

clamping components were analyzed as a system, and the 
forces that each component carries were investigated. 
Stresses were evaluated for a proper sizing of the parts to 
be assembled and operate without failing. The tension-re-
tension clamping system in accordance with the 
electronic sensing and monitoring system, will enhance 
the Ilizarov limb reconstruction capabilities, providing a 
more effective and efficient healing period for patients 
and continuous follow-up from the physician. 

A series of tensile tests of the K-wire with the new 
grip design confirmed lack of wire slippage and plastic 
deformation in the grip area. The K-wire grip tensioners 

were found to be reasonably accurate. This fact is 
important since the new grip configuration clearly 
enhanced the wire tension after cyclic loading, along with 
improved clamping ability and continuous tension 
monitoring.  
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Abstract—Doureios Hippos or the Trojan Horse 
was the huge wooden structure, built by the Achaeans 
on Odysseus' suggestion, hiding a number of fully 
armed warriors inside, that eventually ended the ten 
years long siege of Troy (1194-1184 BC). The Greeks, 
pretending to depart and give up siege, left it before the 
city walls as offering to the gods. The Trojan Horse was 
eventually moved inside the city walls, at night the hidden 
men emerged and opened the gates, thus permitting the 
Greek army to enter Troy and conquer it. From the 
references in the Iliad and vase paintings, archaeological 
evidence concerning the Troy siege, anthropometrical 
standards of the time and the Homeric shipbuilding, a 
reconstruction is attempted here. 

Keywords: Trojan War, Doureios Hippos, Trojan Horse 
Reconstruction 

I. Introduction1 
Doureios Hippos, the Trojan Horse was a giant 

hollow wooden horse, an animal that was sacred to the 
Trojans, built by the Achaeans on Odysseus' suggestion, 
hiding a number of fully armed selected warriors inside. 
The Greeks, pretending to depart and give up Troy's 
siege, left it before the city walls as offering to the gods. 
The Trojans, discovering the "offering", and despite 
intense arguments: the suspicious ones maintaining that 
the Greeks should not be trusted, but the pious insisted 
that the gods should receive what belonged to them. 
The latter prevailed and eventually it was decided to 
bring the horse into the city. To this end, they tore 
down part of the city-walls, to pass the huge structure 
through the opening. At night, the armed men emerged 
from their hideaway, overpowered the guards and opened 
the gates. The lurking Greeks entered the city and 
conquered it. The events are related in the Odyssey, in 
the court of Alcinous, king of the Phaeacians, where 
Demodocus, the bard, was singing of the Trojan War in 
the presence of Odysseus [1].  

Epeius the son of Panopeus from Phokis according to 
the mythological resources from Plato’s Ion and 
Pausanias has prevailed as a sculptor, his famous piece of 
work is the Trojan Horse [2]. Fig. 1 depicts Epeius, 
holding hammer and chisel, between Athena and 
Agamemnon presenting the wooden horse clay model, 
                                                           
* chondros@mech.upatras.gr  
† milidon@mech.upatras.gr  
‡  paipetis@mech.upatras.gr 
§ cesare.rossi@unina.it 

PLATE ab, Red-figure Attic cup, Munich [3]. Fig. 2 
shows Athena modeling a horse in clay from an Attic 
red-figure oinochoe attributed to the Group of Berlin, 
from Capua dated ca. 470-460 B.C. [4].  

 

 
Fig. 1. Epeius, holding hammer and chisel, between Athena and 

Agamemnon presents the wooden horse clay model, PLATE ab, Red-
figure Attic cup, Munich [2]. 

 
Researchers have argued that the date given by the 

ancient historian Eratosthenes 1194-1184 BC is the most 
likely date by which transpired the Trojan War. Various 
opinions exist on whether the Trojan War is a product of 
Greek historical fiction or a fact. The main cause of the 
war was the abduction of Helen, wife of the king of 
Sparta, Menelaus, by Prince Paris of Troy. The causes, 
however, in Greek mythology, discounted to divine 
conflict between Athena, Hera and Aphrodite which 
caused the Eris giving them a golden apple with the 
inscription on the most beautiful (the fairest). Zeus 
wanting to resolve the controversy over what deserves 
the golden apple did not refer to the Trojan prince Paris, 
who chose Aphrodite. As a reward for his judgment, 
Aphrodite rewarded by Helen the most beautiful mortal 
woman fall in love with him and follows him to Troy. 
Immediately after the rapture, Agamemnon, king of 
Mycenae and the brother of Helen's husband, Menelaus, 
led a campaign of widespread and Greeks besieged Troy 
for ten years [1,4]. 
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Fig. 2. Athena modeling a horse in clay, behind Athena, the sculptor’s 

tools of work hanging in place [4]. 
 

The Trojan Horse was part of the history of war and 
very important. The conception and subsequent 
successful “implementation” although gave an end to the 
perennial siege of impenetrable walls of Troy, it remains 
a pioneering design task, incorporating skills and 
knowledge gathered at this time.  

The existence of the Trojan horse in the Trojan War 
can be supported from references in epics written some 
centuries after the war, as well as the archaeological 
evidence for ancient Troy, and its destruction from war 
confirmed by the excavations starting at 1870 by 
Schliemman, and in progress up today [5]. 

A detailed reconstruction attempt along with 
transportation kinematics is presented in a recent work by 
the authors [6]. Based on archaeological evidences, the 
anthropometrical standards, accommodation needs and 
aesthetics considerations of the time, a rational 
reconstruction of the Trojan Horse is presented here, 
based on the shipyard capabilities of the Greeks in the 
vicinity of the Troia Walls. The proposed methodology 
investigates whether the Trojan Horse embodies the 
seeds of a primitive design theory. 

II. Archaeologic Evidences 
The great epic which marks the onset of Greek 

literature in the 8th century BC, is called the ‘Iliad’. In 
Greek that is an adjective (with the accent on the second 
syllable: Iliás), which derives from the place-name ‘Ilios’ 
and to which a noun like ‘poiesis’ (‘poetry’/‘poem’) 
should be added. ‘Iliás’, therefore, means ‘Ilios 
poetry’/‘poem about Ilios’. The setting of the story is 
actually named as ‘Ilios’ 106 times in the 15693 lines of 
the ‘Iliad’ – and ‘Troié’ only 53 times (we won’t even go 

into why it has two names in the first place here). ‘Ilios’ 
is, therefore, the more commonly used of the two names. 
And since this name often appears in the ceremonial form 
as ‘Ilios-the-sacred’ (an attribute never assigned to 
‘Troié’; ‘Troié’ is, however, ‘well-walled’, ‘well-
towered’, ‘with-broad-ways’ and ‘spacious’), ‘Ilios’ 
seems to be the more appropriate name. Moreover, it is 
an old name, used at least by 1200 BC, much older than 
Homer, who lived 450 years later [1,7-8].  

The Iliad is full of reference to places that can be 
located: the place where the Achaeans who had come 
with 1186 ships from the Greek mainland, kept those 
ships was on the Hellespont. The Hellespont is 
mentioned ten times in all. The battlefield on which those 
lines are uttered lies, therefore, between Ilios and the 
Hellespont. Ilios is, consequently, near the Hellespont. 
However, we learn something more precise: at the 
beginning of the 13th book of the Iliad the poet has the 
god Poseidon look from the highest peak (approx. 1600 
m) on the island of Samothrace, from where he sees all of 
Mount Ida and Priam’s city and the ships of the Achaeans 
before diving into the sea to harness his steeds and set off 
across the water to the ships of the Achaeans. At the end 
of his journey, he stables his horses in a sea grotto 
between Tenedos and Imbros – while he himself goes to 
the host of the Achaeans (13.10–38). Mount Ida is 
actually a range (over 1700 m) in the south-eastern Troad 
(now Kaz Da. ı), where the source of the Scamander is; 
Imbros and Tenedos form a ‘bridge of islands’ between 
Samothrace and the Troad, located 125 km apart. Ilios is, 
therefore, thought of as lying on a straight line between 
Mount Ida and the peak of Samothrace and there again 
between Mount Ida and the Hellespont, near the 
Hellespont [6-8]. 

In the geographical area thus so precisely described 
from Homer in the 8th century BC only a single large 
prehistoric ruin has become known down to the present, 
the ruin on what is now the Turkish mound of Hisarlık. 
During about 2700 years the region was known, explored 
and settled. The Greeks and Romans of the historical era 
since about 300 BC, after Alexander the Great visited the 
place which they called Ilion or Ilium in Latin. They did 
not revive the ruined area just because of the mythical 
aura which clung to it from Homer’s Iliad. They did so 
also because of the overwhelming impact it made as a 
monument. Schliemann excavated this place from 1871 
and called it correctly Ilios, and then Troja [1-5,7-9]. 
Today the entire archaeological community agrees that 
indeed this particular location is Troy, and that's 
definitely one historic core, on the war. Troy VI — its 
location being the same as that represented in Homer's 
Iliad and the artifacts found there suggesting it was a 
place of great trade and power. 

Epeius, was an insignificant military personality, not 
mentioned in the battles of the Iliad, but he proved very 
effective in the design of the Trojan Horse, an innovative 
siege machine for the time. Probably, he hid inside the 
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horse with other warriors, as he was familiar with the 
hidden openings and all the functions of the wooden 
horse [1-2]. This remark links the designer and 
apparently the wooden-horse maker to the mechanopoios, 
the machine maker or engineer, the man who designed, 
built and operated the mêchanê for the stage needs in the 
ancient drama some centuries later in the 5th century B.C. 
[9-10]. 

From the historical references the number of warriors 
who hid inside the horse ranges among 15 men, 30 men, 
100 men and 3000 men [1-6]. The oldest trace preserved 
of the 12th-century BC Trojan Horse is the Mykonos 
vase of the early Archaic Period (ca. 670 BCE), the first 
artifact found to depict the Trojan Horse (Fig. 3). It is 
interesting to note that the scene on the vase neck shows 
the preparation of the crew before depart, soldiers 
bearing the arms and supplies outside the Trojan Horse 
and the soldiers inside get the inventories from the 
inside. The dimensions of this depiction are comparable 
to those of human proportions, with 7 soldiers shown at 
each side, this yielding a first estimate of the crew of this 
siege machine to 14-16 soldiers in total. 

 

 
Fig. 3. The Mykonos vase, early Archaic Period (ca. 670 BCE), left, 
detail of the Trojan Horse depicted on the vase neck, right. The first 

artifact found to depict the Trojan Horse [1]. 

III. Literary Sources 
Literary sources refer that the whole construction 

lasted three days and will most likely be done in the 
shipyard installed by the Greeks during their ten years 
presence outside the walls of Troy. The shipyard 
inventory and the labor force available from the 
Achaians army were both adequate and appropriate for 
this siege machine design and construction. 

Wolfgang Petersen's 2004 film Troy from Warner 
Bros, "inspired" by the Iliad, edited out all the gods and 
nymphs, and made the war into an action movie [11]. In 
Troy, just like in the Iliad it is the effects that carry the 
simple plot further and while Homer exercises his writing 
genius to create the effects, Petersen uses the creative 
geniuses of special effect technicians. The reconstructed 
Trojan Horse for the needs of this film provide 
information for the dimensions and the loading capacity 
of the structure. This reconstruction although an abstract 
approach to the problem, provides little insight for a 
solution based on specific design principles incorporating 

esthetic considerations concerning Form along with the 
construction capabilities of the small shipyard of the 
Greek army. 

 

 
Fig. 4. The Trojan Horse from W. Peterson’s Troy (film) 

 
Although the question whether some specific events 

and persons recounted were real or just myths remains 
unanswered, a reconstruction of the Trojan Horse will be 
attempted here to investigate whether its design, 
construction and operation were feasible. 

IV. Homeric Ships 
The history of the Aegean ships and naval trades does 

not have a concrete point of origin. Its roots are lost in 
the depths of centuries of the history of mankind. In a 
geographical area of which any part is no more than 150 
km away from sea, the Aegean areas populations and the 
Greeks developed from the Prehistoric Age societies, 
which were coastal in their majority. The largest 
seagoing sailed merchantmen in the Mediterranean and 
Gulf during the Bronze Age (about 3000-1150 BC) were 
probably not much larger than the ship that wrecked at 
Uluburun on the southwestern coast of Turkey near Kas, 
about 20 tons capacity and 16 meters long. The ship has 
been dated to the Late Bronze Age, with the more 
specific date of 1300 BC given by dendrochronological 
testing performed on dunnage or firewood found on the 
wreck [12].  

Paintings found at Acrotiri in Thera (Santorini) show 
that the Minoans around 1500 BC used various types of 
ships. The Minoans were the first navy power in Greece 
and no palace fortifications were found in the cities of 
Crete, indicating their sea-power. The ships depicted in 
pottery produced and found at Livanates in East Locris 
(Fig. 4), the home of Ajax Oileus in the Iliad, dated 
around 1100 BC, appear to include both wide-bodied 
commercial and narrow warships, warriors and sea 
battles [12]. 
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Fig. 5. Locris small ship around 1100 BC [12] 

 

The cross section of the Homeric ship hull is shown in 
Fig. 6. These hulls have an almost round bottom and 
curved transverse sections. The transverse sections far 
from the ship ends consist of straight lines.  

 

 
Fig. 6. The cross section of the hull of an Homeric ship: a. μεσόδμη- 

mast box, b. ζύγα παράλληλα στην κουπαστή- beams parallel to 
gunwale, c. κουπαστή- gunwale, d. κληῖδες- rowlocks, e. βάση για 

κουπί- bed of the oar, f. ζύγα- thwarts, g. θρῆνος- braces for the feet, h. 
ἴκρια-ribs, i. τρόπις- keel, k. ἁρμονιαί-slabs sustaining the floor, l. 

ἔδαφος- floor, m. ἐσωτρόπις – keelson [1,6-8] 
 
The galley was propelled by oars and sails together, 

the mast (ἱστός) being raised or lowered as stated above. 
When raised it was held in a sort of box (μεσόδμη), and 
kept in its place by forestays (πρότονοι). The sails were 
square in shape and white in colour. The ropes were of 
thong; but larger cables (ὅπλα) were made of byblus 
(Odyss. xxii. 391), occasionally of hemp or rushes 
(σπάρτα). The ship was steered by paddles (πηδάλια). 
The oars (ἐρετμά) were of fir-wood, the parts being the 
handle (κώπη) and blade (πηδόν). The oars were fastened 
to thowls (σκαλμοί) by thongs, and when not in use were 
drawn in, leaving the blade projecting. The master of the 
ship (κυβερνήτης) had his place on the forward deck. At 
times a long pole for pushing (κοντός) was used as an 
instrument of propulsion [1,9-10]. 

V. Trojan Horse Reconstruction 
Assuming that the Trojan Horse was a real structure 

and not just a poetic concept, its specifications and 
technical requirements need to be examined. The 
requirements list is the initial starting point for the 
reconstruction, along with a clear definition of design 
objectives and other particular specifications. The design 
task should not be over specified, and design objectives 
should be the minima of acceptable limits.  From the 
archeological and historical evidence discussed above, 
the following specifications for the siege machine seem 
rational [1,6,10]: (a) Maximum dimensions of the 
habitacle should be related to a small 20 oars homeric 
ship, 2 m wide, the scaled length based on the overall 
Horse dimensions and the Myconos vase depiction (Fig. 
1) should be around 5 m. (b) Although no number of the 
men in the horse is not specified accurately (references 
range between 30 to 3000!), the initial estimation of 
overall dimensions of the Trojan Horse hull, based on 
ergonomic considerations, yields the number of the 
armed warriors that could be hidden in the Horse, to take 
the Trojan guards by surprise. (c) According to the 
narrative, the warriors should remain in the horse for at 
least five days, to account for the time the horse had to 
stay out of the city, the time of discussions among the 
Trojans, the demolition of part of the walls and finally 
the transportation of the structure into the city, a difficult 
task for such a heavy object. (d) Each warrior along with 
his armor and equipment should weigh at least 100 kg, 
plus food and water for five days, the total net weight for 
each warrior should be of the order of 120 kg. (e) The 
structure itself should have ventilation openings and a 
waterproof drainage system, sealed against odors that 
might arouse suspicions of its contents. (f) The inner 
arrangement should resemble that of a modem long 
distance passenger coach or airplane cabin, consisting of 
seat rows with a corridor between seats at either side, to 
enable distribution of food and water, access to the toilet 
or to some kind of physical activity to keep the confined 
men in good shape, ready to rush out and take immediate 
action. (g) The structure should have ventilation 
openings and a waterproof drainage system, sealed 
against odors that might arouse suspicions of its 
contents. (h) Masses should be properly arranged, to 
obtain a well-balanced and stable structure, not risking 
the structure’s turning over during transportation. (i) The 
structure should remain geometrically similar to a horse 
and its analogies. (j). It is said that the whole construction 
works lasted three days, most likely in the small shipyard 
installed by the Greeks during their ten years presence 
outside the walls of Troy, confirming the use of ship 
parts. (k) The Trojan horse construction should be based 
on parts available in the Greeks shipyard inventory. (l) 
The use of parts of a Homeric ship imposes further 
restrictions to the structural solutions selected. (m) The 
traction force for the Trojan Horse to be transported 
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safely inside the city should be maintained at a 
reasonable level. 

From the design specifications described above, a first 
approach of the Trojan Horse reconstruction will be 
attempted here. The reconstruction is based on a 2 m 
wide 20 oared Homeric ship, cut in two halves and 
connected together to form the accommodation room for 
the soldiers inside the Trojan Horse. Overall dimensions 
will be scaled appropriately to fit the equus caballus 
horse anatomy as shown in Fig. 7. 

 

 
 

Fig. 7. The Trojan Horse along with a longitudinal cross-section for a 
rational visualization of the horse body contour] 

 
The dimensions of the scaled Trojan Horse for the 

reconstruction yield total length 11,55 m, 6.90 m height 
from ground to ridge, 4.15 m feet height, accommodation 
room length 5.00 m and width 2.40 m (Fig. 8). 

The design concept developed previously is abstract. 
There is a general layout for the reconstruction, and 
estimates of some of the design specifications. Complete 
design of the Trojan Horse asks for the proper selection 
of critical design parameters. This will be accomplished 
through the process of task decomposition, by which the 
overall task is systematically split into small, easy to 
implement subtasks, the function modules. The overall 
dimensions of the Homeric ship, the space provided for 
the crew, and the dimensions of the horse that have been 
already investigated, were considered for a rational 
reconstruction of the Trojan Horse [6,9]. 

 
 

 
 
Fig. 8. The Equus Caballus scaled dimensions for the reconstruction 

accommodation and the corresponding space seating configuration, 
minimum dimensions requirements 5000x2400x2400 mm 

VI. Design Synthesis 
For the reconstruction a twenty-oared typical Homeric 

ship 20 m long by 2 m wide will be selected. Since the 
transverse sections far from the ship’s stern and stem 
consist of straight lines, two parts of the Homeric ship 
5.00 m long each, 2.40 m wide are adequate to form the 
crew accommodation space (Figs. 7-8). The seating 
configuration, along with the ship layout yield the 
dimensions of the crew accommodation room 
configuration and wheeled carriage as shown in Fig. 9.  
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Figure 9.  Cross-section of the Trojan Horse crew accommodation room 

with supporting cross-members and top view of the reconstructed 
Trojan Horse The Equus Caballus scaled dimensions for the 

reconstruction accommodation and the corresponding space seating 
configuration, minimum dimensions 

 
Ship masts 4 m long, 0.25 m mean diameter were used 

to support the structure. It is assumed that the whole 
construction works took place on the wheeled carriage 
used for the Trojan Horse transportation as shown in Fig. 
9. Then, the assembly of the head and tail and the outer 
skin for the reconstructed horse provides the required 
data for the structure’s total weight, required for further 
static and dynamic analysis. 

From the dimensions shown in Figs. 7 and 8, strength 
evaluations along with weight calculation of the main 
structural components was implemented with the aid of 
existing spreadsheets for the calculation of the static 
loads acting on the Trojan Horse mainframe and the 
carriage frame and axles [6]. From the calculations it was 
found that the main structural members of the Homeric 
ship were adequate to bear the 40,000 N load of the 
Trojan Horse with warriors and supplies. 

The keelson rectangular cross-section 170x100 mm2, 
maximum stress in pure bending yields 𝜎max = 10.62 Mpa 
providing a safety factor N = 2.3. Fir wood is orthotropic, 
with unique and independent mechanical properties in the 
directions of three mutually perpendicular axes: 
longitudinal, radial, and tangential. Modulus of elasticity 
along the longitudinal axis parallel to the fiber (grain) is 
E = 1.01E10Pa, and material density 520 Kg/m3. Tension 
perpendicular to grain is 1.86MPa. Static bending stress 
for dry cypress-tree wood is 76MPa and allowable stress 
for wood in construction 25MPa [9]. 

 

 
Fig. 10.  The assembled Trojan Horse with the supporting legs on the 

wheeled carriage and the finished external surface 
 

For the carriage 1.50 m dia wheels 0.40 m wide were 
selected. This wheel configuration seems reasonable for 
the transportation of heavy loads at the time, and will be 
checked for its capability to transport the reconstructed 
Trojan Horse (Fig. 10). Assuming 2.80 m axle length, 
0.20 m axle diameter, and 20,000 N loading of front and 
rear axles respectively spreadsheet solutions for the 
wheels axles’ internal loading yield sufficient safety 
factor N=4 for combined shear and bending loading 
conditions [9]. 

For the Trojan Horse and the 4T gross weight of the 
structure, assuming 1:7 draft to weight ratio, 8.4 horses 
are required to pull the structure, while for 5% grade the 
number of the horses required to pull the machine 
increases to 36, this being a rational number for the time 
and the dimensions of the Trojan Horse.  

 

 
Fig. 11. The traction configuration of the reconstructed Trojan Horse 
 

For a safe transportation on the sandy coast a 
systematic drawbar configuration depicted in Fig. 11 
would have been incorporated. Again, ship masts 0.20 m 
in diameter are used both for the attachment of the 
pulling ropes connected with each horse, and maintain 
horses properly spaced longitudinally as well as 
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transversely. The transverse drawbars are 5.00m long 
interconnected as shown in Fig. 11. 

VI. Conclusions 
A detailed rational reconstruction of the Trojan Horse 

provides information concerning the feasibility of its 
construction and operation. Based on anthropometrical 
standards of the time and the Homeric ship dimensions 
the crew seating and accommodation requirements were 
defined. Based on the archaeological evidences, the 
design of the main components of the Trojan Horse, and 
the transportation needs on the sandy area in front of the 
Troia walls, a rational reconstruction is presented here. 
The Trojan Horse can be considered as the achievement 
of engineering (intelligence) in response to specifications 
imposed by the needs of the war at the late bronze age by 
1100 B.C. Its development is of great engineering 
significance since it involves the seeds of a primitive 
design activity. 
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Kinematic analysis of MacPherson strut suspension system
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Abstract—The MacPherson strut (MPS) suspension sys-
tem is one of the most common independent automobile sus-
pensions. This paper presents a kinematic analysis for the
complete spatial model of the same. The presented solu-
tion is built upon two key elements in the formulation and
solution stages, respectively: use of Rodrigue’s parameters
to develop an algebraic set of equations representing the
kinematics, and computation of Gröbner basis as a method
of solving the resulting set of polynomial equations. It is
found that the final univariate equation representing all the
kinematic solutions for a given pair of steering and road
profile inputs is of 64 degree - which reflects the complex-
ity observed in the kinematics of the mechanism. The real
roots of this polynomial are extracted with high numerical
precision and are validated. Finally, they are used to find
the configuration of the mechanism for a particular set of
road and steering inputs.

Keywords: MacPherson strut, Spatial kinematics, Polynomial
equations, Gröbner basis, Rodrigue’s parameters

I. Introduction

MacPherson strut suspensions are among the simplest
and most commonly used suspension systems globally, in
passenger cars. American automotive engineer Earle S.
MacPherson developed the MPS using a strut configura-
tion [1]. Solid model of the suspension system is shown
in Fig. 1. One end of the strut is attached to the knuckle
with a prismatic joint and other end is fixed to the chassis
by a spherical joint. The strut also contains the spring and
damping elements. The lower arm is connected to chassis
by a revolute joint, and the other end is connected to the
knuckle by a spherical joint. The steering link is attached
to the tie-rod using spherical joints and the tie-rod is con-
nected to the rack with a universal joint. Though the MPS
has less favourable kinematic characteristics compared to a
double wish-bone suspension [2], it is compact enough to
be compatible with the transversely mounted engines, and
is thus used widely for front-wheel-drive cars.

Numerous techniques for the kinematic analysis of MPS
suspension exist in literature, a prominent one being [1].
Modelling the MPS as a spatial mechanism, linear and non-
linear position analysis was done based on vector algebra.

∗madhukodati@gmail.com
†vikranthiit@gmail.com
‡sandipan@iitm.ac.in

King-pin axis

Lower A-arm

Tie-rod

Steering link

Knuckle

Rack

Strut

Fig. 1. Simplified solid model of the MacPherson strut

Later, H.A. Attia [3] presented a formulation in terms of
Cartesian coordinates of some defined points in the links
and at the kinematic joints, whereas, D.A. Mántaras et
al. [4] formed the constraint equations using Euler parame-
ters.

The above methodologies implemented the Newton-
Raphson method subsequently to solve the non-linear equa-
tions for the unknown variables. However, it is well-known
that this method has issues regarding not converging to a
solution in the absence of a “good” initial guess solution
and its inability to capture all the possible solutions. Ad-
dressing this, Y.A. Papegay et al. [5] tried to solve the MPS
suspension kinematics problem using symbolic computa-
tion techniques. However, exact solution in symbolic form
by employing Gröbner basis on constraint equations was
reported to be unachievable.

The design of the MPS involves a relatively large number
of elements, and thus has a reasonably large design space.
This affords better control over the kinematic response of
the suspension. However, for the same reason, a significant
difficulty presents itself in any kinematic/dynamic study of
such systems: the complexity of their kinematics. As a
mechanism, the MPS possesses two degrees-of-freedom:
one accounting for the steering input s(t), and the other
accommodating jounce and rebound, the road profile in-
put y(t)1.

1The steering input and road profile input are denoted henceforth by s
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Finding the output or response of the MPS to these in-
puts, e.g., determining the location and orientation of the
kingpin axis (KPA) for a combination of s and y, which
is important for understanding the ride and handling char-
acteristics, driving behaviour [2], is a formidable task.
Once found, these kinematic solutions give greater accu-
racy when used to study different design configurations,
and optimization of the architecture parameters of the sus-
pension mechanism with performance indices like camber,
caster and toe as objectives.

This paper presents a kinematic model and analysis of the
MPS suspension which follows a similar treatment of the
double-wishbone suspension system presented in [6]. The
kinematic equations of the MPS are formulated in an al-
gebraic manner by representing the orientation of the KPA
in terms of Rodrigue’s parameters c = (c1, c2, c3)

> (see
e.g., [7]). Retaining the symbolic form of these equations
and eliminating the unknowns which occur as linear terms,
leads to a system of three quartic equations in the three
Rodrigue’s parameters. Attempts to reduce this system of
equations in symbolic form to an univariate of degree 64 in
one of the three parameters (c1, c2, c3), were unsuccessful.
The equations are therefore solved by substituting the nu-
merical values for the architecture parameters of the MPS
along with the inputs s and y. The solution technique in-
volves finding the Gröbner basis of the ideal generated by
the three equations and extracting the roots of final univari-
ate with a high numerical precision. The real roots of the
polynomials are used to completely determine the config-
uration of the suspension. The obtained results are vali-
dated numerically to ascertain the correctness of the pro-
posed method.

The rest of the paper is organised as follows: In Sec-
tion II, formulation of the loop-closure equations, elimina-
tion of the variables for two possible cases and methodol-
ogy for finding solutions are presented. Finally, the con-
figurations of the suspension for real solutions of the loop-
closure equations are depicted graphically. In Section III,
the conclusions are presented.

II. Kinematic analysis of MacPherson strut suspension

The eventual success in solving any position kinematics
problem relies upon an appropriate kinematic modelling,
efficient formulation, as well as effective solution tech-
niques. The details of these, as applied to the present prob-
lem, are presented in this section under the following mod-
elling assumptions:
• The cushioning effect of the bushes at the joints are not
considered, i.e., only ideal joints are considered in the for-
mulation.
• The flexibility of the links are not considered, only rigid
links are used in the formulation.

and y respectively, by dropping the explicit time dependence.

• The chassis is considered to be the fixed or the ground
link in the mechanism.
• All the geometric parameters of the suspension mecha-
nism are exactly known.
• The universal joint between the tie-rod and the rack is
replaced with a kinematically equivalent spherical joint.

A. Geometry of the MPS

The schematic of the MPS suspension is shown in Fig. 2.
Kinematically, it is a combination of a spatial four-bar loop
o0p1o1o0 (which is an inverted slider mechanism that has
chassis as the ground link and king-pin as the coupler), and
a spatial five-bar loop o0p1p3p4p8o0. These two loops are
coupled at the king-pin (link 2© in Fig. 2).

Two coordinate systems are used to describe the config-
uration of the MPS. The global frame of reference {0} is
attached to o0, and its Z0-axis is aligned to the axis of the
hinges of the lower A-arm. The lower A-arm is equiva-
lently represented as a single link (link 1© in Fig. 2) which
moves in the X0Y0-plane. The prismatic pair between p1

and o1 is considered to be a single link of variable length l2.
A body-fixed frame of reference, {1}, is attached to p1.
The X-axis of {1} (denoted by X1) is along the link vector
l2 = o1 − p1, and X1Y1-plane contains link 3©.

Fig. 2. Schematic of the MacPherson strut suspension mechanism

Any vector in the body-fixed frame of reference can
be transformed to the global frame of reference by pre-
multiplying with an appropriate rotation matrix R ∈
SO(3) (see, e.g., [8]). The rotation matrix 0

1R relates the
orientation of {1} w.r.t. {0} i.e., the orientation of KPA
w.r.t. the global frame of reference. In the presented for-
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mulation, it is expressed in terms of the Rodrigue’s param-
eters, c = (c1, c2, c3)

> ∈ IR3. This is a key step in the
kinematic modelling, as this parametrisation leads to an al-
gebraic description of the orientation of the KPA, which
in turn, helps in formulating the loop-closure equations in
algebraic terms, as explained in the next subsection.

B. Formulation of the loop-closure equations

For brevity, all vectors expressed in the global frame of
reference {0} are written henceforth without the leading
super-script ‘0’; e.g., as p, l instead of 0p, 0l respectively.
The rack/steering input, s, is given at the point p8, and the
road profile input, y, is applied to the point p7 (see Fig. 2).
The end points of link 2© can be expressed as:

p1 =o0 +RZ0(θ)[l1, 0, 0]
>, and (1)

o1 =[o1x, o1y, o1z]
>, (2)

respectively. The vector l2 can be expressed as:

l2 =o1 − p1, or (3)

l2 =0
1R[l2, 0, 0]

>. (4)

From Eqs. (1-4), one can write:

o1 − o0 −RZ0
(θ)[l1, 0, 0]

> − 0
1R[l2, 0, 0]

> = 0. (5)

Eq. (5) models the kinematics of the four-bar loop
o0p1o1o0. The expression on the left hand side of Eq. (5)
is of the form:

η1 = (η1x, η1y, η1z)
>, (6)

where η1x, η1y and η1z are given by:

η1x =− l2
(
c21 − c22 − c23 + 1

)
− c∆l1 cos θ + c∆o1x,

(7)

η1y =− 2l2(c1c2 + c3)− c∆l1 sin θ + c∆o1y, (8)
η1z =− 2l2(c1c3 − c2) + c∆o1z, where (9)

c∆ =1 + c21 + c22 + c23. (10)

The end points of link 4© can be expressed as:

p3 =p1 +
0
1R

1l3, and (11)

p4 =[p4x + sx, p4y + sy, p4z + sz]
>, (12)

where 1l3 = (l3x, l3y, l3z)
> is the vector from p1 to 1p3

(expressed in {1}) and s = (sx, sy, sz)
> is the rack input

vector in {0}, given by:

s =0
2R[s, 0, 0]>, where

0
2R =RZ(β1)RY (β2)RX(β3).

The vector l4 can be expressed as:

l4 = p4 − p3.

The loop-closure constraints of the five-bar loop o0p1p3p4p8o0

can be reduced to the following equation:

(p4 − p3) · (p4 − p3)− l24 = 0. (13)

The expression on the left hand side of Eq. (13) is de-
noted by η2. From the road input to the lower A-arm loop,
o0p1p5p7o0, one can write:

[p7x + x, p7y + y, p7z + z]> − 0
1R

1l5

−0
1R[r2, 0, 0]

> −RZ0
(θ)[l1, 0, 0]

> − o0 = 0, (14)

where x, z are lateral and longitudinal displacements of p7

w.r.t global frame of reference, which vary upon changing s
and y; 1l5 = (l5x, l5y, l5z)

> is the vector from 1p5 to 1p7

(expressed in {1}). The parameter r2 is the distance be-
tween p1 and p5. The expression on the left hand side of
Eq. (14) is of the form:

η3 = (η3x, η3y, η3z)
>, (15)

where η3x, η3y and η3z are given by:

η3x =− l5x
(
c21 − c22 − c23 + 1

)
− 2l5y(c1c2 − c3)

− 2l5z(c1c3 + c2)− r2

(
c21 − c22 − c23 + 1

)
− c∆l1 cos θ

+ c∆p7x + c∆x, (16)

η3y =− 2l5x(c1c2 + c3)− l5y
(
−c21 + c22 − c23 + 1

)
− 2l5z(c2c3 − c1)− 2r2(c1c2 + c3)− c∆l1 sin θ
+ c∆p7y + c∆y, (17)

η3z =− l5z
(
−c21 − c22 + c23 + 1

)
− 2l5x(c1c3 − c2)

− 2l5y(c1 + c2c3)− 2r2(c1c3 − c2) + c∆p7z + c∆z.
(18)

Eqs. (7-9), Eq. (13) and Eqs. (16-18) together define the
kinematics of the MPS suspension system.

TABLE I. Structure of the loop-closure constraints of the MPS suspension
mechanism

Equation LHS Variables Size (KB)
Eq. (7) η1x c1, c2, c3, l2, cos θ 1.031
Eq. (8) η1y c1, c2, c3, l2, sin θ 0.703
Eq. (9) η1z c2, c1, c3, l2 0.687
Eq. (13) η2 c1, c2, c3, cos θ, sin θ 15.937
Eq. (16) η3x c1, c2, c3, x, cos θ 3.148
Eq. (17) η3y c1, c2, c3, sin θ 2.820
Eq. (18) η3z c1, c2, c3, z 2.805

C. Elimination of variables

The variables included in, and the sizes2 of the equations
obtained in the Section II-B are summarised in the Table I.

2All the symbolic computations have been performed using the commer-
cial computer algebra software, Mathematica [9]. The “size”, in this con-
text, refers to the amount of computer memory needed to represent/store
an expression in Mathematica’s internal format.
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The sequence of elimination of variables needs to be cho-
sen so as to reduce the complexity of the resulting equa-
tions. To begin with, it is to be noted that the loop-closure
equations are linear in terms of sine and cosines of the an-
gle θ and in l2. Discussed below are the two possible cases
of kinematic solutions.

C.1 Case-1: (c2 − c1c3) 6= 0

The above-mentioned variables are eliminated in a se-
quential manner, as shown schematically in Fig. 3.

Fig. 3. Sequence of elimination of cos θ, sin θ and l2 from Eq. (7-9),
Eq. (13) & Eq. (17) for Case-1

First, l2 is computed from Eq. (9) and substituted in
Eq. (7) and Eq. (8). The functions η1x and η1y are lin-
ear in terms of cos θ and sin θ. Hence Eq. (7) and Eq. (8)
are solved simultaneously to obtain cos θ and sin θ, respec-
tively. The eliminated variables, l2, cos θ and sin θ are
found to be:

l2 =
−c∆o1z

2 (c2 − c1c3)
, (19)

cos θ =
−2c3c1o1x + 2c2o1x + c21o1z − c22o1z − c23o1z + o1z

2 (c2 − c1c3) l1
,

(20)

sin θ =
c2o1y − c1c3o1y + c1c2o1z + c3o1z

(c2 − c1c3) l1
. (21)

It is to be noted that the denominators in the expressions
for l2, cos θ and sin θ do not vanish as per the stated as-
sumption. The variable θ is eliminated using the identity
sin2 θ + cos2 θ − 1 = 0, which gives rise to the equa-
tion f1(c1, c2, c3) = 0. Note that f1 is free of any other
unknowns than those mentioned explicitly. Similarly, the
expressions for sin θ and cos θ are substituted in Eq. (13),
which leads to the equation f2(c1, c2, c3) = 0. Finally, The
expression for sin θ is substituted in Eq. (17), to obtain the
equation f3(c1, c2, c3) = 0.

The functions f1, f2, f3 form a system of three quartic
equations in the unknowns c1, c2, c3. They may be written

compactly as:

f1(c1, c2, c3) =
4∑

i=0

4∑
j=0

4∑
k=0

uijkc
i
1c

j
2c

k
3 , (22)

f2(c1, c2, c3) =
4∑

i=0

4∑
j=0

4∑
k=0

vijkc
i
1c

j
2c

k
3 , (23)

f3(c1, c2, c3) =
4∑

i=0

4∑
j=0

4∑
k=0

wijkc
i
1c

j
2c

k
3 ; (24)

i+ j + k ≤ 4.

The coefficients uijk, vijk, and wijk in Eqs. (22-24) are
functions of the architecture parameters of the MPS. These
are obtained symbolically using Mathematica3, and
simplified to their monomial-based canonical forms [10].
The sizes of the polynomials after simplification are
5.961 KB, 32.672 KB, and 5.844 KB respectively.

C.2 Case-2: (c2 − c1c3) = 0

In this case, Eq. (9) becomes

o1z = 0, as c∆ 6= 0, (25)

which is physically admissible. The variables l2, sin θ
and cos θ are eliminated in a different manner in this case,
which is shown schematically in Fig. (4).

Fig. 4. Sequence of elimination of cos θ, sin θ and l2 from Eq. (7, 8),
Eq. (13) & Eq. (17) for Case-2

The functions g1, g2 form a system of equations in the

3All the computations in this paper were done in Mathematica version-
9.0.0 for 64-bit Linux O.S. on a system with 6-core Intel Core i7-4930K
CPU @ 3.40 GHz clock speed and 64 GB of RAM.
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unknowns c1, c3 and are written compactly as:

g1(c1, c3) =
4∑

i=0

6∑
j=0

mijc
i
1c

j
3, (26)

g2(c1, c3) =
2∑

i=0

4∑
j=0

nijc
i
1c

j
3. (27)

The coefficients mij , nij in Eqs. (26, 27) are again func-
tions of the architecture parameters of the MPS. These co-
efficients are obtained symbolically using Mathematica,
and are simplified to their monomial-based canonical
forms. The sizes of the polynomials after simplification are
24.305 KB and 19.305 KB respectively.

D. Solutions for system of quartic equations

D.1 Case-1: (c2 − c1c3) 6= 0

It would be ideal indeed to solve Eqs. (22-24) for the
most general case, i.e., keeping all of the coefficients in
their symbolic forms. However, attempts to eliminate two
of the three remaining variables to obtain a univariate in
the third variable in terms of symbolic coefficients did not
succeed. Hence these equations are solved for given nu-
merical instances of design parameters (given in Table II),
and inputs (s, y). The solution procedure used, however,

TABLE II. Architecture parameter values of the MPS (base data is taken
from [1] and transformed to match the given reference frame)

Parameter Symbol Value4

Length of lower A-arm l1 0.322
Length of tie rod l4 0.361
Link-3 vector w.r.t. {1} (l3x, l3y , l3z) (0.106, 0.108, 0)
Position of origin of {0} o0 (0, 0, 0)
Position of strut mounting o1 (0.136, 0.497, 0.011)
Initial position of p4 (p4x, p4y , p4z) (-0.078, 0.105, -0.108)
Euler angles relating {2} to {0} (β1, β2, β3) (-1.534, 0.019, 0.072)
Initial position of p7 (p7x, p7y , p7z) (0.434, -0.333, -0.019)
Link-5 vector w.r.t. {1} (l5x, l5y , l5z) (-0.505, 0.009, 0.054)
Distance between p1 and p2 r1 0.106
Distance between p1 and p5 r2 0.061

is semi-analytical in nature, and involves the computation
of the Gröbner basis (see, e.g., [11]) generated by the
ideal F = 〈f1, f2, f3〉. This prevents the degree-explosion,
which happens otherwise, if pair-wise resultants are com-
puted. The details of this final stage of elimination and so-
lution are presented in the rest of this section. The sample
inputs considered for all numerical computations to explain
the methodology are s = 50mm and y = 50mm.

After substitution of the numerical values as per the Ta-
ble II, the coefficients uijk, vijk, and wijk in Eqs. (22-
24) are found in their numerical forms with default
MachinePrecision in Mathematica. The ideal F
is defined in SINGULAR [12] under a ring of real coeffi-
cients with a numerical precision of 200 and lexicographi-
cal monomial ordering on c1, c2, c3, i.e., c1 � c2 � c3. The

4Positions, lengths are given in metres and angles are given in radians.

Gröbner basis of F consists of three polynomials: h1(c3),
h2(c2, c3), and h3(c1, c3). Among these, h1 is a univariate
polynomial in c3 of degree 64:

h1 =a0c
64
3 + a1c

63
3 + · · ·+ a64 = 0. (28)

Each of ais in Eq. (28) are floating-point numbers with 200
significant digits. The polynomials h2, h3 are linear in c2
and c1 respectively, and of degree 63 in c3.

Extraction of the real roots of the polynomial h1 using
the SINGULAR routine laguerre_solve (for which,
the internal computation precision as well as the output pre-
cision is again set to 200) yields c3 = 1.436, 1.556. These
real solutions for c3 are substituted back in h2 and h3 to
obtain the corresponding real solutions for c2 and c1: (c1,
c2)= (-1.678, -2.599) and (0.879, 1.289).

The solutions of c1, c2 and c3 obtained above are back-
substituted in Eqs. (7-9) and Eqs. (16-18) to compute the
corresponding solutions for θ, l2, x and z which are given
in Table III.

TABLE III. Values of θ, x and z for s = 50mm, y = 50mm for Case-1
(c1, c2, c3) θ(rad) x(mm) z(mm) l2(mm)

(-1.678, -2.599, 1.436) 0.451 -6.517 -30.094 367.407
(0.879, 1.289, 1.556) 0.332 94.594 26.519 403.550

The configurations of the mechanism for real solutions
of c1, c2 and c3 for various inputs are depicted in Figs. 5 -
8, and the residual values of initial loop-closure equations
are listed in the Table IV, which establish the numerical
accuracy of the solutions obtained.

D.2 Case-2: (c2 − c1c3) = 0

Eq. (26) and Eq. (27) are solved following the same pro-
cedure i.e., by defining the ideal G = 〈g1, g2〉 and finding
the Gröbner basis of G, which consists of two polynomi-
als: t1(c3) and t2(c1, c3). Among these, t1 is a univariate
polynomial in c3 of degree 28:

t1 =b0c
28
3 + b1c

27
3 + · · ·+ b28 = 0. (29)

Each of bis in Eq. (29) are floating-point numbers with 200
significant digits. The polynomial t2 is linear in c1 and of
degree 27 in c3.

TABLE IV. Residuals of Eq. (5), Eq. (13) and Eq. (14) for Case - 1
S.No s(mm) y(mm) (c1, c2, c3) Residuals×10−11

‖η1‖ |η2| ‖η3‖
1 0 -100 (-0.958, -1.417, 1.411) 4.360 330.553 0.017

(0.491, 0.663, 1.430) 2.933 121.879 0.131
2 50 50 (-1.678, -2.599, 1.436) 1.694 116.129 0.716

(0.879, 1.289, 1.556) 2.676 202.719 0.969
3 0 60 (-1.044, -1.632, 1.459) 2.063 152.210 0.978

(0.595, 0.858, 1.548) 1.894 101.232 0.767
4 50 -100 (-1.615, -2.358, 1.385) 3.477 245.735 0.205

(0.772, 1.057, 1.434) 4.563 314.927 0.460
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(a) c = (−1.678,−2.599, 1.436)>

(b) c = (0.879, 1.289, 1.556)>

Fig. 5. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 50mm, y = 50mm for Case-1

Extraction of the real roots of the polynomial t1
in SINGULAR yields c3 = 1.518, 1.520. These real solu-
tions for c3 are substituted back in t2 to obtain correspond-
ing real solutions for c1 as 0.861,−1.774. Finally, the cor-
responding values for c2 are obtained using c2 = c1c3 as
1.307,−2.696 respectively.

The values of c1, c2 and c3 are back-substituted in
Eqs. (7-8) and Eqs. (16-18) to compute the corresponding
solutions for θ, l2, x and z which are given in Table V.

TABLE V. Values of θ, x and z for s = 50mm, y = 50mm for Case-2
(c1, c2, c3) θ(rad) x(mm) z(mm) l2(mm)

(0.861, 1.307, 1.518) 0.330 94.924 37.558 427.958
(-1.774, -2.696, 1.520) 0.455 -6.553 -16.923 387.864

The configurations of the mechanism for real solutions
of c1, c2 and c3 for various inputs are depicted in Fig. 9-12,
and the residual values of initial loop-closure equations are
listed in the Table VI.

(a) c = (−0.958,−1.417, 1.411)>

(b) c = (0.491, 0.663, 1.430)>

Fig. 6. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 0mm, y = −100mm for Case-1

TABLE VI. Residuals of Eq. (5), Eq. (13) and Eq. (14) for Case - 2
S.No s(mm) y(mm) (c1, c2, c3) Residuals×10−13

‖η1‖ |η2| ‖η3‖
1 0 -100 (0.484, 0.684, 1.414) 1.172 157.230 0.568

(-0.981, -1.417, 1.444) 1.271 1345.500 0.568
2 50 50 (0.861, 1.307, 1.518) 0.568 202.367 0.036

(-1.774, -2.696, 1.520) 0.636 339.277 0.568
3 0 60 (-1.097, -1.661, 1.514) 0.568 1444.240 0.568

(0.577, 0.878, 1.521) 0.568 527.021 0.568
4 50 -100 (0.767, 1.081, 1.410) 1.137 368.108 0.604

(-1.662, -2.394, 1.441) 1.271 402.446 0.568

III. Conclusions

This paper presents a complete study of the position kine-
matics of the MacPherson suspension system with the for-
mulation based on algebraic parametrisation of the orien-
tation of the KPA. Two elimination schemes are presented
based on the relationship between the orientation param-
eters, following which, the initial set of five simultane-
ous algebraic-trigonometric loop-closure equations reduces
to system of three and two polynomial equations. These
two sets of polynomials are solved separately by finding
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(a) c = (−1.044,−1.632, 1.459)>

(b) c = (0.595, 0.858, 1.548)>

Fig. 7. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 0mm, y = 60mm for Case-1

Gröbner basis of the ideal formed by the respective set af-
ter substituting numerical values for the architecture pa-
rameters and inputs. The methodology developed is semi-
analytical in nature, as the loop-closure constraints are re-
duced to three polynomials retaining the geometric param-
eters and inputs in their symbolic form. The final univariate
polynomial in one of the parameters of interest turns out to
be of degree 64 and of 28 for the respective cases. Real
solutions with high numerical precision are extracted and
are validated by computing the residuals of the initial set of
equations. Possible configurations of the MPS for all real
solutions obtained for various combinations of inputs are
depicted graphically. Out of 64 and 28 possible number of
solutions in the two possible cases, two solutions turn out
to be real and only one of them corresponds to a physically
feasible configuration of the MPS. While this is observed
consistently in all the numerical examples reported here,
the number of real solutions in the generic case is yet to be
studied.

The main contribution of the paper is to present a
methodology for finding solution of the MPS suspension

(a) c = (−1.615,−2.358, 1.385)>

(b) c = (0.772, 1.057, 1.434)>

Fig. 8. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 50mm, y = −100mm for Case-1

position analysis problem in its full complexity. The mo-
tivation behind this paper is to support and develop a for-
mulation technique for detailed analysis/optimisation of the
MPS design, as well the study of its dynamics. It is to
be noted that the entire formulation, which contains sym-
bolic computations and numerical solution finding tech-
niques with high precision takes around 0.6 seconds5 to ar-
rive at the possible configurations of the mechanism for a
given set of input values. Future work would focus on find-
ing the final resultant/univariate of the loop-closure equa-
tions purely in symbolic form.

IV. Appendices

A. Rodrigue’s parameters

Rodrigue’s parameters provide an algebraic parametrisa-
tion of SO(3). The rotation matrix 0

1R in terms of the three

5On a system with 64-bit Linux O.S. and 6-core Intel Core i7-4930K
CPU @ 3.40 GHz clock speed and 64 GB of RAM.
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(a) c = (0.861, 1.307, 1.518)>

(b) c = (−1.774,−2.696, 1.520)>

Fig. 9. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 50mm, y = 50mm for Case-2

Rodrigue’s parameters (c1, c2, c3) is given by:

0
1R =

1

c∆

1 + c21 − c22 − c23 2(c1c2 − c3) 2(c1c3 + c2)
2(c1c2 + c2) 1− c21 + c22 − c23 2(c2c3 − c1)
2(c1c3 − c2) 2(c2c3 + c2) 1− c21 − c22 + c23


where, c∆ = 1 + c21 + c22 + c23.

B. Quartic polynomials in their symbolic form

The three quartic polynomials f1(c1, c2, c3), f2(c1, c2, c3),
f3(c1, c2, c3) in Eqs. (22-24) representing the kinematics of
MPS in symbolic form are given by:

f1(c1, c2, c3) = c23c
2
1(−4l21 + 4o2

1x + 4o2
1y − 2o2

1z) +

c2c3c1(8l
2
1 − 8o2

1x − 8o2
1y + 8o2

1z) + c22(−4l21 + 4o2
1x +

4o2
1y−2o2

1z)−4c3c31o1xo1z+4c2c
2
1o1xo1z+4c33c1o1xo1z+

4c22c3c1o1xo1z−4c3c1o1xo1z−4c32o1xo1z−4c2c23o1xo1z+
4c2o1xo1z−8c2c3c21o1yo1z+8c22c1o1yo1z−8c23c1o1yo1z+
8c2c3o1yo1z+c

4
1o

2
1z+2c22c

2
1o

2
1z+2c21o

2
1z+c

4
2o

2
1z+c

4
3o

2
1z+

2c22c
2
3o

2
1z + 2c23o

2
1z + o2

1z;

f2(c1, c2, c3) = o1z(l3x − p4x − sx)c
4
1 − 2c2o1z(p4y +

(a) c = (0.484, 0.684, 1.414)>

(b) c = (−0.981,−1.417, 1.444)>

Fig. 10. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 0mm, y = −100mm for Case-2

sy)c
3
1 + c3(−l21 + l24 − l23x − l23y − l23z − p2

4x − p2
4y − p2

4z −
s2
x − s2

y − s2
z + 2l3yo1y + 2l3zo1z + 2o1xp4x − 2l3yp4y +

2o1yp4y−2l3zp4z+2o1xsx−2p4xsx+2l3x(−o1x+p4x+
sx) − 2l3ysy + 2o1ysy − 2p4ysy − 2l3zsz − 2p4zsz)c

3
1 +

2c22l3xo1zc
2
1−2o1z(−l3x+p4x+sx)c

2
1+4c2c3(l3y(−o1x+

p4x+sx)+ l3x(−o1y+p4y+sy))c
2
1−2c3(o1z(p4y+sy)+

2l3z(−o1y +p4y + sy)+2l3y(o1z−p4z− sz))c21 + c2(l21−
l24 + l23x + l23y + l23z + p2

4x + p2
4y + p2

4z + s2
x + s2

y + s2
z −

2l3yo1y−2l3zo1z−2o1xp4x+2l3yp4y−2o1yp4y+2l3zp4z+
2l3x(o1x−p4x−sx)−2o1xsx+2p4xsx+2l3ysy−2o1ysy+
2p4ysy+2l3zsz +2p4zsz)c

2
1−2c23(2l3z(o1x−p4x−sx)+

l3x(o1z − 2(p4z + sz)))c
2
1 + 4c22(l3y(o1x − p4x − sx) +

l3x(o1y−p4y−sy))c1−2c32o1z(p4y+sy)c1+c
2
3(4l3y(o1x−

p4x− sx)+4l3x(−o1y +p4y + sy))c1 + c2c
2
3(4l3z(−o1y +

p4y + sy)− 2(o1z(p4y + sy) + 2l3y(o1z − p4z − sz)))c1−
8c2c3l3x(−o1z +p4z +sz)c1 + c

2
2c3(−l21 + l24− l23x− l23y−

l23z−p2
4x−p2

4y−p2
4z− s2

x− s2
y− s2

z−2l3yo1y +2l3zo1z +
2o1xp4x+2l3yp4y+2o1yp4y−2l3zp4z+2o1xsx−2p4xsx−
2l3x(−o1x + p4x + sx) + 2l3ysy + 2o1ysy − 2p4ysy −
2l3zsz−2p4zsz)c1 + c

3
3(−l21 + l24− l23x− l23y− l23z−p2

4x−

8
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(a) c = (−1.097,−1.661, 1.514)>

(b) c = (0.577, 0.878, 1.521)>

Fig. 11. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 0mm, y = 60mm for Case-2

p2
4y − p2

4z − s2
x− s2

y − s2
z +2l3xo1x +2l3yo1y − 2l3zo1z +

2o1xp4x−2l3yp4y+2o1yp4y+2l3zp4z+2o1xsx−2p4xsx−
2l3x(p4x + sx) − 2l3ysy + 2o1ysy − 2p4ysy + 2l3zsz −
2p4zsz)c1 + c3(−l21 + l24 − l23x − l23y − l23z − p2

4x − p2
4y −

p2
4z−s2

x−s2
y−s2

z−2l3yo1y−2l3zo1z+2o1xp4x+2l3yp4y+
2o1yp4y+2l3zp4z+2o1xsx−2p4xsx+2l3x(−o1x+p4x+
sx) + 2l3ysy + 2o1ysy − 2p4ysy + 2l3zsz − 2p4zsz)c1 −
2c2(2l3z(o1y − p4y − sy) + o1z(p4y + sy) + 2l3y(−o1z +
p4z+sz))c1+2c23l3xo1z+o1z(l3x−p4x−sx)+c42o1z(l3x+
p4x + sx)+ c43o1z(l3x + p4x + sx)+ 2c22c

2
3o1z(l3x + p4x +

sx)+c2c3(4l3y(−o1x+p4x+sx)+4l3x(o1y−p4y−sy))−
2c33o1z(p4y+sy)−2c3o1z(p4y+sy)+c2(l

2
1−l24+l23x+l23y+

l23z +p
2
4x+p

2
4y +p

2
4z + s

2
x+ s

2
y + s

2
z +2l3yo1y +2l3zo1z−

2o1xp4x−2l3yp4y−2o1yp4y−2l3zp4z+2l3x(o1x−p4x−
sx)−2o1xsx+2p4xsx−2l3ysy−2o1ysy+2p4ysy−2l3zsz+
2p4zsz)+c2c

2
3(l

2
1− l24 + l23x+ l23y+ l23z+p2

4x+p
2
4y+p

2
4z+

s2
x + s2

y + s2
z − 2l3yo1y + 2l3zo1z − 2o1xp4x + 2l3yp4y −

2o1yp4y−2l3zp4z−2o1xsx+2p4xsx+2l3x(−o1x+p4x+
sx)+2l3ysy−2o1ysy+2p4ysy−2l3zsz+2p4zsz)+c

3
2(l

2
1−

l24+l
2
3x+l

2
3y+l

2
3z+p

2
4x+p

2
4y+p

2
4z+s

2
x+s

2
y+s

2
z+2l3yo1y−

(a) c = (0.767, 1.081, 1.410)>

(b) c = (−1.662,−2.394, 1.441)>

Fig. 12. Configurations corresponding to the real values of c1, c2, c3 for
s = 50mm, y = −100mm for Case-2

2l3zo1z−2o1xp4x−2l3yp4y−2o1yp4y+2l3zp4z−2o1xsx+
2p4xsx+2l3x(−o1x+p4x+sx)−2l3ysy−2o1ysy+2p4ysy+
2l3zsz+2p4zsz)−2c22c3(o1z(p4y+sy)+2l3z(−o1y+p4y+
sy)+2l3y(−o1z + p4z + sz))+ c22(4l3z(o1x− p4x− sx)−
2l3x(o1z − 2(p4z + sz)));

f3(c1, c2, c3) = c3c
3
1(−l5y + o1y − p7y − y) + c2c

2
1(l5y −

o1y+p7y+y)+c
3
3c1(−l5y+o1y−p7y−y)+c22c3c1(l5y+

o1y−p7y−y)+c3c1(l5y+o1y−p7y−y)+c32(−l5y−o1y+
p7y+y)+c2(−l5y−o1y+p7y+y)+c2c

2
3(l5y−o1y+p7y+

y)+ c3c
2
1(−2l5z−o1z)+ c2c

2
3c1(2l5z−o1z)+ c2c1(2l5z−

o1z)+c
2
2c3(−2l5z−o1z)+c2c3c

2
1(2l5x+2r2)+c

2
3c1(2l5x+

2r2)+c
2
2c1(−2l5x−2r2)+c2c3(−2l5x−2r2)−c2c31o1z−

c32c1o1z − c33o1z − c3o1z .
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Technische Universität Chemnitz 

Chair of Assembly and Handling Technology 
Chemnitz, Germany 

 
Abstract—This paper describes two robot wrists with 

a spherical design. Their structure implicates that 
rotations are only possible about the tool-centre-point 
(TCP). The first wrist is of a serial configuration and has 
one redundant drive. The redundancy resolution and its 
implementation are described. By using the decision 
parameter from a fuzzy logic controller, the optimum 
positioning function for each joint is computed 
numerically. The second wrist is a parallel kinematic 
unit. An algorithm is presented, that was used to find 
altered link lengths to enlarge the tilting capacity. The 
computer searches out a solution of the kinematic 
dimensions by optimizing the static and kinematic 
performance. For this, a geometric evaluation method is 
proposed. 

Keywords: parallel, serial, spherical wrist, kinematic redundancy  

I. Introduction 

In thermal cutting and related technologies, it is 
important to guide the TCP over, in or slightly under the 
sheet metal. However, the task of machine demands more 
when there are chamfers on tubes, girders or tanks in 
order to prepare a welding operation. Not only does the 
machine have to be able to support the bevel angle, but it 
must be changed according to the CNC-program during 
the cutting process.The device for tool-orientation will be 
called ‘wrist’ below.  

 

 
Fig. 1. left: movement of torch and tube; right: tubes prior to welding 

The moving capability of a torch and an exemplary 
assembly of tube node with welding preparations are 
depicted in Fig. 1.The fact that the torch revolves on its 

                                                            
§maik.berger@mb.tu‐chemnitz.de 
*liang.chen@s2013.tu‐chemnitz.de 
†carsten.teichgraeber@mb.tu‐chemnitz.de 

ownaxis is of no technological relevance – thus the wrist 
must control two tilting angles.  

To perform the two-dimensional rotation, there are 
several principles concerning the pivoting axes. On the 
basisof [1], the configuration in the middle of Fig.2 will 
be called a ‘polar’ arrangement of axes. Then, the oxy-
fuel pipe needs to be guided through the hollow C-axis 
and will therefore be twisted. In addition, the pose at 
α=0° is singular due to the kinematic principle and the 
fact that the torch axis coincides the C-axis (angle γ). The 
more favourable ‘cardanic’ arrangement, which is shown 
on the right of Fig. 2, avoids these problems.  

 

 
Fig. 2. left: general wrist needs compensation in X-Z-plane;  

middleand right: polar and cardanic arrangement of rotation axes  

 
There is another important issue, when designing a 

robot wrist for thermal cutting. In general, when the tool 
alters its inclination (see Fig. 1 – by changing the angles 
α and β), the robot performs a compensatory move. This 
fact is indicated by the two arrows the left of Fig. 2. 
Clearly the need for translational compensation 
disappears for L=0 (Fig. 2 left). Robot wrists without the 
necessity of compensation during re-orientation are 
called decoupled. The rotational motion is then about the 
TCP or ‘TCP-fixed’. This property is often desired, e.g. 
when the wrist is supposed to be adjusted prior to be 
mounted onto the machine.  

The wrist layout however must respect the 
technological requirements: all parts of the wrist have to 
be placed in such a manner, that collisions with the work 
piece are prevented. [2] shows, how this is accomplished 
by usingplanar mechanisms to generate virtual rotation 
axes or – later in section III – spherical mechanisms with 
non-perpendicular joints. Two wrists based on the latter 
concept will be further described in this paper.  

II. Serial spherical wrist  

The first device under study was designed for the 
workspace of   50,0  and   360,0 . Here, ψ is the 

   

L 

X, Z γ 

α 

β 

α 
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angle between Z-axis of the endeffector (ZEnd) and the 
vertical global Z-axis (ZG). φ is the angle between 
projection line of ZEnd on the work plane and global X-
axis (XG). The three axes of the revolute jointsplus ZEnd 
and Z0intersect in one point which is the TCP and with 
thirty degrees each other (λ0=λ1=λ2=λ3=30°), see Fig. 3. 
With three joint coordinates θ1, θ2,θ3 and two 
machinecoordinates φ, ψ,it is evident that there is one 
redundant drive.This section describes the techniques of 
redundancy resolution that were investigated.  

 

 
Fig. 3. Kinematic coordinate system and 3D Model 

 

The control solution is based on the following 
requirements:  
 a twisting of the oxy-fuel pipe must remain below a 
tolerated value [°/m];  
 singularity-free workspace;  
 the inverse kinematics function must not use difficult 
calculations, as they are programmed directly in the G 
code of the CNC interpreter. This is possible, since the 
interpreter has extended features – such as trigonometric 
functions – which complement the DIN 66025.  
 
A. Forward and inverse kinematics with redundancy 

Since the spherical wrist’s structure allows only 
rotations of the end effector, its location is sufficiently 
represented by the 33  rotation matrixEnd

GR. The 
representation of the torch axis ZEnd is obtained from the 
last column of this matrix 
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which is here )()(  yz
G

End RRR  .  

The forward kinematics present the relationship of 
each joint anglewith the location of end effector: 

RRRRRR End
GG

End
32

3
1
2

0
10321  ) ,,(   (2) 

where  00 y
G RR  ,    1

0
1 zRR  ,   

  21
1
2 )(  zy RRR  ,   

    32
2
3  zy RRR  ,   3

3  yEnd RR . 

Once the joint angles are inserted in Eq. (2), the 
coordinates can be determined from Eq. (1): 

 EndEnd yx ,2arctan ,  (3a) 






  22,2arctan EndEndEnd yxz . (3b) 

As indicated above, the inverse kinematicsis under-
determined and has an infinite number of solutions due to 
the redundant drive. A kinematically redundant serial 
robot possesses more joint coordinates than end effector 
coordinates and therefore is even able to move without 
altering orientation and location of end effector. 

Additional effort is needed regarding design and 
control of a redundant machine, but there are several 
efforts to be drawn: 
 compared with a two-jointed wrist, it is possible to 
obtain a larger workspace (compared to their collision 
space); 
 the wrist can perform infinite φ rotations without 
twisting the oxy-fuel pipe. 
In most textbooks dealing with this problem, the 
redundancy is utilized to minimize the velocities of joint 
angle. A common approach is to derive the equations of 
forward kinematics, in this case Eqs. (3a), (3b), in 
general, 

 ΘFΦ      (4) 

and after a differentiation with respect to time, 

 ΘΘFΦ 
dt

d
     (5a) 

to obtain equations of instantaneous velocity. Since the 
Jacobian 

   ΘFΘJ
dt

d
     (5b) 

is rectangular, in this case of dimension 32 , an 
isolation of Θ  to solve the inverse problem of velocity 
requires the pseudo-inverseJ† of the Jacobian. For 
example in [3], the least-square pseudo-inverse is applied 
on a robotic system, which was additionally weighted 
with inertia information. Thus,movements with minimum 
kinetic energy are accomplished.  

 
B. Redundancy resolution strategies  

However, these calculations are too complicated for 
the means of control in this case. Instead, an extra 
constraint equation was introducedto the solution of 
inverse kinematics, 

),(1  f      (6) 

through which the system is solvable. The functions of 
inverse kinematics will in general provide two results 
with the left and right arm configuration respectively. 
The challenge now is thechoice ofconstraint function and 
the determination ofits coefficients.  
The boundaries of the first actuated joint were 
determined for anumber of locations within the 
workspace. These boundaries occur, when the dyad of 
link 3 and 4 enters the ‘dead point’ (Fig. 4). 
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Fig. 4. Two extremal positions of θ1 

 
Fig. 5 depicts the boundaries θ1max and θ1min for 
  360,0 , holding a constant angle of ψ=40°. For 

φ<50° and 310°<φ, there are no boundaries, meaning that 
a full rotation of the first joint is possible for this 
orientation of end effector. The plots are generated by 
running through the workspace in steps of 1°.  

 

 
Fig. 5. Extremal values of θ1for ψ=40°,   360,0 (left)  

and for entire workspace (right)  
 

The intermediatecurve that is drawn between the 
boundaries in the left of Fig. 5is the constraint function in 
Eq. (6) to resolve the redundancy. Several prerequisites 
are demanded on the function:  
 within the workspace the function has to be continuous 
up to the second order; 
 in any section with ψ=const.,   50,0 , the function 

must be periodic; 
 the function must lie within the boundaries as below: 

),(min1  < ),(1  f < ),(max1  .    (7) 

 
C. One-dimensional polynomials  

In the search for a suitable but still simple constraint 
function,an approach that only partially fulfils the above 
demands is undertaken. Namely, a quartic polynomial 
Eq. (8) is utilized to generate the positioning curve of 
θ1(φ)for a fixed ψ. Thus five coefficients ai, i=0, .., 4are 
calculated by five sample points (φi, θ1_i )

Twithin the 
borders, while the fifth point equals to the first one: 
 0_10 ,0   ,  1_11 ,100   ,  2_12 ,200   , 

 3_13 ,300   ,  0_14_14 ,360   . 
4

4
3

3
2

2101  aaaaa   (8) 

3
4

2
3211 432  aaaa    (9) 

2
4321 1262  aaa    (10) 

Once the curve of θ1 is identified, the positioning 
graphs of θ2 and θ3 are simple to be obtained, butwith two 
possible operation modes– the left or right arm 
posture.These four points were placed by hand firstly. So 
it is difficult not to violate the above mentioned demands. 
Obviously, the quartic polynomial is continuous to the 
fourth derivative and thus satisfies the first demand.  

The second demand is periodicity with respect to 
φ.Therefore,it can be postulated that the expansion of the 
continuity property existseven for the transition of φ from 
360° to 0°.By equating the first and last point’sψ-values, 
a smooth function is derived. However the two 
derivatives of the function, see Eq. (9) and (10), are not 
continuous. In the left of Fig. 5, the tangent directions 
and the curvatures at φ=0° and φ=360° appear to be 
different. Hence, it is tried to fulfil θ1´(0°)=θ1´(360°) and 
θ1´´(0°)=θ1´´(360°) when determining the coefficients. 
This reduces the number of points to be placed freely by 
two.  

At the beginning of this section, the prohibition of 
atwisted oxy-fuel pipe has been declared as a primaryaim. 
This applies for the wireof driving motor as well. To 
ensure this, any solutions, that make any of the links 
perform full rotations, are declared invalid. InFig. 6, two 
specific examples express the influence of θ1.  

 

 
Fig. 6. 

Two motions with different θ1(φ) and non-smooth transition at φ=2π; 
both operation modes are depicted for θ2(middle) and θ3 (bottom);  

left: swinging graph, right: undesirable rotation of 2nd drive 
 

In the second and third row of Fig. 6, the positioning 
graphs of θ2 and θ3 with two operation mode solutions are 
illustrated. The right column depicts a case, where link 3 
is rotating once while φsweeps its defined range. In 
contrast, the left column shows only oscillating graphs of 
all drives, which are acceptable.  
D.  Offline-calculation of coefficients  
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This simple approach suffices for those conditions, in 
which ψ remains unchanged during the cutting operation. 
Those applications are e.g. sheet metal or hole cutting 
with bevels. Varying ψ between two activitiesmeans to 
switch to another set of coefficients ai for Eq. (8). To 
cover non-integer values of ψ/° the coefficients ai are 
interpolated linearly. 

When finding the optimal coefficients ai, the most 
complicated problem is the rule of option.The oscillation 
amplitudes of the three curvesθ1, θ2, θ3, the maximum 
instant velocity 1  and weighted factors are chosen as 
determinants. The weighted factorsWf(1), Wf(2), Wf(3) 
are derived from inertia informationwith respect to the 
three drives. They are used to merge the three results of 
each joint into one weighted average, which is the 
performance index for the optimization.  

Due to the heuristic experience with the wrist, ψ must 
be divided into at least five groups. When ψ>20°, it can 
be observed that the maximum instant velocity increases 
dramatically,which may incur vibrations and a loss of 
precision. Therefore, the main task is to reduce the 
maximum velocity. However, whenψ<20° the velocity 
influence seems less significant and the oscillation 
amplitude is considered as the primary factor.  

From mentioned above, the boundary of each 
determinant is inconspicuous, which is suitable for fuzzy 
logic (Fig. 7). The three input variables of each joint are 
amplitude (short for ‘Amp’), maximum difference (short 
for ‘Md’ representing the velocity) and the five groups of 
ψ (short for ‘Gp’). The process is described as below: 

 

 
Fig. 7. The analytical process of option rule  

 
Here, Wf(i), i=1, 2, 3 represent weighted factors. Finally, 
the optimum of the positioning function is determined by 
selecting the minimum weighted average. 

For the three input variables of the fuzzy logic 
controller, it includes three linguistic terms: low, 
moderate and high for amplitude; five linguistic terms: 
very stable, stable, normal, unstable and very unstable for 
the maximum difference; five linguistic terms: 5°, 15°, 
25°, 35° and 45° for five groups of ψ. The membership 

                                                            
1
The maximum instant velocitywas approximated as the maximum 

difference of two adjacent points from φ=0° to 360°. 

function is shown in Fig. 8 and followed by the fuzzy 
logic rules in Table I. 

 

 
Fig. 8. Membership functions of inputs and output 

 
In this paper, the centroid and minimum method is 

used for defuzzification and implication respectively. 
Then, the fuzzy logic controllers output three decimals to 
evaluate, whether the positioning curves of θ1, θ2 and 
θ3are good or not.  

 
ψ=0~10 / (5)  [°] 

Md
Amplitude

Very stable Stable  Normal Unstable  Very unstable 

Low Very good  Good  Middle  Bad  Very bad  

Moderate Bad  Very bad  Very bad  Very bad  Very bad  

High Very bad  Very bad  Very bad  Very bad  Very bad  

ψ=10~20 / (15)  [°] 

          Md
Amplitude

Very stable Stable  Normal Unstable  Very unstable 

Low Very good  Good  Middle  Bad  Very Bad  

Moderate Middle  Bad  Very Bad  Very Bad Very Bad  

High Bad  Very Bad  Very Bad  Very Bad Very Bad  

ψ=20~30 / (25)  [°] 

          Md
Amplitude

Very stable Stable  Normal Unstable  Very unstable 

Low Very good  Good  Middle  Bad  Very Bad  

Moderate Good  Middle  Bad  Very Bad Very Bad  

High Bad  Very Bad  Very Bad  Very Bad Very Bad  

ψ=30~40 / (35)  [°] 

          Md
Amplitude

Very stable Stable  Normal Unstable  Very unstable 

Low Very good  Very good  Good  Middle  Bad  

Moderate Very good  Good  Middle  Bad  Very Bad  

High Good  Middle  Bad  Very Bad Very Bad  

ψ=40~50 / (45)  [°] 

          Md
Amplitude

Very stable Stable  Normal Unstable  Very unstable 

Low Very good  Very good  Very Good  Middle  

Moderate Very good  Very good  Very Good  Middle  

High Very good  Very good  Good  Middle  Bad  

TABLEI. Fuzzy logic rules 
 

As presented in the membership functions of output in 
Fig. 8, the smaller decimal of the output indicates the 
better positioning function. The last step is to look for 
optimal setsai using Monte Carlo method. To achieve 
this, the four sample points in Eq. (8) are changed 

∙  
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randomly within the boundaries from Eq. (7).The 
decision, which set of coefficients is best, is made using 
the fuzzy evaluation.  

 
E.  Two-dimensional approaches  

In order to extend the one-dimensional approach to the 
entire workspace, a more general solution for Eq. (6) 
must be searched out. The next step was to extend Eq. (8) 
both in dimension and polynomial degree:  


 


m
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,1 ),(       (11) 

In this function, (m+1)·(n+1) coefficients bi,j are to be 
determined. But there is still the necessity to take care of 
a smooth transition from φ=360° to φ=0°. Therefore 
again, three extra conditions are needed: 

),360(),0( 11   , ),360(),0( 11    and 

),360(),0( 11   , leading to the following three 

equations: 
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The additional conditions however seem a complicated 
way in comparison with the following function, which 
already is periodic and does not need additional equations: 









 

 

 

 









m

i

n

j
yzji

m

i

n

j
yzji

m

i

n

j
yzji

m

i

n

j
yzji

jig

jif

jie

jid

0 0
,

0 1
,

1 0
,

1 1
,1

)cos()cos(

)sin()cos(

)cos()sin(

)sin()sin(),(















(15) 

with constant factors 
max

2

 z  and 

max

2

 y .To search 

out optimal values for the 2·(2m·n+m+n)+1 coefficients 
in the arrays d, e, f and g, the procedure that was used for 
the quartic polynomial is appropriate. Consequently, by 
computing the coefficients for the constraint function 
offline, an optimal solution to the control problem of 
redundancy resolution could be derived. The 
implementation of all the functions Eq. (8), (10) and (14) 
in the extended G code interpreter of a standard CNC 
system is fast enough to run online on the machine (with 
m=n=3). 

III. Parallel wrist  

A.  Geometry and workspace  
The serial wrist, described in the previous section, and 

the parallel wrist are both spherical guiding mechanisms. 
Whereas the serial wrist has three actuated joints, the 
parallel wrist only possesses two passive revolute joints. 
They passively connect the links 1, 2 and 3 – see Fig. 10. 
Their axes intersect at the TCP. Besides this passive 
guiding chain there are two driven RSS-chains, which act 
on the end-effector.  

 

 
Fig. 10. Parallel wrist – left: 3D design; right: kinematic scheme  

 
In accordance with the procedure, that was used to 

gain Eq. (2), the forward kinematics for the passive chain 
is written as  

RRRRR End
GG

End
21

2
0
1043 ),(   (16) 

 with    10  yz
G RRR  ,  1

0
1 zRR  ,  

    22
1
2  zy RRR  ,  3

2  yEnd RR  

 and ϕ=50°, κ1=40°, κ2=κ3=30°.  
Theoretically the maximum bevel angle for 
  360,0  can reach to |κ1 – κ2 – κ3| = 20° at the dead 

point of links 2 and 3. In other words, the end effector 
can only rotate about ZG from 0° to 360° with ψmax=20°. 
In order to widen the scope of application, the workspace 
is wanted to be extended up to ψmax=25°. To achieve this, 
the angles κ1, κ2, κ3,ϕ and also the lengths of crank and 
coupler are allowed to be changed for the redesign. 

The optimization problem is now to derive the 
optimum dimensions of cranks and couplers that drive 
the end effector. Also it is reasonable to change the 
location of the ball joints on the end effector (link 3 in 
Fig. 10) and the position of the driving cranks’ joints.  

For this, the solutions of the forward and inverse 
kinematic problems are required. They were obtained by 
geometric considerations. A detailed description of these 
algorithms is spared in this paper. However, the inverse 
kinematics algorithm (θ1,θ2)

T=ik(φ,ψ) is sketched in 
Fig. 11, while the procedure for direct kinematics  
(φ,ψ)T=dk(θ1,θ2) is roughly shown in Fig. 12.  
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Fig. 11. Algorithm for inverse kinematics ik(φ,ψ) 

 
It must be noticed ik(φ,ψ) has multiple solutions. The 

spherical guiding chain has two valid positions, just as 
each of the two actuated cranks.Of the eight possible 
assemblymodes, only one is of interest.  

Direct kinematics are solved iteratively using 
Newton's method. The two algorithms are inverse 
functions to each other. To check them, a kinematic 
model was created in a multi-body-system. Also a 
numerical sweep over the workspace was performed.  

 
B.  Evaluation of kinematic performance  

There are many strategies to describe and judge the 
performance of parallel kinematic machines, see e.g. [4]. 
In most cases these methods follow two principles:  
 The designer calculates the instantaneous velocity of 
the end effector, when it is driven by the actuated chains 
and guided by the passive chains.  
 Parallel to that it is quantified, how well the end 
effector can stand forces originating from the technology.  

The main difficulty in these calculations is the high 
complexity of the systems of equations. Also the designer 
faces several issues that increase complexity. E.g. the 
non-linear equations are strongly coupled so the entire 
workspace must be checked – in this application it is the 
φ-ψ-space.  

As theorized in [5], the transmission angle appears to 
be qualified for the evaluation of a mechanism’s 
transmission qualities and the static properties. The paper 
[5] only deals with planar mechanisms, but the approach 
is extendable to spherical and spatial ones as well. This 
method concentrates on the following geometrical 
representations.  

 
Fig. 12. Algorithm for direct kinematics dk(θ1,θ2) 

 
The inverse transmission angle μinv is defined at the 

ball joint that connects the crank and the coupler. It is 
measured between the normal direction of the velocity of 
this ball joint’s centre point and the direction of the 
coupler. This angle measures, how much of the actuator 
velocity is transmitted to the end effector. The expression 
sin(μinv) is the lower limit of the transmission ratio that is 
not gone below, no matter where the velocity of the joint 
(at the end effector) directs. If sin(μinv) → 0, i.e. when the 
dead point of this chain is reached, a velocity 
transmission is impossible, which represents a singularity 
of the inverse kinematics mapping.  

 

 
Fig. 13.Inverse and direct transmission angle for the right chain  

 
Prior to the calculation of μinv,k, k=1,2, the pose of the 

wrist is obtained via inverse or direct kinematics. 
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Considering Fig. 14, letvak = Qk – Q0kbe the crank vector 
of the k-th actuated chain and vbk = Pk – Qkbe the 
corresponding coupler vector. Then the inverse 
transmission angles for this pose compute as follows 










 


k
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k

kk
kinv

vbva

vbva
arctan, ,with k=1,2. (17) 

The direct transmission angle μdir is found on the 
place, where the actuator force is applied on the end 
effector joints by the couplers. It is measured between 
this force – directed as the coupler – and the normal 
directionnk of the ball joints’ paths. This direction is 
related to the remaining movement capability of the 
mechanism, when the drives of all the other chains 
(theoretically) are hold. The direct transmission angle is 
the complement to the also known pressure angle. 

To compute the tangent tk , k=1,2 (see Fig. 13) to the 
path, the forward kinematics must be solved for a slightly 
altered drive angle θk. Then the k-th drive’s ability to 
control the end effector can be judged by μdir. When 
μdir=90° or 270° there is an optimal controllability of the 
movement, that is allowed by the mechanism. When 
μdir=0°, 180°, 360° the end effector cannot be controlled 
any longer by this drive and gains one DOF – that means 
the pose is singular related to forward kinematics. With 
nk

Ttk =0, the direct transmission angles are  
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Both of the analyses need to be made for each actuated 
chain. Based on that, a performance index Q is created, 
that can take values within [0, 1]  
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In order to optimize the dimensions of the wrist, this 
performance index is calculated for a number M of 
randomly distributed tuples Φp=(φp, ψp)

T, p=1, .., M 
within the workspace. Also a series of points with fixed 
orientation ψmax for an increasing φ is added. These 
performance data, included in the array Qp , are 
condensed into a scalar quantity as follows  
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.    (20) 

The motivation behind this equation is to represent the 
arithmetic mean over the whole workspace, and also to 
give its minimum value an influence on the evaluation.  

The next step is to declare Eq. (19) as a function of the 
design parameters – the link lengths, etc. – and seek for 
the maximum with numerical methods. It will be briefly 
described in the next section.  

It must be noted, that the performance evaluation only 
takes into account the statics and kinematics of the 
mechanism. A dynamic investigation is not carried out, 

because the robot wrist is not supposed to perform high-
speed operations with high amplitudes of the tilt angle.  

Also, as no process forces act on the end effector 
during the operation. That is why a stiffness calculation 
of the structure is neglected until the experiments let 
them appear mandatory.  

 
C. Kinematic dimensioning  

The scalar cost function )(
~
Q  was derived from 

Eq. (20). Λ is an arrayof dimension 120 containing 
those kinematic dimensions, which are allowed to be 
altered during the optimization: κ1, κ2, κ3, ϕ, ak, bk, Q0k, 
P0k , for k=1,2. The task is now to find sets of lengths and 
angles that maximize the value of )(

~
Q . The first four 

angles characterize the starting pose for the spherical 
guiding chain, compare Fig. 10 and Eq. (16).  

 

 
Fig. 14. Some of the optimization parameters  

 
In the current form though, there will not be any useful 

results. To ensure a plausible outcome, the following two 
strategies are proposed.  
 The variation of the dimension must be kept withina 
permissible range.Therefore the optimization algorithm 
restrains all elements of Λ to pre-defined intervals.  
 There are also restrictions that cannot be decided until 
the calculation of the inverse kinematics, such as 
collisions and joint limits.   
The latter restrictions were included in the optimization 
process using penalty functions. These functions are 
factors to )(

~
Q  from Eq. (20)and can take values 

between 1 and 0. They differ from the value 1 only in the 
proximity of a collision or a joint limit. A continuous 
decrease near a collision situation – e.g. with a linear 
function – is beneficial for the convergence of the 
algorithm. The obtained set of mechanism dimensions Λ 
defines the kinematical optimized mechanism for the 
specified workspace.  

The change in parameters – see Tables II and III – is 
visualized in the left of Fig. 15.On the right part of that 
figure, the optimized version of the parallel wrist is 
depicted at φ=270°, ψ=14°. It is capable of performing 
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operations at ψmax=25° with μinv,k > 35° and 
μdir,k > 41°.However it was discarded, as its components 
move too close to the x-y-plane. 

 
κr 
[°] 

ϕ 
[°] 

ak 
[mm] 

bk 
[mm] 

  Q01Q02 
[mm] 

  P01P02 
[mm] 

40 50 100 220 -135 135 -60.1 60.1 
30  100 220  275 275  60.1 60.1 
30     180 180 180 180 

TABLE II. Design parameters prior to the optimization; k=1,2; r=1,2,3  
 
κr 
[°] 

ϕ 
[°] 

ak 
[mm] 

bk 
[mm] 

  Q01Q02 
[mm] 

  P01P02 
[mm] 

45 35 125 255 -105 100 -43.0 44.8 
35  125 255  290 278  44.5 34.5 
40     165 165 200 185 

TABLE III. Example for optimized parameters; k=1,2; r=1,2,3 
 

The optimization produced dozens of solutions with 
equally good performance – at least regarding Eq. (20) as 
the optimization goal. There is no guarantee that the best 
solution was found. The optimization strategy 
concentrates on two steps. They are based on available 
solvers (predefined in the calculation software PTC 
Mathcad) that were used for all calculations referring to 
the parallel wrist.  
 At first a lot variants are created randomly in the 20-
dimensional parameter space within specified intervals. If 
the kinematics functions throw an error, the parameter set 
is instantly discarded – otherwise the set is evaluated 
based on Eq. (20).  
 Of the thousands of parameter sets being randomly 
generated, the best ones are chosen to serve as starting 
values for a Quasi-Newton solver.Doing so, nearby local 
maxima are determined.  
 

 
Fig. 15. left: original and newparameter set at φ=270°, ψ=14°  
right: new parameters for the optimized wrist withψmax=25° 

 
 
 
 
 

IV. Conclusions and prospect  

In this paper two spherical robot wrists for thermal 
cutting are described as case studies. Spherical chamfer 
units provide the advantage of a decoupled rotational and 
translational motion of the end effector.  

The first unit has a serial structure and possesses three 
drives. Its working space has the dimension two. The 
paper deals with the resolution of the kinematic 
redundancy for its control. For this, a constraint function 
is introduced that aims at a movement with minimal 
velocities and prevents full rotations of the spherical 
links, e.g. when cutting chamfered holes. To find the 
optimal coefficients for the constraint function, the 
various determinants are evaluated using fuzzy logic 
controller.With the obtained solution, the torch is able to 
rotate endlessly without twisting the oxy-fuel pipe. 
Further efforts will be spent to keep the links as far away 
as possible from the work piece.  

The second unit is a parallel kinematic machine that 
was realized as a laboratory prototype. The goal of the 
investigations was to enlarge the tilting capability of the 
torch from 15 to 25 degrees. For this, a numerical 
optimization method is presented, that is based on 
intuitive geometric performance measures. From those, a 
performance index was quickly developed, in order 
tojudge the kinematic and static properties when altering 
selected design dimensions. The goal of 25°-working 
range could be theoretically achieved. 

It is necessary to know the potential and limits of the 
performance index. The geometrical relations are easily 
calculated and make sure, the mechanism will work 
without jamming or getting into a dead point. Thus 
mechanical singularities are avoided. Considering only 
the transmission angles mentioned in section III B does 
not guarantee an optimized performance regarding the 
machine coordinates φ, ψ. In the literature, the 
transmission ratios between the angular velocities   ,  to 
the joint velocities 21,  are included directly in the 
optimization, using the Jacobian. The performance index 
could be adapted to evaluate this, too. In the present case, 
the influence was neglected due to the intervals for the 
design parameters, which allowed only small variations.  

Further work is concerned with robust and adequate 
machine elements, e.g. a 3-DOF-joint that tolerate the 
necessary tilting angles of about 50 degrees. After the 
completion of the new prototype, an adjustment will be 
performed after a displacement measure of the TCP, 
which allows an identification of the kinematic 
parameters.  

The case studies are examples of the experiences that 
were gained in the intersection fields of mechanism 
theory, robotics and information technology. Robust and 
inexpensive technical solutions are – when combined 
with purposeful kinematics and programing – suitable to 
offer stand-alone qualities.  
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It also shows, that long established graphical methods 
for the evaluation of mechanisms – such as the 
transmission angle –continue to have a value in helping 
the designer understand his design. In numerous cases 
they are the proper means to simplifythe performance 
evaluation even of multi-axial systems,when apart from 
that onlya sophisticated numerical analysis is available.  
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Abstract— Five-degree-of-freedom (five-dof) tasks are
of particular interest in industry, since machining, arc-
welding and deburring operations all fall into this cate-
gory. These tasks, normally conducted with industrial six-
dof robots, render the robot functionally redundant. Upon
exploiting this redundancy to minimize the condition num-
ber of the Jacobian matrix, it is expected that the accuracy
of the performed task will be increased. Traditional meth-
ods for redundancy-resolution are normally used to solve
the more popular intrinsic redundancy; however, they can-
not be used to resolve the functional redundancy. Five-
dof tasks are formulated using an approach that leads to
a system of six velocity-level kinematics relations in six un-
knowns, with a 6 × 6 Jacobian matrix, of nullity 1, which
reflects the functional redundancy of the problem at hand.
To resolve the foregoing redundancy, a method based on
sequential quadratic programming (SQP) is proposed. An
efficient method to compute the gradient of the condition
number is also discussed as it is a key element for finding
the posture of minimum condition number using a gradient
method. An example then shows how the SQP algorithm
can be applied to offline robot trajectory-planning for five-
dof tasks.

Keywords: sequential quadratic programming, redundancy-
resolution, functional redundancy, trajectory planning, condition
number

I. Introduction

The growing popularity of robots for manufacturing op-
erations has brought about the need of robots with higher
accuracy than what is currently available. The need for ac-
curate robots, however, has not only been reported for man-
ufacturing tasks. Recently, a robot for surgical tasks was
proposed [16]. For high-accuracy robots, not only the com-
ponents of the robot must be precisely built and assembled,
but the path-planing and control algorithms must also be
taken into consideration to improve accuracy. In some in-
stances, the robot might be redundant, in which case more
degrees of freedom (dof) are available than needed; there-
fore, a secondary task can be accomplished. This is the
case in arc-welding and machining operations involving an

∗jeremie.leger@mail.mcgill.ca
†angeles@cim.mcgill.ca

axisymmetric tool [12, 27–29].
Two types of redundancy can be identified, functional

redundancy and intrinsic redundancy. To properly define
these two, it is worthwhile to define three spaces: the
joint space J is the space of joint variables; the opera-
tional space O is the reachable Cartesian space of the end-
effector; and the task space T is the Cartesian space of the
task. For the robot to be able to accomplish a task, the rela-
tions below should be observed:

T ⊆ O (1)

dim(T ) ≤ dim(O) ≤ dim(J ) (2)

Serial robots that have a joint-space dimension greater
than their operational-space dimension are termed intrinsi-
cally redundant, their degree of intrinsic redundancy being
computed as

ri = dim(J )− dim(O) (3)

On the other hand, functionally redundant robots have an
operational-space dimension greater than their task-space
dimension; their degree of functional redundancy is then
computed as

rf = dim(O)− dim(T ) (4)

the total degree of redundancy thus being

rt = ri + rf (5)

Intrinsic redundancy has been discussed extensively in
the literature [6,26]. Redundancy-resolution algorithms are
generally based on the generalized inverse of the rectan-
gular Jacobian matrix using the gradient-projection method
(GPM), first introduced by Liégeois [17]. Crucial to the
GPM, the Jacobian matrix must be of m× n, with m > n,
to be able to exploit the Jacobian matrix null space. This is,
however, not the case for all types of redundancy, as pointed
out by Sciavicco and Siciliano [21].

Functional redundancy, on the other hand, can yield a
non-singular square Jacobian matrix. This is the case of
machining and welding robots. To solve the functional re-
dundancy, Baron proposed to insert a virtual joint [7], thus
adding a column to the Jacobian. Using the modified Jaco-
bian, the GPM can then be used to resolve the redundancy.
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A more geometrically intuitive method, termed the twist de-
composition algorithm (TWA) [12], makes use of projec-
tion matrices in the operational space to find the null space
of the problem. TWA was shown to be faster than other
methods for functional redundancy-resolution [8]. Here a
redundancy-resolution scheme using sequential quadratic
programming (SQP) [18] via the orthogonal decomposition
algorithm (ODA) [5] is proposed.

SQP has been shown to work as a redundancy-resolution
algorithm, but only for intrinsically redundant robots [23].
The novelty of this work lies in applying SQP to the func-
tionally redundant robot for which the null space of the
robot Jacobian is empty.

As a secondary objective, performance criteria have been
developed to: avoid obstacles [14]; avoid joint limits [1,
7]; minimize joint velocities and joint torques [9]; increase
power transmission [28]; avoid singularities [7,20]; or even
a combination of multiple criteria [7, 13, 29]. In this work,
the focus is on avoiding singularities.

In singularity avoidance, the two most popular perfor-
mance criteria are manipulability [25] and condition num-
ber [20]. Manipulability suffers from not being able to mea-
sure distance form singularity, but rather only being able to
identify when the robot is in a singular posture, i.e., when
its manipulability is null. The condition number, on the
other hand, is a measure of distance from singularity [22]
and will be used as a performance index.

The condition number depends on the norm chosen;
however, its significance is independent of the chosen norm.
Since SQP requires the objective function to be twice con-
tinuous differentiable, the Frobenius norm is preferred, as
it is an analytical function of its argument. This condition
number guarantees the continuity of the second derivative.
The Frobenius-norm condition number of the normalized
Jacobian matrix and the Frobenius norm are, respectively,
defined as

κF (J) = ||Jn||F ||J−1
n ||F (6a)

||Jn||F =

√
tr(JnJT

n )

n
(6b)

To calculate the condition number, a normalized Jaco-
bian matrix must be used in order to prevent comparing
numbers with units of length to dimensionless numbers.
The characteristic length, introduced by Angeles [3] and
defined as the length that minimizes the condition number,
is one way of normalizing the Jacobian matrix. The nor-
malized Jacobian matrix using the characteristic length L is
defined as

Jn =

[
LA
B

]
(7)

where A is the sub-matrix that maps joint velocities into an-
gular velocities and B is the sub-matrix that maps joint ve-
locities into the velocity of the end-effector (EE) operation

point (OP ). Gosselin [10] proposed a different method,
by redefining the Jacobian matrix using only point veloci-
ties. In this method, multiple points of the end effector are
used to fully define the motion, instead of the more tradi-
tional method of using the velocity of one point of the end-
effector and the angular velocity of the same. The idea of
using multiple points was then further investigated for par-
allel manipulators [15,19]. In this method, caution must be
used in the selection of the location of the points, as these
locations could influence the condition number.

This work will, in a first section, investigate the SQP
method via ODA for use in the functional redundancy-
resolution. In the second section we discuss the normality
conditions of the Frobenius-norm condition number. In the
third section we show, by an example, how SQP compares
to other functional-redundancy-resolution methods.

II. SQP Redundancy-resolution

A. SQP via ODA

The problem being solved with SQP takes the form:

f(x)→ min
x
, s.t. h(x) = 0 (8)

where f(x) is the objective function to be minimized, h is
a vector of constraints and x is a set of design variables.
In SQP, the function f(x) to minimize is approximated at
each iteration by a quadratic function, which leeds to the
problem:

f(xk + ∆xk) ∼ f(xk) +∇fTk ∆xk

+
1

2
(∆xk)T (∇∇f)k∆xk → min

∆xk

(9)

Similar to the ODA [5], the ∆xk step vector is decom-
posed into two orthogonal components.

∆xk = ∆vk + Lk∆uk (10)

where Lk is an orthogonal complement of the Jacobian of
hk.

An improvement ∆vk in satifying the constraint is com-
puted as the minimum-norm solution of an underdeter-
mined system, namely,

Hk∆vk = −hk (11)

where Hk is the Jacobian of h at the kth iteration and hk

is the constraint vector at this same iteration. With the
minimum-norm solution ∆vk of eq. (11), the optimization
problem is then rewritten in terms of the design vector ∆uk.
Upon approximating the objective function up to second or-
der terms, a solution for ∆uk is found as

∆uk = −(LT
k (∇∇f)kLk)−1LT

k

((∇∇f)k∆vk + (∇f)k)
(12)
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or, by using approximation Bk of the Hessian:

∆uk = −(LT
k BkLk)−1LT

k (Bk∆vk + (∇f)k) (13)

Different approximations to the Hessian have been pro-
posed in the literature [18, 24]. In this work the Broydon-
Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) approximation of the
Hessian is used [24]. Accordingly, for a given approxima-
tion Bk, an update Bk+1 is computed as

Bk+1 = Bk −
BksksTk Bk

sTk Bksk
+

ykyTk
sTk yk

(14)

where B0 is defined as the n× n identity matrix, while

yk = ∇f(xk+1)−∇f(xk) (15)

and
sk = xk+1 − xk (16)

B. SQP Functional Redundancy-resolution

The five-dof constrained problem can be formulated, as
suggested by Angeles [2], by means of two points separated
by a distance d. Choosing this approach, a rotation about
the axis that passes trough these two points does not change
the location of these two points, this rotation being the func-
tional redundancy. The constraint of the five-dof problem is
then defined as [

p1 − a1

p2 − a2

]
= 0 (17)

where p1 and p2 are the current position vectors of points
1 and 2, respectively, while a1 and a2 are their desired po-
sition vectors. When the unit vector eact is parallel to the
axis on which points p1 and p2 lie, p2 can be found as

p2 = p1 + deact (18)

A similar relation is found for the desired points with edes

denoting the vector parallel to the desired direction of the
axis. Using the absolute position of point 1 and the relative
position of point 2 with respect to point 1 leads to a second
form of the constraints, namely,

h =

[
deact − dedes

p1 − a1

]
= 0 (19)

the first three components representing the error in the rel-
ative position. The Jacobian of the constraint of eq. (19)
is

H =
dh
dx

=

[
B2 − B1

B1

]
(20)

where B1 and B2 are the lower blocks of the robot Jacobian,
as defined in eq. (7). To gain insight into the first three rows

of H, a second form of the result is given here

d(p2 − p1)

dt
= (B2 − B1)θ̇

= d
deact

dt
= ω × deact

= −dCPM(eact)Aθ̇

(21)

where CPM(·) is the cross product matrix of (·) [4], ω the
angular velocity and A the upper block of the robot Jaco-
bian. This leads to an alternative form of the Jacobian:

H =

[
−CPM(eact) 03×3

03×3 13×3

] [
dA
B1

]
(22)

whose first factor is singular, given that its upper-left block
is a 3× 3 skew-symmetric matrix, and hence, of rank equal
to 2. The significance of the distance d, separating the two
points, discussed below, cannot be neglected. Too small or
too big a length will render the constraint Jacobian poorly
scaled. In fact, the problem of choosing the proper length is
very similar to the one of choosing the characteristic length,
as the condition number of the constraint Jacobian depends
on it in the same way. For this reason, it is recommended
to use the characteristic length as the distance between the
two points. The Jacobian expressed as a function of the
robot normalized Jacobian matrix is

H =

[
−CPM(eact) 03×3

03×3 13×3

]
Jn (23)

From eq. (23), the orthogonal complement L of H, whose
columns span the null space of the latter, is found as

L = J−1
n

[
edes

0

]
(24)

The other possible directions of the null space would arise
from the null space of the robot Jacobian itself, for robots
with more than six joints. This is, however, not the focus
of this work, as we have assumed that the robot in question
has as many joints as its operational-space dimension (only
functional redundancy is considered).

Writting eq. (11) for this particular case, the linear sys-
tem to be solved for ∆v is

H∆v =

[
−CPM(eact) 03×3

03×3 13×3

]
Jn∆v = h (25)

Note that h does not necessarily lie in the range of H; how-
ever, the directions that lie outside of the range are known
and well defined in operational-space. In fact, they are the
redundant directions of the robot. One way to make sure
that the right-hand side of eq. (25) lies in the range of H
consists in multiplying both sides of the equation by a sin-
gular matrix to yield a projection matrix P on the left, with
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its singular directions in the same directions of those of H.
This eliminates the components of h that do not lie in the
range of H:

PJn∆v =

[
CPM(eact) 03×3

03×3 13×3

]
h (26)

where P is the matrix that projects a vector onto the range
of Jp, namely

P =

[
−CPM2(eact) 03×3

03×3 13×3

]
(27)

A solution ∆v can now be found as

∆v = J−1
n te (28)

where

te =

[
−CPM(eact) 03×3

03×3 13×3

]
h (29)

the projection matrix P having no effect on the solution of
the system, since the right-hand side of eq. (26) lies en-
tirely in the range of P. If matrix P has no effect in solving
eq. (26) and eq. (28) can be used, then te can be expressed
in the form of a normalized twist. This is shown by expand-
ing h and computing the product.

te =

[
−CPM(eact) 03×3

03×3 13×3

] [
deact − dedes

p1 − a1

]
=

[
d(eact × edes)

p1 − a1

] (30)

which bears the form of a normalized twist, the first three
components of te providing a measure of the error in the ori-
entation of the end-effector. The product eact × edes gives
the direction of the axis about which the end-effector should
rotate, its magnitude being the sine of the angle that sepa-
rates the two axes.

A potential pitfall in using the sine of the angle is its in-
ability to distinguish angles in the first quadrant from angles
in the second quadrant. A more intuitive way of choosing
the magnitude is via the angle between the two axes di-
rectly. In fact, when the angle is small, both methods should
perform equally well, since sin(θ) ∼ θ in this case. The
angle itself is chosen here, instead of its sine, as the angle
gives the constraint error a more direct physical meaning.

In the unlikely case that both axes are collinear but in op-
posite directions, the algorithm would also fail to recognize
that the orientation error is at its maximum since the cross
product would vanish. A simple means to avoid this prob-
lem is by introducing additionally the cosine of the angle.
When this situation occurs, any axis normal to edes can be
used to define the error.

Having solved for the constraint, the performance index
can then be minimised using eq. (13). Finally, the step ∆x
at each iteration is given by eq. (10).

III. Condition Number Normality Conditions

The normality conditions are of the utmost importance
in the problem of finding the minimum condition number
using a gradient method. The square of the Frobenius-norm
condition number is recalled here as it is easer to work with
than the condition number itself.

κ(Jn)2
F =

1

n2
tr(JTnJn)tr(J−1

n J−Tn ) (31)

Differentiating the square of the condition number with re-
spect to an arbitrary variable, the following expression is
found:

∂κ2

∂xi
=

1

n2

∂tr(JTnJn)

∂xi
tr(J−1

n J−Tn )

+ tr(JTnJn)
∂tr(J−1

n J−Tn )

∂xi

=
1

n2

[
tr
(
∂JT

n

∂xi
Jn

)
+tr
(

JT
n

∂Jn
∂xi

)]
tr(J−1

n J−Tn )

− tr(JTnJn)

[
tr
(

J−1
n

∂Jn
∂xi

J−1
n J−Tn

)
+tr
(

J−1
n J−Tn

∂JTn
∂xi

J−Tn

)]
=

2

n2
tr
(
∂JTn
∂xi

Jn
)

tr(J−Tn J−1
n )

− 2tr(JTnJn)tr
(

J−1
n J−Tn J−1

n

∂Jn
∂xi

)

(32)

where, depending on the chosen variable, xi, ∂Jn/∂xi will
change. For existing industrial robots, the variables of in-
terest are generaly the joint angles and the characteristic
length. It should be noted that the joint variable θ1 does not
influence the condition number 1; therefore, the derivative
of the condition number with respect to θ1 is null. This is
so because the Frobenius norm, and, by consequence, the
Frobenius-norm condition number, is invariant to a change
of frame. For the other joint angles, the normalized Jaco-
bian matrix partial derivatives can be found as

∂Jn(j)
∂θk

=



[
Lek × ei

ek × (ei × ri)

]
if i > k

[
0

ei × (ek × rk)

]
if i ≤ k

(33)

where j denotes the ith column of the Jacobian, ej the vec-
tor parallel to the jth axis, and rj the vector from a point

1A change in θ1 amounts to a rotation of the whole robot about its first
axis, which amounts in turn to changing the viewpoint.
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on the jth axis to the OP . The partial derivative of the nor-
malized Jacobian with respect to the characteristic length
is

∂Jn
∂L

=

[
e1 . . . e6

0 . . . 0

]
(34)

Using eqs.(32), (33) and (34), the condition number nor-
mality conditions are found.

IV. Implementation and results

To better understand how SQP can be used to minimize
the condition number, an example is shown here. In this
example, the FANUC 710ic-50 is to perform a milling task
on a cylinder. The helicoidal trajectory on the cylinder, dis-
played in Fig. 1, is described by the parametrisation below:

Fig. 1. Desired trajectory

 x
y
z

 =

 R cos(∆φ− φ)
pφ

R sin(∆φ− φ)

 (35)

where the coordinates (x, y, z), which represent the desired
position of the tool, are given in a frame attached to the
cylinder, and

en =

 − cos(∆φ− φ)
0

− sin(∆φ− φ)

 (36)

is a vector in the cylinder frame, normal to the cylinder wall,
playing the role of the desired direction of the tool axis.
Describing the pose of the cylinder in the robot-base frame
by mean of a rotation matrix Rcyl and a position vector pcyl,
the position vector of the operation point and the direction
of the tool axis for the trajectory in robot-base frame are

p = pcyl + Rcyl

 x
y
z

 (37)

edes = Rcylen (38)

For this example, the data in Table I were used to describe
the trajectory.

radius of cylinder R (mm) 250
start/end angle φ (◦) 0/90
offset angle ∆φ (◦) 180

Velocity φ̇ (◦/s) 9

pitch of helix p (mm/rad)
500

π
pcyl (mm)

[
1300 1000 0

]T
Rcyl 1

TABLE I. Helicoidal trajectory data

The Denavit-Hartenberg parameters [11] of the FANUC
710ic-50 robot with the milling tool are shown in Table II.
The operation point is considered to be at the tip of the
milling tool for this particular robot.

joint i ai(mm) bi(mm) αi(
◦)

1 150 0 −90
2 870 0 180
3 170 0 −90
4 0 −1016 90
5 0 0 −90
6 −287.692 −607.777 120

TABLE II. Denavit-Hartenberg parameters of of the FANUC 710ic-50
with milling tool

The process of minimizing the condition number of the
Jacobian matrix must be performed in two parts. In a first
part, the characteristic length of the robot should be found
by solving the unconstrained optimum posture problem for
the robot in question. In a second part, the characteristic
length is used to calculate de condition number and its gra-
dient in solving the the trajectory constrained problem. It is
in this second part that SQP can be utilized to resolve the
redundancy.

A. Finding the Characteristic Length

To find the characteristic length of the FANUC 710ic-50,
an unconstrained optimization problem must be solved:

min
x
κ(Jn) (39)

where the design vector x is

x =
[
L θ2 . . . θ6

]T
(40)

Note that θ1 is not included in x, as it has no affect on the
condition number. Using the quasi-Newton method with
BFGS update of the Hessian matrix a solution can then be
found. As a stopping criterion, the normalized-step size
was used. The normalization was done by dividing the cur-
rent estimate of the characteristic length by the root-mean-
square value of the distances from each axis to the operation
point. Table III summarizes the results of the optimization.
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initial guess x0


20◦

−20◦

0
−90◦

0
298.5933 mm



optimum x


0.4424◦

−35.7223◦

0
−118.5801◦

0
485.5933 mm


number of iterations 31

condition number 6.5046
stopping criteria (step size) 10−6

TABLE III. Minimum condition number posture optimization results

B. Optimizing a Trajectory

The characteristic length now known, the optimal trajec-
tory can be found, with initial guess

x0 =


20.6
22.6
−12.8
−33.8
−79.8
263.0

 (41)

which places the robot on the first trajectory point. The
minimum condition number posture for the first point of
the trajectory is found via SQP; for comparison the same is
found via TWA. The redundancy-resolution for TWA yields

∆x = J−1(1− T)te + J−1TJc∇κ (42)

where T, described below for this particular example, is a
matrix that projects a twist onto a space orthogonal to the
task space:

T =

[
edeseTdes 0

0 0

]
(43)

The constant c in eq. (43) must be carefully chosen; for this
example c was selected to be 5 × 10−2. The results of the
optimization using both SQP and TWA are shown below.
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Fig. 2. Joint values progression for TWA
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Fig. 3. Joint values progression for SQP

From Figs. 2 and 3 it is clear that both the proposed SQP
algorithm and TWA converge to the same solution, however
SQP does this in less iterations. Table IV summarizes the
results of the two optimization procedures.

SQP TWA

joint solution


21.89
39.81
7.22
−36.79
−81.43
−43.21




21.90
39.90
7.31
−36.91
−81.43
−42.84


total iterations 670 794

TABLE IV. Summary of results for the optimal first point

By comparing the results of the iterations, as shown in
Fig. 4, it is apparent that SQP converges faster than TWA
to the minimum. This was expected, since the SQP algo-
rithm uses a second-order approximation of the condition
number, whereas TWA uses only a first-order approxima-
tion. While the convergence of the latter is linear, that of
the former is superlinear.
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Fig. 4. Condition number progression for SQP and TWA

To confirm that the joint solution found by SQP and TWA
is truly the minimum condition number posture of the robot,
the inverse condition number is plotted below.
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In Fig. 5, the abscissae represent the angle of rotation
of the end-effector about the tool axis from the optimum
posture. An angle of 0◦ or 360◦ thus corresponds to the so-
lution found by SQP. The ordinates represent the inverse of
the Frobenius-norm condition number. For this particular
trajectory point, the end-effector can undergo a full rotation
of 360◦ without passing trough a singularity and the condi-
tion number is π-periodic with respect to a rotation about
the tool axis. From this figure, the solution found by SQP
is apparently the one that maximizes the inverse condition
number, and therefore, minimizes the condition number.

After having found the optimal first point of the joint tra-
jectory, the remainder of the trajectory follows in a similar
way using the previous trajectory point as an initial guess.
The optimal joint trajectory along with the corresponding
condition number are displayed in Figs. 6 and 7, respec-
tively. A total of 100 trajectory points were used to describe
the joint path.
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Fig. 7. Condition number of trajectory

The trajectory was then verified using RobotMaster in
order to check for potential problems such as interferences
and joint limits.

V. Conclusions

This work has demonstrated how SQP can be used as
a redundancy-resolution algorithm for functionally redun-
dant manipulators. By restating the constraints of the prob-
lem as a five-dimensional task, a null space of the constraint
Jacobian could be found, which then allowed the use of
SQP to resolve the redundancy. In an example, the method
was compared to TWA and showed an improvement on the
total number of iterations. In solving the example, it was
also demonstrated how SQP could be utilized for offline
trajectory planning of functionally redundant robots.
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Abstract—In order to extend the workspace of manipu-
lators, the use of mobile platforms represents a good solu-
tion. This is the idea behind the concept of Mobile Manip-
ulator (MM). In spite of their progresses, MMs have limita-
tions, that can concern control or mechatronic design, the
former being often covered in literature. Up to now, MMs
are limited to specific applications and not widely spread in
industry. One of the possible breakouts of these machines
into industrial applications can be the collaborative way of
performing some tasks.

In this paper, a literature overview of different researches
on collaborative MMs is presented to help understand the
advantages of these machines, their background, the ongo-
ing developments and their limits. A classification of these
systems is presented along with definitions of each of their
mechatronics components. The paper includes a focus on
experimental architectures of MMs and a review of the lim-
its of the current state of the art and finishes with possible
enhancements and research topics that could be considered
for future projects. This work will help in the project of
designing and controlling new collaborative MMs for in-
dustrial and service applications.

Keywords: Robotic manipulation, mobile robots, mobile manipu-
lators, collaborative robots

I. Introduction

Recent reports about the use of robotics in different fields
are giving encouraging signs for developing such systems
[30]. In this study, the authors specify that, while industrial
robots are the most used in the world and have reached the
highest number ever sold in 2013 with 178132 units sold
(increase of 12% compared to 2012), professional service
robots are gaining more of the market share (11% in 2013)
with a sale increase of 28% compared to the previous year.
Different fields of use of these service robots are indicated
such as construction, cleaning, inspection, etc. Among in-
teresting applications of robots are collaborative tasks. In
these applications, industrial robots, mainly manipulating
arms, are equipped with special actuators and advanced
control methods based on different kinds of sensors [60].

∗Zine-Elabidine.Chebab@ifma.fr
†Jean-Christophe.Fauroux@ifma.fr
‡Nicolas.Bouton@ifma.fr
§Youcef.Mezouar@ifma.fr
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These modifications give the ability to the robot to detect
the presence of obstacles in their workspace and avoid it or
pause the work. Consequently, these robots can be used in
tasks where they work together or with humans to perform a
designed task [2, 15]. The Paragrip project is a special case
of four independent manipulators that may work together
and co-manipulate a payload. In this project, objects can be
manipulated by several manipulating arms used in parallel
[39].

To enlarge their workspace, manipulators can be de-
ported on mobile platforms, thus becoming Mobile Manip-
ulators (MMs). Different mobile platforms can be used,
classified by their type of locomotion (crawling, walking or
rolling), their speed or their maximal payload. Thus, MMs
can collaborate to perform a lifting task, for example, with a
certain degree of modularity allowing to adjust the position
and the number of MMs in order to comply with payloads
of varied shapes and masses [26].

Therefore, designing a universal solution where several
MMs can be gathered will be very interesting, especially
if the advantages of mobile platforms and manipulation
robots can be kept and the disadvantages prevented. For
example, one can imagine the use of several MMs in a ma-
nipulating task; the use of multiple manipulating arms for
parallel manipulation generally enhances the stiffness com-
pared to single arm manipulation, and maximizes the pay-
load; additionally, the use of mobile platforms overcomes
the problem of limited workspace.

In the DC2M3 project (Design and Control of Collabora-
tive Modular Mobile Manipulators), the goal is to synthe-
size single MMs that can collaborate to create a complete
robotic system for a specific task and workspace. There-
fore, this paper intends to present an overview of the differ-
ent existing solutions with their advantages and limits, com-
paring their characteristics and performances. This work
will serve as a basis for designing innovative collaborative
MMs.

First, collaborative MM components will be detailed by
defining their mechatronic architecture, their use and their
limitations. After that, a study of the literature on the use of
multiple MMs in different configurations will be presented,
with additional details on the proposed solutions. Finally,
a review of the state of the art and the limits and possible
tracks of development will be presented.
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Fig. 2: Examples of mobile manipulators: a- Kuka ”Moiros” for sheet metal manipulation [1], b- Southwest Research
Institute mobile manipulator [52], c- H2BIS mobile manipulator [43], d- ufmrp02 mobile manipulator [56], e- MM-500

mobile manipulator [41], f- Robotnik XL-Ball mobile manipulator [47], g- University of Ontario mobile manipulator [19]

II. Background and definitions

In multiple robots groups, two different notions appear:
cooperative and collaborative tasks. Tasks are qualified of
cooperative use when robots perform tasks together without
any intervention of human operators. On the other hand,
collaborative tasks involve interactions between humans
and robots to perform the designed tasks or simply open
the robot workspace to human operators, which is a chal-
lenging constraint for the robot. Collaborative robots have
to guarantee the security of the human collaborator while
performing their tasks and, in case of errors, humans can
be hurt. But the ”collaborative” and ”cooperative” terms
may appear too similar, and therefore, three abbreviations
are used in this paper:
• H-cooperative: At least one robot is cooperating with at
least one human operator.
• R-cooperative: Multiple robots are cooperating together
to execute a common task.
• HR-cooperative: Several robots working together in pres-
ence and/or in collaboration with human operators.

Figure 1 represents this classification, representing sev-
eral elementary robotic entities, human operators and pos-

sible combinations of them:

• Mobile robots: Mobile robots are sorted depending on
numerous criteria. A first classification of mobile robots
considers the environment in which they are supposed to
evolve. Accordingly, there may be aerial, terrestrial, marine
or submarine. In this paper, the focus is set on terrestrial
MM. Therefore, only this category will be studied. Terres-
trial mobile robots are further subdivided into different cat-
egories depending on their locomotion systems: wheeled,
tracked, legged and crawling robots can be found. Each
kind of locomotion has its own advantages and drawbacks
as presented in [59]. Additionally, hybrid structures are
being developed to gather the advantages of two or more
locomotion types [13]. Most of the MMs are equipped
with rolling mobile bases because they are intended to work
on regular grounds, and rolling allows a better energy effi-
ciency compared to other locomotion types. The bases can
be holonomic (omnidirectional) or non holonomic; omnidi-
rectional robots have no constraint on the direction of the
movement. Furthermore, a terrestrial mobile robot has a
planar workspace, so it needs three Degrees of Freedom
(DoF) to be located on the ground.
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Legend:
A: Mobile manipulation, B: R-cooperative mobile robots, 
C: R-cooperative manipulation, D: R-cooperative mobile manipulation,
E: H-cooperative mobile robots, F: H-cooperative manipulation tasks, 
G: HR-cooperative mobile manipulation
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Fig. 1: Classification of autonomous or collaborative
robotic tasks involving mobile robots, manipulating robots

and human operators

• Manipulation robots: According to the online IFToMM
dictionary (International Federation for the Promotion of
Mechanism and Machine Science), a manipulator is a de-
vice for gripping and the controlled movement of objects
[31]. This machine is used for the remote handling of ob-
jects, whether in order to preserve the health of human op-
erators by helping in moving heavy objects for example, or
simply to gain time and lower costs. Manipulation robots
were the first to appear on the market and are mostly used
for industrial tasks. Generally, manipulators provide up to
six DoF to successfully complete a task in space. Manipu-
lators can be serial or parallel according to their kinematic
architectures; ”The serial kinematic chain is formed by links
connected sequentially by joints. Links are connected in se-
ries as well as in parallel making one or more closed-loops
in a parallel mechanism” [22].

– Serial manipulators: also called articulated arms,
they represent the big part of manipulators because of their
low cost, simple design and their important workspace
compared to other robots. Their applications are very large,
and for each application there is a corresponding architec-
ture and control strategy. One of the recent versions of these
robots are light and simple to control and are equipped with
numerous sensors and actuators to allow them the work in
presence of dynamic obstacles. Universal Robots [60] and
Kuka LBR iiwa robots [11] are good examples from this
category.

– Parallel manipulators: Parallel manipulators have
smaller workspace than serial manipulators of the same size
and are difficult to control. However, using several limbs in
parallel is a good way to benefit from a higher stiffness than
the stiffness of a single limb. This rigidity allows them han-
dling heavy payloads while being very steady during tasks.
A survey of their use and examples is presented in [44]

– Hybrid manipulators: This kind of robots are the
mix of the two previous categories. They are designed to
gather the advantages of the two solutions, that is to say the
rigidity of parallel manipulators associated with the sim-
plicity and large workspace of serial manipulators.
• Human operator: In the majority of recent works, their
presence is not necessary for operating the robots , that reg-
ularly gain in autonomy. Meanwhile, today’s focus is on the
use of robots alongside with humans in industrial, service
or home applications.

The association between these different entities gives
seven robotic cases:
• Mobile manipulators (Fig. 1-A): Fig.2 presents some ex-
amples of MMs of different size and use. A MM is the
association of one or multiple manipulation robots with a
mobile robot. Different kinds of MMs can be found in mul-
tiple fields such as construction [7], military and security
purposes ( [32, 45]) or research platforms ( [4, 10]). The
size of the MMs depends on the tasks and on the environ-
ment. Large MMs are used, for example, to process sur-
faces (sanding, coating removal or painting) of large sys-
tems such as aircrafts or ships [52]. Moreover, small MMs
can be used as well for automatic picking and transport-
ing of small parts in assembly lines [41, 47]. In our current
project, the interest is focused on medium-sized MMs. A
review of this category is presented in [21], where specifi-
cations of different MMs are given with possible manipula-
tors arms that can be associated.
• R-cooperative mobile robots (Fig. 1-B): Mobile robots
can be used together to accomplish simple tasks like mov-
ing an object by pushing it [40], lifting and transporting
small payloads [9, 26], managing warehouse stocks [35]
and exploring simultaneously the same area. They can also
be used as heterogeneous swarms (e.g. rolling and flying
robots) to have a better overview of the environment and
improve the precision of the task [17]. A survey of the
task planning strategies is presented in [8]. Although these
systems and strategies are efficient for relatively small and
light payloads, handling larger objects may provoke insta-
bility and control difficulties due to their design, especially
if the payload Centre of Mass (CoM) projection is located
outside the robot supporting polygon.
• R-cooperative manipulation (Fig. 1-C): The association
of two or more manipulators in specific tasks can be valu-
able for assembly lines. In industry, lots of examples can
be found, even for meat cutting and handling cooperative
tasks [5]. A review of dual arms manipulation is presented
in [51]. Meanwhile, systems with more than two manip-
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Work MMs Mobile base Manipulator DoFs End effector Cooperative tasks

Exp.

Khatib 1996 [34] 2 Omnidirectional 3 Gripper PT / CL
Sugar 2000 [55] 3 Mix 3 / 1 / 1 Fork-lift/ Plates PT-lf
Tang 2004 [57] 2 Non holonomic 2 Plate PT

Hirata 2005 [27] 2 Omnidirectional 7 Gripper PT / CL
Stroupe 2006 [53] 2 Omnidirectional 4 Gripper PT
Hichri 2015 [25] 2+ Non holonomic 1 Plate PT-l

Sim.

Tanner 2003 [58] 2 Non holonomic 6 Gripper PT-fo
Chen 2006 [14] 3 Non holonomic 2 Gripper PT

Bolandi 2011 [12] 2 Non holonomic 5 Gripper PT-o
Andaluz 2012 [6] 3 Non holonomic 3 Gripper PT-o
Yang 2013 [61] 3 Non holonomic 2 Gripper PT-o

Chinelato 2013 [16] 2 Non holonomic 2 Gripper PT / Manipulation
Hekmatfar 2014 [23] 2 Omnidirectional 5 Gripper PT-o

Krid 2014 [36] 2 Non holonomic 3-4 Gripper PT-o

TABLE I: Example of works on cooperative and collaborative mobile manipulators
Abbreviations:

MMs: Number of used mobile manipulators DoF: Degree of Freedom Exp.: Experimental Sim.:Simulation
PT: Payload Transport; -l: large payload, -f: flexible payload, -o: presence of obstacle CL: Possible collaborative tasks

ulators also exist in car factories for the handling of a car
body by two manipulators while a third one is painting it.
This association allows an important profit for the time and
cost of a single task, not to mention that the use of such
systems eliminate dangerous jobs that humans used to do
before. Yet, these systems are limited by their workspace,
in addition to the cost of relocating and programming them
for other tasks, which is very high. Another example for
smaller scale R-cooperative manipulation is the PARA-
GRIP project, where multiple serial manipulators cooper-
ate between them to handle a common object as a parallel
manipulator [39].
• H-cooperative mobile robots (Fig. 1-E): This category
is the extension of the ”R-cooperative mobile robots” by
introducing the human operator in their workspace. For ex-
ample, mobile robots for domestic use have to recognize
the obstacles that face them, and in this context, humans
are considered as dynamic obstacles that the robots are re-
quired to avoid [33]. Other applications needs the inter-
action between robots and humans, for instance, the mule
robots where they follow the humans. For this kind of tasks,
the robot has to be equipped with various sensors and ef-
ficient control strategy. Other strategies can be proposed
where the human grabs a part of a passive mobile robot and
the robot follows the human movement [28].
• H-cooperative manipulation tasks (Fig. 1-F): This cate-
gory is the result of adding the human operator to the ”R-
cooperative manipulation” category. Here, advanced secu-
rity features are required to perform tasks, as recommended
by the ISO 10218-1 and ISO/TS 15066 certifications which
define multiple aspects of the collaborative tasks from the
workspace set-up to the control made by the human oper-
ator. Multiple researches can be found on this topic. For

example, in the ICARO project, researchers were interested
to make a manipulator collaborate with a human operator
to assemble a car part [15]. Two or more manipulators can
be associated with this kind of tasks, as with some indus-
trial applications, where multiple collaborative robots have
emerged. For example, the solutions proposed by ABB [2]
and Rethink Robotics [46] are designed to work side by side
with human operators and share the same workspace. This
collaboration is mainly made possible with the introduction
of a new generation of light weighted serial manipulators.

As this paper focuses on collaborative and cooperative
MMs, their uses and their limits will be presented in the
next section.

III. Cooperative and collaborative mobile manipula-
tors

The association of the previously presented entities can
be gathered into two major categories:
• R-cooperative mobile manipulators (Fig. 1-D): The idea
of associating MMs to perform a single task together arose
since the beginning of the design of MMs. A cooperative
strategy is needed when one MM can not perform the task
alone. The widely spread demonstrated task is the coopera-
tive transport of objects, where most of the research topics
were about control strategies. Only few works consider re-
designing the structure of MMs. For the C3Bots project
(Collaborative Cross and Carry mobile roBots), two ver-
sions of MMs, both for dorsal transport of payloads of any
shape (regular or irregular) and for ventral transport of long
payloads (payloads that exceed the MM length and fit be-
tween wheels). In [24–26], the MMs are equipped with a
specially designed single DoF manipulator that elevates the
payload when the MMs simultaneously push it (Fig. 3-g).
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a b c

d e f

g h

Fig. 3: Examples of collaborative and cooperative mobile manipulators: a- Stanford Assistant Mobile Manipulator (SAMM)
[34], b- Collaborative experiments of the Systems Robotics Laboratory [27], c- University of Michigan cooperative and

collaborative mobile platforms , d- JPL cooperative mobile manipulators [29], e- ARMLAB demonstrator of the cooperative
payload transport project [57], f- Coordination of multiple and different mobile manipulators [55], g- Four C3Bots DGP
(Dorsal General Payload) MMs lifting and transporting a payload on their back [24–26], h- Two C3Bots AT/VLP (All

Terrain/Ventral Long Payload) MMs transporting a payload under their belly and crossing an obstacle [18, 36]

In [18, 36], the payload is picked from the ground by a 4-
DoFs manipulator and serves as a frame and counterweight
during obstacle crossing (Fig. 3-h), using a control method
in 18 steps that guarantees permanent stability.
• HR-cooperative mobile manipulators (Fig. 1-G): The use
of MMs alongside with humans can be very dangerous be-
cause MMs are relatively heavy, faster and stronger than
humans, which will lead to serious injuries if the robot falls
or operates without taking in account the human presence.
The use of these systems must be taken with caution. Multi-
ple examples of MMs collaboration with humans presented
in [48, 50, 54].

It exists multiple examples of works on cooperative and
collaborative mobile manipulation, as presented in Table I,
where the upper part of the table is dedicated to fully exper-
imental systems, that are represented in figure 3, and the
lower part is for the simulation work that was done on the
subject. The number of experimental platforms for coop-
erative and collaborative tasks is not very important. Few
research institutes and projects seem to cover simultane-
ously mobile robots, manipulation and cooperation. The
most cited in the literature are:

• Stanford artificial intelligence laboratory where the
SAMM (Stanford Assistant Mobile Manipulator) is devel-
oped and experimented with cooperative and collaborative
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tasks [34] (Fig. 3-a).
• The Systems robotics laboratory of the School of Engi-
neering of Tohoku University, Japan, developed experimen-
tal systems to validate cooperative tasks [20] as well as col-
laborative ones [27] (Fig. 3-b).
• Jet Propulsion Lab ”JPL” (a research institute between
Caltech University and NASA) designed and controlled
multiple MMs in order to achieve payload transport and
build simple structures by stacking beams transported co-
operatively as presented in [53] (Fig. 3-d).
• ARMLAB which is attached to the State University of
New York at Buffalo developed a project named ”Cooper-
ative Payload Transport by Robot Collectives” where dif-
ferent aspects of the cooperative handling of payloads were
treated and with small prototypes experimental results [57]
[3] (Fig. 3-e).

Meanwhile, there are multiple works that deal with the
control and path planning of cooperative and collaborative
MMs. Here are presented some of the researches:
• [42]: A design and a cooperative control method is pro-
posed for the control of two MMs.
• [58]: A simulation of two MMs transporting a flexible
object while avoiding obstacle.
• [14]: In this work, the authors presented an adaptive con-
trol algorithm based on neural networks to control a coop-
erative transportation made by three MMs. The algorithm
was simulated based on small MMs.
• [6]: The authors proposed a method to cooperative con-
trol of three or more MMs. Their simulations take into ac-
count the obstacle avoidance and singularities avoidance.
It’s noted that the simulated system have a total of 6 DoFs,
which makes it a non redundant system, therefore, the robot
control will be much easier.
• [12]: The authors were interested in the problem of tra-
jectory planning for two MMs transporting a payload in
presence of obstacles.
• [16]: A modeling and control work was presented in or-
der to control cooperative tasks performed by two MMs.
The authors indicated that two phases were simulated;
transport and manipulations tasks.
• [61]: A Control strategy was presented involving three 5
DoFs planar MMs with obstacle avoidance capacity.
• [23]: This work represents a control strategy to success-
fully complete the cooperative transport of the object while
avoiding obstacles. As a base of simulations, the authors
used the ”youBot” MM platform ( [10]).

IV. Review of the explored work

This brief literature analysis showed that most of the
work deals with control strategies and path planning of
MMs with the aim to optimize the energy consumption and
the time needed to perform a task while assuring the coop-
erative aspect and the safety of the workspace, especially
for humans. Meanwhile, some problems related to cooper-
ative and collaborative MMs are obvious, amongst them:

• Design problems: This kind of problems concerns the
structure of cooperative MMs presented in this paper, and
can be expressed, although not limited to:

– Singularities: The association of several MMs while
holding or transporting a common object forms a parallel
system. Parallel systems are subject to specific singulari-
ties, that can be avoided in the case of MMs thanks to the
additional mobilities of the mobile platforms. Though sin-
gularities were scarcely studied in the presented work, their
analysis is compulsory for proper control of the MMs.

– Redundancies: They appear when the robotic sys-
tem has more DoFs than those strictly needed to complete
its task [49, chapter 11]. Away from its advantages of en-
larging the singularity-free workspace, optimizing the en-
ergy consumption of the actuators and avoiding obstacles
with the extra DoFs, redundancy represents a problem when
controlling the end effector and the robot generally. For
MMs, the total system made of the mobile base and the
manipulator is redundant, independently from the task and
the object, if it has more than six DoFs. In case of coopera-
tive or collaborative tasks, most of the non-redundant MMs
will form a redundant system. The challenge for this prob-
lem is to design multiple MMs that are less redundant while
cooperating.

– Actuators: Using specific actuators that can be
transformed to passive or semi-passive joints can reduce the
actuating redundancy of the system. The problem of using
this kind of actuators is that a single MM with lot of pas-
sive joints could not perform simple tasks alone. Example
of this approach was the base of the ARMLAB project ( [57],
[3], etc.).

– End effectors: Most of the considered systems of co-
operative and collaborative MMs are equipped with a sim-
ple gripper as an end effector. Such systems could be more
efficient if equipped with more advanced end effectors like
robotic hands and specific tools, along with a system for
changing the tool depending on the task. These modifica-
tions would allow to adjust the complexity of the mechani-
cal structure to the task. Manipulation tasks would benefit
from advanced robotic hands, whereas simpler end effec-
tors such as contact plates, forks or hooks could improve
payload catching and overall stiffness during transport case.
An example of the latter category is the C3Bots project with
one DoF manipulator that brings the payload on top of the
robot [24].
• Control strategies and methods: This topic is the most
viewed through the presented works and different strategies
and methods are presented. Laengle and Lueth presented in
[37] different control strategies that can be used for multi-
agent systems. These control strategies can be used, alone
or combined, in different parts of the system while con-
trolling the manipulation arm and the mobile base, and
especially when controlling simultaneously all the mobile
manipulators. They can advantageously exploit perception
systems, for instance multiple cameras like presented in
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[38]. Every control strategy can be realized based on dif-
ferent control methods (PID control, sliding mode control,
Lyapunov-based control, etc.). Current issues in controlling
distributed systems are related to the effective use of data of
multiple sensors.
• Possible future works
– Task definitions: Although that most of these researches

achieved their goals, MMs tasks were most of the time lim-
ited to payload transport. Defining new challenging tasks,
closer to real applications for industry and service, appears
to be necessary to bring MMs to the market.
– Design enhancements: Very few works try to redefine

the MM mechatronic architecture, so as to differentiate
from the archetype of a manipulating arm fixed on a mo-
bile base. Rethinking the design of actual MMs can help
them to be more efficient and ready to perform complicated
tasks for robots. For this part, a study of the mobility of
the MM and the possible singularities of the system are the
first step to design an effective system for a specified kind
of tasks.
– Experimental validations: Most of the models need ex-

perimental validation in realistic conditions to demonstrate
the added value of using MMs in collaborative way.

V. Conclusion

In this paper, an overview study of cooperative Mobile
Manipulators (MMs) was presented, with applications for
service and industry. Through this paper, seven possi-
bilities of combining manipulating and mobile robots for
robot-robot and human-robot cooperation were considered.
The focus was set on cooperative MMs, where multiple
researches were presented and discussed. The considered
studies combine most of the time two or three MMs for
performing payload transport tasks. Obstacle avoidance is
rarely considered and some works focus on large or flex-
ible payloads. It can be noted that this particular field of
robotics is still under exploration, and innovative mecha-
tronic design can be imagined so new advances can be
achieved in various areas such as singularities avoidance,
agility through redundancy, reconfigurable actuators, inter-
changeable end-effectors and multi-agent control strategies.
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Abstract— Teleoperation systems consist of two sub-
systems namely, the master and the slave. Master is used 
by the human operator to send commands to the slave to 
achieve a task. In bilateral teleoperation, the interaction 
forces acquired from the slave sub-system is sent to the 
master to increase the level of tele-presence. In this kind 
of a setting, data has to be transferred through a 
communication line in which package losses and time 
delays occur. Such deficiencies in the communication line 
results in stability problems in the system. In this paper, 
HIPHAD desktop haptic device as the master sub-system 
and an omni-directional mobile robot as the slave sub-
system is used to develop an unlimited workspace 
teleoperation system. The system’s stability and tracking 
performance under a constant time delay is measured for 
direct teleoperation and when model mediation method is 
applied to ensure stability. The results of the tests are 
given and the conclusions are derived. 

Keywords: haptics, unlimited-workspace teleoperation, model 
mediation technique, bilateral teleoperation 

I. Introduction 

The prefix "tele" from Greek origin means at a 
distance and teleoperation, naturally indicates operating 
at a distance. Thus, teleoperation extends the human 
capability to manipulating objects remotely by providing 
the operator with similar conditions as those at the 
remote location. This is achieved via employing a similar 
manipulator or joystick, called the master sub-system, at 
the human’s end to capture the motion commands to be 
sent to the slave sub-system which is performing the 
actual task[1].1 

Teleoperation systems having one way direction in 
communication, which is from master to slave, are called 
unilateral teleoperation systems. However, in 
teleoperation systems, force, auditory, visual, 
temperature and other kinds of valuable information can 
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be acquired from the slave environment which can be 
transferred back to the master system to enhance the 
sensation of being present in the slave environment. 
Sensation of being present in the remote environment is 
called tele-presence [2]. Teleoperation systems using 
force feedback  and possibly one or more of the other 
types of feedback and mimic the slave environment in the 
master side are called bilateral teleoperation or haptic 
teleoperation [2]. These bilateral teleoperation systems 
can further be categorized as limited- and unlimited-
workspace teleoperation systems according to the slave 
robot's workspace [2]. As the name implies, the 
teleoperation systems having limited-workspace robot 
manipulators in the slave side are called limited- and 
others having unlimited-workspace mobile robots in the 
slave side are called unlimited-workspace teleoperation 
systems [3]. 

In any kind of bilateral teleoperation, task performance 
is mainly determined by how effectively the operator can 
use the feedback to manipulate the system. It has been 
shown that using the force feedback from the 
environment decreases task completion time, energy 
expenditure and failures in proceeding the tasks. The 
precision and the quality of haptic information 
transmitted is certainly significant in enhancing the 
operator’s performance and stability of the haptic 
system[4]. As the master and the slave systems are 
controlled over a communication line, data losses and 
delays in transmission of information are the factors that 
affect the stability of the haptic system [5]. 

Control algorithms, which are introduced by 
researchers to ensure stable and safe control of haptic 
teleoperation systems experiencing constant and variable 
time delays, are listed by Uzunoglu[5], such as move and 
wait strategy [6], network theory through impedance 
representation [7], hybrid control representation [8], 
scattering theory with passivity control or otherwise 
known as the wave variable technique [2]. A recent 
approach is presented by Mitra and Niemeyer [9] as 
model mediation method, which eliminates the 
instabilities induced by constant and variable time delays 
occur in communication line regardless of the magnitude 
or the change in magnitude of time delays. This method 
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has been applied to limited-workspace teleoperation in 
the previous studies [5]. Although other methods, such as 
wave variables technique [1, 2], has been applied to 
unlimited-workspace bilateral teleoperation, to the best 
knowledge of the authors, model mediation technique has 
not been applied to an unlimited-workspace bilateral 
teleoperation system that experience time delays. 

In this paper, for the first time, model mediation 
method is applied to an unlimited-workspace bilateral 
teleoperation system experiencing constant time delays. 
The teleoperation system is composed of an omni-
directional mobile platform as the slave device and the 
HIPHAD haptic device as the master. Making use of this 
teleoperation system, the system stability is evaluated 
through the tracking performance and the force 
magnitudes exerted to the human operator. 

In following section, direct and model mediated 
teleoperation control architectures are given in details. 
The common controllers of the slave and the master 
systems are given in the third section where the test setup 
and test procedure are also introduced. The fourth section 
is reserved to present the test results and conclusions are 
derived from these results in the last section of this paper.   

II. Teleoperation Controllers 

In this paper, in order to show the stability problems, 
direct exchange of the information is used and named as 
the direct bilateral teleoperation. Model mediation 
method is later employed to resolve these stability 
problems. The teleoperation system is composed of a 
limited-workspace haptic master system and an 
unlimited-workspace omni-directional mobile robot 
platform. The details of these subsystems are given  in 
the next section, named experimental setup. In the 
following sub-sections, the teleoperation controllers and 
the information flow in between the two sub-systems are 
explained. Since the master and slave sub-systems have 
different kinematics and workspace characteristics, a 
mapping strategy is applied to transfer the commands 
from the master to the slave. 

In the slave side, information about the interaction of 
the slave with its environment is estimated based on the 
sensory information. Usually a force sensor is used to 
acquire the necessary sensory information. However, in 
this work, a mobile robot platform is used and the task is 
designed so that the mobile platform will not collide with 
an obstacle. The distance between the obstacle and the 
robot is measured through range sensors and then this 
distance information is coupled with the velocity of the 
robot to formulate the virtual interaction forces.  

The details of this formulation, to keep the robot in a 
safe distance from the obstacle while calculating the 
virtual interaction forces, is given in the next section. 

A. Direct Bilateral Teleoperation 
Information flow between the master and the slave 

system in direct teleoperation is explained in Figure 2.1. 
The mapping between the master and the slave sub-
system motion is done in position level. The main reason 
for doing so is that the slave is required to follow the 
position demand from the master as well as the demand 
in velocity domain without any offset. In order to 
accommodate such a mapping, the position of the human 
hand motion is acquired through the master system and 
integrated at the master side and then the integrated 
signal is sent to the slave side as a position demand. 
Then, on the slave side, the position demand is 
differentiated with respect to time and a velocity 
command is calculated and fed into the slave controller. 

 

Figure 2.1. Control scheme of the direct bilateral teleoperation 
technique [5] 

On the slave side, virtual interaction forces with the 
environment are constructed by measuring the distance 
between the slave and an obstacle, which acts as a 
constraint (see 3rd section for more details), and by using 
these distances as an input to a virtual spring and damper 
system. These calculated forces are then transmitted to 
the master sub-system to be exerted to the hand of the 
human operator through the haptic master device. 
Therefore, in direct teleoperation the motion and force 
signal are transmitted directly between the sub-systems 
with a constant delayed information exchange.  

B. Model Mediated Bilateral Teleoperation 
This method abstracts large data (accumulated from 

transferred force and position flow) by constructing the 
slave environment’s model with respect to the estimated 
surface location of the constraint in the slave side. The 
human operator only interacts with the locally created 
haptic model of the slave environment within master 
system as shown in Figure 2.2.  
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Figure 2.2. Control scheme of the model mediated bilateral 

teleoperation technique [5] 

In this version of the model mediation method, the 
human operator sends motion commands through master 
device to the proxy. Motion of the user is acquired 
through the master device as position signals and used as 
velocity demands. This calculated velocity demand is 
called as master velocity, Vm.  

The proxy is the representation of the slave system 
constructed within the master system, which has its own 
dynamics and differs from the actual slave dynamics. 
Therefore, instead of sending motion commands to slave 
side directly, the motion demands are first received by 
the proxy. The passivity of the system is guaranteed via 
the limitations of the contact surface modeling and proxy 
motion with its designed dynamics. Then, the motion of 
the proxy complying with the set limitations is sent to 
slave sub-system as a motion command. The motion of 
the proxy to be sent to the slave system is mapped in a 
similar way as it was in the direct teleoperation scenario. 
The position of the proxy is integrated on the master side 
and sent to the slave side as a position demand and then 
on the slave side, this signal is differentiated to issue a 
velocity command to the slave sub-system in its task 
space. 

In model mediation method, the amount of the forces 
measured or calculated is not important since only the 
information about the presence of an obstacle surface is 
to be transferred to the master sub-system. The 
information of the obstacle surface is developed in the 
contact estimation block which is presented in Figure 2.3. 
This information is transmitted to master side to update 
the previously created model on the master side. In free 
motion of the slave device, the proxy follows the 
master’s motion demands with its own dynamics and 
proxy’s motion data is sent to slave side with the 
formulation explained previously. When a contact occurs 
in the slave side, the position of the slave in the opposite 
direction of the force is taken as constraint position 
(obstacle surface location) and transmitted to master side 
with a communication delay. In the master system, a 

local constraint model is constructed according to the 
constraint position complying with the limitations that 
ensures the passivity as explained in [5, 9]. Proxy 
interacts with the previously mentioned slave 
environment’s estimated model.  

One limitation for this interaction is given so that the 
proxy never penetrates the modeled surface. Therefore, 
the initial surface constructed is not at the same location 
with the real surface but it is placed just under the proxy. 
At that time, the proxy and the master are at the same 
place and no forces are transmitted to the user. However, 
the human operator can move the master inside the 
surface. In this case, interaction forces are calculated and 
reflected to the human operator through the master device 
and the proxy still stays above the constructed surface.  

When the master moves above the surface, the proxy 
starts to track the master’s motion. Until the two of them 
reaches the estimated surface location, if the master is 
directed in the opposite direction from the direction to get 
to the actual surface, interaction forces are created to be 
sent to the human operator. This working strategy 
ensures that no excessive forces are transmitted to the 
user as a result of an instantaneous collision of the slave 
with an obstacle. This ensures the passivity of the total 
teleoperation system. 

The limitations and the necessary calculation taking 
place on the sub-systems of the model mediated 
teleoperation controller are explained in the next sub-
section namely; Master Sub-system and Slave Sub-
system. 

B1.  Implementations to Guarantee Passivity  
The master system in model mediation method has a 

model constructed with the constraint information 
received from the slave side, which is proposed by [9]. 
The proxy that is interacting with the constraints within 
this model has its own dynamics and this dynamic 
behavior is based on calculating a dynamic reference 
velocity, Vr, which is given in equation 2.1. 

 

V V x x                (2.1) 

In equation 2.1, vm, xm and xp are master velocity, 
master and proxy positions respectively [9]. kpm and kdm 
are the control parameters used to calculate the force to 
be exerted to the human operator. The calculation of the 
forces to be applied to the human operator is shown in 
equation 2.2. 

 
F k ∙ x x k ∙ x x  (2.2) 

 
It can be observed from equation 2.1 that after the 

proxy reaches the master system's position, when xp = xm, 
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the proxy follows the master system perfectly and 
responds to any commands sent from the master system 
instantly. 

Using equations 2.1 and 2.2, it can be derived that: 

F k V V   (2.3) 

where  is the proxy velocity. The surface normal n is 
defined such that  ∙  is positive while moving 
towards the surface. Considering  is the distance to 
surface and ΔT is the cycle time, velocity of the proxy is 
subjected to a limitation given in equation 2.4. 

V ∙ n ,    (2.4) 

Since the proxy velocity is calculated from equation 
2.1 with the surface restrictions given by equation 2.4, 
surface will never be penetrated by the proxy [9] as 
defined in equation 2.5. and 2.6. which mean contact 
constraints are active and inactive respectively. 

V V  if V ∙ n  (2.5) 

V 0            if            V ∙ n 				  (2.6) 

As the proxy is massless and penetration of the virtual 
wall is restricted, energy is not stored in the system and 
passivity [5] of the system is assured with the following 
condition. 

V F 0  (2.7) 

It is seen that if the proxy is away from the constraint, 
the condition in equation 2.5 is satisfied and passivity 
condition defined in 2.7 becomes equal to zero, since  
given in equation 2.3 is calculated to be zero. 

When the proxy is on the surface of virtual wall, 
which is the constraint, the proxy velocity, Vp, becomes 
equal to zero with respect to equation 2.6. In this case, 
the passivity is maintained since the equation 2.7 
becomes also equal zero as Vp goes to zero velocity.  

In master system, estimated constraints are modeled 
and updated by a model estimator. This model update is 
done complying with the same limitations presented in 
the proxy to ensure the stability of the system response 
by not forming excessive forces to be exerted to the 
human operator during an initial contact case. Hence, 
when the constraints are transmitted to master side, they 
are first examined if they satisfy limitation, which is 
equation 2.3, then updated as new model surface 
positions. In equation 2.3, Fe is the environmental 
interaction force. 

X ∙ sgn F X ∙ sgn F  (2.3) 

B2.  Implementations in Slave Sub-system 
In model mediation, instead of sending the forces 

calculated from the sensory information to master side, a 
contact surface estimation algorithm is implemented in 
the slave controller. This algorithm is shown in equation 
2.4. Fe given in this equation is the calculated 
environmental force given in equation 3.1. Xssurface 
represents the position of the constraint. When Fe is 
greater than zero, this means that mobile platform is close 
to constraint and the Xssurface receives the surface location 
information from the slave system’s position, Xs. 
Eventually constraint position is generated according to 
the condition given in equation 2.4. as.  

 
X X 								; 									 |F | 0
X ∞									; 									|F | 0

          (2.4) 

Xssurface is initially a value larger which is close to 
infinity. As this constraint parameter is found, it is 
transmitted to master side. The surface constraint is 
compared with the proxy location as addressed in 
equation 2.3 and it is renamed as Xmodel, which is the 
updated surface location in the model within the master 
system. 

III. Experimental Test Setup 

Test setup is a teleoperation system composed of a 
virtual slave device and a haptic master system. Since the 
remote site is constructed virtually, communication line 
is modeled in computational environment [2]. The master 
device is the HIPHAD haptic device built in Iztech 
Robotics Laboratory by[10]. 

In the following sub-sections local controller and 
kinematics of the omni-directional slave device, master 
device and model of the communication line are given. 
Afterwards, the remote environment model and test 
procedure is explained. In the tests, a PC, the HIPHAD 
haptic device, and Quanser Q8 DAQ Card are used as 
hardware and Matlab Simulink and Quarc v2.1 are used 
as the software.  

Virtual representation of the models (the slave device 
and its environment) are constructed in SolidWorks and 
Blender and then they are translated to Matlab Simulink 
environment with the visualization support of Quarc v2.1 
Quanser. This simulation is run in Hardware in the loop 
(HIL) simulation in discrete time having 0.002 s 
sampling time. The control gains (kpm, kdm of proxy and 
PID gains of slave controller) of the slave- and master-
subsystems, which are going to be presented in following 
sub-sections, are set through iterations.   
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A. Common Controller and Kinematics of Omni-
directional Slave Device  

The slave device is an omni-directional vehicle with 4 
wheels that are placed by 90° angles from the previous 
one [11]. The top view of the device is given in Figure 
3.1. The two wheels having same rotational axis are 
motion pairs, which means that they rotate in clockwise 
and counter clockwise to move vehicle in direction 
perpendicular to their rotational axes and they do not 
interfere with the motion along the other axis. The 
kinematics of the device are provided in [11] 

 
Figure 3.1. Kinematic representation of omni-directional Slave 

Device [11] 

As a result of that, device has kinematic redundancy 
due to having 4 degrees-of-freedom (DoF) in planar 
workspace[11]. In this experiments, the rotational DoF is 
not considered since it will be directed by the master 
device with translational 3 DoF. Therefore, the slave 
device is restricted to move along translational axes, 
which are x- and y-axis.   

In the common local controller of the slave system, 
velocity commands received from the master system are 
first compared with the measured slave velocity to 
calculate the velocity error in task space. This error is 
than converted to joint space velocity errors and joint-
level controller are used to issue necessary commands to 
drive the actuator attached to the wheels. The controllers 
are designed as PID-based independent joint controllers. 
The traction forces generated by the controlled wheels 
are fed into the simplified vehicle dynamics module. This 
module simply makes use of forces along one direction 
as input and calculates the subsequent acceleration. The 
overview of the local slave device controller is presented 
in Figure 3.2. 

 
Figure 3.2. Overall control scheme of the common slave device 

controller 

The interaction force calculation mechanism, also 
runs within the slave system. If the range sensors detects 
a penetration into the threshold distance, which is set at a 
safe distance from the wall, it starts to calculate a virtual 
interaction force to be used in both types of teleoperation 
techniques. The walls are located at equal distances from 
the task coordinate frame origin. The force calculation is 
executed by equation 3.1. 

F k p b p   (3.1) 

where p	 	sgn x ∙ x 	 	x . kvw and bvw 
are the gains for spring damper model of the wall-slave 
interaction. This calculated interaction force is not 
superposed with the traction forces since the omni-
directional vehicle is not designed to collide with the 
constraints in remote environment. 

B. Common Controller and Kinematics of the Master 
Device 
The HIPHAD, is a kinesthetic and parallel structured 

haptic device with 3 DoF. It has a direct drive actuation, 
therefore, it is designed to be of impedance type haptic 
device [10]. The direct and inverse kinematics of the 
device are straightforward and provided in [12]. The 
haptic device is shown in Figure 3.3. along with the rest 
of the test setup. 
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Figure 3.3. Test Setup (HIPHAD and virtual slave 

environment) 1. Virtual Slave Environment with slave Device, 
2.Quanser Q8 DAQ Card, 3. The Master Device HIPHAD 

Communication line in between the two sub-systems 
are modeled in simulation environment. A transport delay 
is inserted in the communication line model to simulate 
time delays in communication of the master and the slave 
[2].  

C. Test Procedure of the Teleoperation System 
Test procedure is designed to observe position 

tracking error performance and stability of the slave 
device when there is a constant 1 s time delay in the 
communication line in both directions. First, the tracking 
performance and stability of the slave device is observed 
and recorded for the direct teleoperation where the 
motion and force signals are sent and received directly. 
Then model mediation technique is employed to change 
the configuration of the teleoperation system information 
exchange to improve the tracking performance and 
stability of the overall system. 

With the presence of a constant time delay, the slave 
device is driven to the wall and when the contact occurs, 
the slave device is forced by the commands from the 
human operator to stay in contact with the constraint. 
Virtual environment and the slave device is presented in 
Figure 3.4 Virtual environment is a square box having 
walls at 5 m distance from the origin of the task 
coordinate frame. However, as explained earlier, 
interaction forces are started to be calculated at 1 m 
distance from the wall, which is the threshold value to 
start constructing virtual forces. Therefore, proxy is 
expected to start interacting with the model surface, 
xmodel, at +4 m distance in y-direction, which is the only 
constraint in the slave environment. 

 
Figure 3.4. Slave environment and slave device from top view 

IV. Results 

After some iteration to choose control gains for the slave 
system, suitable gain values are selected for an acceptable 
transient and steady-state response. PID gains, kps, kds and 
kis, used in calculation of torque commands. For slave 
system, kps, kds and kis are chosen to eliminate the 
tracking error of the slave device with respect to the 
master command. The selected gains for the slave system 
in both of the tests (direct teleoperation and model 
mediation) are kps=3.5, kds=0.0075, kis=0.05. With these 
selected gains, in free motion, root mean square error of 
the position tracking of the slave system in a meter 
displacement is calculated to be 1.2 mm. Master system's 
controller gains, kpm and kdm, are chosen to apply a 
sufficient damping while fast a traction by proxy to catch 
the master after collusions. These parameters are not 
subjected to PID tuning methods and selected as kpm=1 
and kdm=0.25 after some iterations. However, the gains 
are selected to provide an acceptable  tracking 
performance for following the master commands in free 
motion with bounded errors. 

A. Test Results for Direct Teleoperation 
In both teleoperation configuration tests, the tracking 

performance of the slave device is evaluated. It is first 
evaluated in free motion of the slave device in which 
there is no constraints involved. Direct teleoperation 
technique is shown to track motion commands with some 
accuracy as it can be observed from Figure 4.2. until the 
10th second. However, one second after the contact at the 
11th second, the master starts to receive the force 
feedback from the slave side and immediately torque 
rises up to 0.3 Nm. Since there is a large force demand as 
feedback to the human operator, master device is moved 
backwards to 3 m after first contact is felt by the user. In 
other contact trials, the operator has a previous 

3

1 2 
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knowledge about the wall position, and therefore 
approaches the wall slowly. This helps keeping the 
contact for a while, as seen in simulation data after the 
35th second in Figure 4.2. However, still it is moderately 
hard to maintain the position. It is also seen in the test 
results that keeping the contact at 4 m line generates an 
oscillated motion of the slave.  

The slave device in direct teleoperation, after 
reaching the physical limitation of its workspace at 20th 
and 38th seconds, has a positional offset with respect to 
the master’s position provided with red solid line in 
Figure 4.3. This is caused by the type of information 
exchange used in the system, which is velocity-force in 
this case. Since the vehicle is controlled by velocity 
commands, when the tracking is interrupted by a physical 
blockage or communication failures, vehicle cannot 
compensate the positional offset as it can be observed 
from Figure 4.2. after 20th and the 38th seconds. 

 

 
Figure 4.2. Test results of the direct teleoperation technique: a) 

Tracking performance of the slave device, b) Force outputs of the 
master system to the human operator 

 

Figure 4.3. Position tracking error of the slave device in direct 
teleoperation tests (red line), Master device's position (blue Line), Slave 

device's shifted position (green Line) 

 

B. Test Results for Model Mediated Teleoperation 
In the model mediation technique, the gains kpm and 

kdm are selected to form suitable dynamics between the 
master and the proxy after collisions. The same test 
procedure is applied in model mediation technique tests 
so that performance of two teleoperation system 
configurations are compared. 

The test results for the model mediation technique is 
provided in Figure 4.4, where the master position is 
identified with blue, the slave position is indicated with 
red and the proxy position is shown with green solid 
lines. In the beginning of the test, as there is no 
constraint, proxy follows the master freely and the 
commands transmitted to the slave system with time 
delay become the commands sent directly from the 
master. This is the same as the procedure for the direct 
teleoperation. In this condition, the tracking performance 
of the slave is given in Figure 4.4. until the 11th second 
when the contact occurs as indicated with the dashed red 
line. 

In the model mediation technique test, the slave 
follows motion commands, which is the proxy velocity. 
As the device passes 4 m line, which is given with black 
solid line in Figure 4.4, a virtual force is computed and 
then estimator records the slave position, xs , as constraint 
position, xssurface. The time of contact is shown in Figure 
4.4. as dashed red vertical line at the 11th second of the 
simulation. However, as there is a time delay, this data 
can only be taken in the model updater after one second 
at the 12th second. When model surface is updated, then 
the force feedback is calculated and applied to the master 
according to the equation 3.2. As the operator tries to 
retrieve to somewhere below 4 m, proxy follows the 
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master back to the actual position of the wall. If the 
operator tries to move further into the wall, then the force 
will be calculated to have an increase and the proxy stays 
still until master moves away from the constraint. 
Afterwards, master is pulled to its initial position in y-
axis and slave follows it back. At this time, the model 
updater has the knowledge of the actual position of the 
wall and if there is no change in the wall position in slave 
environment, model updater and proxy will secure the 
passivity of the system by calculating forces locally in 
the master system. After the 24th second of the test, 
master is again pushed above the wall and proxy does not 
move beyond the 4 m line as there is a pre-knowledge of 
the constraint location within the model. As a result of 
this, the slave does not pass the 4 m line due to 
commands provided by proxy. 

 

 

Figure 4.4. Test results of the model mediation technique: a) 
Tracking performance of the slave device, b) Force outputs of the 

master system to the human operator 

As it can be observed from Figure 4.5, the slave is 
able to follow the commands, in free motion and contact 

condition, that are sent from the master side through the 
proxy in the test with better tracking performance 
compared to the direct teleoperation case. There are 
offsets during the contact situation between the master 
and the proxy positions, however, these are expected 
offsets and proxy starts to follow the master as it was 
explained in the rules of the model mediation technique.  

 

 
Figure 4.5. Position tracking error of the slave device in model-

mediated teleoperation tests (red line), Master device's position (blue 
Line), Slave device's shifted position (green Line) 

V. Comments and Conclusions 

In this work, model mediated teleoperation technique 
is applied to a teleoperation system composed of a 
unlimited-workspace mobile robot as virtual slave device 
and the HIPHAD as haptic master device. The 
performance of the model mediated teleoperation with 
this test setup is compared with the results obtained from 
the direct teleoperation test. Performance parameters to 
compare both techniques are set to be the tracking 
performance and force outputs in the tests. It should be 
noted that only constant time delays are used in the test.  

Direct teleoperation technique results in oscillations in 
slave position after the collisions with the virtual wall. 
During the test, the master device became harder to 
control by the human operator as the device stuck itself 
on the opposite side of the related axis or exerted 
unexpected forces. It is obvious that system generates a 
large force, which cannot be produced as a result of the 
slave interaction. This experimentally proves that a 
constant time delay in direct bilateral teleoperation 
results in unstable behavior of the system. Also, sending 
velocity as command caused the slave to drift away from 
the master position when the slave is blocked by a 
constraint, which is the virtual wall in the slave 
environment.  
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Model mediation technique, however, provides a 
better first contact force values, which is less than 1/100th 
of the one occurred in direct teleoperation. It is also noted 
that, during the next contacts after the initial contact with 
the same constraint, the slave device follows the master 
motion complying with the limitations introduced to 
proxy. The master forces can be modified by tuning the 
proxy dynamics, which can be done by changing kpm and 
kdm parameters. 

As a future work, model mediated teleoperation can be 
extended to apply constraints along the other axes of 
motion to cover all translational and the rotational 
degrees of freedom of the slave device, which is an omni-
directional mobile platform. As a matter of fact, the 
model-mediation method was extended to multi-degree-
of-freedom limited-workspace teleoperation in [5]. The 
main challenge in extending the work presented in this 
paper will be on mapping the information exchange 
between the master and the slave, especially mapping the 
rotational motion.  
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Abstract— On control of bilateral teleoperation sys-
tems, some of the recent works have focused on de-
composing the combined dynamics of master and slave
into two sub–systems, namely, locked and shape sub–
systems. The main contribution of this decomposition
was stated as achieving energetic passivity of the closed–
loop system while simultaneously achieving motion co-
ordination (i.e., slave tracks master).

In this paper, the passive decomposition method is
redesigned for task–space control applications. Specif-
ically, since significant amount of the robotic tasks
are required to be performed in their task–space
(rather than their joint–space), the passive decompo-
sition method which was defined for joint tracking is
modified for achieving end–effector tracking.

Keywords: passivity, teleoperation, task–space

I. Introduction

A bilateral teleoperator system consists of a master robot
manipulated by a human operator and a slave robot con-
nected to the master robot in a remote environment. Teler-
obotic systems are widely used in teleoperator applica-
tions such as robotic surgery, space probe, and operation
in nuclear power plant or hazardous environments [4]. Lee
and Li, in [3], [1], [2], proposed a passive decomposi-
tion approach that achieves passivity of master and slave
robots in a closed-loop teleoperator system. Dynamics of a
2n degree-of-freedom (DOF) nonlinear teleoperator system
consisting of an n-DOF master and an n-DOF slave robots
decomposed into two subsystems, namely, the shape and
the locked systems. The shape system represents coordi-
nation between master and slave systems, while the locked
system describes the behavior of the overall motion of the
whole system. The passive decomposition allows shape and
locked systems to be decoupled from each other in an ener-
getically passive manner to allow safe and stable interaction
between the human operator and the environment.

In this paper, we propose a passive decomposition ap-
proach for task–space control of a 2n-DOF nonlinear tele-
operation system consisting of an n-DOF master and an n-
DOF slave robot manipulators. The proposed passive bi-
lateral controller is based on the exact model knowledge
∗enver@iyte.edu.tr
†To whom all the correspondence should be addressed.
‡kamil.cetin@gediz.edu.tr

of the dynamic models and kinematic models of the tele-
operated manipulators and ensures that the end–effector of
the slave robot tracks the end–effector of the master robot.
The controller also achieves the energetic passivity of the
closed–loop system as demonstrated in [3], [1], [2].

The rest of the paper is organized as follows. In Section
II, dynamic and kinematic models of a teleoperator system
are represented. We decomposed the 2n-DOF nonlinear
teleoperator system into two subsystems (the shape and the
locked systems) in Section III. The control objectives are
formulated for the decomposed systems in Section IV. The
simulation results are given in Section V, and concluding
remarks are given in Section VI.

II. Robot Model

The dynamic model of a teleoperator system consisting
of two n-DOF, revolute joint, direct drive robot manipula-
tors is assumed to have the following form [5]

M1(q1)q̈1 + C1(q1, q̇1)q̇1 = τ1 + F1 (1)
M2(q2)q̈2 + C2(q2, q̇2)q̇2 = τ2 + F2 (2)

where qi(t), q̇i(t), q̈i(t) ∈ Rn denote link positions, ve-
locities, and accelerations, respectively, Mi(qi) ∈ Rn×n

represent positive definite, symmetric inertia matrices,
Ci(qi, q̇i) ∈ Rn×n represent centripetal Coriolis matri-
ces, τi(t) ∈ Rn represent torque input control vectors, and
Fi(t) ∈ Rn represent forces by the user acting on the mas-
ter robot when i = 1 and forces acting on the slave robot
from the environment when i = 2.

Property 1: The inertia matrices can be bounded by the
following inequalities [5]

m1In ≤M1(q1) ≤ m2In (3)
m3In ≤M2(q2) ≤ m4In (4)

wherem1, m2, m3, m4 are positive constants, and In is the
n× n identity matrix.

The kinematic models of the master and slave robots are
given as

x1 = f1 (q1) (5)
x2 = f2 (q2) (6)

where x1(t), x2(t) ∈ Rn denote the task–space posi-
tions of master and slave systems, respectively, and f1,
f2 : Rn → Rn denote the forward kinematics for master

615



TrC-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Izmir, Turkey, June 14-17, 2015

and slave systems, respectively. Differentiating the forward
kinematics in (5) and (6) yield

ẋ1 = J1q̇1 (7)
ẋ2 = J2q̇2 (8)

where J1 (q1) , ∂f1
∂q1
∈ Rn×n and J2 (q2) , ∂f2

∂q2
∈ Rn×n

are the Jacobian matrices. Differentiating the velocity kine-
matics one more time yield

ẍ1 = J̇1q̇1 + J1q̈1 (9)
ẍ2 = J̇2q̇2 + J2q̈2 (10)

from which we can obtain the joint accelerations as follows

q̈1 = J−11 ẍ1 − J−11 J̇1J
−1
1 ẋ1 (11)

q̈2 = J−12 ẍ2 − J−12 J̇2J
−1
2 ẋ2 (12)

when the manipulators motion well away from singular-
ity regions. Substituting (7)-(12) into the dynamic models
(1) and (2), and after straightforward manipulations, task–
space dynamic models can be obtained as follows [5]

M̄1(x1)ẍ1 + C̄1(x1, ẋ1)ẋ1 = τ̄1 + F̄1 (13)
M̄2(x2)ẍ2 + C̄2(x2, ẋ2)ẋ2 = τ̄2 + F̄2 (14)

where

M̄1 , J−T1 M1J
−1
1

C̄1 , −J−T1 M1J
−1
1 J̇1J

−1
1 + J−T1 C1J

−1
1

τ̄1 , J−T1 τ1

F̄1 , J−T1 F1

M̄2 , J−T2 M2J
−1
2

C̄2 , −J−T2 M2J
−1
2 J̇2J

−1
2 + J−T2 C2J

−1
2

τ̄2 , J−T2 τ2

F̄2 , J−T2 F2.

III. Problem Formulation

In order to decompose the 2n-DOF teleoperator system
into two n-DOF subsystems according to two design cri-
teria: 1) overall motion of the closed-loop teleoperator
(locked system); 2) coordination of the master and the slave
configurations (shape system), we define a decomposition
matrix S ∈ R2n×2n as follows

S ,

[ (
In − φ̄

)
J1 φ̄J2

J1 −J2

]
(15)

where φ̄ (x1, x2) ∈ Rn×n is defined as

φ̄ ,
(
M̄−12 M̄1 + In

)−1
. (16)

Inverse of (15) is found as

S−1 =

[
J−11 J−11 φ̄
J−12 J−12

(
φ̄− In

) ] . (17)

We then define a transformation to task–space from joint–
space as follows [

ẋL
ẋE

]
= S

[
q̇1
q̇2

]
(18)

where ẋL and ẋE represent the velocity of the locked sys-
tem and the velocity of the shape system, respectively, in
task–space.

Combined dynamics of (1) and (2) in joint–space can be
written as follows [

M1 0n×n
0n×n M2

] [
q̈1
q̈2

]
+

[
C1 0n×n

0n×n C2

] [
q̇1
q̇2

]
=

[
τ1
τ2

]
+

[
F1

F2

]
(19)

Using the transformation in (18), the combined dynamics
(19) can now be rewritten in task–space as follows[

M̄L 0n×n
0n×n M̄E

] [
ẍL
ẍE

]
+

[
C̄L C̄LE

C̄EL C̄E

] [
ẋL
ẋE

]
=

[
τL
τE

]
+

[
FL

FE

]
(20)

where compatible transforms for Mi, Ci, Fi, τi (i ∈ 1, 2)
are given as[

M̄L 0n×n
0n×n M̄E

]
, S−T

[
M1 0n×n

0n×n M2

]
S−1 (21)

[
C̄L C̄LE

C̄EL C̄E

]

, S−T


[

C1 0n×n
0n×n C2

]
−[

M1 0n×n
0n×n M2

]
S−1Ṡ

S−1 (22)

[
FL

FE

]
, S−T

[
F1

F2

]
(23)[

τL
τE

]
, S−T

[
τ1
τ2

]
(24)

Now, from two robot manipulators (i.e., master and slave
systems) we have two sub–systems (i.e., locked and shape
systems). The dynamics of an n-DOF locked system and
an n-DOF shape system can be separately represented in
task–space as follows

M̄LẍL + C̄LẋL + C̄LE ẋE = τL + FL (25)

M̄E ẍE + C̄E ẋE + C̄ELẋL = τE + FE . (26)
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IV. Control Design

From the shape system dynamics in (26), we design the
shape system controller τE as follows

τE = C̄ELẋL −KvẋE −KpxE − FE (27)

where Kv and Kp ∈ Rn×n are constant, symmetric and
positive definite control gain matrices. Substituting the
shape system controller (27) into the open–loop shape sys-
tem dynamics (26), the closed-loop shape system dynamics
can be obtained as

M̄E ẍE + C̄E ẋE +KvẋE +KpxE = 0n×1 (28)

so the first control objective for the shape system is
achieved in the sense that

xE = x1 − x2 → 0⇔ x1 = x2 (29)

thus perfectly coordinating the master and the slave config-
urations.

In order to make the locked system dynamics in the task–
space tracks a trajectory generated by a combination of hu-
man and environmental forces, the locked system controller
is designed as follows

τL = C̄LE ẋE . (30)

Substituting the locked system controller (30) into the
locked system dynamics in (25) results in

M̄LẍL + C̄LẋL = FL (31)

thus achieving the second control objective.

V. Simulation Results

In this simulation study, to illustrate the performance of
the proposed controller, we utilized two 2-DOF revolute,
planar robot manipulators for master and slave systems with
the following dynamics

M1,2 =

[
p2 + p3 + 2p1s2 p2 + p1s2

p2 + p1s2 p2

]
(32)

C1,2 =

[
p1s2q̇2 p1s2(q̇1 + q̇2)
−p1s2q̇1 0

]
(33)

where M1,2(q) represent the inertia matrix, C1,2(q, q̇) rep-
resents the centripetal–Coriolis matrix, and the model pa-
rameter values were selected as p1 = 0.36, p2 = 0.43,
p3 = 0.93, p4 = 1 and p5 = 1. The auxiliary definitions si,
ci, si,j and ci,j represent sin(qi), cos(qi), sin(qi + qj) and
cos(qi+qj), respectively, for i, j ∈ {1, 2}. The link lengths
were selected as l1 = l2 = 0.6[m]. The masses of the links
1 and 2 were selected asm1 = 3.6[kg] andm2 = 2[kg], re-
spectively. The center of mass of each link was assumed to

be at the midpoint of each link. The human forces affecting
the master robot is represented as

F1(t) =

[
−0.01 sin(0.1t)− 0.01 cos(0.1t)
−0.01 cos(0.1t) + 0.01 sin(0.1t)

]
(34)

and the environmental forces affecting the slave robot is
represented as

F2(t) =

[
0.1 sin(0.001t)
0.1 cos(0.001t).

]
(35)

The simulation study is performed with a 1m sec sam-
pling rate. The control gains were chosen as Kv = 5I2
and Kp = 7I2. The master and slave robots were initial-
ized to be at rest at the following link positions q1(0) =
[1.5rad; 2.5rad], q2(0) = [1.0rad; 2.0rad], respectively.

The results of the numerical simulation are presented in
the following figures. Figure 1 presents the end–effector
position of the slave robot tracks the end–effector of the
master robot. The control input torques applied on master
and slave robots are presented in Figure 2. From Figure
1, it is clear that the control objective is achieved perfect
coordination between the master and slave robots.
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Fig. 1. End–effector tracking of master and slave robots.

VI. Conclusion

In this paper, we proposed a passive decomposition ap-
proach for task–space control of a 2n-DOF teleoperator
system consisting two n-DOF master and slave robots. The
2n-DOF teleoperator system was decomposed into two n-
DOF passive locked and shape robot systems interacting
with a human operator and environmental forces. Current
research is underway to experimentally verify the proposed
controllers.
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Fig. 2. Control input torques for master and slave robots.
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Abstract— In this paper, a study on selecting the 
mapping method for information exchange in unlimited-
workspace teleoperation is presented. In spite the fact 
that in most of the bilateral teleoperation systems, the 
master system sends motion demands and receives 
interaction force from the slave system, the information 
to be exchanged through the communication line between 
master and slave is selected to be force in both directions 
in this study. This approach is expected to ease the 
navigation of the user when a limited-workspace master 
system is used to control an unlimited-workspace slave 
system. As the unlimited-workspace slave system, a 
virtual flying scalpel is used and human skin is modeled 
to represent the environment around the slave system. 
Two methods of constructing force information, or in 
other words, information mapping between the two 
systems, are developed and evaluated via user studies. 
However, one of them comes out to provide acceptable 
results in the selected unlimited-workspace teleoperation 
task. Experimental results for the method that provides 
acceptable results are presented. 

Keywords: unlimited-workspace teleoperation, workspace mapping, 
bilateral teleoperation. 

I. Introduction1 
Teleoperation systems allow the human operators to 

execute tasks in remote or hazardous environments, such 
as space, underwater, nuclear plants, medicine and 
military applications. Having a crucial role in robotics, 
many scientific studies dealing with the teleoperation 
have been done in the last decades [1, 2]. 

In bilateral teleoperation, the master and the slave 
systems are coupled with a communication line in which 
information flows in both directions (from master to 
slave and slave to master). Bilateral teleoperation systems 
can be grouped into two regarding their limitations of the 
workspace, as unlimited- and limited-workspace 
teleoperation.  In general, the operator manipulates the 
slave robot from a distant location. Therefore, the success 
of operation depends on the information supplied by in 
between the master and slave systems using the 
communication line [3, 4].  

                                                           
* mehmetkarabulut@iyte.edu.tr 
† candede@iyte.edu.tr  
‡ baristaner@iyte.edu.tr 

In unlimited-workspace teleoperation, the main 
problem in information exchange is on mapping a 
limited-workspace master system to an unlimited-
workspace slave system motion. Mapping methods are 
generally chosen with respect to the workspace limits. 
The selection criteria for the mapping methods are 
studied by Lee et al. [5], Elhaji et al. [6], Farkhatdinov 
and Ryu [7]. The mapping methods for bilateral 
teleoperation systems having limited-workspace slave 
robots have already been well-studied in the literature [8, 
9]. However, the workspace of slave and master device is 
limited by the smaller of the two. A solution can be 
derived by scaling up or down the workspace that causes 
drop in the accuracy or limits teleoperation system 
workspace [10, 11]. Therefore, compared to the limited-
workspace teleoperation systems, unlimited-workspace 
teleoperation systems have workspace mapping problem 
[5] due to kinematic diversity of two sub-system. A 
proposed method to overcome for the stated problem 
above for unlimited-workspace teleoperation systems is 
the position-velocity mapping [5-7, 9, 10]. Position-
velocity mapping is only limited by the slave device's 
workspace, which is theoretically infinite. On the other 
hand, this type of control is inadequate in terms of 
positional accuracy [9]. In order to provide a solution to 
this problem, a control method for the bilateral 
teleoperation of a mobile robot that combines position-
position and position-speed was presented by 
Farkhatdinov and Ryu [7]. A haptic teleoperation control 
algorithm based on kinetic scrolling-based position 
mapping for unmanned aerial vehicles was presented in 
[12]. Kinetic scrolling, which is adapted to this control 
algorithm, is used in all modern smart phones, where the 
user can interact with the kinetic scrolling in a natural 
and intuitive manner.  

In order to configure an unlimited-workspace 
teleoperation system, usually a virtual interaction force 
computed on the basis of obstacles surrounding the 
mobile vehicle is used in to increase the user’s perception 
of the mobile robot’s workspace [13]. Only in this way, 
this type of a system can be called unlimited-workspace 
bilateral teleoperation system. In the case where a 
mapping scheme is selected based on motion capabilities, 
such as position-velocity, the conventional  mapping 
strategies fail to reflect the forces in a suitable way, 
which are acquired from the slave, to the human operator 
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through the master system. The novelty of this study is 
that we are attempting to formulate a new way of 
mapping for unlimited-workspace bilateral teleoperation 
systems. 

In this paper, after giving a review of the main 
concepts and definitions about unlimited-workspace 
bilateral teleoperation system, a comparative study on 
two techniques formulated for mapping the information 
exchange between the master and the slave systems in 
unlimited-workspace bilateral teleoperation are 
presented. The developed methods are examined by 
designing a benchmark test scenario. Novint Falcon is 
used as the master device and the virtually constructed 
flying scalpel is selected as the slave object. An 
interaction with a an object that has relatively less 
mechanical impedance (e.g. soft tissue) is modeled for 
the test scenario. In order to evaluate the methods, the 
performance of operator in path tracking and task 
completion time are measured in the tests. Finally, the 
test results in terms of statistical evaluations are 
presented. As a result of this study, it is shown that one of 
the proposed methods overcome the master workspace 
limitations and increase the performance of the user in 
teleoperation task by selecting mapping parameters 
carefully. 

II. Unlimited-Workspace Teleoperation 
If a robot's workspace is relatively very large with 

respect to the workspace of the master system's 
workspace or if it is practically without any bounds, this 
system can be defined as the unlimited-workspace 
teleoperation. Unlimited-workspace teleoperation is 
widely used for controlling mobile vehicles, underwater 
remotely operated vehicles (ROVs) and unmanned aerial 
vehicles (UAVs). However, in our study we selected the 
flying scalpel as a slave system which also has an 
unlimited-workspace when it is not attached to a robot 
arm. 

Unlimited teleoperation system can be divided into 
two main categories as unilateral and bilateral. 
A. Unilateral teleoperation 

In unilateral teleoperation, the slave system is driven 
by the operator’s demands such as position, velocity, or 
force which is acquired by the master system is shown in 
Fig. 1. However, information flows only in one direction 
through the communication line. In this type of 
teleoperation, there is not a feedback from the slave to 
inform operator about the slave environment[3]. 

 
Fig. 1. Unilateral teleoperation (no force feedback is available from 

the slave unit) 

B. Bilateral teleoperation 
In bilateral teleoperation, the information flows in two 

directions, not only from the master to the slave system 
but also from the slave to the master system. In this kind 
of a setting, the slave robot is driven by the operator’s 
commands and the necessary feedback such as visual, 
force, auditory feedback(s) are sent from the slave to the 
master system in order to inform operator about the slave 
environment [8]. This helps the operator to increase his 
feeling of being present in the slave environment. A 
common case in bilateral teleoperation is that motion 
demand is sent to the slave and force feedback is received 
from the slave. This type is presented in Fig. 2. 

 
Fig. 2. Bilateral teleoperation (force-feedback signal is available 

from the slave to the master control unit) 

III. Selection of the Information Exchange Method 
In this section, two methods are presented in 

generation of motion commands that are sent to slave 
sub-system and force feedback that is applied to the 
operator. Both methods are devised to ease the use of the 
teleoperation system by the human operator and enhance 
the teleoperation systems overall precision. In both 
methods, the motion of captured from the master system 
is mapped to the force demand to be sent to the slave 
system in order to control the slave object in its 
unlimited-workspace. The information between master 
and slave is delivered through the communication line. 
The block diagram in Fig. 3, presents the information 
flow in this teleoperation system setting. 

 
Fig. 3. Information flow scheme for the designed bilateral 

teleoperation system 
 
In Fig. 3, Fs is the force constructed in the master 

system to be sent as a demand to the slave system. Fe is 
the interaction forces measured at the slave system’s 
environment. Fm is the force applied to the user through 
the haptic master system. The calculation of the above 
information differs in each method presented in the next 
sub-sections. 

 
A. Position-force methodology 

In this method, a virtual spring is introduced to the 
system in order to calculate a force demand to be sent to 
the slave system. The method has an analogy with the gas 
pedals in automobiles. For example, gas pedal’s position 
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is mapped to the torque to be supplied to the driving shaft 
through regulating the fuel and air supply to the engine. 
Therefore, the driver controls the acceleration of the car 
by changing the position of the gas pedal.  

In addition, the gas pedal returns to its initial position 
when it is not pressed by the driver. Similarly, the virtual 
spring used in this method brings the haptic master 
system’s end-efector to its initial position when the user 
is not applying any forces on its handle.  

The aim of using the virtual spring force which is 
applied to the master is to direct the operator to the 
determined mid-point of Falcon workspace.  

Fs, is the restoring force produced from the 
displacement of the virtual spring by the human operator 
input. The virtually constructed force, Fs, is sent to the 
slave system as demand. The calculation of the Fs force 
along each direction of motion with respect to the 
coordinate frame ℱ{O; �⃗� 𝑖; i = 1,2,3} is provided in Eq. 1.  

 
𝐹 𝑠

𝑖 = 𝑘 ∙ 𝑝𝑚
𝑖 ∙ �⃗� 𝑖;     𝑖 = 1, 2, 3                     (1) 

 
In Eq. 1, pm

i  is the position of the master handle with 
respect to the initial position along the �⃗� 𝑖 axis, and k is 
the virtual linear spring constant along every direction of 
motion. Fm

i  is the force applied through the master 
system to the human operator along the �⃗� 𝑖 axis. This 
force is calculated by summing the transmitted slave 
environmental forces, Fe, and restoring force as shown in 
Eq. 2. 

𝐹𝑚
𝑖 = 𝐹𝑠

𝑖 + 𝐹𝑒
𝑖                                     (2) 

 
The restoring force sent to the slave is used as force 

command in its equation of motion as presented in Eq. 3. 
 

𝐹𝑠
𝑖 = 𝑚𝑠𝑎𝑠

𝑖 + 𝐵𝑣𝑠
𝑖 + 𝐹𝑒

𝑖  ;    𝑖 = 1,2,3        (3) 
We introduce the viscous friction constant, B, for the 

system to limit slave object motion in free space. 
Otherwise, even though the master handle is at the initial 
position, the slave object continues its motion under the 
given force by user. as is the acceleration of slave where 
the master position is mapped. vs is the velocity of the 
slave object. ms is the mass of slave object, which is 
defined as a scalpel. From the given equations, the slave 
acceleration can be derived as follows: 

 

𝑎𝑠
𝑖 =

𝐹𝑠
𝑖−𝐵𝑣𝑠−𝐹𝑒

𝑖

𝑚𝑠
;       𝑖 = 1, 2, 3                  (4) 

 
Finally, the master position is mapped to the slave 

system’s acceleration by creating virtual spring in master 
system and transmitting the information from the master 
to the slave in terms of forces. As a result of this, the 
slave object could be driven in unlimited workspace, 
though the master system has a limited workspace.  

 
 

B. Velocity-force methodology 
In this method, a virtual damper is introduced in 

master system, so that the information can be sent as a 
force demand to the slave system. In this case, Fs, is the 
force information to be sent to the slave as the demand. 
This force calculation is defined in Eq. 5. 

 
𝐹𝑠

𝑖 = 𝑐𝑣𝑚
𝑖 ;     𝑖 = 1, 2, 3                            (5) 

 
In Eq. 5, vm is the relative velocity of the master 

handle, and c is the damping constant. After sending 
force demand to the slave system, this force information 
is used in the dynamic equation of motion of the slave as 
it was presented in Eq. 3 and the respective acceleration 
of the slave is calculated by using Eq. 4.  

As a result, the velocity of the master system is 
mapped to the acceleration of slave by means of creating 
virtual damping in the master system. This methodology 
allows us to deliver the information to the slave system as 
a damping force through the communication line. 

 
C. The contact model 

The spring-damper model is used to simulate the 
interaction forces between two virtual bodies, which are 
placed at the slave system’s environment. In Fig. 4, 
spring-damper representation of the slave system and the 
position of scalpel body, xd, relative to the contact surface 
of human skin are shown. There is no interaction force 
applied on master when xd > 0. An interaction force is 
generated by spring-damper equation depending on the 
position and the velocity of the scalpel when xd <0. 

 
Fig. 4. Spring-damper contact model 

It should be noted that the modeled skin is assumed to 
be on the �⃗� 2 − �⃗� 3 plane. Therefore, interaction force at 
the slave’s environment along the normal of the surface, 
�⃗� 1 axis, Fe, is calculated as presented in Eq. 6. 

 
𝐹𝑒

1 = 𝑚𝑠�̈�𝑑
1 + 𝑐𝑒�̇�𝑑

1 + 𝑘𝑒𝑥𝑑
1               (6) 

 
In Eq. 6, ke is the spring constant and ce is the damping 

constant. 
 

D. Viscous resistance 
When the object is moving through a fluid at relatively 

slow speeds, the equation of viscous resistance is applied 
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in opposite direction of movement. Similarly, during 
cutting operation in surgery, the assumption made in this 
work is that the surgeon feels a low resistance (drag) 
force stemming from the interaction between scalpel and 
the human skin. This force is approximately proportional 
to velocity, but opposite in the direction of motion. The 
equation of the viscous resistance force calculation along 
the �⃗� 2 and �⃗� 3 axis is given in Eq. 7. 

 
𝐹𝑒

𝑖 = 𝑏vd
i  ;       𝑖 = 2, 3                  (7) 

 
In Eq. 7, 𝐹𝑒

𝑖 is the viscous resistance force at the 
slave’s environment along the �⃗� 2 and the �⃗� 3 axis. b is a 
viscous friction constant, which depends on the human 
skin characteristics. 𝑣𝑑

𝑖  is the velocity of the slave object 
along the �⃗� 𝑖 axis. 

IV. Experimental Tests 
The motion demand from the master device (Novint 

Falcon) is acquired along the �⃗� 1, �⃗� 2 and �⃗� 3 axes as 
shown in.  
A. Experimental test setup 

Teleoperation systems mentioned in this work are 
tested in a semi-experimental test setup, shown in Fig. 6. 
The test setup is composed of a haptic master device and 
a virtual slave system that is modeled and visualized in 
Matlab Simulink. The master device used in the tests are 
Novint Falcon, which is a 3 degrees-of-freedom haptic 
device represented with 1 in Fig. 5. 

The virtual slave system consists of a scalpel, which 
has an unlimited-workspace, and a relatively low 
impedance object (e.g. human skin), which is defined as a 
virtual wall. The virtual scalpel and the virtual object's 
surface to be interacted with are indicated in Fig. 5 with 2 
and 3 respectively. The object to be interacted with is 
modeled based on a linear mass spring damper model in 
Matlab Simulink. It should be noted that the scalpel is not 
connected to a robot arm but it is moving freely without 
bounds in its virtual environment. 

 

 
Fig.  5. Experimental setup composed of a haptic master device and a 
virtual slave system 

Mapping strategies tested by taking force commands 
from the user through Novint Falcon. Then the 
displacements and velocities of the master device along 
�⃗� 1, �⃗� 2 and �⃗� 3 axes (Fig. 6) are used in the mapping 
procedure. 

 
Fig. 6.  Novint Falcon Haptic Device 

The test setup’s sampling rate is set to 500 Hz. The 
task is designed so that the operator tracks three times the 
path indicated with the red line on the skin surface in Fig. 
7. The scalpel is indicated with (1) in Fig. 7 and the skin 
to be interacted with is indicated with (2). xd is the 
distance between bodies along the  �⃗� 1 axis. 

 

 
Fig. 7. Virtual reality representation of the slave system 

The user is exposed to the forces applied through the 
master system along the 3 axes as mentioned in the 
methodology section. The normal force is the summation 
of the restoring force and the contact force along the u⃗ 1 
axis. While the operator moves inside the human skin, 
the viscous resistance force as well as the restoring force 
is applied along the �⃗� 2, and �⃗� 3 axes to simulate cutting 
process. The magnitudes of generated forces by the 
master system in N are shown in Fig. 8 in which the 
contact moment is indicated with the dashed line. 
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Fig. 8.  Forces applied to the user along each axis by the haptic device 

B. Experimental test results 
The operator carries out the task using the velocity-

force information exchange technique. The task is carried 
out by 10 different operators. One of the operator’s test 
results is shown in Fig. 9. The route to be followed is 
shown in blue colored solid line and the recording from 
user’s motion tracking is shown in red colored solid line. 
During the task, the user must complete 3 rounds around 
the assigned zone. The aim of this task is not to go out of 
assigned red zone shown in Fig. 7 while the scalpel is 
inside of the human skin. In order to make a statistical 
assessment, the user’s path tracking performance as well 
as the task completion time is recorded after the contact 
between the scalpel and the human skin is achieved. 

The tests are performed 10 times for velocity-force 
method by assigning 0 and 2 values for the viscous 
friction constant B in free motion. When viscous friction 
constant B is selected to be 0, the user is able to control 
the slave object without a workspace limitation since 
there is no opposite force to the motion. On the other 
hand, when the viscous friction constant B is selected to 
be larger than 0, the resistance force works against to the 
motion of the slave object. Therefore, the slave 
workspace is partially limited. However, the control of 
the slave’s motion becomes more convenient for the user.  
In our case, the optimal value is found to be 2 
considering the ease of use and the slave workspace 
limitation. 

 

 
Fig. 9. The test sample recording for velocity-force method that shows 
the assigned route to be followed and the user performance (a) B=0; (b) 

B=2 
 
C. Evaluation of the test results 

For each node along the user’s tracked line, the 
distance to the assigned route is named as d and this is 
shown in Fig. 9 (a). The calculation method for d is 
shown in Fig. 10. From each node, the distance to the 
lines is calculated. 

 
Fig. 10. Point-line distance 

In Fig. 9, the line is specified by selected two points 
x1=(x1, y1) and x2=(x2, y2). Then, the vector perpendicular 
to the line is given by: 

 
𝒗 = [

𝑦2 − 𝑦1

−(𝑥2 − 𝑥1)
]                     (8) 
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Let r be a vector from the point x0=(x0, y0) to the first 
point on the line: 

 
𝒓 = [

𝑥1 − 𝑥0

𝑦1 − 𝑦0
]                         (9) 

 
The distance d from (x0, y0) to the line again given by 

projecting r onto v is calculated in Eq. 10. 
 
𝑑 = |𝒗. 𝒓| =

|(𝑥2−𝑥1)(𝑦1−𝑦0)−(𝑥1−𝑥0)(𝑦2−𝑦1)|

√(𝑥2−𝑥1)2+(𝑦2−𝑦1)2
   (10) 

 
This calculation is repeated for the four lines that 

constitute the path. The smallest d is selected to be the 
offset from the middle of the red zone line at that point. 

As a restriction, the operator must remain within the 
red zone on the surface during the operation. When the 
operator goes out of the red zone, then the error is 
calculated by counting the pikes which are higher than 
0.03 m. The upper limit is shown with red dashed line 
and the top of pikes higher than dashed line are marked 
with the red dots as seen in Fig. 11. 

 

 
Fig. 11.  The operator’s error calculation 

D. Statistical assessment 
Test results which have been recorded during the 

operations are tabulated in TABLE 1 and Table 2. The 
tests are performed 10 times by using different value for 
the viscous friction constant, B. As a reminder, d is the 
distance between desired path and the operator’s path. 
During the teleoperation task, scalpel must be controlled 
in a desired depth inside the human skin. To do so, the 
distance between the tip point of the scalpel and the 
desired depth inside the human skin is defined as x. For 
each trial, mean value and the standard deviation of 
distance d and x are given as well as error and the task 
competition time. Comparative assessment is done after 
inspecting the collected data. 

 

 
TABLE 1. Experiment results for velocity-force 

method (B=0) 
 

 
TABLE 2. Experiment results for velocity-force 

method (B=2) 
 

The overall averages of all the recorded test data are 
tabulated in TABLE 3. The standard deviation on the 
average of d and x distances are relatively high. The 
teleoperation system is examined by different users with 
various levels of hand-eye coordination performance and 
this is why there is a relatively large value for standard 
deviation. It is observed that the user error is reduced by 
increasing the viscous friction constant, B. In addition, 
the magnitude of distances d and x are decreased when 
the viscous friction constant B is selected as 2. The task 
completion time is also decreased relatively. In 
conclusion, a more convenient usage condition is 
provided to the operator by introducing an optimal the 
viscous friction for the motion of the slave system. 

 
TABLE 3. Overall averages of the results for velocity-force 

method 

V. Conclusion 
In this paper, an unlimited-workspace teleoperation 

system is considered. The information exchange between 
the master and the slave is selected to be force in both 
directions. This is done to accommodate the control of an 

mean d (mm) mean x (mm) std d (mm) std x (mm) time (sec) error

1 9.8 22.4 6.8 17.5 57.5 1

2 16.6 32.2 12.1 20.5 51.2 4

3 13.5 23.4 9.2 16.8 42.6 5

4 18 19.7 1.4 19.3 44.8 7

5 11.5 14.7 8.3 15.1 29.4 3

6 13.3 14.4 10.3 21.1 34.9 3

7 11.1 14.7 9 16.1 36.6 2

8 14.2 21.3 9.1 21.5 34.5 5

9 13.5 19.4 12.2 16.4 36.5 6

10 13.2 11.6 19.3 19 38.1 8

Avg. 13.47 19.38 9.77 18.33 40.61 4.4

 velocity-force method (B=0)
Trials

mean d (mm) mean x (mm) std d (mm) std x (mm) time (sec) error

1 9.6 6.1 7.8 10.3 48.8 1

2 12 9.1 9 12.6 41.2 3

3 8.2 17.5 6.6 11.4 34.5 2

4 12.1 11.1 8.2 11.5 39.3 2

5 14 8.5 9.1 10.1 35.9 1

6 10.9 9.7 8.2 9.6 38.5 2

7 13.2 12.5 9.8 9.1 39.5 2

8 14.2 11.3 9.3 12.5 35.4 3

9 11.7 6.7 10.1 10.4 40.6 1

10 8.7 13.3 6.7 8.3 33.5 3

Avg. 11.46 10.58 8.48 10.58 38.72 2

Trials
velocity-force method (B=2)

B=0 B=2

mean d (mm) 13.47 11.46

mean x (mm) 19.38 10.58

std d (mm) 9.77 8.48

std x (mm) 18.33 10.58

time (sec) 40.61 38.72

error 4.4 2

velocity-foce method
Overall Avg.
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unlimited-workspace slave with a limited-workspace 
master. In order to construct force information on the 
master side to send to the slave system, two methods are 
developed and examined. Among these, the position to 
force method did not produce acceptable results since the 
operators during the test were not able finish the tests. 
Using the velocity to force methodology, the tests were 
able to be carried out by the operators with success. 
However, in order to ease the control of the user a 
viscous friction effect is added for the slave system’s 
equation of motion. The addition of this effect provided 
better performance results as it can be observed from the 
statistical test results. 

In teleoperation systems, one of the main areas of 
study is the stability of the systems under communication 
time delays. As a future work of this study, our aim is to 
investigate the performance of this information exchange 
methodology in time delayed teleoperation systems and 
develop necessary algorithms to guarantee a stable 
operation. 
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Özet—Teleoperasyon sistemleri insanların 
erişemediği noktalarda ya da insan güvenliğinin 
olmadığı ortam hakkında bilgi edinilmesi ve gereken 
verilerin toplanması için kullanılmaktadır. Robotların 
gerçek davranışlarının elde edilmesi amacıyla ilk olarak 
sanal ortamda benzetimi, gerçek robotlar ile yapılan 
çalışmalar esnasında oluşabilecek hasarların 
belirlenmesi ve algoritma geliştirme aşamalarında fark 
edilip önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Sanal ve 
gerçek zamanlı robotun tele operasyonu, bu çalışmanın 
hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada sanal 
robot hareketlerinin kullanıcıya görsel geri besleme 
olarak sağlanması için görsel bir arayüz tasarlanmıştır. 
Tasarlanan bu görsel arayüz, içerisinde sanal robotun 
katı modelinin konumlandığı sanal bir ortamı 
göstermektedir. Sanal ve gerçek robotun dinamik 
denklemleri elde edilmiş, robotların kontrolünde PID ve 
ileri beslemeli hesaplanmış tork kontrol yöntemi 
kullanılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Teleoperasyon, Hesaplanmış Tork, Sanal Robot, 
Gerçek Zamanlı Robot1 

 
Abstract—Teleoperation systems are used by 

information available and to collect the necessary data 
about the point where people are unable or the absence 
of human security. Obtaining the actual behavior of the 
robot is important first simulation in a virtual 
environment, the identification of damage that may occur 
during the actual work done by robots and whether the 
difference in algorithm development for the prevention. 
Teleoperation of virtual and real-time robots constitutes 
one of the study's objectives. In this study, a visual 
interface is designed visually to transfer user virtual 
robot movements with feedback. The designed this visual 
interface shows a virtual environment in which 
positioning of the solid model of the virtual robot. In this 
study, the virtual and real robot dynamic equations have 
been obtained and used PID control and the calculated 
feed-forward torque control method in control of the 
robot. 

Keywords: Teleoperation, Feedforward Calculated Torque, Virtual 
Robot, Realtime Robot 
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I. Giriş 
    Teleoperasyon, insanları bilinmeyen ortamlardaki 
görevlere hazırlama ve geliştirme olanağı sağlayan bir 
robot teknolojisidir[1]. Robotik alanında teleoperasyon 
çalışmaları yüzyıla yakın dayansada son on yılda aktif bir 
şekilde araştırılmaktadır[2-4]. Sanal gerçeklik, bilgisayar 
yardımıyla oluşturulan bir benzetim ortamında doğal 
etkileşimlerin elde edildiği dinamik bir kombinasyon 
teknolojisi olarak tanımlanmaktadır. Sanal gerçeklik, üç 
boyutlu ortamda oluşturulan gerçek dışı bir uzayda 
dolaşma ve yürüme olanaklarını sunmaktadır [5]. Bu ise 
tasarlanan sistemleri kavrama ve algılama gücümüzü 
önemli ölçüde arttırmaktadır. Sanal gerçeklik, bir 
teknolojiden ziyade bir tecrübe olarak, siber-uzaydaki 
görüntülerle karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim şeklidir. 
Örneğin eğlence, savunma sanayi, medikal alandaki 
karmaşık bilimsel deneylere, mühendislik 
problemlerinde, eğitim ve öğretim alanları v.b. çok geniş 
bir sahada pek çok uygulama alanı bulmaktadır[6-12]. 
 Teleoperasyon çalışmalarının bazı uygulamalarında 
haptik cihazlar kullanılarak uzaktan kontrolü 
yapılmaktadır. Bu tip uygulamalarda uzaktan ameliyat 
uygulamalarında, endüstriyel robotların ve havacılık 
mühendisliğinde hava araçlarının uzaktan kontrolünde 
kullanılmaktadır. Uzaktan robot kontrolü literatürde 
efendi-köle uygulamaları olarak isimlendirilmektedir [2].  
 Bu çalışmalarda haptik aygıtların kullanılmasının 
amacı, kullanıcıların simule edilen veya uzaktan kontrol 
edilen ortamlar yardımıyla deneyimlerini artırmalarını 
sağlamaktır. Uzaktan kontrolü başarıyla 
gerçekleştirebilmek için kullanıcının tüm bilgileri hazır 
bulundurması ve hatasız uygulaması gerekmektedir.  
Literatürde çeşitli bu konuda çeşitli çalışmalar mevcuttur 
[13-22]. 
    Teleoperasyon belirli bir uzaklıktan robot ya da başka 
bir cihazın manipülasyonu ve kontrol işlemi olarak da 
tanımlanmaktadır. Giriş için kullanılan cihaz, ana aygıt 
veya ana kontrolör olarak adlandırılır. Köle (slave) robot 
veya cihaz olarak bilinen aygıt belirli bir görevi 
gerçekleştirmek için efendi (master) cihaz ile kontrol 
edilmektedir. Köle robotlar birden fazla sayıda efendi 
robota hizmet edebilir. Geçmişte klavye girişleri ve oyun 
çubukları (joysticks) tele-robot işlemlerinde 
kullanılmıştır. Fakat son birkaç yıl içinde efendi 
cihazların kullanım amacı ve teknik özelliklerine göre 
çeşitleri artmıştır. Bu çalışmada Phantom Omni [23] 
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haptik robot kullanılmıştır. PHANTOM Omni 
elektromekanik haptik cihaz birçok uygulama alanında 
kullanılmaktadır. Örneğin rehabilitasyon, tele-robotik, 
teleoperasyon, eğlence vb. uygulamalarda sıklıkla 
kullanılmaktadır [24-27].  
    Bu çalışmanın katkısı altı serbestlik dereceli  dokunsal 
cihaz ile ileride yapılacak kuvvet geribildirimi ve 
kontrolü uygulamasını geliştirmek için matematiksel 
modeller oluşturmaktır. Çalışmamızda yüksek 
performans alabilmek amacıyla haptik cihaz için teorik 
ve deneysel modeller geliştirildi. Bu kapsamda cihazın 
yeniden dinamik modellemeleri gerçekleştirildi. 
Çalışmadaki parametre değerleri  haptik cihaza aittir.  Bu 
doğrultuda sanal ve gerçek zamanlı robotun 
teleoperasyon ile uygulamaların yapılması, bu çalışmanın 
hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Sanal robotun CAD 
modeli katı modelleme paket programında oluşturulmuş 
ve sanal ortam oluşturmak için Matlab paket 
programında bulunan sanal gerçeklik araç kutusu (VR) 
kullanılmıştır.  
    Bu programda sanal robot hareketlerinin kullanıcıya 
görsel geri besleme olarak sağlanması için bir görsel 
arayüz tasarlanmıştır.  Sanal ve gerçek robotun dinamik 
denklemleri elde edilmiş, robotların kontrolünde PID ve 
ileri beslemeli hesaplanmış tork kontrol yöntemi 
kullanılmıştır. Sonuç olarak hedeflenen sanal ortam 
oluşturulmuş ve teleoperasyon ile tek yönlü hareket 
kontrolü gerçekleştirilmiş, benzetim ve gerçek ortamda 
uygulanmış, sonuçları irdelenmiştir. 
 
II. Robotların teknik özellikleri 
 
     Phantom Omni haptik robot kullanılmıştır. Phantom 
arayüzlü cihazın küçük boyutu, nisbeten düşük maliyeti 
ve dokunsal bilginin basitleştirilerek sunulması 
yenilikleri tercih edilmesinin sebeplerindendir.  
Üç küçük motorla kalem üzerine basınç uygulayarak 
kullanıcıya kuvvet geribildirimi sağlanır. Yani kullanıcı 
sanal bir balonun elastikliğini ya da tuğla duvarın 
sertliğini hissedebilir. Ayrıca kullanıcı doku, sıcaklık ve 
ağırlık hissedebilir. Kalemle herhangi bir nesneyi gerçeğe 
yakın yani birebir benzeri isteğe bağlı özelleştirebilir.  
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sistemimiz 6 döner 
ekleme sahiptir fakat ilk 3 eklem aktif, 3 bilek eklemi ise 
pasiftir yani motorla tahrik edilmemektedir. Genellikle 
sistem 3 serbestlik dereceli kabul edilir fakat sistemde 6 
adet kodlayıcı  (encoder) vardır. 

 
Şekil 1: Phantom Omni robotun şekli 

 
Sanal robot 6 serbestlik dereceli endüstriyel bir robottur. 
Robotun uzuv boyutları standart endüstriyel robotların 
fabrika üretim boyutlarına göre çizilmiştir. 6 adet döner 
ekleme sahiptir. 

III. Sistemin Dinamik Denklemleri 
 Sistemin dinamik denklemlerinin elde edilmesinde 
Lagrange-Euler yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak bu 
çalışmada haptik robotun parametreleri belirlenmiş ve 
sistemin hareket denklemleri elde edilmiştir. Haptik 
cihazın dinamik denklemleri aşağıda verilmiştir. Sistemin 
ilk üç ekseninin denklemleri kullanılarak robotun 
benzetimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile sistemin 
tanımlanması ve bilgi edinilmesini sağlanmıştır.   Haptik 
robotun kinetik enerjisi genel koordinatlara göre 
aşağıdaki eşitlikten faydalanılarak elde edilmiştir. 
 

      

2 2 2. . . . .
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Sistemin kayıp enerjisi aşağıdaki denklem yardımıyla 
elde edilmiştir. 
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Genel olarak Lagrange-Euler denklemi aşağıdaki 
formülle elde edilmiştir. 
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d L L D Q
dt q q q


   

    
   

  1,.....i n                 
(3) 

Tüm çevresel genelleştirilmiş kuvvetler jF   tarafından 

uygulanan kuvvetleridir. fQ  ise sisteme etki eden 
Coulumb ve viskoz sürtünme kuvvetlerinin içeren 
matristir. i  Genelleştirilmiş kuvvetler dışında yörünge 
takibi için gerekli motor torkunu ifade etmektedir.  
 

  ,
.. . . .

M C N Q      
       

                                      
(4) 
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Sistemin Coriolis matrisi ,
. .

C   
   
      

, ifadesi Coriolis 

ve merkezkaç kuvvetlerini göstermektedir. Ayrıca 
sistemin genelleştirilmiş kuvvetleri vektör formunda 
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. ( )M   ise 3*3’lük 
pozitif tanımlı simetrik bir matris olup aynı zamanda 
sistemin atalet matrislerini de içermektedir. Matrisin 
sabitlerini m, L, J  temsil etmekte sistemin  değişkenleri 
yalnızca  ’ dır. Sistemin Coriolis matrisi,  Coriolis ve 
merkezkaç kuvvetlerini göstermektedir. Burada ( )N  ise 
3*3’lük bir matris olup ağırlık kuvvetlerinden oluşur  ve 
matrisin değişkenleri yalnızca  ’ dır. Ff  6 parametreli 
vektörü ifade eder. 
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6 serbestlik dereceli sanal robotun parametreleri 
belirlenmiş ve hareket denklemleri elde edilmiştir. Aynı 
şekilde bu robot içinde elde edilen denklemler vasıtasıyla 
sanal robotun benzetimi gerçekleştirilmiştir. Sanal 
robotun dinamik denklemleri aşağıda gösterilmiştir. 
 

  ,
.. . . .

M C N u Q     
       

                                 
(9) 

 
( )M   ise 3*3’lük pozitif tanımlı simetrik bir matris olup 

aynı zamanda sistemin atalet matrislerini de içermektedir. 
Matrisin sabitlerini m, L, J  temsil etmekte sistemin  
değişkenleri yalnızca  ’ dır. Sistemin Coriolis matrisi,  
Corriolis ve merkezkaç kuvvetlerini göstermektedir. 
Burada ( )N  ise 3*3’lük bir matris olup ağırlık 
kuvvetlerinden oluşur  ve matrisin değişkenleri yalnızca 
 ’ dır. Yukarıdaki denklemde u her bir uzuv için gerekli 
torku, Q ise sürtünme kuvvetlerini temsil etmektedir. 
 

Semboller Tanım 
mi Robotun her bir 

uzuvunun kütlesi 
li Her bir uzuvun boyu 
θi Her bir uzuvun açısı 
Ji Her bir uzuvun atalet 

momenti 

Tablo 1 Genel olarak efendi ve köle robotların model parametreleri 

IV. Sanal ortamın ve Köle robotun oluşturulması 
 Köle robotun fiziksel parametreleri elde edilmiştir. 
Köle robotun CAD modeli bir katı modelleme 
programında çizilmiş ve  (3D) üç boyutlu model haline 
getirilmiştir. Köle robot Matlab paket programına 
aktarılmıştır. VR Sink bloğu sistemin 3 boyutlu görselini 
sağlamak için kullanılmıştır. Sanal robot için bu 
programda görsel arayüz tasarlanmıştır. Tasarlanan 
görsel arayüz, içerisinde sanal robotun katı modelinin 
olduğu sanal bir ortamı göstermektedir. Ayrıca görsel 
arayüz içerisinde sahne ve ışık ayarları yapılmıştır.  

V. Benzetim çalışmaları 
    Sanal ortam oluşturulduktan sonra sanal çevrenin 
dinamik benzetimi teleoperasyon sistemlerinde önemli 
bir avantaj sağlamaktadır[23]. Bazı problemlerin gerçek 
zamanlı çalışma öncesinde görülmesi ve bu problemlerin 
telafisi için gerekli önlemlerin düşünülmesi açısından 
başarılı bir benzetim gerçek zamanlı çalışma öncesinde 
birçok fayda sağlamaktadır. Bu kısımda sistemin dinamik 
denklemleri kullanılarak sistemin benzetimi 
hedeflenmiştir. Sistemin hareket denklemleri efendi ve 
köle olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sistemin 
giriş değerleri, efendi ve köle robotun parametrelerinden 
oluşmaktadır. Efendi robotun çıkış değerleri köle robotun 
giriş değerlerine eşittir.  Köle robotun çıkış değerleri ise 
sanal çevrenin giriş değerlerine eşittir. Sanal robot ile 
görsel geri besleme sağlanmıştır. Robotların kontrolünde 
PID ve ileri beslemeli hesaplanmış tork kontrol 
yöntemleri kullanılmıştır. Sistemin kontrol değişkenleri 
eklem açılarıdır. Robotların ilk üç ekseni kontrol 
edilmiştir.  PID ve hesaplanmış tork kontrol yönteminin, 
kontrol parametreleri Ziegler-Nichols metodu 
kullanılarak belirlenmiştir.  
 

 
Şekil. 2 Hesaplanmış tork kontrol modeli 

Hesaplanmış tork kontrol yönteminde öncelikle sisteme 
için gerekli tork değerleri elde edilmiştir. Sistemin için 
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gerekli tork değerleri elde edildikten sonra sistemin ileri 
dinamik modelinin çıkışları sanal robotun çıkış değerleri 
elde edilmiştir. Şekil 5’de Matlab paket programı 
kullanılarak oluşturulan simulink model dosyası 
gösterilmiştir. Sistemin model dosyası giriş değerleri, 
efendi robotun kontrol ve dinamik denklemleri, köle 
robotun kontrol ve dinamik denklemleri ve sanal köle 
robottan oluşmaktadır. 
 

 
Şekil. 3 Teta1, teta 2 ve teta 3 için benzetim grafikleri 

 

Şekil. 4 Teta1, teta 2 ve teta 3 için benzetim hata grafikleri 

 
 Şekil. 5 Matlab paket programında oluşturulan simulink şekli 

 

 
Tablo 2 Ziegler- Nichols yöntemi ile elde edilen kontrol parametreleri  
 
Ziegler-Nichols yönteminin çalışma süresince kalıcı hal 
hatasına sebep olmadığı görülmüştür. Bu süre bizim için 
uygun bir süre olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; 
Ziegler-Nichols yöntemi ile kazanç katsayılarının 
belirlenmesinde kullanılan ek yöntemlere ihtiyaç 
duyulmadan kendi içinde gerekli değerler 
hesaplanabilmektedir. 

VI. Deneysel çalışmalar 
Teleoperasyon çalışmaları haptik robot ve sanal robot 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Haptik robotun 
bilgisayar ile haberleşmesi ethernet yoluyla sağlanmıştır. 
Efendi robot PID, köle robot hesaplanmış tork kontrol 
yöntemleriyle kontrol edilmiştir. Tablo 2 de Ziegler 
Nichols metodu ile elde edilen kontrol parametreleri 
gösterilmiştir. Her iki robot kontrol yöntemleri kendi 
içerisinde geri beslenmiştir. Hata minimize edilmeye 
çalışılmıştır. Deney düzeneği şekil 6 ‘da gösterilmiştir. 
Şekil 7 ‘de sistem teleoperasyon ile hareket 
ettirilmektedir. 

 
Şekil. 6 Deney düzeneği şekli 1 
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Şekil. 7 Deney düzeneği şekli 2 

 
Bu çalışmada operatör efendi robot ile referans hareket 
oluşturulurken sanal köle robot operatörün verdiği 
komutlar vasıtasıyla referansı takip etmeye çalışmaktadır. 
Referansı takip sırasında oluşacak zaman gecikmesi göz 
önüne alınmamıştır. Robotlar ile farklı yörüngelerde 
teleoperasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Robotların 
uzuv açılarının takip ve hata grafikleri aşağıda Şekil 8, 9, 
10, 11 ‘de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil. 8 Teta1, teta 2 ve teta 3 için deney 1 grafikleri 

 

  
Şekil. 9 Teta1, teta 2 ve teta 3 için deney 1 hata grafikleri 

 
Şekil. 10 Teta1, teta 2 ve teta 3 için deney 2 grafikleri 

  
 Şekil. 11 Teta1, teta 2 ve teta 3 için deney 2 hata grafikleri 

VII. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar 
    Bu çalışmada 6 serbestlik dereceli haptik robot ile 
sanal 6 serbestlik dereceli robot arasında teleoperasyon 
çalışması yapılmıştır. Sanal robotun CAD modeli katı 
modelleme paket programında oluşturulmuş ve sanal 
ortam oluşturmak için Matlab paket programında bulunan 
sanal gerçeklik araç kutusu (VR) kullanılmıştır. Sanal ve 
gerçek robotun dinamik denklemleri elde edilmiş, 
robotların kontrolünde PID ve ileri beslemeli 
hesaplanmış tork kontrol yöntemi kullanılmıştır. Sonuç 
olarak hedeflenen sanal ortam oluşturulmuş ve 
teleoperasyon ile tek yönlü hareket kontrolü 
gerçekleştirilerek sistemin benzetimi ve gerçek ortamda 
ki uygulamaları yapılmıştır. Sistemde zaman gecikmesi 
gecikmesi dikkate alınmamıştır. Sistemin kontrolünde 
kullanılan PID ve hesaplanmış tork kontrol yöntemlerinin 
başarılı olduğu görülmüştür. Kontrolörlerin başarılı 
sonuçları bu kontrol tiplerinin genelleştirilip 
uygulanabileceğini göstermektedir.  
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    Gelecek çalışmalarda sistemin kontrol parametreleri 
herhangi bir optimizasyon metodu ile optimize edilerek 
optimum kontrol uygulanması, sisteme zaman gecikmesi 
(time delay) eklenmesi ve iletişim gecikmesinin telafisi 
için kontrolör tasarlama ve geri beslemeli kuvvet 
kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin 

Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları 
 

                                             E. Gülbahçe*                            M. Çelik §   
      KTO Karatay Üniversitesi               KTO Karatay Üniversitesi  
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Özet—Bu çalışmada, ankastre bağlanmış bir kirişin 
aktif titreşim kontrolünde kullanılmak üzere PID ve PPF 
(Pozitif Pozisyon Geri besleme) olmak üzere iki farklı 
kontrolcü tasarlanmıştır. Bu kirişin dinamik 
karakteristiklerini belirlemek için deneysel ve sayısal 
modal analizler yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Ansys® 
yazılımında sunulan yapının modal analiz sonuçlarına 
göre sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal matematiksel 
modeli elde edilmiştir. Bu model durum uzay matrisleri 
şeklinde Matlab®/Simulink ortamına aktarılmıştır. Model 
doğrulama işlemi için sayısal ve deneysel modele 
uygulanan bir tahrik sonucunda yapının cevapları 
karşılaştırılmıştır.Matlab®/Simulinkortamında bozucu 
darbe girişi ile tahrik edilen yapının üzerindeki eş 
konumlu olarak tasarlanan PPF kontrolcünün, PID 
kontrolcüye göre daha etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: aktif titreşim kontrolü, akıllı yapılar, PPF 
kontrol, PID kontrol, piezoelektrik 

 
Abstract—In this paper, PID and PPF controllers 

are designed to be used in active vibration control of 
cantilever beam. In order to determine the dynamic 
characteristics of the beam, both numerical and 
experimental analysis are conducted and compared. 
Numerical results are utilized to derive a mathematical 
model of the structure by using finite element method in 
Ansys®. This model is transferred to Matlab®/Simulink as 
state space model. The verification of the models is 
obtained by comparing numerical and experimental 
structural responses under any excitation. The designed 
controllers aretested with a impulse distortion input by 
using Matlab®/Simulink. As a result, it is seen that 
collocated PPF controller has an impact on system more 
effectively than the PID controller. 

Keywords: active vibration control, smart structures, PPF control, 
PID control, piezoelectric 

 

I.Giriş1 

Geçmişten günümüze gelen ve sürekli gelişme 
gösteren mühendislik sistemlerinde akıllı yapıların önemi 
gitgide artmakta ve ihtiyaç alanları genişlemektedir.Bu 
ihtiyaç ve ilerlemenin temelinde piezoelektrik malzeme 
tabanlı yapılar ve bu yapıların oluşturdukları sistemler 

                                                            
*erdi.gulbahce@karatay.edu.tr 
§mehmet.celik@karatay.edu.tr 
 

yer almaktadır. Piezoelektrik malzemeler genellikle 
titreşimleri sönümlemek için eyleyici veya titreşim 
genliklerini ve frekanslarını ölçmek için sensör olarak 
kullanılabilmektedir.Piezoelektrik malzeme tabanlı akıllı 
yapılar mühendisliğin birçok alanında kullanılmakta ve 
sürekli gelişme göstermektedir. Öte yandan aktif titreşim 
kontrolü çalışmalarında bütün kontrolcü tasarımı 
çalışmaları gibi yapının dinamik karakteristiğinin iyi bir 
şekilde anlaşılması ve irdelenmesi gerekmektedir.Bu 
dinamik karakteristikler farklı şekillerde elde 
edilebilmektedir. Birincisi literatürde de çokça yer alan 
analitik bir çözüm olan parametreler dağılımı en küçük 
kareler yöntemi gibi yaklaşımlardır [1,2,3].Fakat 
karmaşık sistemlerin veya yapıların analitik çözümlerinin 
zorluğu göz önünde bulundurularak yapının davranışının 
elde edilmesi için gelişen teknoloji ile beraber yeni 
yaklaşımlar doğmuştur[4].Örneğin sonlu elemanlar 
yöntemini baz alan sayısal çalışmalar son yıllar da 
literatürde çokça yer almaktadır ve etkinliği son derece 
önem kazanmıştır. Yapının davranışına bakılan bir diğer 
yöntemde deneysel olarak uygulanan testler ve 
analizlerdir. Fakat her sisteme doğrudan testler ve 
analizler uygulayabilmek mümkün olamamaktadır. Bu 
yüzden bir yaklaşım yöntemi de olan sayısal analizlerin 
önemi her geçen gün artmaktadır. Sonlu elemanlar 
yöntemini kullanan paket programlardan Ansys® yazılımı 
en etkin sayısal analiz programlarından bir tanesidir. 
Sunulan çalışmanınsayısal analizleri ve model indirgeme 
çalışmaları bu yazılımda yapılmıştır. Yine piezoelektrik 
malzeme modelleme teknikleri bu yazılımında 
uygulanmıştır [5]. 

Aktif titreşim kontrolü çalışmalarında bir diğer 
önemli konuda kontrolcü tasarımlarıdır. Bu çalışmada eş 
konumlu PID, PPF kontrolcü tasarımları üzerinde 
durulmuştur.  Çalışmada sunulan teorik olarak uygulanan 
kontrolcü tasarımı çalışmaları Matlab®/2012b 
yazılımında uygulanmıştır. 

 
II. Akıllı Kirişin SayısalOlarak Modellenmesi 

Çalışmanın bu kısmında modelleme aşamaları 
anlatılmıştır. 400x35x1.7 mm ölçülerinde alüminyum bir 
kiriş, üzerine yapıştırılmış piezoelektrik yama ile beraber 
modellenmiştir. Piezoelektrik yama için sekiz düğümlü 
“SOLID5” elamanı, alüminyum kiriş için yine sekiz 
düğümlü “SOLID185” elamanı seçilmiştir. Modelleme 
aşamaları Şekil 1’ de gösterilmiştir.Sayısal modelleme 
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Ansys®/Workbench ortamında gerçekleştirilmiştir. Fakat 
bu sürümde piezoelektrik malzeme özelliklerigibi bazı 
eksiklikler mevcuttur. Bu yüzden yazılımdaki 
uygulamalar, parametrik tasarım dili olan“Mechanical 
APDL” formatında komutlar ile desteklenmiştir.   

 

 
Şekil. 1.Modelleme aşamaları 

 

Kirşin yazılımda modellenmesinden sonra deneysel 
ve sayısal olarak modal analizler yapılmıştır. Deneysel ve 
sayısal modal analiz sonucunda yaklaşık olarak elde 
edilen doğal frekanslar Tablo1’deverilmiştir. Yapının 
doğal frekanslarına ait mod şekillerine de ayrıca tabloda 
yer verilmiştir. 

 
Mod Frekans [Hz] Mod Şekilleri (x-y düzlemi) 
 Sayısal Deneysel  

1 7.81 7.79 Düzleme Dik Eğilme 
2 45.37 47.12 Düzleme Dik Eğilme 
3 119.33 122.24 Düzleme Dik Eğilme 
4 145.61 148.57 Düzlemsel Eğilme 

 
TABLO 1. Doğal frekanslar 

 
Kirişin Ansys® ortamında matematiksel modelinin 

elde edilmesi için literatürde etkin bir şekilde yer alan 
“SPMWRITE” komutu kullanılmıştır [5].Bukomut ilgili 
yapının dinamik karakteristiklerine göre durum uzay 
matrislerinin elde edilmesi işlemidir. Yapılan 
çalışmalarda modal analiz sonuçlarının çok fazla bilgi 
içerdiği görülmüştür. Bu yüzden model indirgeme 
teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada akıllı kirişin 
bütün modlarının incelenmesine gerek duyulmamıştır. 
Gerekli sınır şartları Ansys® yazılımında tanımlandıktan 
sonra ilk dört mod için durum uzay matrisleri elde 
edilmiştir. 
 

 
Şekil. 2.Aktif titreşim kontrolü için kurgulanmış sistem 

Akıllı kirişin aktif titreşim kontrolü için kurulmuş 
olan genel sistem Şekil 2’de görüldüğü gibidir. Sistem 
bozucu ve kontrolcü girişi olmak üzere iki giriş, doğrusal 
gerinim ve uç deplasman çıkışı olmak üzere iki çıkıştan 
meydana gelmektedir. Sistemin sayısal modeli elde 
edilirken gerçekçi bir dinamik karakteristik ve gerçek 
modele iyi bir yakınsama için Ansys® ortamında bu 
bilgiler kullanılarak komutlar oluşturulmuştur. Burada 
piezoelektrik yama girişi için voltaj (V) ve sarsıcı girişi 
için kuvvet (N), çıkışlar ise doğrusal gerinim (mm/mm) 
ve uç deplasman (mm) olarak olarak tanımlanmıştır. 
 
III. Akıllı Kirişin Deneysel ve Sayısal Modellerinin 
Doğrulanması 
 

Sistem modelleme çalışmalarında sayısal olarak elde 
edilen modelin herhangi bir tahrik altında yapı cevapları 
ile deneysel modelin yapı cevapları uyum halinde olmaz 
ise sayısal model düzeltilmektedir ve deneysel modele 
uyumlu hale getirilmektedir. Bu yüzden akıllı kirişin hem 
deneysel sistemde, hem de simülasyon ortamında belirli 
bir tahrik altında dört farklı şekilde yapı cevaplarına 
bakılmış ve karşılaştırılmıştır. Model doğrulama işlemi 
için daha öncede anlatıldığı gibi Şekil 2’deki sistem 
kurulmuştur.  

Akıllı kiriş piezoelektrik yama ile hem deneysel 
olarak hem de simülasyon ortamında Şekil3’de 
görüldüğügibiilk doğal frekansına sahip ±50V’luk bir 
sinyal ile 2 saniye boyunca tahrik edilmiştir. 

 

 
Şekil. 3. Piezoelektrik yama giriş sinyali 

 
Akıllı kirişin deneysel yapı cevapları hem gerinim 

ölçer vasıtasıyla, hemde lazer deplasman ölçüm sensörü 
ile eş zamanlı olarak ölçülmüştür. Şekil 4 ve 5’de 
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görüldüğü gibi yapının piezoelektrik yama etkisi 
altındaki sayısal ve deneysel cevapları karşılaştırılmıştır. 
 

 
Şekil. 4. Piezoelektrik yama etkisi altında doğrusal gerinim 

 
Şekil. 5. Piezoelektrik yama etkisi altında uç deplasman 

 

Burada yapının deneysel ve sayısal modellerinin 
doğrusal gerinim ve uç deplasman ölçümleri örtüşmüştür.  

Akıllı kirişin sayısal olarak elde edilen modeli 
piezoelektrik yama tahriki altında doğrulanmıştır. Fakat 
yapının birde bozucu etki olan sarsıcı tahrikine göre 
doğrulanması gerekmektedir. Bunun için yapı sarsıcı ile 
hem deneysel olarak hem de simülasyon ortamında Şekil 
6’da görüldüğü gibi +1 N’luk bir darbe sinyali ile tahrik 
edilmiştir. 
 

 
Şekil.6. Sarsıcı giriş sinyali 

 
Yine akıllı kirişin deneysel yapı cevapları hem 

gerinim ölçer vasıtasıyla, hemde lazer deplasman ölçüm 
sensörü ile eş zamanlı olarak ölçülmüştür. Şekil 7 ve 8’de 
görüldüğü gibi yapının sarsıcı etkisi altındaki sayısal ve 
deneysel cevapları karşılaştırılmıştır. 
 

 
Şekil. 7. Sarsıcı etkisi altında doğrusal gerinim 

 
Şekil.8. Sarsıcı etkisi altında uç deplasman 

 
IV.Akıllı Kirişin Aktif Titreşim Kontrolü 
 

Genel olarak gerçek sistemler net ve açık 
tanımlamalar yapmak için fazlası ile karmaşıktır. Bu 
yüzden bir yaklaşım yapmak zorunluluğu vardır.  Gerçek 
sistemler için bilgiler iki kaynaktan elde edilmektedir. 
Birinci kaynak; insan deneyimleri, diğer kaynak ise 
sensör ölçümleri ve fiziksel kanunlardan elde edilen 
matematiksel modellerdir. Hedef, bu iki bilgi kaynağını 
kullanarak sistem tasarımını yapmaktır. Aktif titreşim 
kontrol çalışmalarında da genel olarak farklı sistem 
tasarımları ve etkin kurgular kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada literatürde de son yıllarda sıkça yer alan eş 
konumlu kontrol sistemleri üzerinde 
durulmuştur.Algılayıcıların ve eyleyicilerin aynı 
konumda bir arada kullanıldıkları kontrol sistemlerine 
genel olarak eş konumlu kontrol sistemleri denilmektedir 
[5,6,7].Bu yüzden akıllı kirişin aktif titreşim kontrolü için 
kurulmuş olan sistemde piezoelektrik yama ve gerinim 
ölçer aynı konumda seçilmiştir. Kontrolcü metodolojiside 
buna uygun tasarlanmıştır. Eş konumlu kontrolcü 
sisteminin genel blok diyagramı Şekil 9’da 
görülmektedir. 
 

 
Şekil. 9. Eş konumlu kontrol sistemi 

 

A. PID kontrolcü tasarımı 
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Bu çalışmada akıllı kirişin aktif titreşim kontrolü için 
belirli bir bozucu etkiye karşı aktif titreşim kontrolü PID 
kontrolcü kullanılarak yapılmıştır. Sistem performansını 
incelemek amacıyla yapılan simülasyonlar da kontrolcü 
performansına bakılmıştır. Yapılan simülasyonlar da 
Matlab®/Simulink/PID Toolbox yazılımı kullanılmıştır. 
PID kontrolcü kullanılarak oluşturulan sistemin kapalı 
çevrim blok diyagramı Şekil 10 ‘da verilmiştir.  
 

 
Şekil. 10. Kapalı çevrim PID kontrol blok diyagramı 

 
Burada eş zamanlı kontrol sistemi kurgulandığı için 

uç deplasman yerine doğrusal gerinim sistemin çıkışı 
olarak ele alınmış ve geri besleme olarak kullanılmıştır. 
Aktif titreşim kontrolü sisteminde kullanılmak üzere 
tasarlanan PID kontrolcünün kazanç parametreleri Kp, 
Ki, Kd‘nin en uygun değerleri, Kp=500, Ki=5 ve Kd=20 
olarak elde edilmiştir. Şekil 11 ve 12’de 2 N değerinde 
olan bozucu darbe fonksiyonu etkisindeki kirişte PID 
kontrolcü kullanılması durumu için sırasıyla doğrusal 
gerinim ve uç deplasmana ait grafikler verilmiştir. 
 

 
Şekil. 11. PID kontrollü ve kontrolsüz doğrusal gerinim cevabı 

 

 
Şekil. 12. PID kontrollü ve kontrolsüz şekil uç deplasman cevabı 

 
Bu grafiklerden görüldüğü gibi doğrusal gerinim 

yönünden PID kontrolcü kritik sönümleme etkisi 
yapmasına rağmen uç deplasmanın azaltılması için çok 
etkin değildir. Çünkü kapalı çevrim PID kontrolcüsü 

yapının dinamik davranışından dolayı iyi cevap 
verememektedir. Gerinim ölçerin olduğu noktada 
doğrusal gerinim minimuma indirilmesine rağmen 
küçükte olsa bir salınım mevcuttur. Buda uç deplasmanın 
sönümlenmesini geciktirmektedir. Kritik sönümlemeden 
uzaklaştıkça cevap gecikmekte ve salınım artmaktadır.  
 
B. PPF (Pozitif pozisyon geri besleme) kontrolcü 
tasarımı 
 

Pozitif pozisyon geri besleme kontrolcü tasarımı 
literatürde de yer aldığı gibi en etkin eş konumlu veya 
modal kontrolcü tasarımlarından bir tanesidir [5,6,7]. 
Uygulamada asıl hedef bu ilgilenilen doğal frekanslarda 
titreşim kontrolü yapabilmektir. Bu kontrolcü tasarımında 
yapının ilgilenilen doğal frekanslarını kullanarak ikinci 
dereceden transfer fonksiyonları yardımıyla bir filtreleme 
tekniği oluşturmaktır. PPF kontrolcü için ikinci derece 
transfer fonksiyonu denklem (1) de verilmiştir.  
 

      (1) 

 
Burada , , , sırasıyla ilgili modlarda 

sönümleme oranı, doğal frekans ve kazancı temsil 
etmektedir. PPF kontrocü tasarımında kullanılacak olan 
ilk üç mod için elde edilen transfer fonksiyonları 
denklem (2),(3) ve (4) de verilmiştir. 

 

. ∗ . ∗ .
(2) 

 

. ∗ ∗
(3) 

 

. ∗ ∗
(4) 

 

Akıllı kirişin ilk üç modu için kritik sönümleme oranı 
ξ 0.01 olarak seçilmiştir. Yine daha gerçekçi bir 
yaklaşım için deneysel olarak elde edilen doğal 
frekanslar kullanılmıştır. Ayrıca kazanç katsayısı yapılan 
çalışmalar sonucu ve literatürde yer alan diğer çalışmalar 
baz alınarak K 10  seçilmesi uygun görülmüştür. 
Pozitif geri besleme esasına dayalı olan PPF kontrolcü 
tasarımının genel olarak şematik gösterimi Şekil 13’de 
verilmiştir. 
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Sistem

H(s)1

EYLEYİCİ SENSÖR 

H(s)2

H(s)3
+

+

+

 
Şekil. 13. PPF kontrolcü tasarımı  

 

PPF kontrolcü tasarımında her bir modal frekansa 
eşdeğer transfer fonksiyonları belirli katsayılar 
yardımıyla sisteme pozitif olarak geri besleme olarak etki 
ettirilmektedir. Sisteme geri besleme yapılırken bazı 
kazanç katsayıları yardımıyla en iyi sonuçlar elde 
edilebilmektedir. Denemeler sonucunda kullanılan 
katsayıların en uygun değerleri seçilmiştir. Katsayılar ve 
transfer fonksiyonlarını da içeren sistemin genel blok 
diyagramı Şekil 14’de gösterilmiştir. Sistem 
performansını incelemek amacıyla yapılan simülasyonlar 
da kontrolcü performansına bakılmıştır. Yapılan 
simülasyonlar Matlab®/Simulink ortamında 
gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil.14.  Kapalı çevrim PPF kontrol blok diyagramı 

PPF kontrolcü tasarımında yine eş konumlu kontrol 
sistemi kurgulandığı için uç deplasman yerine doğrusal 
gerinim sistemin çıkışı olarak ele alınmıştır. Etkin bir 
kontrol için kullanılan K1, K2, K3, K4katsayıları belirli 
iterasyonlar ve denemeler sonucu olarak K1=8, K2=40, 

K3=120, K4=10 seçilmiştir. 
Şekil 15 ve 16’da 2 N değerinde olan bozucu darbe 

fonksiyonu etkisindeki kirişte PPF kontrolcü kullanılması 
durumu için sırasıyla doğrusal gerinim ve uç deplasmana 
ait grafikler verilmiştir. 

Şekil. 15. PPF kontrollü ve kontrolsüz doğrusal gerinim cevabı 

Şekil.16. PPF kontrollü ve kontrolsüz uç deplasman cevabı 

PPF kontrollü ve kontrolsüz sistem cevaplarından 
anlaşılacağı gibi doğrusal gerinim yönünden PPF 
kontrolcü bozucu etkiye karşı kontrol etkinliği açıkça 
görülmektedir. Buna karşın uç deplasman genliği de 
önemli ölçüde azalmıştır. Titreşimin tamamen 
sönümlenmesi için geçen süre yaklaşık olarak 1 saniye 
civarındadır. Bu rakam kirişin boyutları ve dinamik 
karakteristiği göz önünde bulundurulduğu zaman iyi bir 
kontrolcü tasarlandığını ifade etmektedir.  

V. Sonuçlar 

Ankastre olarak bağlanmış bir kirişin dinamik 
karakteristiklerini belirlemek için deneysel ve sayısal 
modal analizler yapılmıştır. Gerçekçi modele iyi bir 
yaklaşım için sunulan yapının modal analiz sonuçlarına 
göre sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal matematiksel 
modeli elde edilmiştir. Model doğrulama işlemi için 
sayısal ve deneysel modele uygulanan bir tahrik 
sonucunda yapının gerçek ve simülasyon ortamında ki 
cevaplarının örtüştüğü görülmüştür. Akıllı kirişin aktif 
titreşim kontrolünde kullanılmak üzere PID ve PPF 
(Pozitif Pozisyon Geri besleme) olmak üzere iki farklı 
kontrolcü tasarlanmıştır. Farklı bozucu sinyalleri ile 
tahrik edilen yapının üzerindeki eş konumlu olarak 
tasarlanan PPF kontrolcünün, PID kontrolcüye göre daha 
etkili olduğu görülmüştür. 

Çalışmada ayrıca deneysel kontrol uygulamaları ve 
daha başarılı kontrolcü tasarımları için gerekli alt yapı 
oluşturulmuştur.  
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Özet—Mevcut aktif titreşim kontrolü 
araştırtmalarının çoğu titreşim genliklerinin daha düşük 
seviyelere indirgenmesi amacına yöneliktir. Burada 
özetlenen araştırmanın ana amacı bu hedef de söz konusu 
olmakla birlikte, bir mekanik sistemin doğal frekansının 
isteğe bağlı ve aktif olarak kontrol edilebileceğini 
göstermektir. Bir sistemin doğal frekanslarının aktif 
olarak kontrol edilebilmesi özellikle değişken hızlarda 
çalışan makinaların rezonans genliklerinin kontrol 
edilebilmesini, hatta rezonans durumlarının ortadan 
kaldırılmasını sağlayabilecektir. Belirtilen amaçlar 
doğrultusunda ilk önce, orantısal aktif titreşim kontrölü 
teorisi özetlenmiş ve bunun ardından ankastre çelik bir 
çubuk, elektrodinamik modal sarsıcı ve lazer ölçüm 
cihazı kullanılarak farklı geri besleme sinyalleri içeren 
deneysel düzenekler kurulmuş, denetçi performanslarının 
ankastre çubuğun birinci modunun frekansı ve sönüm 
oranları  üzerine etkileri incelenmiştir. Geri besleme 
sinyalinin fazının aktif bir şekilde kontrol edilmesi 
durumunda sisteme uygulanan kuvvetin kütle, yay veya 
sönüm etkisi yaratabileceğini göstermektedir.  Bu sayede, 
sistemin doğal frekansını ve sönüm oranını aktif olarak 
kontrol edilebilmek mümkündür. 

Anahtar kelimeler: aktif  titreşim kontolü, gürültü, kontrol, titreşim 
 
 

Abstract—Most of the existing research studies in the 
literature appear to focus on reduction of vibration 
amplitudes via active vibration control. The main 
objective here is to demonstrate that one of the natural 
frequencies of a system can be actively controlled.  Being 
able to control the natural frequency of a system actively 
can lead to, especially for systems operating under 
variable speed, controlling the resonance vibrations of 
systems or even getting rid of the resonance situations. 
With these objectives in mind, the theory behind 
proportional damping is summarised first for the case of 
a single degree of freedom system.  Then, a test rig 
comprising a cantilever beam, electromagnetic shaker 
and a laser measurement system is described.  This test 
rig is used to investigate the performance of various 
control strategies with different feedback signals to 
control the first natural frequency of a cantilever beam.  
The results obtained show that the natural frequency of a 
mechanical system can be controlled by actively 
controlling the phase angle of the feedback signal. 

Keywords: active vibration control, control, noise, vibration 
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I. Giriş1 

Akıllı yapılar, sistem dinamiğini ve/veya tahriği 
algılayabilen ve sistem girdilerini dikkate alarak 
kendisini denetleyebilen sistemler olarak 
tanımlanmaktadır [1]. Bu yapılarda algılayıcı ve 
uyarıcılar sistemin aktif parçalarını oluşturmaktadırlar. 
Teknolojinin de hızlı gelişmesi ile sadece göreceli olarak 
düşük doğal frekanslara sahip basit yapılar değil, 
karmaşık parçalar veya yapılar da aktif titreşim kontrolü 
uygulamaları için uygun adaylar haline gelmiştir. 
Literatürdeki pek çok çalışma titreşim genliklerinin aktif 
titreşim kontrolü ile azaltılabileceğini göstermektedir ve 
azaltım genellikle sisteme sönüm yaratacak şekilde 
denetlenmiş aktif kuvvet veya kuvvetler uygulaması ile 
elde edilmektedir [2]. Yazarlar, üzerinde çalışılan 
sistemlerin bir ve/veya dafa fazla modunun aktif kontrol 
yöntemleriyle denetlenmenin pasif kontrol yöntemlerine 
göre daha efektif olduğu yorumunda birleşmektedirler 
[3].  Her ne kadar aktif kontrol yöntemlerinin uygulama 
alanalarının daha esnek olduğu belirtiliyor olsa da, 
ekonomik nedenler başta olmak üzere aktif kontrol 
yöntemi uygulamalarının tüm pasif yöntemlerin yetersiz 
kaldığı durumlarda tercih edildikleri sıklıkla belirtilmiştir 
[4]. 

Bu bildiride, sisteme aktif olarak sönüm sağlayabilme 
ve sistemin bir doğal frekansının aktif olarak kontrol 
edilmesi çalışmaları, tek tarafı ankastre  çelik bir çubuk 
üzerinde yapılmış, aktif titreşim kontrolü amacıyla farklı 
geri besleme sinyalleri içeren deneysel düzenekleri 
kurulmuş, araştırmalar  hem zaman hem de frekans 
alanında değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmalarda 
eyleyici olarak elektrodinamik modal sarsıcı, algılayıcı 
olarak ise lazer ölçüm cihazı kullanılmıştır. Lazer ölçüm 
cihazı kullanılması, temassız ve kararlı bir ölçüm 
sağlamasının dışında, kullanılan lazer sistemi 
denetleyicisinin eyleyiciye geri beslenecek olan sinyalleri 
kolayca deplasman, hız veya ivmeye çevirebilmesi 
olumlu bir avantaj olarak kullanılmıştır. Burada sunulan 
çalışmaların tümü darbe çekici eylemiyle 
gerçekleştirilmiş, darbe sonucu oluşan titreşimler ile 
orantılı kuvvetler aktif kontrol için bir sarsıcı yardımı ile 
sisteme uygulanmıştır. 

İlk önce tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde 
orantısal titreşim kontrolü için teorik bilgi verilmiştir. 
Bunun ardından, deney düzeneği tanıtılmış, ölçümlerde 
kullanılan sensörler ve eyleyiciler açıklanmıştır. İstenilen 
hedeflere ulaşabilmek için titreşim sinyallerinin 
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fazlarının kontrollü bir şekilde kaydırılması ve kontrol 
sarsıcısı aracılığı ile sisteme orantısal kuvvet olarak  
uygulaması gerekmektedir. Bu gereksinimin karşılanması 
için, basit bir kondansatör ve direnç devresi olan analog 
alçak geçiren filtre devresi tasarlanmıştır. Bu devreye 
giren ve çıkan sinyaller arasında oluşan faz ilişkisi 
deneysel olarak tespit edilmiş, frekans alanında yapılan 
çalışmalarda bu basit analog devre, faz kaydırıcı olarak 
kullanılmış ve  geri beslenecek sinyalin faz açılarının 
istenilen değerlerde uygulanması başarılmıştır.  

Bu çalışmada sunulan sonuçlar, geri besleme sinyali 
fazının aktif bir şekilde kontrol edilmesi durumunda 
sisteme uygulanan kuvvetin kütle veya yay veya sönüm 
etkisi yaratabileceğini göstermektedir. Bu sayede, 
sistemin doğal fekansını ve sönüm oranını aktif olarak 
kontrol edebilmek mümkündür. 

II. Teori 

Deneysel çalışmalara temel olması amacıyla, tek 
serbestlik dereceli bir sisteme uygulanan aktif kuvvetler 
tanımlanmış ve sistemin doğal frekansına etkileri 
orantısal olarak incelenmiştir. Sayısal çalışmalar sisteme 
sırasıyla; yer değiştirme, hız ve ivme kuvvetlerinin geri 
beslemesiyle oluşturulmuştur.  

Teorik olarak, yer değiştirme sinyalinin  tek serbestlik 
dereceli sisteme kuvvet olarak geri beslenmesinin 
sistemin direngenliğini ve dolayısı ile doğal frekansını 
değiştireceği beklenmektedir. Benzer şekilde, sisteme 
geri beslenen ölçülmüş hız sinyalinin sistemde sönüm 
etkisi yapması ve  sistemin rezonans genliklerini 
azalması tahmin edilmektedir [5]. Öte yandan, ölçülen 
ivme sinyalinin aktif kuvvet olarak sisteme geri 
beslenmesi, sistemin eşdeğer kütlesinin ve dolayısı ile de 
doğal frekansının değişmesine neden olması beklenir. 

Yukarıda özetlenen öngörüler doğrultusunda 
tasarlanan fiziksel sistem modeli ve geri besleme 
denetleyici metodu, tek serbestlik dereceli sistem olarak 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.   
 

 
 

Şekil 1. (a) Tek serbestlik dereceli fiziksel model ve (b) geri 
besleme blok diyagramı 

 
Şekil 1'de, sisteme geri beslenecek denetleyici kuvvet 

fc, hareket denkleminde ivme, hız ve yerdeğiştirme 
kuvvetleri olarak tanımlanmış ve Ka, Kv ve Kd 
genlikleriyle denetlenmiştir. Böylelikle geribesleme 
kuvveti aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 
 

	 	 	                        (1.1) 
 
Pratikte geneleksel geribesleme denetleyici sistemler, 

ivme, hız ve yer değiştirme girdilerini geribesleme sinyali 
olarak kullanma temeline dayandırılır. Şekil 1’de 
kütlenin dinamiği G(s) olarak tanımlanmış ve 
geribesleme kontrolü Laplace transformu alınarak s 
alanında elde edilmiştir [6]. 

 
	 	 	           (1.2) 

 
Böylece sistemin frekans alanında tanımlanması, 
 

	
	

	 	
   (1.3) 

 
Sonuç olarak kapalı sistemin hareket denklemi zaman 

alanında (1.4) denklemiyle tanımlanmıştır. 
 

	 	 	 	 	      (1.4) 
 
Bu çalışmanın hedefi kapsamında her bir 

geribeslemenin sistemde oluşturacağı yeni doğal 
frekanslar ve sönüm oranları ayrı ayrı ele alınacağı için 
sayısal sonuçlar aşağıdaki gibi bir matris düzeninde 
sunulabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Frekans alanında orantısal (a) Yerdeğiştirme (b) Hız ve (c) 
İvme geri besleme kapalı çevrim durumlarında sistemin transfer 
fonksiyonları  
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TABLO 1. Tanımlanın tek serbestlik dereceli sistemin farklı geribesleme genliklerine göre denetlenmiş yeni doğal frekansları, sönüm oranları ve 
frekans tepki fonksiyonları. 

 

 
 
Tablo 1'deki denklemlerden de anlaşılacağı üzere, 

yapıya uygulanan denetlenmiş hız sinyali aslında sisteme 
orantısal olarak eklenmiş sönüm etkisi yaratmaktadır. 
Benzer şekilde, sisteme uygulanacak denetlenmiş yer 
değiştirme sinyali sistemin direngenliğini,  sisteme 
uygulanacak denetlenmiş ivme sinyali ise sistemin etkin 
kütlesini değiştirmektedir. Şekil.2'de sistemin frekans 
alanında değişken denetleyici genliklerinin oranlarına 
göre doğal frekansının ve sönüm miktarının değişimi 
gösterilmiştir. Sunulan çıktılardan da anlaşılacağı üzere, 
sisteme denetlenmiş hız girdisinin uygulanması, sistemin 
sönüm oranını arttırmak ile aynı anlama gelmektedir. 
Benzer şekilde sisteme denetlenmiş yerdeğiştirme 
girdisinin uygulanması sistemin doğal frekanslarının 
artması ile sonuçlanmış yani sistemin direngenliği 
artmıştır. Denetlenmiş ivme geribesleme uygulaması ise 
sistemin doğal frekanslarının düşmesine neden olmuş, 
ilave kütle etkisi yaratmıştır.  

Özetle, geribesleme uygulamaları tek serbestlik 
dereceli sisteme ek sönüm kazandırmakla kalmamış, 
sistemin doğal frekanslarının da orantısal olarak 
arttırılabileceğini veya azaltılabileceğini göstermiştir. 
Burada sunulan temel prensipler çerçevesinde aşağıda 
sunulacak deney düzenekleri hazırlamıştır. 

 
 

III. Deneysel Düzenek 

Bu çalışmada kullanılan çelik çubuk 420mm x 40mm 
x 3mm boyutlarında olup, çubuğa göre ağırlıkça fazla iki 
kütle arasına sıkıştırılarak tutturulmuştur. Elektrodinamik 
modal sarsıcı ve lazer ölçüm cihazı kullanılarak farklı 
geri besleme sinyalleri içeren deneysel düzenekleri 
kurulmuş, farklı geri besleme sinyalleri kullanılmasının 
ankastre çubuğun birinci modunun frekansı ve sönüm 
oranı  üzerine etkileri incelenmiştir. 

Şekil 3’te görüldüğü üzere deneysel çalışmalarda 
kapalı aktif denetçi sisteminin kurulması amacıyla 
eyleyici olarak elektrodinamik modal sarsıcı, algılayıcı 
olarak ise lazer ölçüm cihazı sistemde kullanılmıştır. 
Lazer ölçüm cihazı kullanılmasının temassız ve kararlı 
bir ölçüm sağlamasının dışında, lazer ölçüm 
denetleyicisinin ölçülen sinyalin integralini ve türevini 
hesaplayabilme kabiliyeti de kullanılmıştır. Bu sayede 
eyleyiciye geri beslenecek olan sinyal kolayca 
deplasman, hız veya ivmeye dönüştürülebilmiştir. 
Eyleyiciye beslenecek sinyal güç yükselticisinden 
geçirilerek sisteme geri uygulanmış, bu sayede, geri 
beslenecek sinyalin orantısal genliği kontrol edilebilir 
hale getirilmiştir. 
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Şekil 3. Yer değiştirme ve hız geri besleme kontrol sistemleri için 
kurulmuş deneysel düzenek [7]. 

 
Ayrıca, çubuğun serbest tarafının uç noktasına bir 

ivmeölçer yerleştirilmiş ve bu sinyal kullanılan kontrol 
sinyalinin beklentilerle uyumlu olup olmadığının zaman 
alanında belirlenmesi için kullanılmıştır. Bu ivmeölçer 
sayesinde ölçülmüş ivme sinyali ile diğer sinyaller 
arasındaki faz açıları belirlenebilmiş, frekans alanında 
yapılan çalışmalarda ivme sinyali referans algılayıcısı 
görevini üstlenmiştir. Sistemden ölçülen sinyaller ve 
sisteme uygulanan kontrol kuvveti, aksi belirtilmediği 
takdirde, her zaman Şekil 3'te gösterilen pozitif x 
yönündedir. Ancak, bazı durumlarda, ölçülen sinyalin 
yönünün değiştirilmesi gerekmiş, bunun sağlanabilmesi 
için kullanılan sensörün yönü sistem üzerinde fiziksel 
olarak değiştirilmiştir.  

Örnek olarak, Şekil 4’te gösterilen düzeneğin Şekil 
3'teki düzenekten farkı, lazer ölçüm kafasının ölçüm 
yönünün değiştirilmesidir. Bu yaklaşım ölçülen sinyalin 
fazının 180 derece kaydırılması gerektiği durumlarda 
kullanılmıştır. Örnek olarak, lazer ölçüm sistemi ile elde 
edilen  eksi x yönündeki deplasman sinyali, sisteme artı x 
yönünde ivme sinyali olarak geri beslenebilmiştir. Bu 
sayede, sisteme geri beslenen ivme sinyali ile sistem 
üzerinde ek bir kütle etkisi yaratılması hedeflenmiştir.   

 

 
 

Şekil 4. İvme sinyali geri besleme kontrol sistemleri için kurulmuş 
deneysel düzenek. 

 
Deneysel çalışmaların tümünde darbe çekici 

kullanılmış, bu çekiç ile uygulanıp kuvvet sensörü ile 
ölçülen darbe kuvveti ve titreşim algılayıcılarından 

okunan çıkış sinyalleri kullanılarak frekans tepki 
fonksiyonları ölçülmüştür. Böylece kontrol edilmesi 
amaçlanan çelik çubuğun kapalı çevrim uygulamalarında 
frekans tepki fonksiyonları karşılaştırmalı olarak 
incelenebilmiş, aktif kontrol sisteminin çubuğun ilk doğal 
frekansı ve sönümüne etkileri belirlenebilmiştir. 

Kullanılan ve üzerinde çalışılan deney düzeneklerinde 
arzu edilmeyen faz kaymalarının oluşması, analog alçak 
geçiren filtre devre tasarlanması fikrini oluşturmuştur. 
Basit bir kondensatör ve direnç devresi olan analog alçak 
geçiren filtre devre tasarlanmış, devreye giren ve çıkan 
sinyaller arasında oluşan faz açısı deneysel olarak 
belirlenmiştir. Bu devrenin tasarlanma amacı, yapıya geri 
beslenecek sinyal genliklerinin yükseltilmeden önce 
devrede bulunan ayarlanabilir direnç ile istenilen faz 
açısını sağlayabilmektir. Şekil 5’te lazer deplasman 
çıktısının hemen sonrasına yerleştirilen devre, 
hesaplandığı üzere ek bir faz kayması yaratmıştır. Şekil 
5'teki düzenek, analog alçak geçiren filtre devresinin 
yarattığı ek faz kayması nedeniyle geri beslenecek kontol 
sinyalinin fazının arzu edilen seviyeye ayarlanabilmesini 
sağlamıştır. 
 

 
 

 
Şekil 5. Analog faz kaydırıcı ile kurulmuş deneysel düzenek. 

 

IV. Deneysel Çalışmalar ve Sonuçlar 

Aktif titreşim kontrolü deneysel çalışmaları, zaman 
alanında yapılan çalışmalar ve frekans alanında yapılan 
çalışmalar olmak üzere olmak iki kolda incelenmiştir. 
Böylelikle, ayrı ayrı gerçekleştirilen deplasman, hız ve 
ivme geri beslemeli kapalı çevrimlerin sonuçları 
detaylıca incelenebilmiştir. Ek olarak, analog faz 
kaydırıcı devre kullanılmasıyla geri beslenecek sinyalin 
faz açılarının istenilen değere getirilmesi amaçlanmıştır.  

Zaman alanında yapılan açık döngü çalışmalarında, 
herhangi bir geri beslemeye maruz bırakılmamış çubuğun 
darbe çekici uyarısıyla birlikte verdiği serbest titreşim 
ölçülmüş ve geri besleme kapalı döngü deneysel 
düzeneklerinin aynı uyarılma ile verdiği tepkiler 
karşılaştırılırmıştır. Çubuğun serbest ucundan açık döngü 
durumundaki titreşim genlikleri ölçülmüş, ayrı ayrı 
uygulanan deplasman, hız ve ivme geri beslemeli kapalı  
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döngü sistemlerin titreşim genliklerinin çok daha düşük 
seviyelere indirgendiği gözlemlenmiştir. Hız sinyalinin 
geri besleme sinyali olarak kullanılması, beklentilerle 
uyumlu olarak ilave sönüm etkisi  yaratmasına rağmen, 
sisteme deplasman veya ivme geri beslemesi yapılması 
durumlarında beklenenden daha farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Örnek olarak, sisteme uygulanan çekiç darbesi 
sonucu sistemde oluşan yer değiştirme sinyali, sinyal 
yükseltici kullanılarak modal sarsıcı aracılığı ile sisteme 
geri beslenmesi durumunda oluşan titreşimler ile açık 
döngü durumunda oluşan titreşimler Şekil 6'da 
karşılaştırılmıştır. Görüldüğü üzere, yerdeğiştirme geri 
beslemeli kapalı döngü durumu sisteme çok ciddi 
seviyede ilave sönüm etkisi yapmıştır.  Oysa, ideal 
koşullarda, yer değiştirme geri beslemeli aktif kontrol 
yaklaşımının sistemin sadece direngenliğini değiştirmesi 
beklenir. 
 

 
Şekil 6. Açık ve yerdeğiştirme geri beslemeli döngü durumlarında 

ölçülen titreşim sinyalleri 
 

Şekil 6’da sunulan sonuç, yer değiştirme ve ivme geri 
beslemeli düzeneklerin ilave sönüm etkisi de yarattığı 
için, sisteme uygulanan kontrol sinyallerinin istenilen faz 
açılarında uygulanamadığına işaret etmektedir.   

Bu sonucu yaratan sebeplerin daha net anlaşılması için 
modal sarsıcının uyguladığı kuvvet (kontrol kuvveti), 
geri besleme sinyali ve referans sinyal olarak kullanılan 
ivme sinyali zaman alanında karşılaştırılmıştır. Şekil 
7a'da, deplasman geri beslemeli durumda elde edilen 
sonuçlar sunulmuştur.  Görüldüğü üzere, sisteme ilave 
yay etkisi yaratabilmek için yer değiştirme geri beslemeli 
aktif kontrol durumunda, sarsıcının uyguladığı kuvvet ile 
deplasmasın arasında olması gereken 180 derecelik faz  
farkı (kuvvet ile ivmenin aynı fazda olması durumu) tam 
olarak yaratılamamıştır. Benzer şekilde, sistemde kütle 
etkisi yaratabilmek için, sarsıcıdan uygulanan kontrol 
kuvveti ile ivmenin ters fazda (180 derece) olması 
gerekirken, Şekil 7c de görüldüğü gibi, söz konusu faz 
koşulu da hassas bir şekilde gerçekleştirilememiştir. 
Gözlemlenen faz açıları arzu edilen değerlerle 
örtüşmemekle birlikte, elde edilen sonuçlar sürpriz 
sonuçlar değildir; deney düzeneğinde kullanılan sinyal 
yükselticilerin, modal sarsıcının ve diğer elektronik 
sistemlerin girdi sinyali ile çıktı sinyali arasında bir faz 
kayması yaratacağı bilinmektedir. 

   

 
 

Şekil 7. Modal sarsıcıdan kuvvet sinyali olarak okunan (a) 
Yerdeğiştirme (b) Hız  (c) İvme geri besleme sinyallerinin, laser sensor 
çıktı sinyali ve ivmeölçer sinyalleriyle zaman alanında karşılaştırmaları. 

 
Frekans alanında yapılan çalışmaların başlangıcında 

yapının herhangi bir kontrol sinyaline maruz kalmadığı 
açık döngü durumunda frekans tepki fonksiyonları 
ölçülmüştür, herhangi bir geri besleme kontrolcüsünün 
sistem üzerinde oluşturduğu değişikliklerin 
gözlemlenmesi için referans durum belirlenmiştir. 
Ayrıca, sisteme geri uygulanan sinyallerin zaman 
alanında anlık olarak ölçülmesi ve birbirleri arasındaki 
faz ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla, frekans tepki 
fonksiyonlarının ölçümlerinde ilgili algılayıcıların ve geri 
beslenen sinyallerin zaman alanında kayıtları da 
tutulmuştur. 

 Frekans alanında ilk olarak, deplasman geri beslemeli 
deney düzeneğinde lazer deplasman ölçümleri ile sisteme 
geri beslenen eyleyici sinyallerinin arasındaki faz ilişkisi 
incelenmiştir. Şekil 8a’da deplasman geri besleme 
kontrolu yapılması durumunda ölçülen frekans tepki 
fonksiyonları sunulmuştur. Görüldüğü üzere, sisteme 
uygulanan aktif kontrol kuvvet ile deplasman arasındaki 
faz açısı hatası nedeniyle, kapalı döngü sisteminde hem 
ek bir direngenlik hem de ek bir sönüm oluşmaktadır. 
Geri besleme sinyallerinin yükseltim miktarı kademeli 
olarak artırılmış ve her bir durum için ölçümler alınmış, 
frekans alanında sırasıyla karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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Buna göre, sistemin birinci doğal frekansı %15,1 
oranında yükseltilmiştir ancak önceden planlanmamış ve 
istenmeyen bir sönüm etkisinin de sistem üzerine etkimiş 
olduğu anlaşılmaktadır.  

Sistemin sönüm miktarının kontrol edilmesine yönelik 
olarak yapılan deneysel çalışmalarda, lazerden ölçülen 
hız sinyalleri sisteme geri beslenmiş, frekans tepki 
fonsiyonlarının belirlenmesi için  ölçülen zaman 
sinyallerinin faz açısı ilişkisi de incelenmiştir. Şekil8 
(b)’de, arzu edildiği gibi, sarsıcı tarafından uygulanan 
kontrol kuvveti ile lazer hız ölçümü sinyalleri arasında 90 
dereceye çok yakın  faz açısı belirlenmiştir. Frekans 
alanında yapılan çalışmalarda, çubuğun birinci 
modundaki titreşim genliklerinin %42.1 düşürüldüğü 
tespit edilmiştir. 

Şekil 8c’de sunulan sonuçlar ise, ivme geri besleme 
sinyallerinin uygulandığı kapalı döngü sistemi ile 
çubuğun birinci doğal frekansının daha düşük frekanslara 
çekildiğini göstermektedir. Ancak, eyleyici sinyali ile 
algılayıcı sinyalinin aynı faz açısında olması beklenirken, 
eyleyici sinyali algılayıcı sinyalinin bir miktar gerisinde 
olduğu tespit edilmiştir.  
 

 
 
Şekil 8. Sistemin birinci modunun (a) Yerdeğiştirme (b) Hız  (c) 

İvme geri besleme sinyelleri ile oluşturulan kapalı döngü frekans tepki 
fonsksiyonların açık döngü durumuna göre karşılaştırmaları. 

 
 
 
 

Zaman alanında da gözlemlendiği  üzere sisteme bir 
miktar ilave sönüm etkisinin de gerçekleştiği 
görülmektedir. Burada vurgulanması gereken önemli bir 
nokta, güç yükselticisinden sarsıcıya beslenen sinyal 
genliği arttırıldıkça, kontrol kuvvetinin ivme sinyaline 
göre faz açısı bir miktar değişmekte, yüksek genlikli 
kontrol kuvveti durumunda sisteme sadece ilave kütle 
etkisi yaratacak şekilde kuvvet uygulanabilmektedir. 
Şekil 8c' den görüldüğü gibi,  ivme geri beslemeli kontrol 
düzeneği ile sistemin doğal frekansının azaltılması 
gerçekleştirilmiş, söz konusu ilave kütle etkisi sonucu 
çubuğun ilk doğal frekansı %5.5 düşürülmüştür. Daha 
önce açıklandığı gibi, kullanılan ve üzerinde çalışılan 
deney düzeneklerinde istenilmeyen faz açılarının 
oluşması, analog alçak geçiren devre tasarlanması fikrini 
oluşturmuş, bu tasarım yapılmış ve söz konusu devre 
ortaya konmuştur.  Alçak geçiren filtre, filtrenin çıkış ve 
giriş sinyalleri arasında belli bir miktar faz gecikmesi 
sağlamaktadır. Analog filtrenin ayarlanabilir direnci 
sayesinde, istenilen bir frekansta söz konusu faz 
kaymasını bir miktar değiştirmekte mümkün hale 
gelmiştir. 

Analog filtre kullanılarak, sisteme istenilen faz açısına 
sahip sinyal ile geri besleme yapılabileceği örnek bir 
uygulama ile gösterilmiştir.  Bu uygulamada, Şekil 5'deki 
düzenek kullanılarak lazer ile hız ölçülmüş, lazer kontrol 
ünitesinden deplasman çıktısı alınmış, deplasman 
sinyalinin hemen sonrasına yerleştirilen analog filtre 
devresi ile ilave faz kaydırması sağlanmış ve bu sayede 
sisteme ilave sönüm etkisi yaratacak aktif kuvvet 
uygulanabilmiştir. Bu sayede, aktif titreşim sönümleyici 
düzeneği elde edilmiştir.  

Örnek olarak sunulan Şekil 9 a'daki zaman sinyalleri, 
deplasman sinyalinin faz açısının 90 derece kaydırılarak 
sönüm kuvveti yaratacak kuvvet sinyali elde 
edilebildiğini göstermektedir. Açıklanan yeni düzenek 
kullanılmış, kontrol kuvveti seviyesi kademeli olarak 
artırılmış ve her bir aktif kuvvet seviyesi için sistemin 
frekans tepki fonksiyonu ölçülmüştür. Şekil 9b 'den de 
görülebileceği gibi, aktif sönüm uygulanması sonucu 
sisteme çok yüksek oranda sönüm eklenebildiği 
anlaşılmaktadır.  Ölçülen frekans tepki fonksiyonlarının 
analizi sonucu, açık döngü durumunda  %0.8 olan yapısal 
sönüm oranının, kapalı döngü durumunda %11.8 
seviyelerine kadar çıkarılabildiği anlaşılmıştır. 
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Şekil 9. Analog faz kaydırıcı kullanılması durumunda; (a) Algılayıcı 

sinyallerinin denetleyici sinyal ile zaman alanında karşılaştırılması, (b) 
Sistemin açık döngü ve kapalı döngü durumlarında ölçülen frekans 

tepki fonksiyonlarının karşılaştırmaları. 
 

V. Genel Değerlendirme 

Bu çalışmada, elektrodinamik bir sarsıcının eyleyici 
olarak kullanılması ile orantısal geri beslemeli kontrol 
düzenekleri kurulmuş, bir tarafından sabitlenmiş bir 
çubuk kullanılarak sistemin doğal frekansının ve sönüm 
miktarının aktif olarak kontrol edilebileceği 
gösterilmiştir.  Ek bir elektronik devre kullanılarak 
ölçülen ve geri beslenen sinyaller arasındaki faz açılarına 
müdahale edilebilmiş, bu devrenin sağladığı faydalar 
incelenmiştir. Bu çalışmalarda uygulanan denetçi 
düzeneklerinin, yapı üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte hem 
ilave direngenlik, hem kütle hem de sönüm etkisi 
oluşturabildiği gözlemlenmiştir. Burada sunulan yöntem, 
özellikle değişken hızlarda çalışan makinaların rezonans 
genliklerinin kontrol edilmesi ve/veya rezonans 
durumlarının ortadan kaldırılması için kullanılabilir.  
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Ford Otosan Ürün Geliştirme ve Arçelik Araştırma 
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Özet— Karmaşık mekanik sistemlerin sonlu eleman 

modelleri bilgisayar programlarıyla kurulabilmekte, 
sistemlerin cevapları analitik ya da nümerik yöntemlerle 
elde edilebilmektedir. Bu çalışmada ankastre esnek bir 
kirişin aktif titreşim kontrolü Newmark yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Esnek bir kiriş için sonlu eleman 
modeli Euler-Bernoulli teoremi ile kurulur. Esnek kirişin 
uç noktasına ani değişen bir impuls girdi uygulanır ve 
yine uç noktanın açık sistem ve kapalı sistem dinamik 
cevapları Newmark çözümü ile bulunur. Girdinin 
değerleri tüm zaman aralığı için tanımlanır. Uç noktanın 
yer değiştirmesinin ani değeri, referans ani değerinden 
çıkarılarak elde edilen hata sinyaline PID kontrol 
uygulanarak esnek sistemde titreşimlerin azaltılması 
hedeflenir. İşlem düzgün rejim değeri elde edilene kadar 
seçilen zaman adımı ile devam ettirilir. Aktif kontrolün 
etkisini göstermek amacıyla sönüm ihmal edilmiştir. 
Farklı PID kontrol katsayıları uygulanmasının ve sonlu 
elemanlar yöntemindeki eleman sayısının seçiminin aktif 
titreşim kontrolüne etkisi araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: aktif titreşim kontrolü, Newmark yöntemi, sonlu 
elemanlar yöntemi 

 
Abstract— The finite element models of complex 

mechanical systems can be established with computer 
programs, responses of the systems can be achieved with 
analytical or numerical methods. In this study, active 
vibration control of a flexible cantilever beam is analyzed 
with Newmark method. The finite element model of a 
flexible beam is obtained by Euler-Bernoulli theorem. An 
impulse input is applied to the end point of the flexible 
beam and also the open- and closed loop dynamic 
responses of the end point are found with Newmark 
solution. The values of the input are defined for the time 
intervals. PID control is applied to the error signal, 
which is calculated by subtracting the instantaneous 
value of displacement of the end point from the 
instantaneous reference value, to reduce the vibrations of 
the flexible system. This process is continued with the 
time step until steady state value is reached. In order to 
observe the effectiveness of the active vibration control, 
the damping is ignored.  The effect of different PID 
control parameters and the element size in finite element 
method on active vibration control is studied. 

Keywords: active vibration control, finite element method, 
Newmark method 
* levent.malgaca@deu.edu.tr 
† sahin.yavuz@deu.edu.tr 
‡ hira.karagulle@deu.edu.tr 

I.Giriş1 
Titreşim problemi otomotiv, inşaat ve makine gibi 

farklı mühendislik alanlarında önemli araştırma 
konularından biri olmuştur. Mühendislikte maliyetlerin 
düşük olması ve daha hafif olması nedeniyle esnek 
yapılar tercih edilmektedir. Esnek manipülatörler daha 
düşük aktüatörlerin kullanılmasını sağlar ve böylece daha 
az enerji harcarlar. Ancak bununla birlikte esneklikten 
dolayı artık titreşimler meydana gelir ve bu da yüksek 
hassasiyet istenen çalışmalarda önemli derecede problem 
yaratır. Farklı kontrol stratejileri kullanarak titreşimlerin 
azaltılması ya da yok edilmesi araştırmacılar için zorlu 
bir sorun haline gelmektedir.  

Yapıların matematik modeli sonlu elemanlar metodu 
kullanılarak ya da analitik olarak kurulabilir [1]. Dinamik 
sistemlerin diferansiyel denklemleri nümerik yöntemlerle 
[2-4] ya da ticari mühendislik programları ile kurulabilir 
[5,6]. 

Esnek robot manipülatörlerinin artık titreşim genlikleri 
pasif ya da aktif kontrol ile azaltılabilir. Açık sistem 
kontrolü olarak adlandırılan pasif kontrol hareket 
komutları ile oluşturulur [7-10]. Aktif titreşim kontolü 
için kapalı döngü modeline ve tahrik elemanına ihtiyaç 
vardır. Piezoelektrik elemanlar esnek yapıların titreşim 
kontrolü için geniş bir kullanım alanına sahiptir [11, 12]. 

Robot manipülatörlerinin dinamik modeli topaklanmış 
sistemler olarak da incelenebilir  [13, 14]. Topaklanmış 
sistemlerin titreşim kontrolü otomotiv [15-17] ve inşaat 
[18,19] gibi farklı mühendislik alanlarının da popüler 
araştırma konusudur. İnşaat mühendisliğinde, sismik 
hareketler ve deprem uyarıları için ayarlı kütle 
sönümleyiciler, aktif ayarlı kütle sönümleyiciler ve 
visko-elastik sönümleyiciler aktif ve pasif titreşim 
kontrolünde kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, esnek ankastre bir kirişin sonlu 
elemanlar modeli Matlab programında kurulur, aynı 
program içerisinde kontrol algoritması entegre edilen 
Newmark yöntemi ile kirişin uç noktasının titreşimleri 
aktif kontrol uygulanarak azaltılır. Değişik kontrol 
katsayılarına göre sistemin dinamik davranışı elde edilir 
ve uygun kontrol katsayısı seçildikten sonra kirişin uç 
nokta titreşimlerini en kısa sürede sönümleyecek kontrol 
kuvvetinin uygulanması gereken optimum noktanın 
belirlenmesi için program içerisinde optimizasyon 
çalışması yapılır. Kontrol stratejisi ve Newmark 
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yönteminin etkisini göstermek amacı ile kontrol 
kuvvetinin dinamiği ihmal edilmiştir. 

II. Esnek Kirişin Modellenmesi 
Bu çalışmada Euler-Bernoulli kiriş modeli ele 

alınmıştır. Ele alınan kiriş modeli Şekil 1 de 
gösterilmiştir. Burada, FD girdi kuvvetini, FC uygulanan 
kontrol kuvvetini, yr referans girdi sinyalini ve Lc 
uygulanan kontrol kuvvetinin kirişin ankastre 
noktasından olan mesafesini ifade etmektedir. Esnek 
kirişin malzemesi alüminyum olup kiriş için fiziksel 
değerler Tablo 1 de verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Ankastre kiriş modeli 
 
 

 Alüminyum Kiriş 

Elastisite Modülü, E (N/m2) 68 x 109 

Yoğunluk, ρ (kg/m3) 2800 

Uzunluk, L (mm) 504 

Kesit yüksekliği, h (mm) 0.8 

Kesit genişliği, b (mm) 25.4 

TABLO 1. Kirişe ait fiziksel değerler 

Esnek kiriş için sonlu eleman modeli Euler-Bernoulli 
kiriş teoremine göre kurulmuştur. Sonlu eleman modeli 
şematik olarak Şekil 2 de gösterilen kiriş öncelikle 3 
elemana bölünerek uç noktasına impulse girdi uygulanır 
ve uç noktanın titreşiminin kontrolü için kirişin 
belirlenen bir noktasına kontrol kuvveti uygulanır. Sonlu 
elemanlara bölünen esnek kirişin her elemanında 2 
düğüm, her düğüm noktasında x ve y yönünde öteleme ve 
z yönünde açısal dönme serbestliği bulunur. Esnek kirişin 
A noktası ankastre sınır şartına sahip olduğu için bu 
düğüm noktasındaki 10,11 ve 12. serbestlikler dereceleri 
sıfırdır. 

 
 

Şekil 2. Esnek kiriş sonlu eleman modeli 

Sonlu eleman teorisi kullanılarak her bir eleman için 
lokal koordinatlarda kütle ve rijitlik matrisi kurulabilir. 
Eğilme ve uzama titreşimlerine sahip esnek bir kirişin 
lokal koordinatlarda kütle ve rijitlik matrisleri Denklem 2 
de verilmiştir. Burada len, An, En, In ve ρn sırasıyla her 
eleman için eleman boyunu, kesit alanını, elastisite 
modülünü, alan atalet momentini ve yoğunluğunu ifade 
etmektedir. 
     Ankastre bir kiriş için doğal frekanslar analitik olarak 
Denklem 1 de verilen frekans formülü ile hesaplanabilir. 

A
EI

L
zzn

n



 2 (rad/s)                                              (1) 

Burada βn, L, E, Iyy, ρ, A sırası ile frekans parametresi, 
kirişin boyu, elastisite modulü, z eksenine göre alan atalet 
momenti ve kesit alanıdır. Ankaste bir kirişte βn frekans 
parametresi ilk üç frekans için 3.516, 22.03 ve 61.7 dir. 
Ankastre alüminyum kirişin eğilme titreşimlerinin ilk üç 
doğal frekansı için sırası ile 2.507, 15.71 ve 43.99 Hz 
bulunmuştur. 

III. Newmark Yöntemi ile Aktif Titreşim Kontrolü 
Esnek yapılarda düşük rijitliğe sahip olmalarından 

dolayı yüksek titreşimler meydana gelir. Yapılan 
çalışmalarda titreşimlerin azaltılması veya yok edilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, esnek kirişin 
Newmark yöntemi ile titreşim kontrolü ele alınır. 
Sistemin sonlu elemanlar modelinin oluşturulması ve 
Newmark yöntemine entegre edilen kontrolü MATLAB 
programı ile yapılır. Kirişe etki eden impulse girdinin ve 
uygulanan kontrol kuvvetinin Newmark yöntemine 
entegre edilen kapalı kontrolün blok diyagramı Şekil 3 de 
gösterilmiştir. Burada, yrm  referans girdi sinyalidir. Esnek 
kirişin uç noktasına ani değişen bir impulse girdi sinyali 
uygulanır ve uç noktanın y yönündeki yer değiştirmesi 
geri besleme olarak alınır.  Geri besleme olarak alınan uç 
noktanın y yönündeki yer değiştirmesi yan, n zaman 
adımındaki sonlu elemanlara ayrılan kirişin eleman 
sayısına bağlı olarak düğüm noktasındaki  y yönündeki 
yer değiştirmeyi ifade eder. Şekil 2 de gösterilen 3 
elemana bölünmüş esnek kirişte yan, n zaman adımındaki 
4 nolu düğüm noktasının y yönündeki yer 
değiştirmesidir.  yem m zaman adımındaki hata sinyalidir 
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                                                 (2)

 
ve m=n+1 dir. Kp, Ki ve Kd sırasıyla oransal, integral ve 
türevsel kontrolcü katsayılarıdır. Esnek kirişin uç 
noktasına impuls girdi uygulanır ve uç noktanın yer 
değiştirmesinin ani değeri referans ani değerinden 
çıkarılarak elde edilen hata sinyaline PID kontrol 
uygulanarak Newmark yöntemi ile uç noktanın yer 
değiştirmesi her bir zaman adımında hesaplanır ve işlem 
sistem düzgün rejim değerine ulaşana kadar Δt zaman 
aralıkları ile devam ettirilir. Referans değer, impuls girdi 
uygulandıktan sonra titreşim kontrolünde her zaman 
adımı için sıfır olarak alınır. Zaman aralığı, analitik 

olarak hesaplanan ilk frekansın belirlediği periyodun 20 
de biri alınarak hesaplanır. {q}m, m. zaman adımındaki 
her düğüm noktasındaki x ve y yönündeki ötelemeler ile 
z etrafındaki dönmenin hesaplanan değerleridir. um, m. 
zaman adımındaki kontrol girdisidir. 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil 3. Kapalı sistem blok diyagramı 

     Newmark yöntemi, kütle, rijitlik ve sönüm 
matrislerini kullanarak sistem cevabını elde ettiğinden, 
sonlu elemanlar analizinde nümerik yöntemler arasında 
tercih edilen en etkili yöntemdir. Newmark yöntemi ile 
elde edilen esnek kirişin uç noktasının yer değiştirmeleri 
açık sistem ve kapalı sistem için Şekil 4 de verilmiştir. 
Kontrolcü katsayıları deneme ile seçilmiştir. Aktif 

titreşim kontrolünün etkisini göstermek amacıyla sönüm 
C=0 alınmıştır. Titreşim kontrolü performansı, düzenli 
rejim zamanı ts, karekök ortalama RMS ve aşma 
parametreleriyle değerlendirilir. 
 
 
 






































2
enne

2
enne

nene

2
enne

2
enne

nene

nenne'

l4l220l3l130
l221560l13540

001400070
l3l130l4l220
l13540l221560

007000140

420
lA

m























































en

nn
2
en

nn

en

nn
2
en

nn

2
en

nn
3
en

nn
2
en

nn
3
en

nn

en

nn

en

nn

en

nn
2
en

nn

en

nn
2
en

nn

2
en

nn
3
en

nn
2
en

nn
3
en

nn

en

nn

en

nn

e'

l
IE4

l
IE60

l
IE2

l
IE60

l
IE6

l
IE120

l
IE6

l
IE120

00
l

EA00
l

EA
l

IE2
l

IE60
l

IE4
l

IE60

l
IE6

l
IE120

l
IE6

l
IE120

00
l

EA00
l

EA

k

647



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

  
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Zaman (s)

Ye
r d

eğ
iş

tir
m

e 
(m

)

 

 
Kontrol YOK
Kontrol VAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Esnek kirişin uç noktasının kontrol yok ve kontrol var 
durumları için yer değiştirmesi (LC=168mm, Kp=8, Ki=0.5, Kd=0.5). 

Farklı kontrol katsayıları için elde edilen düzenli rejim 
zamanı, aşma ve RMS değerleri Tablo 2 de verilmiştir.  

Kontrol Katsayısı ts RMS Aşma 

Kp Ki Kd    

3 0 0.3 1.421 0.029 0.1349 

5 0 0.4 1.116 0.0247 0.1239 

8 0.5 0.5 0.985 0.0223 0.1142 

TABLO 2. Farklı kontrol katsayıları için kapalı sistem cevabı 

 

 

Eleman 

sayısı LC (mm) ts RMS Aşma 

3 168  0.985 0.0223 0.114 

4 126 1.77 0.0307 0.1332 

9 112 2.229 0.035 0.1393 

84 126 1.77 0.0307 0.1332 

84 168 0.985 0.0223 0.1142 

504 126 1.77 0.0307 0.1332 

504 168 0.985 0.0223 0.1142 

504 197 0.72 0.0192 0.1069 

TABLO 3. Eleman sayısının dinamik analize etkisi (Kp=8, Ki=0.5, Kd=0.5) 

     Tablo 2 den de görüldüğü gibi esnek kirişin uç 
noktasının yer değiştirme genlikleri, düzenli rejim 
zamanı ve aşma değeri farklı kontrolcü katsayıları için 
değişmektedir. En iyi sonucun PID kontrolcü 
uygulandığında elde edildiği gözlemlenmiştir. 
      Sonlu elemanlar modelinde eleman sayısı 
değiştiğinde esnek kirişin uç noktasının dinamik 
davranışına etkisi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 
Tablo 3 de verilmiştir. 
     Tablo 3 deki sonuçlar incelendiğinde kontrol 
kuvvetinin uygulandığı nokta değiştikçe aynı kontrol 

katsayıları için esnek kirişin uç noktasının yer değiştirme 
genlikleri, düzenli rejim zamanı ve aşma değerleri 
değişmiştir. Kontrol kuvvetinin uygulandığı mesafe 
değişmediği sürece eleman sayısının dinamik analize 
etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu verilerden yola 
çıkarak esnek kirişte kontrol kuvvetinin uygulama 
noktası değiştirilerek en uygun mesafe bulunması 
amaçlanmış ve MATLAB’de yazılan program eleman 
sayısı değiştirilerek kontrol kuvvetinin uygulandığı 
mesafenin optimize edilmesi için geliştirilmiştir. 
Uygulanacak mesafenin hassas olarak bulunması için 
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eleman sayısı 504 olarak seçilmiştir. Kuvvetin 
uygulandığı nokta 1 mm aralıklarla arttırılarak, 1 mm den 
504 mm mesafeye kadar her nokta için elde edilen 
düzenli rejim zamanı ve RMS değerlerinde, en düşük 
düzenli rejim zamanına göre programın uygulanması 
gereken Lc mesafesini bulması istenmiştir.  Elde edilen 
analiz sonucunda programın önerdiği Lc mesafesi 197mm 
olduğunda, esnek kirişin uç nokta titreşiminin en kısa 
sürede sönümlendiği görülmüştür. Programın önerdiği 
mesafeden kontrol kuvveti uygulandığında esnek kirişin 
uç noktası 0.72 saniyede düzenli rejim zamanına 
ulaşmaktadır. 
 
IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada esnek bir kirişin sonlu eleman modeli 
Euler-Bernoulli kiriş teoremine göre MATLAB 
programında kurulmuştur. Kurulan modelin uç noktasına 
etki edilen impulse girdi altında kirişin belirlenen 
uzaklığına kontrol kuvveti etki ettirilerek aktif titreşim 
kontrolü Newmark yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Farklı 
kontrolcü parametreleri ile uç nokta titreşimlerine etkisi 
incelenmiştir. Esnek kirişin sonlu elemanlar modelinde 
eleman sayısı arttırıldığında, geri besleme noktası ve 
kontrol kuvvetinin uygulandığı nokta değişmediği sürece 
dinamik davranışın değişmediği görülmüştür.  Kirişin uç 
nokta titreşiminin en kısa sürede sönümlenmesi için 
MATLAB programında kontrol kuvvetinin uygulanması 
gereken mesafe optimize edilmiştir. Bu yaklaşım ile daha 
karmaşık yapıların modeli kurularak aktif kontrol 
uygulanabilir. Bundan sonraki çalışmalarda esnek robot 
kollarının aktif titreşim kontrolünün incelenmesi 
hedeflenmektedir. 
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Özet—Bu çalışmada, akışkan taşıyan kirişin lineer 

titreşimleri incelenmiştir. Kirişin uçlarda zemine 
ankastre mesnetlerle bağlandığı, orta kısımda ise zeminin 
yumuşamasından, gevşemesinden veya esnemesinden 
dolayı titreşim esnasında genlikler oluşmaktadır. 
Çalışmada bu durum konsantre kütle-yay ile 
modellenmiştir. Hamilton prensibi kullanılarak akışkan 
taşıyan kiriş için hareket denklemleri elde edilmiştir. 
Elde edilen hareket denklemleri boyutsuzlaştırılarak 
malzeme ve geometrik yapıya olan bağımlılık ortadan 
kaldırılmıştır. Akış hızı, sabit bir hız etrafında sinüzoidal 
değişen hız olarak alınmıştır. Perturbasyon 
metotlarından biri olan çok zaman ölçekli metot 
kullanılarak çözümler elde edilmiştir. Perturbasyon 
serisindeki ilk terim lineer problemi oluşturmaktadır. 
Lineer problemin çözümü ile orta kısımda yer alan 
konsantre kütle-yayın değişik değerlerine ve akışkan 
hızına bağlı olarak tabii frekanslar hesaplanmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: perturbasyon analizi, lineer titreşim, akışkan 

taşıyan kiriş 

 
Abstract—In this study, linear vibrations of a fluid 

carriying beam was discussed. We assume that the  fluid 
carrying beam is connected to the ground with fixed 
supports. During vibration, with softening or loosening 
of the ground connection point for various reasons, or 
flexion at the support points, amplitude is composed at 
connection points. In this study, this case modeled as 
flexible bearing at the support points. Flow velocity taken 
as harmonically varying about a mean velocity. By 
considering extension of beam, nonlinear terms was 
added to the equations of motion. The equations of 
motion was derived beams by using Hamilton’s principle. 
The obtained equations of motion independence from 
material and geometric structure by 
nondimensionalization. Approximate solutions were 
obtained using the Method of Multiple Scale(s), which a 
perturbation method, and the first term in this series 
comprises the linear problem. Linear problem's solution 
yielded the natural frequencies that depend on the mass-
spring parameters in the middle of the beam and the fluid 
velocity. 

Keywords: perturbation method, linear vibration, Fluid carrying 
beam 
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†
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I Giriş 
Akışkan taşıyan sürekli ortamların titreşimleri 

önemleri açısından uzun zamandır araştırılmaktadır. 
Uygulanma alanları çok yaygındır. Bunlara örnek olarak 
akışkan taşıyan petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları, 
su boruları, kimyasal madde tesislerinde tehlikeli sıvı 
taşıyan borular, nükleer enerji santrallerinin soğutma 
sisteminde kullanılan boru hatları, yangın söndürme 
ekipmanları, kanalizasyonlar, su altında akışkan taşıyan 
hatlar verilebilir. Bu sistemler akışkan taşıyan şerit 
özellikli boru, akışkan taşıyan esnek boru ve akışkan 
taşıyan kiriş özellikli boru problemleri olarak ele 
alınmıştır. Akışkan taşıyan boruların dinamiği hakkında 
akışkan sürtünmesini ihmal ederek, [1] çalışmalar 
yapmıştır. [2] şeritlerin titreşimleri ve kararlılıkları 
hakkında başlıca gelişmeleri araştırmışlardır. [3] Çok 
zaman ölçekli metod (perturbasyon tekniği [4]) ile 
eksenel olarak ivmelenen şerit için yaklaşık analitik 
çözüm elde edilmiştir. [5] eksenel hareketli şeritlerin 
enine titreşimlerini incelemişlerdir. [6] çalışmalarında iki 
farklı yaklaşım kullandılar. Birinci yaklaşımda 
diskritizasyon-perturbasyon metodunu ikinci yaklaşımda 
ise direkt-perturbasyon metodunu kullandılar. İkinci 
yaklaşım eksenel hareketli sürekli ortam problemlerinde 
ilk defa bahsedilen çalışmada ele alınmış olup bazı 
avantajlar getirmektedir. Bu yaklaşımda denklemleri yeni 
bir formda yazıp ortogonal baz sistemi tanımlamaya 
gerek kalmamaktadır. Çalışmalarında nonlineer kablo 
titreşimi için iki metodun sonucunu karşılaştırdılar ve her 
iki metod için dallanma ve kararlılık analizinin 
farklılaştığını ve gerçek sistemin davranışının direkt-
perturbasyon metodu ile daha iyi temsil edildiğini 
gösterdiler. [7] eksenel hareketli şeritlerin kararlılık 
analizlerini yapmışlar ve direkt-perturbasyon ile 
diskritizasyon - perturbasyon metodları 
karşılaştırmışlardır. Yukarıdaki yapılan çalışmaların 
çoğunda hız sabit alınmış ve incelemeler bu durum için 
yapılmıştır. [8] nükleer santral reaktörlerindeki akışkan 
etkisinden kaynaklanan titreşimleri incelemiş ve sonra iç 
içe geçmiş 2 boru arasındaki akışın oluşturduğu 
titreşimlerin doğal frekanslarını [9] incelemiştir. [10] akış 
etkisi altındaki tüplerin titreşimlerini ele almışlardır. [11] 
akışkan taşıyan boruların frekans değerlerinin hıza bağlı 
değişimlerini incelemişlerdir. [12] akışkan taşıyan 
dirsekli boruların serbest uçta küçük kütle varsayımıyla 
lineer olmayan dinamiğini ele almışlardır. [13] akışkan 
hızının zamana bağlı olduğu durumlarda borunun enine 
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titreşimlerini incelemişlerdir. [14] kiriş katsayısını çok 
küçük kabul ederek şeritten kirişe geçiş davranışlarını 
incelemişler ve bu eksenel hareketli esnek kirişlerin 
titreşimlerini araştırmışlardır. Özkaya E. [15] konsantre 
kütle taşıyan kirişleri incelemiştir. [16] Euler-Bernoulli 
kirişinde akışkan nedeniyle oluşan titreşimleri ele 
almışlardır. [17] ve [18] sabit hızda konsantre kütle ve 
akışkan taşıyan gerilmeli boruların doğal frekansını 
değişik sınır şartları için araştırmışlardır. [19] elastik 
silindir için lineer olmayan akışkan yükü modelini 
çıkarmışlardır. [20] çalışmasında zayıf nonlineeriteye 
sahip akışkan taşıyan, her iki uçtan mesnetli boruların 
Galerkin metodu yardımıyla dinamik incelemesi 
yapılmıştır. Bu çalışmada da akışkan hızı sabit alınmıştır. 
[21] Galerkin yaklaşımını kullanarak, akışkan 
taşıyan borunun üzerinde 
bulunan geometrik kusurların etkisini ele almıştır. [22] 
Her iki uçta da sabit mesnetli akışkan taşıyan boruların 
nonlineer modellerini Lyapunov-Schmidt azaltma ve 
tekillik teorisi ile bifurkasyon (dallanma) noktalarını 
analiz etmiştir. [23] Basit mesnetli düz boruyu Çok 
zaman ölçekli metod ile pertürbasyon analizi 
kullanılarak incelemiştir Coriolis debimetreler ile yapılan 
ölçümler karşılaştırılmıştır.  [24]  sonlu elemanlar 
metoduyla akışkan taşıyan Euler-Bernoulli kirişini 
incelemişlerdir. [25] darbeli akışkan taşıyan borunun 
girdap kaynaklı titreşimlerini çok ölçekli metod 
kullanarak incelemiştir. [26] uçları yay ile mesnetlenmiş 
akışkan taşıyan borunun dinamik kararlılığını 
incelemişlerdir. [27] Akışkan taşıyan viskoelastik 
boruların Nonlineer titreşimlerini kritik hız civarında 
Galerkin metoduyla araştırmışlardır. [28] Akışkan taşıyan 
sistemlerin titreşim analizini matris transfer metoduyla 
yapmışlardır. [29] Akışkan taşıyan boruların hareket 
denklemlerinin elde edilmesi için genellleştirilmiş 
Hamilton prensibini kullanmışlardır. [30] Viskoelastik 
boru şeklinde modellenmiş kirişin enine titreşimlerinin 
kararlılığını incelemişlerdir. [31] Akışkan taşıyan dirsekli 
borunun Nonlineer düzlemsel dinamikleri 
incelemişlerdir. [32] Akışkan taşıyan borunun kritik hız 
etrafında dış ve iç rezonanslarını Galerkin metoduyla 
incelemişlerdir. [33] ucunda kütle olan akışkan taşıyan 
borunun salınımlarını araştırmışlardır. [34]  ucunda kütle-
yay sistemi bulunan kirişin serbest titreşimlerini 
araştırmıştır. [35] basit mesnetlenmiş akışkan taşıyan 
sistemin doğal frekanslarını, quartik denklemlerinin 
çözümünde kullanılan Ferrari metodundan türetilmiş 
direkt metod ile hesaplamışlardır. [36] uçlarında ankastre 
ve basit mesnet bulunan, kütle-yay sistemi taşıyan kirişin 
dinamik analizini sonlu elemanlar metoduyla 
yapmışlardır. [37] orta bölümünde yay ve ucunda kütle 
bulunan akışkan taşıyan dirsekli borunun üç boyutlu 
dinamiğini incelemişlerdir. [38] değişik sınır şartlarına 
sahip akışkan taşıyan borunun doğal frekanslarını 
diferansiyel transfer metoduyla (DTM) ile 
hesaplamışlardır. [39] akışkan taşıyan çok mesnetli 

boruların serbest titreşimlerini dinamik katılık yöntemi 
ile belirlemiştir. 

 
Bu çalışmada ise akışkan taşıyan çok mesnetli kiriş ele 

alınmıştır. Kirişin uçlarda zemine ankastre mesnetlerle 
bağlandığı, orta kısımda ise zeminin yumuşamasından, 
gevşemesinden veya esnemesinden dolayı titreşim 
esnasında genlikler oluşmaktadır. Çalışmada bu durum 
konsantre kütle-yay ile modellenmiştir. Akışkan hızının 
ortalama bir hız etrafında harmonik olarak değiştiği kabul 
edilmiştir (v(t)=v0+εv1sint). Kiriş uzamalarından 
kaynaklanan nonlineer etkiler de dikkate alınarak hareket 
denklemleri ve sınır şartları Hamilton prensibi 
kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen hareket 
denklemleri boyutsuzlaştırılarak malzeme ve geometrik 
yapıya olan bağımlılık ortadan kaldırılmıştır. 
Perturbasyon metotlarından biri olan çok zaman ölçekli 
metot kullanılarak yaklaşık çözümler bulunmuştur. Orta 
bölümde yer alan mesnedin değişik konumları, değişik 
yay katsayısı, değişik kütle miktarı, değişik kiriş 
katsayısı, değişik doluluk oranları ve akışkan hız 
değerleri için tabii frekanslar tam olarak hesaplanmıştır. 

 
II. Hareket Denklemleri 

Bu bölümde Şekil 1’ de gösterilen akışkan taşıyan, iki 
ucundan ve ara bir yerden mesnetlenmiş kiriş için hareket 
denklemleri elde edilecektir. Hareket denklemlerini 
bulmak için Hamilton prensibi kullanılacaktır. Hareket 
denklemini çıkarırken, dönme ataleti ve kayma 
gerilmelerinin ihmal edildiği Euler-Bernoulli kirişi ele 
alınmıştır. Kesit boyutlarının hareket esnasında 
değişmediği kabul edilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1 Akışkan taşıyan kiriş 

Şekil 1’ de gösterilen akışkan taşıyan üç mesnetli 
kirişte, u* (x*,t*) x* yönündeki yer değiştirmeyi, v* (t*), x* 
yönündeki akışkan hızını (x*’ten bağımsız), w1

*(x*,t*) ve 
w2

* (x*,t*) w* yönündeki ara bir yerdeki mesnedin 
sırasıyla solundaki ve sağındaki yer değiştirmeyi 
göstermektedir. Kinetik enerji ve elastik potansiyel enerji 
ifadeleri sırasıyla aşağıdaki gibi yazılabilir. 

w1
*
(x

*
,t
*
))
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w2
*(x*,t*)
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kt 
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Yukarıda denklem 2’de birinci integraller şekil 
değiştirme, ikincisi (P) eksenel gerilme, üçüncüsü eğilme 
ile ilgilidir. Denklemlerde b orta kısımda bulunan 
mesnedin başlangıç noktasından olan uzaklığını ifade 
etmektedir. p, f kirişin ve akışkanın yoğunluğu, Ap, Af 
kirişin ve akışkanın kesit alanı, kc ve kt mesnetlerdeki 
lineer ve dönme yaylarının katsayısı, M mesnetlerdeki 
kütleyi, w1,2

* kirişin mesnetler arasındaki her bir 
parçasının enine deplasmanı, Ep, Ef sırasıyla kirişin ve 
akışkanın elastisite modülü, u1,2

* kirişin mesnetler 
arasındaki her bir parçasının eksenel yer değiştirmesi, 

(
.

) zamana göre türev, ( ’  )’ x’ e göre türevi 

göstermektedir. Sistemin Lagrangian’ ı kinetik ve 
potansiyel enerji farkıdır. Hamilton Prensibi ise 
Lagrangian’ın zaman üzerinden integralinin 
varyasyonunun sıfır olduğunu belirtmektedir. 

  0dtVT
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           (3) 

çözümlerin kullanılan malzeme ve geometrik yapıdan 
bağımsız ve sonuçların daha genel olabilmesi için 
denklemlerin boyutsuzlaştırılması gerekir. Bunun için 
boyutsuz parametreler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
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Yukarıda vb boyuna direngenliği, vf kirişlik katsayısı, Kt 
ve Kc yay katsayılarının, αm konsantre kütlenin etkisini 
göstermektedir. v* akışkanın hızı, durgun kirişteki dalga 
hızı ile boyutsuzlaştırılmıştır. Boyutsuzlaştırılmış lineer 
hareket denklemi (7-8) aşağıdaki gibi yazılabilir. 
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III. Perturbasyon Analizi 

Perturbasyon çözümü için önce hareket denklemimiz 

  mertebe dönüşümü yapılarak düzenlenirse bunun 
sonucunda nonlineer ifadeler ε mertebesinde ortaya çıkar. 

 

2211 wywy      (9) 
 
Hız değişimi, zamana ve mekâna göre türevler ise 

denklem (10-14) gibi ifade edilebilir. 
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     (12) 
     1012111 T,T,xy,t,xy,t,xy      (13) 
     1022212 T,T,xy,t,xy,t,xy      (14) 
 
Bunun sonucunda hareket denklemlerimiz I. ve II. 

bölge için (15-16) ‘daki gibi elde edilir. 
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1 mertebesi ve ε mertebesi terimler ayrı ayrı yazılırsa 
sonuçta hareket denklemleri ve sınır şartları aşağıdaki 
gibi elde edilir. 
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Sınır şartları: 
    01y0y 2212          (27) 

    01y0y 2212 
        (28) 

    2212 yy           (29) 

    2212 yy           (30) 

      12t1222 yKyy       (31) 
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O (1) mertebesindeki denklemler (33-34), lineer hareket 
denklemi ve sınır şartları lineer problemimizi 
oluşturmaktadır. Lineer hareket denkleminin çözümü için 
denklem (33–34)’ü önerebiliriz. 
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İlgili yerlere yazılırsa, 
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Dördüncü mertebeden, lineer, homojen, adi diferansiyel 
denklemler elde edilir. Denklem (35-36)’ nın çözümü 
için (37-38) ifadelerini kullanabiliriz. 
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Denklem (37-38)’ı hareket denklemlerinde ve sınır şartı 
denklemlerinde yerine yazdığımızda (39-45) ifadeleri 
elde edilir. 
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Şekil 2 η=0.5, β=0.50, Kt=5, Kc=5, αm=5 için vf değişimini  
gösteren akışkan hızına bağlı ilk üç tabii frekans değerleri. 
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Şekil 3 η=0.5, vf =0.50, Kt=5, Kc=5, αm=5 için β değişimini  
gösteren akışkan hızına bağlı ilk üç tabii frekans değerleri. 
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Şekil 4 η=0.5, vf =0.50, β=0.50, Kt=5, Kc=5 için αm değişimini  

gösteren akışkan hızına bağlı ilk üç tabii frekans değerleri. 
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Şekil 5 η=0.5, vf =0.50, β=0.50, αm=5, Kc=5 için Kt değişimini  
gösteren akışkan hızına bağlı ilk üç tabii frekans değerleri. 
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Şekil 6 η=0.5, vf =0.50, β=0.50, αm=5, Kt=5 için Kc değişimini  
gösteren akışkan hızına bağlı ilk üç tabii frekans değerleri. 
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Şekil 7 vf=0.50, β=0.50, Kt=5, Kc=5, αm=5 için η değişimini  
gösteren akışkan hızına bağlı ilk üç tabii frekans değerleri. 

 
 
 
 
 

ω1 :           
ω2 : –––––– 
ω3 : –   –  –   –   

ω1 :           
ω2 : –––––– 
ω3 : –   –  –   –   

ω1 :           
ω2 : –––––– 
ω3 : –   –  –   –   

ω1 :           
ω2 : –––––– 
ω3 : –   –  –   –   

ω1 :           
ω2 : –––––– 
ω3 : –   –  –   –   

ω1 :           
ω2 : –––––– 
ω3 : –   –  –   –   
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Şekil 2-7’ de verilen şekiller değişik η, vf, β, Kt, Kc ve αm 
değerleri için akışkan hızının değişimine bağlı tabii 
frekans değerleri elde edilmiştir. Şekil 2’de η=0.5, 
β=0.50, Kt=5, Kc=5, αm=5 değerleri için vf değişimini 
gösteren grafik elde edilmiştir vf değeri artığında ilk üç 
tabii frekans değeri de artmaktadır. Akışkan hızı artığında 
ise tabii frekanslar azalmaktadır. Şekil 3’de η=0.5, 
vf=0.50, Kt=5, Kc=5, αm=5 değerleri için β değişimini 
gösteren grafik elde edilmiştir β değeri artığında ilk üç 
tabii frekans değeri (v0=0) değişmemekte daha sonra ise 
azalmaktadır. Akışkan hızı arttığında ise tabii frekanslar 
azalmaktadır.  Şekil 4’de η=0.5, vf=0.50, β=0.50, Kt=5, 
Kc=5 değerleri için αm değişimini gösteren frekans 
değerleri elde edilmiştir. αm değeri artığında tabii 
frekansların değerleri azalmaktadır. Akışkan hızı 
arttığında ise tabii frekanslar azalmaktadır. Şekil 5’de ise 
η=0.5, vf=0.50, β=0.50, αm=5, Kc=5 değerleri için Kt 
değişimini gösteren grafik elde edilmiştir. Kt değeri 
artığında tabii frekansların değerleri artmaktadır. Akışkan 
hızı arttığında ise tabii frekanslar azalmaktadır. Şekil 
6’da ise η=0.5, vf=0.50, β=0.50, αm=5, Kt=5 değerleri 
için Kc lineer yayı değerinin değişimini gösteren frekans 
değerleri elde edilmiştir. Kc değeri artığında tabii 
frekansların değerleri artmaktadır. Tüm durumlarda ise 
artış miktarı birinci modda daha belirgin iken, ikinci ve 
üçüncü modda sınırlı olmaktadır. Bu yakınlık 
gösterebilmek için grafikler üzerinde ikinci bir 
yakınlaştırmalar yapılarak artış miktarı gösterilmiştir. 
Akışkan hızı arttığında ise tabii frekanslar azalmaktadır. 
İkinci mod şeklinde düğüm noktası olması nedeniyle 
frekanslar değişmemektedir. Üçüncü modda ise orta 
noktada frekansta değişiklik olmamaktadır. Ortada hiç 
kütle olmasaydı frekansın, Kc’ye bağlı olarak değişimi 
söz konusu olacaktır. Şekil 6’da üçüncü doğal frekans 
Kc’ye bağlı olarak çok az değişmiştir. Bunun sebebi 
ortadaki M kütlesinin çok büyük olmasından 
kaynaklanmaktadır. Şekil 7’de vf=0.50, β=0.50, Kt=5, 
Kc=5, αm=5 değerleri için η değişimini gösteren tabii 
frekans değerleri elde edilmiştir. Birinci tabii frekans 
değerleri için η konumu orta bölüme yaklaştığında 
değerler azalmaktadır. İkinci tabii frekans değerleri için 
en düşük frekans değeri η=0.3 ve en yüksek frekans 
değeri ise η=0.5 değerinde olmaktadır. Üçüncü tabii 
frekans değerlerinde ise η=0.1 için en düşük frekans 
değeri ve η=0.3 için en yüksek tabii frekans değeri elde 
edilmektedir. Her durum için akışkan hızı artığında tabii 
frekans değerleri azalmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada eksenel hareketli çok mesnetli akışkan 
taşıyan kiriş ele alınmıştır. Kirişin uçlarda zemine 
ankastre mesnetlerle bağlandığı, orta kısımda ise zeminin 
yumuşamasından, gevşemesinden veya esnemesinden 
dolayı titreşim esnasında genliklerin oluştuğu, bu durum 
da konsantre kütle-yay ile modellenmiştir. Akışkan 
hızının ortalama bir hız etrafında harmonik olarak 
değiştiği kabul edilmiştir (v(t)=v0+εv1sint). Kiriş 
uzamalarından kaynaklanan nonlineer etkiler de dikkate 
alınarak hareket denklemleri ve sınır şartları Hamilton 
prensibi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen hareket 
denklemleri boyutsuzlaştırılarak malzeme ve geometrik 
yapıya olan bağımlılık ortadan kaldırılmıştır. 
Perturbasyon metotlarından biri olan çok zaman ölçekli 
metot kullanılarak yaklaşık çözümler bulunmuştur. 
Perturbasyon serisindeki ilk terim lineer problemi 
oluşturmaktadır. Lineer problemin çözümü ile orta 
kısımda yer alan mesnedin değişik konumları, değişik 
yay katsayısı, değişik kütle miktarı, değişik kiriş 
katsayısı, değişik doluluk oranları ve akışkan hız 
değerleri için tabii frekanslar tam olarak hesaplanmıştır. 
Lineer problemin çözümünden değişik parametreler için 
birinci, ikinci ve üçüncü tabii frekanslar elde edilmiş 
bulunan sonuçlar grafikler halinde gösterilmiştir. Buna 
göre tüm mesnet konumları için kirişlik katsayısı 
arttığında tabii frekans değerleri artmaktadır. Akışkan 
hızı arttığında ise tabii frekanslar azalmaktadır. Belli bir 
hız değerinden sonra tabii frekans değerleri elde 
edilememektedir. Bu durum kritik hız olarak 
değerlendirilmektedir. Tüm mesnet konumları için 
akışkan taşıyan kirişin doluluk oranı arttığında tabii 
frekansların değeri aynı noktadan başlamaktadır. Doluluk 
oranı arttıkça aynı akışkan hızı değeri için frekanslar 
azalmaktadır. Orta bölümde bulunan mesnedin konsantre 
kütle miktarı arttığında tabii frekans değerleri 
azalmaktadır. Akışkan hızı arttığında da frekanslar 
azalmaktadır. Orta bölümdeki mesnedin dönme yayının 
katsayısı arttığında tabii frekansların değerleri 
artmaktadır. Mesnet konumu ortada (η=0.5) olduğunda 
ise birinci ve üçüncü mod değerleri birbirine çok yakın 
çıkmaktadır. Orta bölümdeki mesnedin lineer yay 
katsayısı arttığında tabii frekans değerleri artmakta bu 
artış miktarı birinci modda daha fazla diğer modlarda ise 
sınırlı olmaktadır. Bu durum grafiklerde yakınlaştırma 
işlemi yapılarak gösterilmiştir. Tüm durumlarda akışkan 
hızı arttığında tabii frekans değerleri azalmaktadır. 
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Özet1—Bu çalışmada, mekanik özellikleri köpek 
anatomisine benzer dört ayaklı robot için iki uzuvlu 
bacak geliştirilmiştir. 12 serbestlik dereceli, yürüyebilen 
dört ayaklı mobil robotun temelini oluşturacak, iki 
serbestlik dereceli bir bacak mekanizması tasarımı 
yapılmıştır. Yürüme kabiliyeti sağlayacak 
şekildemekanizma parametreleri belirlenmiştir. Yapılan 
tasarıma ait üç boyutlu model CAD yazılımları 
yardımıyla elde edilmiştir. Mekanizmanın dinamik 
analizinde oluşturulan bu üç boyutlu modelden 
faydalanılmıştır. Bu model sayesinde karmaşık yapıdaki 
uzuvlara ait dinamik parametreler ve malzeme bilgisi 
MATLAB/SIMULINK ortamına aktarılarak sisteme ait 
gerçekçi bir simülasyonortamı oluşturulmuştur. Yapılan 
çalışma ile elde edilen kinematik ve dinamik model 
kullanılarak istenilen yürüyüş eğrisi üzerinde 
çalışılmıştır.Mafsal değişkenlerinin elde edilmesi için 
mekanizmanın ters kinematik analizi yapılmış ve 
MATLAB/SIMULINK modeline bu değişkenlere ait 
denklemler eklenmiştir. Daha sonra sistemin ayakucunun 
istenen yörüngeyi takip edebilmesi için bir PID kontrolcü 
tasarlanmıştır. Sistemin verilen yörüngeye karşılık cevabı 
elde edilmiş ve sonuçlar grafiksel olarak verilmiştir. 
Tasarlanan kontrolcünün etkinliği tartışılmış ve 
yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler:ayak konum model, bacaklı robotlar, dört ayaklı 
robot, PID kontrolcü, yörünge takibi 
 

Abstract—In this study, two jointed leg for quadruped 
robot developed, that its mechanical specifications 
similar to dogs anatomy. Two DOF leg mechanism was 
designed that will underlie 12 DOF walking quadruped 
robot. Mechanism parameters determined to provide gait 
ability. 3D model of the design was obtained with CAD 
software. Dynamic analysis of mechanism was performed 
by using this 3D model. Through this model, a realistic 
simulation environment was generated by transferring 
complex dynamic parameters and material data to 
MATLAB/SIMULINK environment.Desired step curve 
was studied on by using achieved dynamic 
andkinematicanalysis. Mechanism’s inverse kinematic 
analysis performed to obtain joint variables and 
                                                           
*ayongul@selcuk.edu.tr 
†mkalyoncu@selcuk.edu.tr 
1Bu bildiri, Abdullah Yöngül’ün Dört Ayaklı Yürüyen Bir Robotun Tek 
Bacağı İçin Arı Algoritması Kullanılarak Kontrolcü Tasarımı konulu 
yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 

equations with these variableswere added to 
MATLAB/SIMULINK. Afterward, a PID controller 
designed to leg tip of the system trace the desired path. 
System responds to desired path was obtained and 
graphically illustrated. Performance of designed 
controller discussed and interpreted. 

Keywords: fourlegged robot, footlocotion robot, leggedrobots, PID 
controller, trajectorytracking 

I.Giriş 
Mobil robotlarda, geçmişten başlayıp günümüzde de 
devam eden sınırlı hareket kapasitelerine sahip tekerlekli, 
paletli ve ray sistemli araçların,tasarım, hareket, 
dengeleme gibi özelliklerinin geliştirilmesi için yapılan 
çalışmalar hız kazanmıştır. Çalışmalarda, biyolojik 
canlılardan esinlenerek (biyomimetik) mobil robotlara 
yeni tasarımlar eklenmektedir. Geliştirilen ayaklı 
sistemler, bilinen tekerlekli, raylı, paletli tasarımlara 
kıyasla gelişmiş hareket kabiliyetine ve çok yönlülüğe 
sahiptirler. Bu amaçla son yıllarda mobil robotlar üzerine 
yapılan çalışmaların büyük oranda ayaklı robotlar üzerine 
olmuştur.[1,2,4] 
Ayaklı robotların en önemli özelliği her türlü arazi 
şartlarına uygun hareket kabiliyetinin olması ve istenilen 
şartları yerine getirebilmesidir. Bu nedenle tekerlekli ya 
da paletli makinelerin aşamadığı, hareket sıkıntısı 
yaşadığı durumlarda engelleri aşmak için yürüyebilen 
(ayaklı) robotlar ön plana çıkmaktadır. Ayaklı robotların 
diğer avantajı ise; sahip olduğu kontrolcü ile dinamik bir 
denge sistemine sahip olmasıdır. Ayrıca; kum, çakıl 
engebe,çamur, eğim, kaygan zemin gibi arazi şartlarında 
hızı, performansı, dengede kalabilme kabiliyeti daha 
yüksektir. [1,2,3,4] 
Dört ayaklı (Quadruped )yürüyebilen robotlar ,uzay 
sanayisinde,savunma sanayisinde, arama kurtarma 
çalışmalarında aktif görev alabilmeleri 
amaçlanmıştır.[,3,6,8,10] 
Bu aşamada Dört Ayaklı (Quadruped) Robotların 
KullanımAlanları; 
 Tsunami, toprak kayması, çığ gibi afet bölgelerinde 

arama kurtarma işlemlerinde görev alabilirler. 
 Afet bölgelerine gıda, ilk yardım gibi acil durum 

malzemeleri taşıyabilirler. 
 İnsanlara savaş bölgelerinde takviye güç olarak 

kullanılabilirler. 
 Denetimi tehlikeli görevlerde görev alabilirler. 
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 Orman yangınlarında arama kurtarma ekibi olarak 
görevlendirilebilirler.[3,8,9,10,] 

Günümüzde Dört Ayaklı robotlar üzerine en önemli 
çalışmayı, Amerika Savunma Bakanlığı 
destekli(DARPA) ve Boston Dynamics şirketi tarafından 
yürütülen BİGDOG projesidir.[1] Bir diğer önemli 
çalışma Cladio Semini’nin HYQ robotudur.[9] Bu 
robotların tasarlanma amacı, yüktaşımak ve zorlu 
arazilerde lojistik destek sağlamaktır. [1, 8, 9]. Ayrıca 
eyleyici seçimi yüksek Güç-Ağırlık oranına sahip 
olmasından dolayı, her iki robotta da hidrolik eyleyiciler 
kullanılmıştır. Dört ayaklı robotlarda yürüme ,dengede 
kalabilme, yük taşıyabilme, koşma, engebeleri aşma gibi 
durumlar için yürüme analizleri yapılmış ve birçok 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada dört ayaklı bir 
robotun bir bacağının adım ayak ucunun izlemesi 
gerektiği yörünge üzerine çalışılmıştır. Belirlenen 
yörünge,  ters kinematik yöntemiyle 
MATLAB/SIMMECHANICS ortamında çözdürelerek 
bacağa ait uzuvların açı, hız, ivme değerleri hesaplanmış, 
istenilen yörüngeyi takip edip etmediği üzerine 
çalışılmıştır. [3,8,9,10.12,13,14] 

II. SisteminModellenmesi 
Üzerinde çalıştığımız robot ayağının katı modelinin 
oluşturulmasında CAD yazılımından faydalanılmıştır. Bu 
model dört ayaklı bir robotta kullanılacak olmasından 
dolayı hareket kabiliyeti ve ağırlığı göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır. İki serbestlik dereceli ayak modeli, sabit 
gövde, iki hareketli uzuv (üst bacak, alt bacak)ve hidrolik 
silindirlerden oluşmaktadır. Modele ait ekran çıktısı Şekil 
1’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil1. Ayak CAD modeli 

Fiziksel modelin oluşturulmasında, Matlab yazılımına ait, 
bütün gerekli parametreleri CAD yazılımı ile oluşturulan 
katı modelden alabilen Simulink/SimScapeeklentisinden 
yararlanılmıştır. Ayak tasarımı için gerekli olan üst, alt 
bacak boyutları uzuvların açısalçalışma aralığı kullanılan 
malzeme özellikleri gibi parametreler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

 
Parametre  Değer  Birim  
Kullanılan 
Malzeme  

Al 7075  -  

ToplamAğırlık 7451  gr. 
q1 -90  + 120  deg.  
q2 -70 + 50  deg.  
l1 360 mm. 
l2 360 mm. 
 

TABLO 1.Sistem parametreleri(l1 üstbacakboyutu, l2 alt bacağa ait 
boyutu, q1 üst bacak açısı, q2 alt bacak açısı) 

 

 
 
Şekil2. Bacağa ait parametreler  (l1: üst bacak boyutu, l2 :alt bacağa ait 

boyutu, q1: üst bacak açısı, q2: alt bacak açısı) 

Parametre P  I D 

q1 (üstaçı ) 3.24 2.15 4.13 

q2 (altaçı) 4.12 3.11 3.41 

TABLO 2. Sistemin PID değerleri 

Solidworks ile oluşturulan katı modeli Simulink ortamına 
aktarılarak, uzuvların boyutları,ağırlık merkezi, kütle ve 
atalet gibi fiziksel özellikler ilgili 
bloklarlatanımlanmaktadır. Bu yöntemlematematiksel 
modele ihtiyaç olmadan hesaplamaların Simulink 
tarafından yapılmasıs ağlanmıştır. Sistemin kontrolü için 
ilk olarak, SIMULINK / SIMMECHANICS  yazılımı 
kullanılarak elde edilen sisteme ait dinamik modelden 
yararlanılarak PID kontrolcü tasarımı yapılıp bu 
kontrolcüye ait katsayılar, ayağın düzlemsel hareketinde 
uzuvların açısal konumlar, tasarlanan PID kontrolcü 
parametreleri ters kinematik yöntemiyle belirlenmiştir. 
PID katsayıları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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III.SistemeAitKontrolBlokDiyagramı 
 
Şekil 3’de sistemin kontrol algoritması görülmektedir. 
Sistemin MATLAB/SIMULINK programı yardımıyla 
yapılan model üzerinde kontrolüne çalışılmıştır. Yapılan 
çalışma ile elde edilen model kullanılarak belirlenen 
(Px,Py)konumuna ait eğri,yörünge planı olarak 
belirlenmiştir. Daha sonra mafsal değişkenlerin elde 

Şekil 3. Sisteme ait kontrol blok diyagramı 

Edilmesi için iki serbestlik dereceli mekanizma,  
manipulator gibi düşünülerek, ters kinematik denklemleri 
MATLAB/SIMULINK modeline eklenilmiştir. Bu 
değişkenlere ait açısal denklemler aşağıda verilmiştir. 

Ters kinematik için kullanılan denklemler; 

 

 

Burada (Px,Py), ayakucunun izlemesi istenilen 
kordinatları belirtmektedir. Şekil 4’de verilmiştir. X 
ekseni doğrultusunda 200mm, Y ekseni doğrultusunda 
80mm hareket etmesi istenmiştir. l1:üst bacak uzunluk, 
l2:alt bacağa ait uzunluk, q1:üst bacak açısı, q2:alt bacak 
açısı olarak verilmiştir. Şekil 2’de gösterilmiştir. Sistemin 
ayak ucunun istenen yörüngeyi takipedebilmesi için bir 
PID kontrolcü tasarlanmış, kazanç değerleriTablo 2’de 
gösterilmiştir. Sistemin istenilen yörünge karşılık 
cevapları elde edilmiş ve sonuçlar grafiksel olarak 
verilerek tasarlanan kontrolcünün etkinliği 
yorumlanmıştır. 

IV. Robot BacağıİçinYürüyüşYörüngePlanı 

Bacağın ayakucunun (Px,Py) kordinatlarında izlemesini 
istediğimiz yörünge planı X ekseni doğrultusunda 

200mm, Y ekseni doğrultusunda 80mm hareket etmesi 
istenmiştir. Aşağıdaşekildeverilmiştir. 

 
Şekil 4.Sistemin ayak ucunun izlemesi istenilen yörünge 

   
A. Sistem Cevapları 

İstenilen yörünge, ters kinematik yapılarak PID ile 
Kontrolü gerçekleştirilen bacağın izlediği yörünge 
aşağıda verilmiştir. Buna göre istenilen yörüngeyi takip 
iyi derecede edebilmiş ve kontrolcünün PID 
katsayılarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  
 

 
Şekil 5.Sisteminayak ucuna ait istenen ve gerçekleşen yörüngelerin 

karşılaştırılması 
 

 
Şekil 6.Üst bacak açı değişimi (θ1) 

 

 
Şekil 7.Alt bacak açı değişimi (θ2) 

 

659



UluslararasıKatılımlı 17. MakinaTeorisiSempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015  

  
 

 
Şekil 8.Ayak uç noktasına ait ivme değişimi 

 

 
Şekil 9.Ayakuçnoktasınaaitkuvvetdeğişimi 

V. Sonuç ve Değerlendirme 

Robot bacağının kinematik analizi yapılarak bağımsız 
değişkenlere ait denklemler belirlenmiştir. Analiz 
sonucunda elde edilen parametrelere göre CAD 
programları yardımıyla sistemin üç boyutluimalat modeli 
oluşturulmuştur.Elde edilen üç boyutlu model 
Matlab/Simmechanics yazılımına aktarılarak gerçekçi bir 
dinamik model elde edilmiştir. Ayak ucunun izlemesi 
gerektiği yörüngeye göre sisteme ters kinematik 
uygulanılıp, gerekli parametreler PID kontrolcü tasarımı 
ile belirlenmiştir. Kontrolcücevaplarına ait grafikler elde 
edilerek istenen yörüngeyi ne derecede izlediği 
incelenmiştir. PID kontrolün; bu tip sitemler için uygun 
bir kontrolcü olabileceği ama PID denetim etkilerinin, 
kontrol sınırlarının belirlenmesinde belirleyici olduğu 
için, uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekliliği 
anlaşılmıştır. Tasarlanan kontrolcü üzerinde çalışmalar 
yapılarak istenilen yörüngeyi gerçekleştirdiği  için 

ileridedört ayaklı robotlarda yürüme analizi için ön 
çalışma oluşturmuştur. 
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Özet— Bu çalışmada, dört ayaklı robotun bir 
bacağının uzuvlarının istenen açısal konumlara hareket 
edebilmesi için PID kontrolcü tasarımı yapılmıştır. İki 
serbestlik dereceli sistemin katı modeli bir CAD yazılımı 
kullanılarak oluşturulmuştur. Matematiksel modelin 
elde edilmesindeki karmaşıklık ve zorlukların önlenmesi 
ve daha gerçeğe yakın bir benzetim yapabilmek 
amacıyla katı model MATLAB/SimScape ortamına 
doğrudan aktarılmıştır. Sisteme ait kontrol sistemi 
MATLAB/Simulink ara yüzünde modellenmiştir. Bu 
model ile bacağa ait uzuvların istenen açısal konumlara 
gelebilmesi için PID kontrolcü kazançlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. PID kontrolcünün 
kazançları minimum konum hatası sağlanabilecek 
şekilde Arı Algoritması (AA) kullanılarak optimize 
edilmiştir. Optimize edilmiş PID kazançları ile yapılan 
benzetim sonuçlarından; Arı Algoritmasının PID 
kontrolcü kazançlarının optimizasyonunda başarılı 
olduğu ve modele ait uzuvların istenilen referans 
konumlara gelebildiği görülmüştür. Kontrolcünün farklı 
giriş değerlerine karşılık cevapları elde edilmiş ve 
sonuçlar grafiksel olarak verilmiştir. Optimizasyon 
parametreleri ve/veya amaç fonksiyonu değiştirilerek 
yapılacak çalışmalarda, Arı Algoritmasının başarılı 
sonuçlar verebileceği gösterilmiştir. Optimize edilen 
kazançların etkinliği tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Arı Algoritması, Ayaklı Robotlar, 
Optimizasyon, PID Kontrol, Robot bacağı* 
 
Abstract—In this study, PID controller designed for 
one leg of a quadruped robot to be able to move to 
desired angular position. Solid model of system, which 
has two degree of freedom, has been drawn by using a 
CAD software. Complexity of obtaining mathematical 
model and to prevent the difficulty and aim to make a 
more realistic simulation, this model imported directly 
to MATLAB/SimScape environment. Controller of the 
system is modelled in MATLAB/Simulink interface. With 
this model, aimed to determine the PID gains for 
thelimbs of leg to be able to move the desired reference 
positions. PID controller gains optimized by The Bees 
Algorithm (BA) to achieve the minimum position error. 
From the simulation results which performed with 
optimized PID gains; it’s seen that the BA is successful 
for optimizing PID gains and limbs of the model be able 

                                                           
* vbakircioglu@aksaray.edu.tr 
* marifsen@selcuk.edu.tr 
* mkalyoncu@selcuk.edu.tr 

to move to desired reference positions. Response of 
controller for different input values achieved and results 
illustrated graphically. It’s shown that BA can provide 
successful results in the further studies by varying 
optimization parameters and/or objective function. 
Effectiveness of optimized gains discussed and 
interpreted.  

Keywords: The Bees Algorithm, Legged Robots, Optimization, PID 
Control, Robot Leg. 

I. Giriş 
Ayaklı robotlar literatürde yeni olmamasına rağmen 

günümüzde halen araştırmacıların dikkatini 
çekmektedir. Ayaklı robotların zorlu arazilerde daha iyi 
performans göstermesinden dolayı, robotik alanında son 
yıllarda ayaklı robotlarla ilgili çalışmaların sayısı 
artmıştır [1, 2, 3, 4]. Bu çalışmalardan en dikkat çekici 
olanı, DARPA kaynaklı ve Boston Dynamics firmasınca 
yürütülen BigDog projesidir [1]. Bir diğer önemli 
çalışma Semini’nin Hyq robotudur [2]. Bu robotların 
tasarlanma amacı yük taşımak ve zorlu arazilerde 
lojistik destek sağlamaktır [1, 2, 3]. Ayak sayısı, hareket 
kabiliyeti ve taşıma kapasitesine göre belirlenmektedir. 
Ayrıca hidrolik sistemlerin yüksek Güç-Ağırlık oranına 
sahip olmasından dolayı, her iki robotta hidrolik olarak 
tahrik edilmiştir. Elektrik motorlarının kolay kontrol 
edilebilirliğine karşın hidrolik sistemlerin kontrolü daha 
zordur. Bu bağlamda kontrolcü tasarımı önem 
kazanmaktadır [1, 2, 4, 5]. 

Arı Algoritması (AA), ilk olarak D.T. Pham vd. 
tarafından önerilmiş olup; bal arılarının kaynak arama 
davranışını taklit eden popülasyon tabanlı bir arama 
algoritmasıdır. Algoritma, sürekli fonksiyon 
optimizasyonu [6, 7], yapay sinir ağı eğitimi [8, 9], 
mühendislik tasarımı [10], çok amaçlı optimizasyon 
[11], veri kümeleme [12], iş akışı [13] gibi problemlere 
başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 

Bu çalışmada, dört ayaklı bir robotun tek bacağının 
açısal konum kontrolü için PID katsayılarının 
belirlenmesi hedeflenmektedir. Kontrolcü tasarımının 
amacı olan yükselme zamanı, maksimum aşma, oturma 
zamanı gibi parametrelerin iyileştirilmesine dayanan bir 
amaç fonksiyonu kullanılarak, PID katsayıları optimize 
edilmiştir. Tasarım aşamasının hızlandırılması ve 
optimizasyon algoritmalarının denenebilmesi açısından, 
kontrol etmek istediğimiz sistemin benzetimi Matlab 
yazılımı ile elde edilmiştir. 
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Model ve Arı Algoritmasının anlatıldığı 2. kısım ve 
3. kısımdan sonra kontrolcü tasarımının anlatıldığı ve 
Arı Algoritması ile PID kazançlarının optimize 
edilmesinin açıklandığı 4. kısım gelmektedir. 5. kısımda, 
farklı giriş değerleri için optimize edilmiş PID 
katsayılarının performansı verilmiştir. Sonuçlar grafiksel 
olarak gösterilmiştir. 

II. Sisteme Ait Simulink/Simscape Modeli 
 Üzerinde çalıştığımız robot bacağının katı modelinin 

oluşturulmasında bir CAD yazılımından 
faydalanılmıştır. Bu model bacağın, daha sonra dört 
ayaklı bir robotta kullanılacak olması, hareket kabiliyeti 
ve ağırlığı göz önüne alınarak tasarlanmıştır.  İki 
serbestlik dereceli ayak modeli, sabit bir parça ve iki 
hareketli parça olmak üzere üç ana kısımdan 
oluşmaktadır. Modele ait ekran çıktısı Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Sisteme ait CAD modeli 

 
Fiziksel modelin oluşturulmasında, modelin karmaşık 

yapısı ve zorlukların aşılabilmesi için Matlab yazılımına 
ait, gerçeğe yakın bir benzetim yapabilen ve bütün 
gerekli parametreleri CAD yazılımı yardımıyla elde 
ettiğimiz katı modelden alabilen Simulink/SimScape 
eklentisinden yararlanılmıştır. Simulink/SimScape 
Matlab yazılımının, sanal ortamda gerçek sistemlerin 
modellenmesini sağlayan, oldukça güçlü bir eklentisidir.  

 Sistemin katı modeli için gerekli, uzuvların 
boyutlandırılması ve kullanılan malzeme özellikleri gibi 
parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Solidworks ile 
oluşturulan katı modeli Simulink ortamına 
aktardığımızda, uzuvlar için kısıtlar, uzuvların boyutları, 
ağırlık merkezi, kütle ve atalet gibi fiziksel özellikler 
ilgili bloklarla tanımlanmaktadır. Bu yöntemle benzetim 
için gerekli matematiksel modele ihtiyaç olmadan 

hesaplamaların Simulink tarafından yapılması 
sağlanmıştır. 

 
Parametre Değer Birim 

Kullanılan Malzeme Al 7075 - 
Toplam Kütle 7451 gr. 
A 380 mm 
B 400 mm 
C 400 mm 
θ1 Değişim Aralığı 30 – 120 deg. 
θ2 Değişim Aralığı 30 – 120 deg. 

Tablo 1. Modele ait parametreler 

III.Arı Algoritması 
Bu bölümde, temel Arı Algoritması izah edilmiştir. 

Arıların kaynak arama davranışları, öğrenme, hatırlama 
ve bilgi paylaşma özellikleri sürü zekâsının en ilgi çekici 
araştırma alanlarından birisidir. Arı Algoritması [ 6, 14,  
15, 16, 17, 18], ilk olarak 2006 yılında D.T. Pham ve 
arkadaşları tarafından önerilmiş olup, bal arılarının 
kaynak arama davranışını taklit eden popülasyon 
tabanlı, sezgisel bir arama algoritmasıdır. Bal arıları 
arasındaki kolektif zekânın önemli bir göstergesi; 
buldukları kaynağın (nektar, su vs.) kalitesi hakkındaki 
bilgiyi paylaştıkları salınım dansıdır. Arı Algoritmasına 
ait akış şeması Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
 
D.T. Pham tarafından geliştirilen temel Arı 

Algoritması birçok parametre içermektedir. Bu 
parametreler: kâşif arı sayısı (n), ziyaret edilen n nokta 

 

 

5. Her bölgedeki en iyi arıyı seç 

8. Yeni kaşif arı popülasyonu 

1. n adet kâşif arıyı araştırma uzayına rastgele yerleştir 

6. Seçilen arıların haricindeki bölgelerden ayrıl 

7. Popülasyonda kalan arıları (n-m) yeni potansiyel 
çözümler için rasgele araştırma uzayına gönder 

2. Kâşif arılarca ziyaret edilen noktaların uygunluğunu 
değerlendir 

3. En iyi uygunluk değerine sahip bölgeleri (m)  
komşuluk araması için seç 

4. ‘Takipçi Arıları’ seçilen bölgelere gönder 
(elit bölgelere daha çok arı) 

K
om

şu
lu

k 
A

ra
m

as
ı 

Şekil 1 Arı Algoritması (AA) akış şeması 
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içinden seçilen en uygun bölge sayısı (m), seçilen m 
bölge içindeki en iyi bölge sayısı (e), en iyi e bölgeye 
gönderilen arı sayısı (nep), kalan (m-e) bölgeye 
gönderilen arı sayısı (nsp), bölge boyutu (ngh) ve 
durdurma kriteri /iterasyon (itr) sayısıdır. 

Algoritma n adet kâşif arının araştırma uzayına 
rastgele yerleştirilmesi ile başlar. 2. adımda, kâşif 
arılarca ziyaret edilen noktaların birbirlerine göre 
uygunlukları değerlendirilir. 3. adımda, n adet bölge 
içerisinde diğerlerine göre daha uygunluk değerine sahip 
m adet bölge seçilir. 4.ve 5. adımda, m adet bölge 
içerisinde en iyi uygunluk değerine sahip elit bölgeler 
(e) ve geriye kalan bölgeler   (m-e) seçilir. Bu bölgelerin 
komşuluk arama boyutu (ngh) belirlenir. Seçilen 
bölgelerde komşuluk araması (bölge içinde en uygun 
noktaların araştırılması) için, daha umut verici 
çözümleri temsil eden en iyi e bölgeye seçilen diğer 
bölgelere göre daha fazla takipçi arı (nep), diğer 
bölgelere ise daha az takipçi arı (nsp) gönderilerek, 
detaylı arama yapılır. Her bölge içerisinde en uygun 
değere sahip arı seçilir. 6. 7. ve 8. adımda ise, her 
bölgede en uygun değere sahip arı haricindeki diğer 
arılar araştırma uzayından ayrılır. Popülasyondaki diğer 
arılar (n-m) yeni potansiyel çözümler elde etmek için 
tekrar, rastgele olarak, araştırma uzayına yerleştirilirler. 
Optimizasyon durdurma kriteri (itr) sağlanana kadar 
devam ettirilir. Her bir iterasyonun sonunda yeni 
popülasyon; seçilen her bir bölgenin temsilcileri ve 
rastgele arama yapan kâşif arılar olmak üzere iki 
parçadan oluşacaktır. 

IV. PID Katsayılarının Optimizasyonu 
Sistemin istenen açısal konumlara hareket 

edebilmesi için PID kontrolcü tasarımı yapılmıştır. PID 
kontrolcü blok diyagramı Şekil 3’te verilmiştir. 

 
Şekil 2 PID kontrolcü blok diyagramı 

 

Optimize edilmek istenen kontrolcüye ait altı 
kazanç değeri vardır. Bu kazançlar, bacağın istenen 
referans açısal konumlara minimum hata ile gelebilmesi 
için optimize edilmeye çalışılmıştır. Şekil 3’te 
görüldüğü gibi hata sinyali eθi(t) ve PID bloklarıyla 

kontrol sinyali elde edilmektedir. PID kontrolcünün 
matematiksel ifadesi denklem (1)’de verilmiştir. Burada 
ui(t) kontrolcü sinyali, sistemin giriş sinyalidir. Burada 
eθi(t) =gi(t) – θi(t) olarak tanımlanmıştır ve gi(t) istenen 
konum giriş sinyalidir. Algoritma için kullanılan amaç 
fonksiyonu denklem (2)’de verilmiştir. Buradaki aj 
ağırlık faktörleridir, ts oturma zamanı, tr yükselme 
zamanı, tp aşma zamanı, M maksimum aşma ve ess kalıcı 
durum hatasıdır. Amaç fonksiyonunu belirlerken 
kullanılan ağırlık faktörleri deneysel çalışmalardan elde 
edilen sonuçlara göre seçilmiştir [5]. 

 

dt
tde

KdeKteKt i
Di

t

iIiiPiiu
)(

.)(.)(.)(
0


      (1) 

(i = 1, 2)  

 

ssprs eMtttA .a.a.a.a.a 54321   (2) 

Arı Algoritması, sisteme ait uzuvların referans olarak 
verilen açısal konumlara en kısa sürede en az hata ile ve 
maksimum aşmanın en az olduğu şekilde gidebilecek 
gerekli kontrolcü kazançlarını bulmak için 
uygulanmıştır. Algoritma Matlab ortamında akış 
şemasına uygun olarak programlanmış ve çalıştırılmıştır. 
Aramanın yapılacağı sınırlar programlama esnasında 
belirlenmektedir. Bu sınırlar Tablo 2’de verilmiştir. 
Program ilk olarak verilen aralıkta kazanç katsayılarını 
rastgele belirler, daha sonra Simulink benzetim modelini 
çalıştırarak bu kazançlara göre amaç fonksiyonunu 
hesaplayıp seçilen kazanç değerlerinin uygunluğunu 
denetler ve bölgeleri belirler. Girilen iterasyon sayısına 
göre program, verilen aralıkta en iyi kazanç değerlerini 
bulmaya çalışır. Kodlama için kullanılan algoritma 
parametreleri Tablo.3’de verilmiştir. 

 
 KP1 KP2 KI1 KI2 KD1 KD2 
Minimum 0 0 5 5 0 0 
Maksimum 10 10 10 10 2 2 

Tablo 1 Optimize edilmek istenen parametrelerin optimizasyon 
aralıkları 

 
n m e nep nsp 

50 30 10 25 15 
Tablo 2 Algoritma için kullanılan parametreler  

 
Algoritma, amaç fonksiyonunu her bir adımda kazanç 

değerlerini bölge boyutuna göre değiştirerek minimuma 
yaklaştırmaya çalışır. Sonuç olarak amaç fonksiyonunun 
değişkenleri yükselme zamanı, kalıcı durum hatası gibi 
parametreler ağırlık faktörü oranına göre minimize 

θ1 eθ1 

Referans 
Girişler u

u

eθ2 

Amaç 
Fonksiyo

Arı Algoritması 

θ1ref 

Sistem

θ2ref 
θ2 

 

 

PID1 

PID2 
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edilmiş olur. Burada, amaç fonksiyonunu belirlerken 
değişkenlerin belirlenmesi ve ağırlık faktörlerinin önemi 
ortaya çıkmaktadır. 

V. Benzetim Sonuçları 
Matlab ortamında programlanmış algoritma, 150 

iterasyonda çalıştırılmıştır. Her iterasyon sonunda 
algoritmanın elde ettiği sonuçlar sıralanmış ve 
tanımlanmış amaç fonksiyonuna göre optimum PID 
kazançları listelenmiştir. PID katsayılarının 
optimizasyonu, sistemin basamak girişine cevabına göre 
yapılmıştır. Optimizasyon sonucunda, sistemin 
cevabının zamana göre değişimi grafiksel olarak 
gösterilmiştir. Optimize edilen katsayıların, 
performansını görmek amacıyla, farklı girişlere sistemin 
cevapları elde edilmiştir ve zamana göre değişimleri 
grafiksel olarak gösterilmiştir. (Şekil 4-6) 
 

 
Şekil 3 Basamak giriş için sistemin cevabının zamana göre değişimi 

 
Grafiklerden de görüldüğü gibi Arı Algoritması PID 

katsayılarının optimizasyonunda başarılı sonuçlar 
vermiştir. Burada algoritmanın esnekliği dikkat 
çekicidir. Arı Algoritması parametreleri ve amaç 
fonksiyonu kullanıcı tanımlı olup optimizasyonun 
başarısında oldukça etkilidir. Bu nedenle AA 
parametrelerinin ve amaç fonksiyonunun 
belirlenmesinde sistemin dinamik karakteristiği, 
optimize edilecek parametrelerin sistem üzerindeki 
etkileri gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. 

 
Şekil 5 Kare dalga giriş için sistemin cevabının zamana göre değişimi 

 

 
Şekil 6 Sinüs dalga giriş için sistemin cevabının zamana göre değişimi 

 
Bu çalışmada kontrolcü tasarımında önemli olan 

yükselme zamanı, maksimum aşma, oturma zamanı gibi 
parametrelere dayanan bir amaç fonksiyonu seçilmiş, bu 
parametrelerin iyileştirilmesine yönelik bir amaç 
fonksiyonu oluşturulmuştur. Arı Algoritması ile 
optimizasyonda, amaç fonksiyonu geliştirilerek, PID 
kontrolcü tasarımında oldukça başarılı sonuçlar elde 
edilebileceği gösterilmiştir. 
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Özet1 — Bu çalışmada, iki tekerlekli kendi kendini 
dengeleyebilen bir robotun yörünge takibi ve denge 
kontrolü için LQR kontrolcü tasarlanmış ve Arı 
Algoritması (AA) kullanılarak optimize edilmiştir. 
Sistemin hareket denklemleri ve durum uzay modeli 
verilmiştir. LQR kontrolcü tasarımında, genellikle 
deneme-yanılma metodu ile belirlen Q ve R matrisleri, 
Arı Algoritması ile optimize edilerek elde edilmiştir. 
Optimizasyonun amacı; sistemin kendi kendini 
dengeleyerek referans bir yörüngede hareket ederken, 
denge noktasından ve yörüngeden sapmaların minimize 
edilmesidir. MATLAB/Simulink ara yüzünde modellenen 
LQR kontrol sistemi, belirlenen amaç fonksiyonunu 
doğrultusunda optimize edilmiştir. Optimizasyon sonrası 
elde edilen sistem değişkenlerine ait benzetim 
sonuçlarından; Arı Algoritması ile optimizasyon 
yönteminin LQR kontrolcü parametrelerinin 
belirlenmesin de başarılı olduğu görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Arı Algoritması, LQR Kontrol, İki Tekerlekli 
Kendi Kendini Dengeleyebilen Robot, Optimizasyon. 

 

Abstract—In this paper, design of a LQR (Linear 
Quadratic Regulator)   controller for a two-wheeled self-
balancing robot to self-balance while it is moving at any 
trajectory and optimisation LQR controller using the 
Bees Algorithm (BA). The mathematical equations and 
state-space model of the robot has been given. In the 
design of LQR controller, usually determined by trial and 
error method of Q and R matrices are obtained by 
optimizing with the Bees Algorithm. The aim of 
optimization, to minimize the deflection from balance 
point and orbit while the system can move a desired 
trajectory by balancing itself. The LQR controller system 
that designed in MATLAB/Simulink has been optimized to 
provide the objective function. From simulation results of 
system variables which obtained after the optimization; 
The method of optimization with the bees algorithm has 
been shown to be successful in the determination of LQR 
controller’s parameters.  

Keywords: The Bees Algorithm, LQR controller, Two Wheeled Self-
Balancing Robot, Optimization. 

                                                            
1 Bu çalışma, M.A. Şen (2014)’in “Iki Tekerlekli Robot için Bulanik 
Mantik Tabanli Kontrolcü Tasarimi ve Ari Algoritmasi Kullanarak 
Optimizasyonu” adlı yüksek lisans tezinden [15] türetilmiştir. 
* marifsen@selcuk.edu.tr 
† mkalyoncu@selcuk.edu.tr 

I. Giriş 

İki tekerlekli kendini dengeleyebilen robotlar 2000’li 
yılların başlarında literatüre girmiş ve son yıllarda 
gelişerek popülerliğini artırmıştır. Doğrusal olmayan 
yapısı nedeniyle yaygın kontrol teorilerinden olan, ters 
sarkaç modeli temelinde geliştirilen birçok robotik 
çalışmayla akademik çevrelerin ilgi odağı olmuştur. 
Akademik çalışmaların başarılı sonuçlar vermesi; iki 
tekerlekli, elektrik ile çalışan, kendi kendini 
dengeleyebilen kişisel ulaşım araçlarının üretilmesinin 
önünü açmış (Sekil 1). Bu araçlar; yüksek manevra 
kabiliyetleri, sıfır dönüş yarıçapları ve hızlı tepki 
cevabına sahip olmaları nedeniyle güvenli ve etkin bir 
ulaşım sağlayabilmektedirler. 

 

 
Şekil. 1. Segway 

 
İki tekerlekli kendi kendini dengeleyebilen sistemler 

robotik mobil platformlar [1, 2] ve elektrikli taşıyıcılar/ 
araçlar [3, 4] olarak iki başlıkta incelenebilir. 
Matematiksel model elde etmek için genellikle Lagrange 
metodu [5] veya Newton Yasası [6] kullanılmıştır.  
Sistemin kontrolü için çoğunlukla PID [2] ve LQR 
kontrolcüleri [5] kullanılmıştır. Sistemin denge 
kontrolünün yanı sıra, konum kontrolünün de sağlanması 
gerekmektedir. Bu sebeple birden fazla durum 
değişkenini birlikte kontrol edebilen LQR kontrolcü, PID 
kontrolcüye kıyasla bu sistemde daha iyi performans 
göstermiştir [7]. Bulanık mantık [8] ve yapay sinir ağı 
tabanlı kontrolcü [9] çalışmaları da mevcuttur. 

666



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

II. Sistemin Modellenmesi 

İki tekerlekli kendi kendini dengeleyebilen robotun 
fiziksel modeli Şekil 2’de görülmektedir. Tablo 1’de 
sistemin fiziksel parametreleri ve DC motor parametreleri 
verilmiştir. 

 

 
Şekil. 2. Sistemin fiziksel modeli [10] 

 
Sembolü - Değeri Açıklama - Birimi 

g = 9.81 Yer çekimi sabiti [m/sn2] 

m = 0.03 Tekerlek ağırlığı [kg] 

R = 0.04 Tekerlek yarıçapı [m] 

JT = mR2/2 Tekerlek atalet momenti[kgm2] 

M = 0.6 Toplam ağırlık [kg] 

W = 0.14 Model genişlik [m] 

D = 0.04 Model derinlik [m] 

H =0.144 Model boy [m] 

L = H/2 Teker ile gövde merkezi arası mesafe [m] 

J  = ML2/3  Yunuslama atalet momenti [kgm2] 

J  = M(W2 +D2)/12 Dönüş atalet momenti [kgm2] 

Jm=0.00001 Dc motor atalet momenti [kgm2] 

n=1 Çevrim oranı 

Rm = 6.69 DC Motor direnci [ohm] 

Kb = 0.468 DC Motor EMF sabiti [V.sn / rad] 

Kt = 0.317 DC Motor tork sabiti [Nm/A] 

fm = 0.0022 Gövde ile DC motor arasındaki sürt. kats. 

fw = 0 Tekerlek ile zemin arasındaki sürt. kats. 

 
TABLO 1. Sisteme ait parametreler [10]  

 
Sistemin yandan ve üstten görünüşü Şekil 3’de 

sunulmuş, sistemin durum değişkenleri ve koordinatları 
belirtilmiştir. Sistemin, doğrusal ve dairesel hareket 
yapabilecek şekilde, hareket denklemleri belirtilerek 
matematiksel modeli [10] verilmiştir. 

    

 
Şekil. 3. Sistemin yandan ve üsten görünüşü 

 

Şekil 3’de görülen koordinat sisteminde; 
 
   ;  Sol ve sağ teker açılarının ortalaması,  
   ;  Denge açısı (yunuslama/pitch), 
   ;  Dönüş açısı (yaw)’dır. (Başlangıçta 45°) 
 
Sisteme ait açılar ve koordinatlar; 

 
1

( , ) ( ), ( )
2 sol sağ sol sağ

R

W
            

(1)

( , , ) , ,m m m m mx y z x dt y dt R     
   (2)

( , ) ( cos , sin )m mx y R R   
   

 
(3)

( , , ) sin , cos ,
2 2sol sol sol m m m

W W
x y z x y z        

(4)

( , , ) sin , cos ,
2 2sağ sağ sağ m m m

W W
x y z x y z        

(5)

( , , ) [ sin cos , cos sin ,

cos ]
b b b m m

m

x y z x L y L

z L

   


  


(6)

Sisteme ait kinetik (T1, T2) ve potansiyel (U) enerjiler 
aşağıdaki gibidir. 
 

2 2 2
1

2 2 2 2 2 2

1
( ) ( ) ( )

2

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2

sol sol sol

sağ sağ sağ b b b

T m x y z

m x y z m x y z

      
             

  

      (7)
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2 2 2 2
2

2 2 2 2

1 1 1 1
( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2
1 1

( ) ( )
2 2

sol sağT T

sol sagm m

T J J J J

n J n J

    

   

    

  

   

   

 

(8) 

sol sağ bU mgz mgz mgz    (9) 

 
T1; Sistemin doğrusal (ileri-geri) hareketinin kinetik 

enerjisi (7), T2; Sistemin dairesel (sağa/sola dönüş) 
hareketinin kinetik enerjisi (8), U; Sistemin potansiyel 
enerjisidir (9). L; Sisteme ait Lagrange değişkeni, q; 
genelleştirilmiş koordinat, F; genelleştirilmiş kuvvetler 
olmak üzere çözülmüştür (10). 
 

  1 2, ,q F F F F L T T U

d L L
F

dt qq

           
     
   



 
(10) 

 
Genelleştirilmiş kuvvetler, DC motor voltajına bağlı 

olarak aşağıdaki gibi yazılabilir. 
 

( ) 2( ) 2sol sağ wF v v f        
 

 (11) 

( ) 2 2sol sağF v v        
 

 (12) 

2

2
( ) ( )

2 2sol sağ w

W W
F v v f

R R      


 (13) 

,t t b
m

m m

nK nK K
f

R R
     (14) 

0 sin , cos 1, 0        


 kabulleri yapılarak 
elde edilen sisteme ait doğrusal hareket denklemleri 
aşağıda verilmiştir. 
 

2 2 2(2 ) 2 2 ( 2 )T m mF m M R J n J MLR n J         
 

 (15) 

2 2 2( 2 ) ( 2 )m mF MLR n J ML J n J MgL        
 

 (16) 

2
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1
( )

2 2 T m
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F mW J J n J
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  (17) 

 
Sistemin durum uzay modeli;  
 

1

T
x       

   (18) 

2

T
x     

  (19) 
T

sol sağu v v     (20) 

1 1 1 1

2 2 2 2

x A x B u

x A x B u

 
 




 (21) 

 
olarak tanımlanmıştır. 

III. Arı Algoritması ve Kontrolcü Tasarımı 

Sistemin, kendi kendini dengede tutarak, belirli bir 
yörüngede hareketinin kontrolü için LQR kontrolcüsü 
tasarlanmıştır. LQR kontrolcü parametreleri, yörüngeden 
ve denge noktasından sapmaları (hatayı) minimize etmek 
amacıyla, Arı Algoritması ile optimize edilerek 
belirlenmiştir. Kontrolcü tasarımda performans kriteri; 
sistemin kendi kendini dengede tutabilme kabiliyeti 
(yunuslama açısının ve türevinin sıfır olması) ve 
belirlenen düzlemsel bir yörüngede hareket edebilmesi 
olarak belirlenmiştir.  

 
A. Arı Algoritması(AA) 

Bu bölümde, temel Arı Algoritması izah edilmiştir. 
Arıların kaynak (nektar, su vb.) arama davranışları, 
öğrenme, hatırlama ve bilgi paylaşma özellikleri sürü 
zekâsının en ilgi çekici araştırma alanlarından birisidir. 
Arı Algoritması [11, 12, 13, 14, 15], ilk olarak 2006 
yılında D.T. Pham ve arkadaşları tarafından önerilmiş 
olup, bal arılarının kaynak arama davranışını taklit eden 
popülasyon tabanlı, sezgisel bir arama algoritmasıdır. Arı 
Algoritmasına ait akış şeması Şekil 4’de verilmiştir. 

 

 
Şekil. 4. Arı Algoritması akış şeması 

 
D.T. Pham tarafından geliştirilen temel Arı 

Algoritması birçok parametre içermektedir. Bu 
parametreler: kâşif arı sayısı (n), ziyaret edilen n nokta 
içinden seçilen en uygun bölge sayısı (m), seçilen m 
bölge içindeki elit bölge sayısı (e), en iyi e bölgeye 
gönderilen arı sayısı (nep), kalan (m-e) bölgeye 
gönderilen arı sayısı (nsp), bölge boyutu (ngh) ve 
durdurma kriteri/iterasyon sayısı (itr)’dir. 

 

5. Her bölgedeki en iyi arıyı seç 

8. Yeni kaşif arı popülasyonu 

1. n adet kâşif arıyı araştırma uzayına rastgele yerleştir

6. Seçilen arıların haricindeki bölgelerden ayrıl 

7. Popülasyonda kalan arıları (n-m) yeni potansiyel 
çözümler için rasgele araştırma uzayına gönder 

2. Kâşif arılarca ziyaret edilen noktaların uygunluğunu 
değerlendir 

3. En iyi uygunluk değerine sahip bölgeleri (m)  
komşuluk araması için seç 

4. ‘Takipçi Arıları’ seçilen bölgelere gönder 
(elit bölgelere daha çok arı) 

K
om

şu
lu

k 
A

ra
m

as
ı 
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Algoritması n adet kâşif arının araştırma uzayına 
rastgele yerleştirilmesi ile başlar. 2. adımda, kâşif arılarca 
ziyaret edilen noktaların birbirlerine göre uygunlukları 
değerlendirililir. 3. adımda, n adet bölge içerisinde 
diğerlerine göre daha uygunluk degerine sahip m adet 
bölge seçilir. 4.ve 5. adımda, m adet bölge içerisinde en 
iyi uygunluk değerine sahip elit bölgeler (e) ve geriye 
kalan bölgeler   (m-e) seçilir. Bu bölgelerin komşuluk 
arama boyutu (ngh) belirlenir. Seçilen bölgelerde 
komşuluk araması (bölge içinde en uygun noktaların 
araştırılması) için, daha umut verici çözümleri temsil 
eden en iyi e bölgeye seçilen diğer bölgelere göre daha 
fazla takipçi arı (nep), diğer bölgelere ise daha az takipçi 
arı (nsp) gönderilerek, detaylı arama yapılır. Her bölge 
içerisinde en uygun degere sahip arı şecilir. 6. 7. ve 8. 
adımda ise, her bölgede en uygun değere sahip arı 
haricindeki diğer arılar araştırma uzayından ayrılır. 
Popülasyondaki diğer arılar (n-m) yeni potansiyel 
çözümler elde etmek için tekrar, rastgele olarak, 
araştırma uzayına yerleştirilirler. Optimizasyon durdurma 
kriteri (itr) sağlanana kadar devam ettirilir. Her bir 
iterasyonun sonunda yeni popülasyon; seçilen her bir 
bölgenin temsilcileri ve rastgele arama yapan kâşif arılar 
olmak üzere iki parçadan oluşacaktır.  

 
B. Arı Algoritması ile LQR kontrolcü tasarımı 

İkinci Dereceden Doğrusal Düzenleyici/Lineer 
Quadratic Regulator (LQR) en uygun kontrol girdisini 
hesaplamak için performans indeksi ve durum 
değişkenlerini kullanarak yapılan hesaplamalarla 
tasarlanan bir kontrol yöntemidir [16]. 

LQR kontrol yöntemi uygulanırken, durum takip 
hatası ve sistem girdi maliyeti kullanılarak J performans 
indeksi (22) olarak bilinen bir ilişki tanımlanır. 

 

0

1
( )

2
T TJ e Qe u Ru dt


   (22) 

Burada amaç J ’nin minimize edilmesidir. Bu ifadede 
eTQe ve uTRu kuadritik formda olup Q pozitif belirli 
veya yarı belirli, R ise pozitif belirli köşegen matrislerdir. 

 
1 10 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
,    

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0n m

q r

Q R

q r

   
   
    
   
   
   

 
 

 
(23) 

 
LQR kontrolde kullanıcının tanımladığı qi ve rm 

katsayılarına bağımlı olarak performans indeksi minimize 
edecek sistem girdisi (u) bulunur. Sistemin durum-uzay 
modelinde de görülen x A x B u   için sistem girdisi 
(u) temelde u=K.x şeklindedir. Burada K=R-1BTP olup, 
P ise aşağıdaki Ricatti eşitliğinin çözümünden 
bulunabilen simetrik matristir. 

 
PA+ATP+Q-PBR-1BTP=0 (24) 

 
MATLAB programı bu eşitliği nümerik olarak 

çözebilmektedir. Ağırlık matrisleri Q ve R, sistem matrisi 
A ve giriş matrisi B bilindiğinde; “lqr” komutu ile K geri 
besleme kazanç matrisi bulunmaktadır. 

 
K=lqr(A,B,Q,R) (25) 

 
Şekil 5’de sistemin kontrol blok şeması oluşturmuştur. 

Sistemin doğrusal hareketinin kapalı çevrim kontrolü 
tasarlanan LQR kontrolcü ile saglanmıştır. Dairesel 
hareket kontrolü ise, sabit bir kazanç katsayısı (KP) ile 
açık çevrim kontrol olarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol 
sisteminin girişi; sistemin dönüş (dairesel hareket) açısal 
hızı ( ) ve teker açılarının ortalaması ( ) ’dır. Sistemin 

çıkısı ise x1, x2 durum değişken matrisleri ve sistemin 
konumu (xm, ym) ’dur. 

 
 

 
 

Şekil. 5.Sistemin kontrol blok şeması 

1 ; ; ;x      
 

Referans 
Girişler 

xm,ym

SİSTEM 

Voltaj

Vsol 

Vsağ 
x1 

x2 
    

   

_ +[1;0;0;0] 

KP 

 K*u 

Amaç Fonksiyonu

Arı Algoritması 

Voltaj 
Kontrol 

  

669



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

Sistemin, kendi kendini dengede tutarak, istenilen 
yörüngede hareketini sağlamaya yönelik hesaplanan 
referans girişlere ( ,  ) karşın, LQR kontrolcü 

tarafından bir voltaj değerleri üretilmekte ve motorlara 
girilmektedir. Şekil 6 ‘da görülen ‘Voltaj Kontrol’ 
bloğunda, dönüş açısal hızına göre sol ve sağ motora ait 
voltaj değerleri hesaplatılarak girilmiştir. 

 

 
Şekil. 6.Voltaj kontrol bloğu 

 
Sistemin takip etmesi istenilen ‘Sekiz’ şeklindeki 

yörüngenin matematiksel ifadesi [17] aşağıda verilmiştir. 
Burada; T periyot, Ax x Ay yörünge alanıdır (Ax=50 cm, 
Ay=100 cm, T=10). Bu yörüngeyi takip etmesi için 
gerekli referans girişler ( ,  ) ters kinematik yöntemi ile 

hesaplatılarak kontrol sistemine girilmiştir. 
 

2
( ) sin( )

( ) sin( )

m x

m y

t
x t A

T
t

y t A
T





 
(26) 

 
LQR kontrolcü tasarımında Q ve R matrisleri, durum 

değişkenlerinin sistemin kontrolü üzerine etkisi ve 
birbirlerine göre ağırlıkları dikkate alınarak, genellikle 
denem-yanılma yöntemiyle belirlenmektedir. Bu sebeple, 
LQR kontrolcü verimliliğini ve performansını artırmak 
amacıyla LQR kontrolcü parametrelerinin optimizasyonu 
ile ilgili birçok çalışma [18, 19, 20] mevcuttur. 

 Bu çalışma kapsamında, ön tasarımı yapılan LQR 
kontrolcünün Q=diag[q1,q2,q3,q4] ve R=diag[r1,r1] 
matrislerine ait parametreler ile KP kazanç sabiti Arı 
Algoritması kullanılarak optimize edilmiştir.  

Optimizasyon ile sistemin kendi kendini dengeleyerek 
‘Sekiz’ şeklindeki yörüngeyi takip etmesi için gerekli 
optimum LQR kontrolcü tasarımı hedeflenmiştir. Arı 
Algoritması MATLAB ortamında kodlanarak, sistemin 
konum ve denge hatalarını içeren Je amaç fonksiyonunu 
(27) minimize edecek değerler araştırılmıştır. Burada,    
xr ve yr referans konum değerleri iken xg ve yg 
gerçekleşen konum değerleridir. e  ise denge açısına ait 

hata değeridir. 
 

2 2

*5 max *50

e r g r gJ norm x x y y

norm e e 

       
   

 
(27) 

 Arı Algoritması parametreleri, optimizasyon aralıkları 
ve amaç fonksiyonu D.T. Pham ve M. Kalyoncu ’nun 
çalışmaları [12, 13] referans alınarak belirlenmiştir.  

Tablo 2’de Arı Algoritması parametreleri, Tablo 3’de 
ise optimize edilen parametrelerini optimizasyon 
aralıkları verilmiştir. 

 
n m e nep nsp ngh itr 

20 10 5 15 7 0.01 30 

 
TABLO 2. Arı Algoritması parametreleri  

 
 q1 q2 q3 q4 r1 Kp 

Max. 200 2000 2 2 100 1 

Min. 0 0 0 0 0 0.5 

 
TABLO 3. Parametrelerinin optimizasyon aralıkları  

IV. Benzetim Sonuçları  

Arı algoritması, Intel Core2 2.5 GHz işlemci - 3.0 GB 
RAM’e sahip bir bilgisayar kullanılarak, MATLAB 
programında kodlanmış ve optimizasyon işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon sonrası Q ve R 
matrisleri ile KP kazanç sabiti; Q=diag[143.3, 1427.4, 
1.827, 0.3874], R=diag[10.64, 10.64] ve KP= 0.9048 
olarak elde edilmiştir. Elde edilen optimum Q ve R 
matrisleri kullanılarak LQR kontrolcü kazanç matrisi 
K=[-2.595, -40.36, -1.814, -4.012] olarak hesaplanmıştır. 
Kontrol sistemi MATLAB/Simulink ortamında simüle 
edilmiştir. Sistem değişkenlerine ait benzetim sonuçları 
grafikler şeklinde sunulmuştur. 

Referans girişler ( ,  ) ve bu girişlere karşın 

gerçekleşen kontrolcü cevapları aşağıda verilmiştir. 
Grafiklerde görüldüğü üzere; teker açılarının ortalaması 
( ) referans değer ile çok yakın gerçekleşmiştir 
(Şekil.7). Sistemin dönüş açısal hızı ( ) ise referans 

girişi sağlayacak şekilde gelişmiştir (Şekil 8). Bu 
değişkenlerin referans giriş değerlerini sağlayabilmesi, 
LQR kontrolcünün yörünge takibindeki başarı ölçütüdür.  

 

 
Şekil. 7. Tekerlek açılarının ortalamasına ( ) ait açısal 

konum grafiği 

_ 
+

1 

+ 
+

1

2

Voltaj 

Vsol 

Vsağ 

2 

670



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

 
Şekil. 8. Sistemin dönüş hızına ( )  ait açısal hız grafiği 

 
Sistemin dönüş açısının ( ) ve tekerlek açısal hızı 

ortalamasının ( ) kontrolcü cevaplarına ait değişim 
grafikleri Şekil 9’da ve Şekil 10’da verilmiştir. Şekil 9’da 
sistemin belirlenen ‘sekiz’ şeklinde yörüngeyi sağlamaya 
yönelik dairesel hareket gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Yörüngenin doğrusal olduğu yerlerde sistemin hızlandığı, 
dairesel olduğu yerlerde ise yavaşladığı Şekil 10’dan 
anlaşılmaktadır. 

 

 
Şekil. 9. Sistemin dönüş açısına ( )  ait açısal 

konum grafiği 
 

 

 
Şekil. 10. Tekerlek hızlarının ortalamasına ( ) ait 

 açısal hız grafiği 

Yörünge takibinin yanı sıra, sistemin kendi kendini 
dengede tutabilme kabiliyetinin de sağlanması kontrolcü 
açısından önemli bir başarı kriteridir.  

Şekil 11’de verilen sistemin denge açısının ( )  

zamana göre değişim grafiğinde görüldügü üzere; 
sistemin harekete başladığını anda,  ani ivme değişikliği 
nedeniyle, denge noktasından maksimum bir aşma 
olmuştur. Ancak maksimum aşma değeri, sistemin düşey 
konumda dengesini kaybetmesine sebep olacak kadar 
büyük olmadığı için, sistem kendi kendini dengeleyerek, 
kabul edilebilir aralıkta salınımlar göstererek kararlı bir 
şekilde hareketini sürdürmüştür. 

 

 
Şekil. 11. Sistemin denge açısına ( )  ait açısal 

konum grafiği 

 
Sistemin yörünge takibi süresince, sol ve sağ motora 

ait voltaj değerlerinin zamana göre değişimleri Şekil 
12’de verilmiştir. Sistemin dönüş yönüne göre sol ve sağ 
motor voltaj değerlerinde farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Sola dönüşte, sağ motor voltaj değerinin 
sol motor voltaj değerine göre yüksek olduğu; Sağa 
dönüşte ise sola dönüştekinin tam tersi şekilde voltaj 
değişimi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 
Şekil. 12. Sol ve sağ motora ait voltaj değerlerinin (Vsol,Vsağ ) 

zamana göre değişim grafiği 
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Şekil. 13. Yörünge takibinde sisteme ait konum (xm, ym) grafiği  

 

Yörünge takibi için belirlenen düzlemsel ‘sekiz’ 
şeklinde referans yörünge ve simülasyon sonunda 
sistemin gerçekleştirdiği yörünge Şekil 13’de verilmiştir. 
Şekilde verilen konum grafiği incelendiğinde, sistemin 
kabul edilebilir bir hata aralığında yörünge takibini 
başarıyla gerçekleştirebildiği görülmektedir. Yörüngenin 
regresyon değeri Reg = 0.98 olarak hesaplanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında; İki tekerlekli kendi kendini 
dengeleyebilen bir robotun yörünge takibi ve denge 
kontrolü için LQR kontrolcü tasarlanmış ve kontrolcü 
parametreleri Arı Algoritması ile optimize edilerek 
belirlenmiştir. MATLAB/Simulink ortamında 
gerçekleştirilen simülasyon sonrası sistem değişkenlerine 
ait benzetim sonuçları değerlendirildiğinde; Arı 
Algoritması ile optimizasyon yönteminin, ön tasarımı 
yapılan LQR kontrolcüye ait Q ve R matrisleri ile KP 
kazanç matrisinin belirlenmesinde başarılı olduğu 
anlaşılmıştır. Tasarlanan LQR kontrolcünün, belirlenen 
kontrolcü tasarım kriterlerini sağlayarak,  sistemin 
konum ve denge kontrolünü başarılı bir şekilde 
gerçekleştirebildiği görülmüştür.  

Optimize edilen parametrelerin sistem değişkenleri 
üzerindeki etkileri dikkate alınarak belirlenen Arı 
Algoritması parametrelerin ve/veya amaç fonksiyonunun 
daha uzman bir yaklaşımla tespiti, LQR kontrolcü 
performansı üzerinde olumlu etki yapabilir. 
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Özet—Bu çalışmada, altı bacaklı bir robotun statik 
durumda optimum denge noktası için gerekli duruş 
pozisyonları, ODE (Open Dynamics Engine) kullanarak 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bacaklı bir mobil robotun 
duruş kontrolünde, gerekli olan dinamik hesaplamalar, 
son derece karmaşık ve lineer olmayan karakteristiğe 
sahip birçok denklemin çözümüne ihtiyaç duymaktadır. 
Dinamik analizde ayrık zamanlı çözüm tekniği kullanılan 
MD-ADAMS®, ANSYS® gibi birçok analiz programı 
altyapısında ODE kütüphanesini kullanmaktadır. Bu 
çalışmada böcek tipi altı bacaklı mobil bir robot için 
ODE kütüphanesi kullanarak dinamik bir modelleme 
yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen kılavuzlu 
çalışma algoritmasındaki ters dinamik hesaplamaları C# 
dilinde ODE kütüphanesi üzerinden çözdürülmekte ve 
sonuçlar gerçek zamanlı olarak aynı kütüphane 
üzerinden izlenebilmektedir. Bu kontrol sistemine 
dışarıdan bağlanan IMU (Inertial Measurement Unit- 
MPU9150) sensörü sayesinde,  gerekli olan dengeleme 
işlemi, gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilecektir.   

Anahtar kelimeler: Bacaklı mobil robot, ODE(Açık Dinamik 
Kütüphane), dengeleme algoritması, IMU (Ataletsel ölçüm ünitesi) 

 
Abstract— In this study, the required posture 

positions for optimal stability point of six legged robot, 
were tried to be determine by using ODE (Open 
Dynamics Engine). The required dynamic calculations on 
a posture control of six legged robot, needs the solution 
of nonlinear and extremely complex too many equation. 
Many programs using discrete-time solutions in a 
dynamic analysis technique such as ANSYS®,, MD-
ADAMS® uses the ODE library infrastructure. In this 
study, dynamic modeling has been done by using ODE 
library, for a insect type six-legged mobile robot. The 
inverse dynamics calculation on guided operation 
algorithm developed in this study is dissolved in the C # 
language through the ODE library and the results can be 
monitored in real time through the same library. With 
this external IMU (Inertial Measurement Unit- 
MPU9150) sensor connected to the control system, the 
required stabilization process will be able to performed 
in real time. 

Keywords: Legged mobile robot, ODE(Open Dynamics Engine), 
stabilization algorithm, IMU(Inertial Measurement Unit) 
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I. Giriş 

 Bacaklı mobil robotlar diğer alternatiflerine göre daha 
esnek bir şekilde hareket edebilme kabiliyetlerine sahip 
olduğundan mobil robotlar arasında oldukça önemli bir 
yer tutmaktadır. Tekerlekli mobil robotların aksine, 
dağlık arazilerde bile hareket edebilme kabiliyetine sahip 
yürüyen mobil robotlar, mayın ve tehlikeli madde 
temizleme, savunma, taarruz gibi birçok askeri 
operasyonda kullanılabilmektedir [1].  
 Günümüzde bacaklı mobil robotlar verimli bir şekilde 
kullanılamamasının temelde iki sebebi bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi bacaklı mobil robotun hareket 
kontrolünde gereken dinamik hesaplamaların son derece 
karmaşık olması ve lineer olmayan karakteristiğe sahip 
denklemlerin çözümü için çok fazla hesaplama 
gerektirmesidir. Son yıllarda artan işlemci hızları ve 
paralel işleme için geliştirilen GPU destekli çözümleme 
algoritmaları ile bu probleme kısmi olarak çözüm 
sağlanılmaya çalışılmıştır. Fakat yüksek serbestlik 
derecesine sahip bacaklı mobil robotların dinamik 
hesaplamaları için hala ciddi miktarlarda işlem hızlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
  Bir diğer temel problem ise tekerli mobil robotlara 
nazaran daha çok güç ihtiyacı olan bacaklı mobil 
robotlara uygun güç ve tahrik sistemlerinin 
gerçekleştirilememesidir.  
 Bu çalışmanın amacı, bacaklı mobil robotlarda yürüyüş 
ve denge kontrolünü sağlayabilecek, dinamik etkileri ve 
dışarıdan gelen bozucu etkileri göz önünde bulunduracak, 
gerçek zamanlı olarak çalışacak bir kontrol yapısı ortaya 
koymaktır. Ortaya çıkarılan bu kontrol yapısıyla, 18 
serbestlik derecesine sahip altı bacaklı böcek tipi bir 
robotun, statik durumdaki denge kontrolü yapılmaya 
çalışılmıştır. 
 Birden çok katmanda kontrol edilmesi gereken bacaklı 
mobil robotlarda, en önemli kontrol katmanının statik 
dengenin sağlandığı kontrol katmanı olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Literatürde yürüyen mobil robotlar 
üzerinde araştırma gerçekleştiren birçok grup ilk olarak 
bacaklı mobil robotlarda statik dengeyi sağlamaya 
çalışmışlardır. Araştırmacılar statik dengenin ne seviyede 
sağlandığının tespiti ve denge algoritmalarının 
karşılaştırılması için; SSM(Static Stability Margin), 
DSM(Dynamic Stability Margin), TSM(Tumble Stability 
Margin) gibi birçok kararlılık marjini ortaya 
koymuşlardır[2]. 
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 Bu konuda yapılan çoğu araştırmada, belirtilen 
marjinleri sağlayabilmek ve minimal enerji tüketimi elde 
edebilmek adına, mafsal torkları veya bacak 
kuvvetlerinin minimize edilmesi hedeflenmektedir. 
Yürüyen mobil robotların hareketindeki duruş fazında 
statik denge kriterinin ve enerji minimizasyonunun 
sağlanması için şimdiye kadar birçok araştırma 
yapılmıştır[3-6]. 
 Enerji minimizasyonu adına yapılan bütün bu 
çalışmalarda, algoritmalar sabit bir yörünge için önden 
koşturulmakta ve gerçek zamanlı çalışma esnasında 
oluşabilecek birçok bozucu etkeni göz ardı edilmektedir. 
 Bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olduğumuz 
simülatör(ODE) destekli dengeleme algoritması, robot 
üzerindeki IMU(Inertial Measurement Unit)’dan gelen 
yönlenme verilerine göre otomatik olarak müdahale 
edebilecek bir yapıdadır.  
 Bu çalışmaların yanında literatürde, bacakların yere 
temas noktalarına ve duruş esnasındaki ağırlık 
merkezinin taban konveks üzerinde yaptığı izdüşüm 
konumlarına göre kontrol sağlamaya çalışan araştırmalar 
bulunmaktadır[7-12]. Fakat bu çalışmalarda da diğer 
metotlarda olduğu gibi, önden koşturulan sabit bir 
yörüngeye göre optimum çözümler tespit edilmeye 
çalışılmaktadır.  
 Ayrıca genetik optimizasyon, YSA(Yapay Sinir 
Ağları), CNN(Cellular Neural Network) gibi kara kutu 
teknikleri ile elde edilen bu optimal çözümlerin, gerçek 
zamanlı kontrolörler üzerine uygulanması oldukça zor 
olmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz kontrol yapısında,  
robot üzerindeki ani değişimlere otomatik olarak çözüm 
üretildiği gibi, uygulamada kullanılacak bu karakutu 

teknikleri içinde uygulanabilecek bir kontrol platformu 
ortaya çıkarılmış olacaktır.         

II. ODE Platformu  

 ODE (Open Dynamics Engine) platformu 2007 yılında 
Russell Smith tarafından, OpenGL® temelli olarak rijit 
cisimlerin dinamik etkilerinin göz önünde 
bulundurulabildiği bir oyun motoru olarak 
yazılmıştır[13]. 
 Özellikle bilgisayar oyunlarında yerçekimi, şekilsel 
atalet faktörleri gibi birçok dinamik parametre göz 
önünde bulundurulduğunda kullanıcılar oyunu daha 
gerçekçi olarak görmekte ve bu şekilde oyun geliştiren 
firmalarda pazardaki paylarını o oranda artırmaktadırlar. 
Bu sebepten dolayı birçok bilgisayar oyununda bu ve 
buna benzer dinamik simülatörler kullanılmaktadır. 
 ODE kütüphanesinin BPE(Bullet Phsyics Engine) gibi 
diğer profesyonel oyun motorlarına alternatif olarak 
seçilmesinin sebebi bu kütüphanenin açık kaynak kodlu 
olmasıdır. MD-ADAMS®, ANSYS® gibi birçok dinamik 
analiz programı, altyapısında dinamik simülatörleri 
kullanmaktadırlar. Bu çalışmada hem geri beslemeli bir 
kontrol sistemi tasarımı yapıldığından hem de TCP 
protokolü üzerinden sensörler ve robot üzerinde motorlar 
ile sürekli haberleşme yapılacağından dolayı, paket 
programlar kullanmaktan kaçınılmış, işin özünü 
gerçekleştiren dinamik simülatörü doğrudan kullanma 
yolu tercih edilmiştir.  Şekil 1’de çalışma algoritması 
verilen ODE motorunda çarpışma tespit işlemi, dinamik 
hesaplamalar gibi birçok işlem gerçek zamanlı ya da 
geriden gelecek şekilde kurgulanabilmektedir.  
  

 
Şekil 1. ODE altyapısında çalışan algoritma [13]. 
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 Matematiksel olarak sabit farklar tekniği temelli bir 
yapıda matematiksel çözüm gerçekleştirilen ODE’de 
kütle ve sönüm gibi türevsel dinamik etkiler, yarı-kapalı 
Euler integrasyonu (semi-implicit-euler integration) 
kullanarak göz önünde bulundurulmaktadır. Bu metotta 
sabit bir adım sonraki hız ve pozisyonlar kısıtlamalar 
dâhilinde aşağıda verilen denklemler ile elde edilir: 
  

        (1) 
 

       (2) 
 

 Bu denklemlerin hesaplanabilmesi için gerekli olan  FT 
kuvveti hesaplanırken kp ve kd olarak iki parametreye 
bağımlı şu fonksiyonla elde edilir: 
 

 (3) 
  
 Daha sonra elde edilen bu kuvvet formülü 1 nolu 
denklemde yerine koyulacak olursa: 
 

(4) 
 
 Bu çözücüde FT kuvveti, bir sonraki adımda olunacak 
pozisyona gidebilmek için kütleye uygulanacak dış 
kuvvettir. Bu kuvvetin değerinin büyük olması yani 3 
numaralı denklemdeki kp ve kd değerlerinin büyük olması 
daha hızlı çözüme ulaşmayı sağlarken sürekli çalışma 
esnasında çözüm etrafında salınım olarak ortaya 
çıkacaktır. Düşük seçilmesi durumunda ise çözüm süresi 
çok uzayacaktır.  
 Bu probleme çözüm bulabilmek için kütüphane 
oluşturulurken Russell Smith, ERP(Error Reduction 
Parameter) ve CFM(Force Mixing Parameter) olmak 
üzere iki düzeltme parametresi kurgulamıştır. İstenen 
çözüm hassasiyeti ve süresine göre seçilecek kp ve kd 
değerlerinin çözüm adımı ile uyumlu olması 
gerekmektedir. Bu sebeple düzeltme parametreleri bu 
denklemlere uygun olarak ayarlanmalıdır:  

 
  (5) 

    
  (6) 
 
 Bu formülde kullanılan kp ve kd katsayıları doğru 
ayarlanmadığında çözüm ıraksamakta veya çok 
yavaşlamaktadır. Bu sebepten ötürü problemin zorluk 
seviyesine göre bu parametrenin doğru olarak 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bu değerler 
işlemci üzerine gelen yüke göre deneme yanılma yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. 

III. Dengeleme  

 Bacaklı mobil robotlarda denge kontrolünde 
araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda daha önceden 

yapılan çalışmalara göre üstünlüklerini ispat edebilmek 
için çeşitli denge kararlılık marjinleri kullanırlar[2]. Bu 
kararlılık marjinleri temelde, devrilmeme durumu için 
robotun ortalama ağırlığının taban konveksi içerisinde 
kalması şartına dayanmaktadır. Bazı kararlılık 
marjinlerinde bu sınır şartının dışına çıkılmasına müsaade 
edilse de genelde konveks kenarlarına olan uzaklı esas 
alınır. Şekil 2’de gösterilen taban konveksi için Xc,Yc 
poligon merkezini, Xr,Yr ise o anki duruş pozisyona göre 
oluşan ortalama ağırlık merkezinin konveks üzerindeki 
izdüşümünü tanımlamaktadır.  

 
Şekil 2.Duruş optimizasyonu için gerekli konveks[14]. 

 
 Dolayısı ile gelinebilecek en dengeli duruş ağırlık 
merkezinin poligon merkezine taşındığı duruş olacaktır. 
Bu kararlılık marjinin sağlanmasının yanında gövde ve 
bacak uzuvlarının şekilsel faktörlerinden dolayı oluşan 
atalet kuvvetleri,merkez kaç kuvvetleri gibi etkilerinde 
göz ününde bulundurulması çözüm kalitesini artıracaktır. 
Fakat dinamik hesaplamalar karmaşık olduğundan dolayı 
bu minvalde yapılan çalışmalarda dinamik etkiler göz 
ardı edilmektedir.   
 Belter ve Skrzypcynski Şekil 2’de gösterilen durum 
için duruş optimizasyonu yapmaya çalışmışlardır. Fakat 
swarm tabanlı bir çözüm kullandıklarından dolayı online 
bir çözüm yerine simülatif bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir[14]. Dinamik etkilerin göz ününde 
bulundurulmadığı bu durumda bile elde edilen çözüm 
gerçek zamanlı olarak kullanılamamaktadır. 
 Bu problemin hem gerçek zamanlı olarak 
çözülebilmesi hem de aynı anda dinamik etkilerin göz 
önünde bulundurulabilmesi için geri beslemeli tersinir bir 
kontrol yapısı tercih edilmiştir. Şekil 3’de verilen kontrol 
algortimasında ODE üzerinde oluşturulan dinamik 
model, TCP protokol ile haberleşen Robot kontrolör ile 
eş zamanlı olarak çalıştırılmaktadır.      
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Şekil.3. Geliştirilen dinamik çözümleyicinin kılavuzlu çalışma 

algoritmasının blok diyagramı 
 
 Simülatör yardımı ile gerçek zamanlı olarak, ters 
dinamik sonucunda elde edilmesi gereken; mafsal ve 
uzuv pozisyonları, lineer ve açısal hız-ivme dağılımları 
ve zemin ile bacaklara arasında oluşacak olan kontak 
kuvvetleri gibi değişkenler bir sonraki çözüm adımı için 
elde edilmiş olacaktır. ODE üzerinde modellenmiş mobil 
robot Şekil 4’de görülmektedir. 
 

 
Şekil. 4. Kılavuzlu Çalışma Algoritması İçin Yapılan Dinamik Model. 

  
 Simulatör vasıtası ile gerçek zamanlı olarak elde edilen 
kontak kuvvetlerinin, yere temas eden bacak pozisyonları 
kullanarak elde edilen konveks üzerine izdüşümü 
yapılacak olursa robotun ne kadar kararlı olduğuna dair 
bir öngörü yapılabilecektir. Dinamik çözümleyici 
üzerinde gerçek zamanlı olarak çizdirilen kontak 
poligonu, konveks merkezi, ortalama ağırlık merkezinin 
izdüşümü ve dışarıdaki IMU sensörden gelen yönlenme 
grafikleri Şekil 5’de görülmektedir. 
 Şekil 3’te açık yapısı gösterilen kılavuzlu çalışma 
algoritmasındaki dengeleme kontrolünde anlık olarak 
dışarıdaki robot üzerinden alınan veriler simülatöre 
girdirilerek dinamik etkiler, kontak kuvvetleri gibi birçok 
dinamik etki de anlık olarak hesaplanabilecektir. 
  

 
Şekil. 5. Geliştirilen dinamik çözümleyicinin grafik arayüz görünüşü 

 
 Geri besleme kontrol yapısı gereği set değeri belirlenen 
bir seviyeye göre sistem için gerekli kumanda sinyalini 
otomatik olarak üretmektedir. Fakat bu sistemin tek 
boyutlu bir kontrol gerçekleştirmediği ve 3 referans giriş 
ile 18 tane mafsal açısını kontrol edeceği göz önünde 
bulundurulursa bu yapının biraz esnetilmeye ihtiyacı 
olduğu görülecektir.  

 Oluşturulan bu kontrol yapısı üzerinde optimizasyon 
tabanlı çözümlemeli kontrol, veya tersinir kontrol için 
ters dinamik hesaplamada yeni bir ODE kullanımı 
yapılabilecektir. Tasarlanması gereken dengeleme 
algoritması, verilen 3 referans girişi sağlamak için 18 
açının kontrol edecek bir formda olmalıdır.  
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  Şu ana kadar bu yapıya gerekli dengeleme algoritması 
için birçok yapı denenmiştir. Fakat çözüm kalitesi ve 
dengeleme performansı bakımından literatürde bu 
konuda rüştünü ispatlamış ZMP(Zero Moment Point), 
SLIP(Spring Loaded Inverted Pendulum) gibi diğer temel 
metotlar ile kıyaslanabilecek bir düzeye gelinmemiştir. 
 Önerilen bu çalışma ile elde edilen kontrolör; yürüyüş 
kontrolü, yörünge kontrolü gibi geliştirilecek diğer 
yapılar ile katmanlı olarak birleştirilebilecektir. Buna bir 
örnek verilecek olursa, yürüyüş kontrolünde bir bacak 
havaya kaldırıldığında diğer uzuvlar otomatik olarak 
ağırlık merkezini konveks merkezine çekecek bir şekilde 
otomatik olarak kendilerini konumlayabileceklerdir. 
Fakat bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için, kontrolöre 
girilen referans ağırlık merkezinin yanında, simülatöre ve 
TCP üzerinden robota gönderilen 18 açı için de benzer 
bir negatif geri besleme yolu oluşturulmalıdır.     

IV. Deneysel Sistem Elemanları 

 Robotun yönlenmesini ölçmek için içerisinde 3 eksen 
akselerometre, 3 eksen jayroskop ve 3 eksen 
magnetometrenin bulunduğu MPU-9150 isimli sensörden 
faydalanılmıştır.  Piyasadan oldukça ucuza temin 
edilebilen bu sensör içerisinde bulunan dijital pozisyon 
işlemcisi sayesinde gerçek dünyaya göre EULER 
yönlenmelerini otomatik olarak hesaplamaktadır. MPU-
9150 IMU sensörün iç yapısı Şekil 6’da verilmiştir. 
 

 
Şekil. 6. MPU-9150  IMU sensörün altyapısı 

 
 Sensör füzyon olarak bilinen bu işlem için birçok 
akademik çalışma yapılmasına rağmen INVENSENSE 
firması, gelişen mobil teknoloji ile bu ürünü basit bir yapı 
teşkil etmesi için piyasaya sürmüşlerdir.  
 Robotun üzerinde bulunan BeagleBone Black işlemcisi 
sensörden almış olduğu yönlenme verilerini okumak için 
kullanılmaktadır. Sensör üzerinden okunan gerçek 
zamanlı bu yönlenme verileri önce tamponlanmakta daha 
sonrada kablosuz internet ve TCP protokolü üzerinden 
kullanarak simülatörün çalıştığı bilgisayara 
gönderilmektedir.  
 Şu an yapılan tek yönlü iletişim için harcanan döngü 
zamanının yaklaşık 70 ms olarak ölçülmüştür. Bu sistem 
üzerinde UDP gibi daha hızlı protokoller kullanılması ile,  
bu sürenin gerçek zaman şartı olan 40 milisaniyeden daha 
az bir süreye indirilmesi planlanmaktadır. Şekil 7’de 
kablosuz olarak geliştirilmiş robot kontrolörü ve IMU 
MPU9150 sensörü görülmektedir. 

  

 
Şekil. 7. Robot kontrölörü ve IMU-MPU9150. 

 
 Bu çalışma kapsamında geliştirilen robot kontrolörün 
denenebilmesi böcek tipinde altı bacaklı bir robot 
oluşturulmuştur. Dinamik modellemedeki uzuv boyu, 
mafsal konumları gibi parametreler bu robota uygun 
seçilmilştir. Bu robot üzerinde kullanılan servo motorlar 
Dynamixel-AX12 tipindedir. Oldukça kompakt bir 
yapıda olan bu motorların tork, hız ve pozisyonların 
kontrolü tek kablo protokolü üzerinden basit ve kararlı 
bir şekilde yapılabilmekte ve üzerlerinde binecek torklar 
kolay bir şekilde doğrudan ölçülebilmektedir.  
 Şekil 7’te görülen BeagleBone Black 
mikrodenetleyicisi sensörden veri aktarmada 
kullanılabildiği gibi dengeleme algoritmasından gelen 
motor pozisyon bilgilerini değiştirerek robotun gerçek 
zamanlı konumlamasını da yapabilmektedir. Şekil 8’de 
çalışma kapsamında oluşturan kontrolörün, ileriki 
çalışmalarda üzerinde denenmesi planlanan mobil robot 
görülmektedir. 
 

 
Şekil. 8. Deneylerde kullanılacak altı bacaklı robot. 
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V. Sonuç ve Değerlendirme 

Geliştirilmeye çalışılan robot kontrolör, daha önce 
uygulamalı robotikte herhangi bir çalışmasına 
rastlanmayan, ODE gibi oyun motorları kullanarak 
yapılmıştır. Gelişen bilgisayar teknolojisi ile birlikte 
oldukça yüksek performanslara ulaşan bu oyun motorları 
sayesinde, robota dışarıdan etki edecek harici bir 
kuvvete, otomatik olarak hızlı bir şekilde tepki 
verebilecek bir kontrolör yapısı oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 

Robot hareketi esnasında oluşacak dengesizlikler TCP 
protokolü üzerinden anlık olarak simülatöre girdirilmekte 
ve elde edilen sonuçlar yine eş zamanlı olarak robota geri 
gönderilmektedir. Ortaya çıkarılan bu yapı sayesinde 
daha önceden çalışılmış, bilinen dengeleme 
algoritmalarının robota doğrudan implemente 
edilebileceği gibi, yeni geliştirilecek optimizasyon tabanlı 
kontrol algoritmaları da rahatlıkla sisteme 
uyarlanabilecektir.  
 Şu ana kadar bu kontrolör yapısına gereken dengeleme 
algoritması için birçok teknik denenmiştir. Fakat çözüm 
kalitesi ve dengeleme performansı bakımından literatürde 
bu konuda rüştünü ispatlamış ZMP(Zero Moment Point), 
SLIP(Spring Loaded Inverted Pendulum) gibi diğer temel 
metotlar ile kıyaslanabilecek bir düzeye gelinmemiştir. 
Bu konu üzerinde en çok 40ms’de çözüm üretebilecek 
hızlı çözüm sağlayan diferansiyel gelişim, mikrogenetik 
algoritma gibi çeşitli optimizasyon tekniklerinin 
kullanılması planlanmaktadır.  
 Literatürde ayrık zamanlı olarak çalışan kontrol 
organlarının döngü süresinin 40 ms’den daha düşük 
olduğunda gerçek zamanlı kontrolör kabul edilebileceği 
konusunda genel bir kanı vardır. 40ms gibi çok kısa 
sürede optimal çözüm üretebilmek için paralel işlemci 
kullanımı veya CUDA dili gibi ekran kartı işlemcisi 
(Graphical Processor Units) üzerinde çözüm yaptırılması 
planlanmaktadır.        
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Özet—Lokal iyileştirme indeksi manipülatörlerin 
becerikliliğini ölçmek için kullanılan bir indekstir. Lokal 
iyileştirme indeksinin bir olduğu konfigürasyonlara 
izotropik konfigürasyon denilmektedir. 5R düzlemsel 
paralel manipülatörünün ters kinematik analizi 
sonucunda dört farklı çalışma modu bulunur; bunlar 
“++”, “+-”, “-+” ve “--” çalışma modlarıdır. Bu 
çalışmada, 5R düzlemsel paralel manipülatörünün “++” 
ve “+-” çalışma modları dikkate alınarak izotropik 
konfigürasyon için boyutsal sentezi sunulmuştur.  İlk 
olarak, 5R manipülatöründe izotropik konfigürasyonu 
elde etmenin kinematik koşulları bulunmuştur. İzotropik 
konfigürasyonda,  geometrik olarak simetrik 5R 
manipülatörünün uç-efektör konumunun “++” çalışma 
modu için sabit bir noktada, “+-” çalışma modu için ise 
sabit uzvun orta dikmesi üzerinde olduğu gösterilmiştir. 
Bundan sonra, 5R manipülatörünün “++” ve “+-“ 
çalışma modlarının izotropik konfigürasyonda olan uç-
efektör konumuna göre boyutsal sentezi sunulmuştur. Her 
iki çalışma modu için iki farklı boyutsal sentez örneği 
verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: 5R düzlemsel paralel manipülatör, izotropik 
konfigürasyon, boyutsal sentez 

 
Abstract—Local conditioning index is used to 

evaluate the dexterity of manipulators. The configuration 
in which the local conditioning index is one is called 
isotropic configuration. Four different working modes 
are found as a result of inverse kinematic analysis of the 
5R planar parallel manipulator; these are “++”, “+-”, 
“-+” and “--” working modes. In this study, dimensional 
synthesis for isotropic configuration is presented 
considering “++” and “+-” working modes of the 5R 
manipulator. Firstly, the kinematic conditions to obtain 
isotropic configuration are found for the 5R manipulator. 
In the isotropic configuration, it is shown that the 
location of the end-effector is at a fixed position for 
“++” working mode and is on the perpendicular bisector 
of fixed link for “+-” working mode. Then, the 
dimensional synthesis for the location of the end-effector 
at isotropic configuration  is presented for “++” and 
“+-” working modes of the 5R manipulator. Two 
different dimensional synthesis examples are given for 
both working modes. 

Keywords: 5R planar parallel manipulator,  isotropic configuration, 
dimensional synthesis 
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I. Giriş 

Paralel manipülatörlerin seri manipülatörlere göre 
avantajları iyice bilinmektedir; yüksek direngenlik, 
hafiflik, hızlı dinamik cevap, yüksek hassasiyet ve 
yüksek yük kapasitesi [1]. 

5R düzlemsel paralel manipülatörü topolojik olarak en basit paralel 
manipülatörler arasındadır. Bu manipülatörün biri sabitlenmiş beş adet 

uzvu vardır ve bu uzuvlar birbirine döner mafsal ile bağlanmışlardır. 5R 
düzlemsel paralel manipülatörünün kinematik olarak iki serbestlik 
derecesi vardır ve bu manipülatör çoğunlukla sabit uzva bağlı olan 

döner mafsallardan hareket ettirilmektedir. 5R manipülatörünün şematik 
olarak gösterimi ve bu çalışmada kullanılan parametreleri  

Şekil 1.a’da gösterilmiştir. Bu manipülatör ile ilgili 
çeşitli çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda; 5R 
manipülatörünün ters kinematik analizi [2], çalışma uzayı 
[3–6], tekillik analizi [6–9], çalışma modu değiştirmesi 
[10–13] ve optimum kinematik tasarımı [3,6,14–22] 
incelenmiştir. 

Lokal iyileştirme indeksi manipülatörlerin becerikliliğini ölçmek için 
kullanılan bir indekstir [23]. Lokal iyileştirme indeksinin bir olduğu 
konfigürasyonlara izotropik konfigürasyon denilmektedir [23]. 5R 

düzlemsel paralel manipülatörünün ters kinematik analizi sonucunda 
dört farklı çalışma modu bulunur; bunlar “++”, “+-”, “-+” ve “--” 
çalışma modlarıdır. [18,24] Bu çalışmada, 5R düzlemsel paralel 

manipülatörünün “++” ve “+-” çalışma modları dikkate alınmıştır (Bkz.  

Şekil 1.).   
Bu çalışmada, 5R düzlemsel paralel manipülatörünün 

“++” ve “+-” çalışma modları dikkate alınarak izotropik 
konfigürasyon konumu için boyutsal sentezi sunulmuştur. 
İlk olarak, 5R manipülatöründe izotropik konfigürasyonu 
elde etmenin kinematik koşulları bulunmuştur. İzotropik 
konfigürasyonda,  geometrik olarak simetrik 5R 
manipülatörünün uç-efektör konumunun “++” çalışma 
modu için sabit bir noktada, “+-” çalışma modu için ise 
sabit uzvun orta dikmesi üzerinde olduğu gösterilmiştir. 
Bundan sonra, 5R manipülatörünün “++” ve “+-“ çalışma 
modlarının izotropik konfigürasyonda olan uç-efektör 
konumuna göre boyutsal sentezi sunulmuştur. Her iki 
çalışma modu için iki farklı boyutsal sentez örneği 
verilmiştir. 
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a)

b)  

 
 

Şekil 1. 5R düzlemsel paralel manipülatörünün a)“+-” ve b)“++” 
çalışma modları 

II. İzotropik Konfigürasyon 

Lokal iyileştirme indeksi manipülatörlerin hassasiyetin 
performansını ve becerikliliğini ölçmek için kullanılan 
bir indekstir. 5R düzlemsel paralel manipülatörünün lokal 
iyileştirme indeksi, Lİİ’nin ifadesi çeşitli kaynaklarda 
bulunabilir [24]. Bu ifade düzenlenerek şu şekilde 
yazılabilir, 
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Lokal iyileştirme indeksi sıfır ile bir arasında olacaktır. 

Eğer değer sıfıra yakınsa robotun hassasiyet performansı 
ve becerikliliği kötü bire yakınsa iyidir. Manipülatörün 
her bir pozisyonu için lokal iyileştirme indeksi farklı 
değerler alabilir.  

Lokal iyileştirme indeksinin en yüksek değeri olan bir 
değerini aldığı konfigürasyonlara izotropik 
konfigürasyon denilmektedir. 5R manipülatörünün 
izotropik konfigürasyon şartlarını bulmak için denklem 
(1)’de verilen lokal iyileştirme indeksi bire eşitlenirse şu 
denklem elde edilir, 
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Denklem (2) yeniden düzenlenerek şuna ulaşılabilir,  
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Yada, 
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Denklem (3)’ün sol tarafındaki ifade her durumda 
sıfırdan büyüktür; 
 

     sin - - sin -l l    
2

2 12 14 3 13 15 0  (4) 

 
Ayrıca, denklem (3)’ün sağ tarafındaki ifadeye dikkat 
edilirse, aşağıdaki kısım her zaman sıfırdan büyüktür, 
 
    sin - sin -l l     2 3 12 14 13 152 0  (5) 

 
Fakat, sağ taraftaki ifadenin geri kalan kısmı sıfırdan her 
durumda küçüktür, 
 

   sin - -  15 14 1 0  (6) 

 
Bu nedenle, denklem (4)-(6)’yı göz önüne alarak 
denklem (3)’ün çözümü her iki tarafı da sıfıra eşitleyerek 
elde edilebilir, 
 

     sin - - sin -l l    
2

2 12 14 3 13 15 0  (7) 

ve  

          sin - . sin - . sin - -l l       2 3 12 14 13 15 15 142 1 0  (8) 

 
Denklem (7)’nin çözümü şöyle bulunabilir, 
 

    sin - = sin -l l   2 12 14 3 13 15  (9) 

 
Bu ifadeye ek olarak, denklem (8)’e göre şu ifadelerin 
her hangi birinin ya da birden fazlasının sağlaması 
gerekmektedir; 
 

 

 
 
 

sin -

sin -

sin -

 

 

 







12 14

13 15

15 14

0

0

1

 (10) 

 

Denklem (10)’daki ifadelerden  sin -  12 14 0  ve 

 sin -  13 15 0  ifadeleri 5R manipülatörünün tekil 
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konfigürasyonlarına denk gelmektedir [24]. Bu nedenle, 
bu çözüm seçenekleri göz ardı edilmiştir. Geriye kalan 

 sin -  15 14 1  ifadesinden ise şu elde edilebilir, 

 

 -
   15 14 2

 (11) 

 
Sonuç olarak, 5R manipülatörünün izotropik 
konfigürasyonda olabilmesi için denklem (9) ve denklem 
(11)’deki şartları sağlaması gerekmektedir. 

III. Simetrik 5R Manipülatörünün “++” Çalışma 
Modunda İzotropik Konfigürasyon Konumu 

Bu kısımda geometrik olarak simetrik 5R 
manipülatörünün “++” çalışma modunda ve izotropik 
konfigürasyonda iken uç-efektör konumu elde edilmiştir. 
Bu manipülatör şematik olarak Şekil 2.’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Simetrik 5R manipülatörünün “++” çalışma modunda izotropik 

konfigürasyonu 

 
Bu manipülatör geometrik olarak simetrik olduğu için; 
 
 l l2 3  ve l l4 5  (12) 

  
Bu yüzden denklem (9)’daki koşul şu şekilde 
düzenlenebilir,  
 

    sin = sin    12 14 13 15  (13) 

 
Denklem (13) değerlendirilerek şu ifade yazılabilir, 
 
 =        12 14 13 15  (14) 

 
Şekil 2. kullanılarak geometriden şu açılar yazılabilir, 
 

 
 
 

A M C

A M C

  

  

   

   
1 1 12 14

2 2 13 15

   (15) 

 
Denklem (14) ve (15) göz önüne alınırsa şöyle 
bulunabilir, 
 
 A M C A M C  1 1 2 2  (16) 

 
Şekil 2’e göre denklem (12) ve (16) değerlendirilirse 

A M C 1 1  üçgeni A M C 2 2  üçgenine eşit olacaktır. 

 
 A M C A M C 1 1 2 2  (17) 

 
Bu üçgen eşitliği düşünülerek,  açışı şu şekilde 
tanımlanabilir, 
 
 M CA M CA    1 1 2 2  (18) 

 
Denklem (11) kullanılırsa, 
 

 M CM
    1 2 15 14 2

 (19) 

 
Ek olarak, A CM 1 2  şöyle yazılabilir,  

 
 A CM M CM M CA   1 2 1 2 1 1  (20) 

 
Denklem (18) ve (19), denklem (20)’de kullanılırsa, 
 

 A CM
   1 2 2

 (21) 

 
bulunur. A CA 1 2  açısı ise şöyle yazılabilir, 

 
 A CA A CM M CA   1 2 1 2 2 2  (22) 

 
Denklem (18) ve (21), denklem (22)’de kullanılırsa 
 

 A CA
      1 2 2 2

 (23) 

 
Bu yüzden, A C1  çizgisi A C2  çizgisine diktir. Ek olarak 

denklem (17)’deki üçgen eşitliğine göre A C A C1 2 . 

Bu yüzden, A CA 1 2  üçgeni ikizkenar dik üçgendir. A A1 2  

çizgisine dik olan CK  çizgisi aynı zamanda 
kenarortaydır. Ek olarak, geometriden 

 

 
A A l

A K A K CK   1 2 1
1 2 2 2

 (24) 

 
yazılabilir.  

Sonuç olarak, “++” çalışma modunda olan simetrik 5R 
manipülatörünün uç-efektör pozisyonu, C, izotropik 

12
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 13 15- -  

 12 14- -  
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konfigürasyonda sadece sabit uzuv uzunluğu olan 
A A l1 2 1 ’e bağlıdır. Diğer manipülatör uzuv boyutları 

uç-efektör pozisyonunu etkilemez. Diğer bir deyişle, 
izotropik konfigürasyondaki uç-efektör pozisyonu sadece 
A A l1 2 1  değiştirilerek ayarlanabilir. 

IV. Simetrik 5R Manipülatörünün  “+-” Çalışma 
Modunda İzotropik Konfigürasyon Konumu 

Bu kısımda geometrik olarak simetrik 5R 
manipülatörünün “+-” çalışma modunda ve izotropik 
konfigürasyonda iken uç-efektör konumu ve 
manipülatörün duruşu elde edilmiştir. Bu manipülatör 
şematik olarak Şekil 3’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Simetrik 5R manipülatörünün “+-” çalışma modunda izotropik 

konfigürasyonu 

 
Bu manipülatör geometrik olarak simetrik olduğu için; 
 
 l l2 3  ve l l4 5  (25) 

  
Bu yüzden denklem (9)’daki koşul şu şekilde 
düzenlenebilir,  
 

    sin = sin    12 14 13 15  (26) 

 
Denklem (26) değerlendirilerek şu ifade yazılabilir, 
 

    =        12 14 13 15  (27) 

 
Şekil 3. kullanılarak geometriden şu açılar yazılabilir, 
 

 
 
 

A M C

A M C

  

  

   

   
1 1 12 14

2 2 13 15

   (28) 

 
Denklem (27) ve (28) göz önüne alınırsa şöyle 
bulunabilir, 

 
 A M C A M C  1 1 2 2  (29) 

 
Denklem (11) kullanılırsa, 
 

 M CM
    1 2 15 14 2

 (30) 

 
Manipülatör simetrik olduğu için M CM 1 2  üçgeni 

ikizkenar dik üçgendir. Bu nedenle, 
 
 CM M CM M  1 2 2 1  (31) 

 
ve 
 

 M N M N CN l  1 2 4 2 2  (32) 

 
olur. Ek olarak, denklem (29) ve (31) kullanılarak şu 
bulunabilir. 
  
 A M M A M M  1 1 2 2 2 1  (33) 

 
Denklem (25) ve (33) değerlendirilirse  
 

 1 2 ∥ 1 2  (34) 
 
bulunur. Daha sonra geometriden şu ifade bulunabilir. 
 

  NB l l l    
2

2
2 4 12 2  (35) 

 
Sonuç olarak, uç-efektör pozisyonu, xC ve yC şu şekilde 
bulunabilir, 
 

 Cx  0  ve  Cy l l l l     
2

2
4 2 4 12 2 2 2 (36) 

 
Bu nedenle, izotropik konfigürasyondaki simetrik 5R 
manipülatörünün uç-efektörü, “+-” çalışma modunda her 
zaman y ekseni üzerinde olacaktır.  

Literatürde çeşitli çalışmalarda 5R manipülatörünün 
“+-” çalışma modu için izotropik konfigürasyonu eksik 
olarak verilmiştir [16,22]. Denklem (29)’da verilen eşitlik 
yerine aynı denklemde verilen açıların dik olmasının 
izotropik konfigürasyon için yeterli olacağı 
bahsedilmiştir fakat bu çalışmada bu şartın eksik olduğu 
gösterilmiştir.  

V. “++” Çalışma Modu için 5R Manipülatörünün 
İzotropik Konfigürasyon Sentezi 

Bu kısımda, “++” çalışma modu için belirli uç-efektör 
pozisyonunda izotropik konfigürasyonu sağlayan 5R 
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manipülatörünün uzuv uzunlukları elde edilmiştir. “++” 
çalışma modu için geometrik olarak asimetrik 5R 
manipülatörünün izotropik konfigürasyondaki şematik 
gösterimi Şekil 4.’te verilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Asimetrik 5R manipülatörünün “++” çalışma modunda 

izotropik konfigürasyonu 

 
Şekil 4. kullanılarak geometriden şu ifadeler elde 
edilebilir, 
 

    
   
   

sin sin

sin sin

A K l l

A K l l

    

    

    

    

1 1 2 12 14 2 12 14

2 2 3 13 15 3 13 15

 (37) 

 
İzotropik konfigürasyon şartı olan denklem (9), denklem 
(37) ile birlikte kullanırsa şu ifade bulunabilir, 
 
 A K A K h 1 1 2 2  (38) 

 
Yine geometriden, xC ve yC’nin bilindiği unutulmayarak 
şu ifadeler bulunabilir, 
 

 
 

 
c c

c c

A C a y l x

A C b y l x

   

   

22
1 1

22
2 1

2

2
 (39) 

 
Denklem (39) sayesinde bulunan a ve b parametreleri 
kullanılarak Şekil 4’te gösterilen  açısı şu şekilde 
bulunabilir,  
 

 cos
a b l

A CA
ab

    
    

 

2 2 2
1 1

1 2 2
 (40) 

 
Eğer, M CA   1 1  ve M CA   2 2  olarak tanımlanırsa, 

trigonometriden şu denklemler yazılabilir, 
 
 sin h a   (41) 

 sin h b   (42) 

 
Denklem (41) ve (42)’den h elemine edilirse, şu 
denkleme ulaşılır, 
 

 
sin sin

b a

 
  (43) 

 
Diğer bir izotropik konfigürasyon şartı olan denklem (11) 
sayesinde M CM  1 2 2  yazılabilir. Şekil 4’e göz 

atılarak şu ifade yazılabilir, 
 
  M CM M CA A CA M CA      1 2 1 1 1 2 2 2 2  (44) 

 
Yani, 
 
       2  (45) 

 
Eğer,  açısının bilindiği göz önüne alınarak 
   2  olarak tanımlanırsa, denklem (45) şöyle 

yazılabilir, 
 
      (46) 

 
Denklem (46), denklem (43) içinde kullanılırsa, 
 

 
 sinsin

b a

  
  (47) 

 
elde edilir. Bu denklem için çözülürse,  
 

 
sin

tan
cos

b

b a




  
   

1  (48) 

 sin sin
a

b
     

 
1  (49) 

 
olarak bulunur. Son olarak, geometri kullanılarak 
A M l1 1 2  ve A M l2 2 3  şöyle bulunabilir, 

 

 cosl a l al   2 2
2 4 42  (50) 

 cosl b l bl   2 2
3 5 52  (51) 

 
Sonuç olarak, izotropik konfigürasyonu sağlayan uç-
efektör pozisyonu, xC ve yC için 5R manipülatörü uzuv 
uzunlukları bulunmuştur. Dikkat edilmesi gereken 
A A l1 2 1 , M C l1 4  ve M C l2 5 ’in serbest tasarım 

parametresi olmasıdır. 
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VI. “+-” Çalışma Modu için 5R Manipülatörünün 
İzotropik Konfigürasyon Sentezi 

Bu kısımda, “+-” çalışma modu için belirli uç-efektör 
pozisyonunda izotropik konfigürasyonu sağlayan 5R 
manipülatörünün uzuv uzunluk denklemleri verilmiştir. 
“+-” çalışma modu için geometrik olarak asimetrik 5R 
manipülatörünün izotropik konfigürasyondaki şematik 
gösterimi Şekil 5.’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 5. Asimetrik 5R manipülatörünün “+-” çalışma modunda izotropik 

konfigürasyonu 

 
Bir önceki kısımdakine benzer bir çıkarım ile A M l1 1 2  

ve A M l2 2 3  uzunlukları, şu denklem takımı ile 

bulunabilir, 
 

  c cA C a y l x    22
1 1 2  (52) 

  c cA C b y l x    22
2 1 2  (53) 

 cos
a b l

A CA
ab

    
    

 

2 2 2
1 1

1 2 2
 (54) 

    2  (55) 

 
sin

tan
cos

b

b a




  
   

1  (56) 

 sin sin
a

b
     

 
1  (57) 

 cosl a l al   2 2
2 4 42  (58) 

 cosl b l bl   2 2
3 5 52  (59) 

 
Belirli uç-efektör konumu, xC ve yC için denklemler (52)-
(59) sırasıyla kullanılırsa A M l1 1 2  ve A M l2 2 3  

uzunlukları elde edilir. A A l1 2 1 , M C l1 4  ve 

M C l2 5  uzunlukları bir önceki kısımdaki gibi serbest 

tasarım parametresidir. 

VII. Örnekler 

Bu kısımda, her iki çalışma modu için iki farklı 
boyutsal sentez örneği verilmiştir. 

İlk olarak, “++” çalışma modunda kullanılacak 5R 
manipülatörü tasarlanmıştır. Örnek olarak, merkezi 

.cx  0 5 , .cy  0 9  ve çapı 1 birim olan dairesel 

çalışma uzayı ele alınmıştır. Bu örnekte izotropik 
konfigürasyon, dairesel çalışma uzayının merkezinde 
olacak şekilde çözüm elde edilmiştir. Bundan sonra, 
serbest tasarım parametreleri l 1 1 , .l 4 1 3 , .l 5 1 2  

birim olarak seçilmiştir. Kısım V.’te verilen denklemler 
kullanılarak .l 2 1 4972  ve .l 3 0 9155  birim olarak 

bulunmuştur. Bunun sonucunda ortaya çıkan manipülatör 
şematik olarak Şekil 6.’te gösterilmiştir. Tasarlanan 5R 
manipülatörünün dairesel çalışma uzayındaki Lİİ 
değişimi Şekil 7.’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 6. “++” çalışma modu için tasarlanan 5R manipülatörünün 

şematik gösterimi 

 

 
Şekil 7. Tasarlanan 5R manipülatörünün dairesel çalışma uzayındaki Lİİ 

değişimi 

 
İkinci örnek olarak, “+-” çalışma modunda 

kullanılacak 5R manipülatörü dikkate alınmıştır. Örnek 
olarak, merkezi .cx  0 6 , .cy  1 3  ve çapı 1 birim olan 

dairesel çalışma uzayı değerlendirilmiştir. Daha önceki 
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örnekteki gibi izotropik konfigürasyon, dairesel çalışma 
uzayının merkezinde olacak şekilde çözüm elde 
edilmiştir. Serbest tasarım parametreleri l 1 1 , .l 4 1 4 , 

.l 5 1 6  birim olarak seçilmiştir. Kısım VI.’da verilen 

denklemler kullanılarak .l 2 0 7277  ve .l 3 0 6717  

birim olarak bulunmuştur. Bunun sonucunda ortaya çıkan 
manipülatör şematik olarak Şekil 8.’de gösterilmiştir. 
Tasarlanan 5R manipülatörünün dairesel çalışma 
uzayındaki Lİİ değişimi Şekil 9.’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 8. “+-” çalışma modu için tasarlanan 5R manipülatörünün şematik 

gösterimi 
 

 
Şekil 9. Tasarlanan 5R manipülatörünün dairesel çalışma uzayındaki Lİİ 

değişimi 

 
Her iki örnekte de beklenildiği gibi Lİİ’nin bir olduğu 

izotropik konfigürasyon dairesel çalışma uzaylarının 
merkezlerinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca, seçilen izotropik 
konfigürasyon noktası ve üç adet olan serbest tasarım 
parametreleri değiştirilerek tasarımda ve elde edilen 
sonuçlarda iyileştirilmeler elde edilebilir. 

VIII. Sonuçlar 

Bu çalışmada, 5R düzlemsel paralel manipülatörünün 
“++” ve “+-” çalışma modları dikkate alınarak izotropik 

konfigürasyon için boyutsal sentezi sunulmuştur. 
Başlangıç olarak, 5R manipülatöründe izotropik 
konfigürasyonu elde etmenin kinematik koşulları elde 
edilmiştir. İzotropik konfigürasyonda,  geometrik olarak 
simetrik 5R manipülatörünün uç-efektör konumunun 
“++” çalışma modu için sabit bir noktada, “+-” çalışma 
modu için ise sabit uzvun orta dikmesi üzerinde olduğu 
gösterilmiştir. Bundan sonra, 5R manipülatörünün “++” 
ve “+-“ çalışma modlarının izotropik konfigürasyonda 
olan uç-efektör konumuna göre boyutsal sentezi 
sunulmuştur. Her iki çalışma modu için iki farklı 
boyutsal sentez örneği verilmiştir. 

Teşekkür 

İlk yazar bu çalışma sırasında maddi destek sağlayan 
TÜBİTAK’a teşekkür eder. 
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Özet—İki serbestlik dereceli düzlemsel 5R (R: döner 
mafsal) mekanizmasının uç noktasının işlevsel çalışma 
alanına göre mekanizma tasarımı çok farklı başarım 
ölçütlerine göre yapılabilmektedir. Bu çalışmada uç 
noktasının yerleşimi nedeni ile kinematik yapısı ve 
çalışma alanı bakışımsız olan bir 5R mekanizmasının 
bağlama açısının dik açıya yakın tutulması ölçütü 
uyarınca işlevsel çalışma alanının tespiti ve de istenilen 
çalışma alanına boyutuna göre uzuv boyutlarının seçimi 
ele alınmıştır. Mekanizmanın çalışma alanının tespiti için 
gerekli kinematik model oluşturulmuş, bağlama açısına 
göre işlevsel çalışma alanı tespiti irdelenmiş, çalışma 
alanına gör uzuv boyutlarının belirlenmesi açıklanmış ve 
de bağlama açısının kuvvet iletimine etkisi tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: bakışımsız paralel eyleyici, düzlemsel 5R 
mekanizması, bağlama açısı en iyilenmesi 

 
Abstract—There are many performance indices 

defined for the design of two degrees-of-freedom planar 
5R (R: revolute joint) mechanisms according to the 
dexterous workspace of the end effector. In this study, the 
performance index was chosen as the transmission angle 
in order to determine the dexterous workspace of an 
asymmetric planar 5R mechanism. Also design of link 
lengths according to a desired dexterous workspace is 
explained. First, the necessary kinematic model for 
determining the workspace of the mechanism is 
constructed. Then the formulation is presented for 
determining the dexterous workspace according to 
transmission angle. Finally the effect of the transmission 
angle on force transmission characteristics is discussed.  

Keywords: asymmetric parallel manipulator, planar 5R mechanism, 
transmission angle optimization 

I. Giriş1 
Düzlemsel 5R (R: döner mafsal) mekanizması 

1980’lerden beri [1] 2R seri eyleyicisine alternatif olarak 
kullanılagelmiş en çok üzerinde çalışılan ve uygulaması 
bulunan düzemsel paralel eyleyicilerden biridir [2]. Alıcı 
ve Shirinzadeh’ye göre 5R mekanizması uygulamada 
önem arz eden yegâne çok kranklı mekanizmadır [3]. 
Düzlemsel 5R mekanizmasının farklı uygulamalardaki 
kullanımına bazı örnekler şunlardır: montaj robotu [4], 

                                                           
* gokhankiper@iyte.edu.tr 
† candede@iyte.edu.tr 
‡ emreuzunoglu@iyte.edu.tr 
§ emastar@coskunoz.com.tr 

nakliye robotu [5], konumlandırma cihazı [6], haptik 
cihaz [7], tıbbî cihaz [8]. 

Robot eyleyicilerin uzuv boyutları genellikle çalışma 
uzayı geniş olacak şekilde tasarlanırlar [9]. Eyleyicinin 
eyleticileri ile uç elemanının hız mertebesindeki hareketi 
arasındaki bağıntı doğrusal olup bu bağıntı Jakobiyen 
matrisi tarafından verilmektedir. Bu bağıntı nedeniyle 
başarım ölçütleri genellikle Jakobiyen matrisi üzerinden 
tanımlanmaktadır. Seri eyleyicilerle paralel eyleyicilerin 
hareket/kuvvet iletim karateristiği çalışma uzayında 
farklılıklar gösterdiğinden seri ve paralel eyleyicilerin 
tasarımında farklı başarım ölçütleri kullanılması 
gerekmektedir [10]. Düzlemsel 5R mekanizmasının 
tasarımında kinematik ve dinamik performansa göre 
yapılan tasarımlarda pek çok başarım ölçütü 
kullanılmıştır. Gosselin ve Angeles [11] erişilebilir 
çalışma uzayı içerisinde tekil konumlardan uzak olmanın 
ölçütü olarak Jakobiyen matrisinin en küçük özdeğerinin 
en büyük özdeğerine oranı olan “yerel koşul endeksi”ni 
(LCI) tanımlamışlardır. Bu başarım ölçütü, kullanılan 
koordinat sistemine göre değiştiği için yerel olarak 
nitelenmektedir. Günümüzde halen LCI paralel 
eyleyicilerin tasarımında en çok kullanılan başarım 
ölçütüdür, ancak yerel olması ve farklı birimlerdeki 
değişkenleri ilişkilendiriyor olup fiziksel anlam ifade 
etmeyebilmeleri (ör: açısal ve doğrusal deplasmanlar) 
nedeni ile paralel eyleyicilerin tasarımına uygun 
olmamaktadırlar [10]. LCI tabanlı bir diğer ölçüt, çalışma 
uzayı içerisinde tekillik içermeyen en büyük sürekli 
bölgede seçilen bir değerden büyük LCI değerine sahip 
konumlar kümesi olan “iyi koşullu çalışma uzayı”dır 
(GCW). Bakışımlı bir 5R mekanizmasının GCW’si 
[10]’da görülebilir. Yine Gosselin ve Angeles [12] 
LCI’nın tüm çalışma uzayı üzerindeki integrallinin 
çalışma uzayı boyutuna (alan/hacim, v.s.) oranı olarak 
elde edilen “evrensel koşul endeksi”ni (GCI) 
tanımlamışlardır. Genel bir 5R mekanizmasının GCI’sı 
[13]’te çalışılmıştır. Merlet [14] paralel eyleyiciler için 
LCI ve GCI kullanılmasını irdelemiş ve pek çok problem 
ortaya koymuştur. LCI ve GCI’ya benzer şekilde, uç 
elemanın deplasmanları elemana uygulanan kuvvetler 
arasında bir direngenlik matrisi tanımlanarak yerel ve 
evrensel direngenlik (LSI, GSI) endeksleri 
tanımlanabilmektedir [10]. Ozaki ve diğ. [15] eyleyicinin 
uç elemanında oluşan kuvvetin çalışma uzayının alana 
oranı olarak “evrensel yük ölçütü”nü önermişlerdir, 
ancak bu endeks uygulamada kabul görmemiştir. Chand 
ve diğ. [16-17], Liu ve Wang [10] paralel eyleyicilerin 
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kuvvet iletim karakteristiği baz alınarak tasarlanması için 
mekanizmanın bağlama açısının [18] başarım ölçütü 
olarak kullanılmasını araştırmışlardır. Bağlama açısı uç 
elemana etki eden kuvvetlere göre gerekli motor 
torklarının tespitinde önemli rol oynamakla birlikte aynı 
zamanda mekanizmanın kinematik tekil konumlarıyla da 
doğrudan bağlantılıdır (Şekil 1’de  = 0 ve  = 180). 
Bu çalışmada da Şekil 1’de  ile gösterilen bağlama açısı 
bir başarım ölçütü olarak alınarak tasarım yapılmıştır. 
 

 
Şekil 1. Düzlemsel 5R mekanizması 

 
Paralel eyleyicilerde bakışım genellikle bacakların 

aynı olmasıyla tanımlanır. Bacaklar ve eyletici girdi 
sınırları aynı olduğunda çalışma uzayı bakışımlı 
olmaktadır. Çok farklı işlevler için kullanılacak olan 
robotların bakışımlı olması tercih edilmektedir. 
Düzlemsel 5R mekanizmalarında genellikle uç noktası 
orta mafsal ekseni olarak alınmaktadır. Bu tarz bir 5R 
mekanizmasının en-iyilenmiş tasarımı üzerine pek çok 
çalışma bulunmaktadır [3, 7, 10, 16, 17, 19-25]. Ancak 
mekanizmaya bağlanacak uç elamanının bu orta mafsalın 
içine gömülemeyecek kadar büyük olması durumunda uç 
elemanın ön kollardan birine sabitlenerek başka bir 
noktanın uç noktası olarak alınması gerekebilmektedir. 
Şekil 1’de uç noktası olan D noktası BC uzvuna sabittir.  
Huang [26] Şekil 1’deki mekanizmada 4  = 180 olan 
özel durum üzerine çalışmıştır. Bu çalışmada 4 genel 
tutularak bir tasarım yapılmıştır. 

Çalışmada, Şekil 1’deki uç elemanı noktası olan D 
noktasının çalışma alanı içerisinde eş bağlama açısı 
eğrileri tespit edilecek şekilde analiz denklemleri 
çıkarılmıştır. Daha sonra maksimum kuvvet iletim 
veriminin elde edildiği bağlama açısının 90 olduğu 
konumdan tasarımcının seçeceği miktarda sapma 
seçilerek (ör. ±30) bu sınırlar arasında kalan işlevsel 
çalışma alanı tespit edilmektedir. Sonrasında istenen 
çalışma alanı boyutuna göre (ör. Şekil 1’deki dikdörtgen 
bölgenin konumu ve ebatları) mekanizma tasarım 
parametreleri a1, a2, a3, a4 ve 4 tasarlanabilmektedir. 

II. Mekanizmanın Kinematik Analizi 
Uç noktasının çalışma alanının belirlenmesinde ve 

simülasyonunun yapılmasında mekanizmanın düz ve ters 
kinematik analizinin yapılması gerekmektedir. Şekil 1’de 
görülen düzlemsel 5R mekanizmasının hem düz hem de 
ters kinematiğinde mekanizmanın montaj modunun 
değişmediği kabul edilmiştir. 

 
A. Düz kinematik analiz 

Mekanizmanın konum seviyesinde düz kinematik 
analizinde motor girdi deplasmanları θ1, θ2, verildiğinde 
uç noktası konumu D(x,y) bulunur. θ1 ve θ2 bağımsız açı 
değerleri verildiğinde öncelikle θ3 ve θ4 bağımlı açı 
değerleri bulunmalıdır. Verilen θ1 ve θ2 değerleri 
uyarınca A ve B mafsallarının konumları karmaşık 
sayılarla şu şekilde ifade edilir: 

 

 
1

2

i1
0 0 2

i1
0 0 2

a
OA OA A A i a e

2
a

OB OB B B i a e
2





   

    

  (1) 

 
(1) denklemi kullanılarak s AB  vektörü, vektörün 

boyu s s  ve +x ekseni ile yaptığı açı s   
bulunabilir:  

 
 

   

   

2 1i i
1 2

2 2
2 2 1 1 2 2 1

2 2 1 1 2 2 1

s AB OB OA ia a e e

s a cos cos a a sin sin

atan2 a cos cos , a a sin sin

 
      

               

           

 (2) 

 
θ3 ve θ4 değerleri ABC üçgeninin çözümü ile elde 

edilecektir. ABC üçgeninde kosinüs teoreminden 
BAC   bulunur: 

 

 2 2 2 1
3 3 3

3

sa a s 2a scos cos
2a

       (3) 



 ve  açılarından 3 açısı hesaplanabilir:  
 

 3     (4) 


3 bilindiğinde C noktasının konumu bulunabilir:  
 

 31 ii1
2 3

a
OC OA AC i a e a e

2


       (5) 

 
BC  vektörünün +x ekseniyle yaptığı açı olarak 4 şu 

şekilde bulunur:  
 

A0 

A 

B0 B 

θ1 

θ2 

x 

y 

θ3 

O 

θ4 

D(x, y) 
C 

β4 

μ 

|OA0| = |OB0| = a1/2 ; |A0A| = |B0B| = a2 ; 
|AC| = |BC| = a3 ; |CD| = a4 
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31 2ii i
1 2 3 2

x 2 1 2 3 3

y 1 2 1 2 3 3

x y4

BC OC OB a i a e a e a e

BC a cos cos a cos ,

BC a a sin sin a sin

atan2 BC ,BC

      

     


      

     

  (6) 

 
Son olarak D(x,y) koordinatları bulunur:  
 

 
 

 

31 2ii i
1 2 3 2

x 2 1 2 3 3

y 1 2 1 2 3 3

x y4

BC OC OB a i a e a e a e

BC a cos cos a cos ,

BC a a sin sin a sin

atan2 BC ,BC

      

     


      

     

  (7) 

 
B. Ters kinematik analiz 

Mekanizmanın ters kinematik analizinde uç noktası 
konumu D(x,y) verildiğinde motor girdi deplasmanları 
θ1, θ2 bulunur. 0p B D , p p , p  , 0DB B  , 

0r A C , r r , r  , 4b BD , BD   

4 DCB   ve  0AA C   olsun. 2 ve 4’ün bulunması 
için p ve  değerleri kullanılacaktır:  

 
 

   

0 0 1

22
1 1

p B D OD OB x i y a 2

p x y a 2 ,  p atan2 x, y a 2

     

       
 (8) 

 
BCD üçgeninde kosinüs teoreminden b4 ve 4 bulunur:
 

2 2
4 3 4 3 4 4

2 2 2
2 2 2 1 3 4 4

4 3 4 3 4 4 4
3 4

b a a 2a a cos

a b a
a a b 2a b cos cos

2a b


   

 
      

 (9) 

 
DB0B üçgeninde kosinüs teoreminden  açısı 

bulunur:
 

2 2 2
2 2 2 1 2 4

4 2 2
2

a p b
b a p 2a pcos cos

2a p
  

        (10) 

 
 ve  açılarından 2 açısı hesaplanabilir:  
 

 2     (11) 


BD  vektörünün +x ekseniyle yaptığı açı kullanılarak 
4 bulunur:  

 

2i1
2

1
2 2 2 2

4 4

a
BD OD OB x iy i a e

2
a

BD atan2 x a cos , y a sin
2

 
       

 

 
         

 

    

  (12) 



1 ve 3’ün bulunması için r ve  değerleri 
kullanılacaktır:  

 

 

2 4i i
0 0 0 0 1 2 3

x 2 2 3 4 y 1 2 2 3 4

2 2
x y x y

r A C A B B B BC ia a e a e
r a cos a cos , r a a sin a sin

r r r r , r atan2 r , r

 
       

          

      

  (13) 

 
A0BC üçgeninde kosinüs teoremi kullanılarak  açısı 

bulunur:  
 

 
2 2 2

2 2 2 1 2 3
3 2 2

2

a r a
a a r 2a r cos cos

2a r
  

       (14) 

 ve  açılarından 2 açısı hesaplanabilir:  
 

 1     (15) 


AC  vektörünün +x ekseniyle yaptığı açı olarak 3 
bulunur:  

 

 
 

1i
0 0 x y 2

3 x 2 1 y 2 1

AC A C A A r ir a e

AC atan2 r a cos , r a sin


    

       
 (16) 



III. İşlevsel Çalışma Alanına Göre Uzuv Boyutlarının 
Bulunması 

İşlevsel çalışma alanı, mekanizmanın uç noktasının 
erişebileceği tüm noktaları kapsayan erişilebilir çalışma 
alanının bir alt kümesi olup bir başarım ölçütü uyarınca 
tespit edilir. Bu çalışmada başarım ölçütü, mekanizma 
bağlama açısının | – 90| ≤  aralığında olmasıdır.         
 = 30 nispeten güvenlikli bir değer olup uygulamaya 
göre bu değer daha büyük alınabilir. Bağlama açısının 
optimum değeri 90 kabul edilir. Açının 90’ye yakın 
değere sahip olmasının kuvvet iletiminde sağladığı 
avantaj kısım IV’te açıklanmaktadır. 

Bağlama açısının değerine göre işlevsel çalışma 
alanının tespiti için  bağlama açısı 1 ve 2 motor 
girdilerine bağlı olarak ifade edilecektir. (2) denkleminde 
elde edilen s AB  uzunluğu kullanılarak ABC 
üçgenininde kosinüs teoremi yazıldığında 
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2

2 2 2
3 3 2

3

ss 2a 2a cos cos 1
2a

        (17) 

 
elde edilir. Öte yandan, (2) denkleminden 
 

   

   

2 22
2 2 1 1 2 2 1

2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

s a cos cos a a sin sin

a 2a 1 cos 2a a sin sin

               

          

  (18) 

 
olduğundan (17) denkleminden  açısı 1 ve 2’ye 

bağlı olarak şu şekilde bulunur: 
 

   2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

2
3

a 2a 1 cos 2a a sin sin
cos 1

2a
         

    (19) 

 
Bağlama açısı  = 90 iken (17) denkleminden 

3s 2a  tür. Bağlama açısı 90’den  karar fazla/eksik 
olduğunda 

 
 90 90 cos sin          (20) 

 
olur. (20) denkleminde verilen bağlama açısı aralığına 

karşılık gelen çalışma alanı cos = –d = –sin ve       
cos = d = sin değerlerinin sağlandığı durumlarla 
sınırlıdır. İki serbestlik dereceli sistemde çalışma alanı 2 
boyutlu olduğundan her bir  = sabit ya da cos = sabit 
değeri, çalışma alanında bir eğriye tekabül eder.         
cos = –d ve cos = d eğrileri işlevsel çalışma alanının 
sınırlarını belirler. (19) denklemi (20) denkleminde 
kullanıldığında 

 

 
 

 

2 2 2
3 1 2 1 2 2

3
1 2 1 2

2a a 2a 1 cos
2a d

2a a sin sin

      


   
  (21) 



  (21) denklemi sağlanacak şekilde 1 serbest 
bırakılarak 2’nin değişimi gözlemlenecek olursa 

 

 
 

2
3

2 1 2 1 2 1 2
2

2 2 2
1 1 2 1 2 3

2

a
a cos cos a a sin sin M d

a

a 2a a sin 2a 2a
M

2a

       

   


  (22) 



(22) denklemindeki aralığın sınırları 2 yarım açının 
tanjantı dönüşümü ile bulunabilir. t = tan(2/2) olsun. Bu 

durumda 2 2

2tsin
1 t

 


 ve 
2

2 2

1 tcos
1 t


 


 olur. (22) 

denkleminde eşitlik durumunda bu dönüşüm 
uygulandığında 

 

 
 

 

22
3

2 1 1 2 12 2
2

22
3

2 1 1 2 12 2
2

a1 t 2ta cos a a sin M d
a1 t 1 t

a1 t 2ta cos a a sin M d
a1 t 1 t


     

 


      

 

  (23) 


elde edilir. (23) denklemleri t cinsinden polinom 

denklem olarak düzenlenirse 
 

 
 

 

2 2 2
1 3 2 3 3

2 2 2
1 3 2 3 3

C a d t 2C t C a d 0

C a d t 2C t C a d 0

    

    
  (24) 



elde edilir. C1, C2 ve C3 1’e bağlı değişken 
ifadelerdir: 

 

 
 

 

 

2 2 2
1 1 1 2 1 2 1 3

2 2 1 2 1

2 2 2
3 1 1 2 1 2 1 3

C a 2 a a sin a 1 cos a

C a a a sin

C a 2 a a sin a 1 cos a

      

  

      

  (25) 


(24) denklemlerinin toplam 2şer tane çözümü vardır. 

Bir denklemin her bir çözümü mekanizmada 1 ve  sabit 
tutulmak kaydı ile B0B kolunun iki farklı olası konumuna 
tekabül eder. Mekanizmanın kinematik benzeşimi 
uyarınca doğru olan çözüm seçilmelidir. 

Kısım II’deki kinematik model ve bu kısımdaki 
işlevsel çalışma alanı sınırlarının tespiti için elde edilen 
denklemler ile Microsoft Excel® ortamında bir 
parametrik model oluşturulmuştur. Excel’de a1, a2, a3, a4, 
4 uzuv boyutları verildiğinde 1’in makul bir aralığı için 
(ör. 0 ≤ 1 ≤ 90) 2 değerleri (24)-(25) denklemleri 
uyarınca bulunarak her bir (1, 2) değer çifti için Kısım 
II’deki düz kinematik denklemleri uyarınca D noktasının 
konumu tespit edilmiştir. Bu konumlar Şekil 2’deki gibi 
bir birer eğri olarak çizdirildiğinde işlevsel çalışma 
alanının sınırları belirlenebilmektedir. Bu sınırlar 
dahilinde bağlama açısı | – 90| ≤  aralığındadır. 



690



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

  
 

 
Şekil 2. İşlevsel çalışma alanı sınırları 

 
Mekanizma yapısı bakışımsız olduğu için elde edilen 

işlevsel çalışma alanı da genel durumda bakışımsız 
olacaktır. İşlevsel çalışma alanının bulununan sınırlar 
dahilinde kullanılması mümkün olduğu gibi, uygulamada 
bu alan içerisinde kullanıcı tarafından talep edilen bir 
geometrinin de yerleştirilmesi mümkün olacaktır. 
Örneğin uç noktasının kullanıcı tarafından x eksenine 
göre bakışımlı eni ve boyu verilen bir dikdörtgen 
içerisinde çalıştırılması istenmiş ise, bu ebatlardaki 
dikdörtgen işlevsel çalışma alanı içerisinde kalacak 
şekilde uzuv boyutları belirlenebilir. Uzuv boyutlarının 
bazıları diğer tasarım kısıtları uyarınca serbest seçilebilir 
(ör. a1, a2 ve a4) ve diğerleri (ör. a3 ve 4) işlevsel çalışma 
alanı kısıtları çerçevesinde Excel’deki parametrik 
modelde değiştirilerek belirlenir. Çalışma alanına göre 
uzuv boyutları tespit edildikten sonra mekanizmanın ters 
kinematiği uyarınca motor girdi limitleri belirlenebilir. 

Özel bir durum olarak A0 ve B0 mafsalları çakışık, 
yani a1 = 0, ve 4 = 180 seçildiğinde sabit bağlama açısı 
eğrileri birer çember olacaktır ve işlevsel çalışma alanın 
sınırları çember yayı şeklinde olacaktır. Bu durumda hem 
hesaplar basitleşmiş, hem de işlevsel çalışma alanı 
bakışımlı olmuş olur. Örnek olarak Şekil 3’te görülen her 
iki 5R mekanizmasında a2 = 150 mm, a3 = 170 mm,       
a4 = 75 mm, 4 = 180 olup Şekil 1a’daki mekanizmada 
a1 = 100 mm, Şekil 1b’deki mekanizmada ise a1 = 0 dır. 
Her iki mekanizma için  = 60 ve  = 12 eğrileri 
çizilmiştir. a1 = 0 olduğunda işlevsel çalışma alanı 
bakışımlı ve ayrıca nispeten daha büyük olmaktadır.       
a1 = 0 seçildiğinde elde edilen tüm bu avantajlara karşın 
motor eksenleri çakışık seçildiğinde konstrüksiyon 
problem olabilmektedir. Doğrudan tahrikli sistemler ya 
da eksantrik redüktör kullanarak konstrüksiyon mümkün 
olabilir. 

a)  

b)  
 

Şekil 3. a) a1  0 ve b) a1 = 0 için işlevsel çalışma alanları 


IV. Bağlama Açısının Kuvvet İletimine Etkisi 
Bu kısma kadar olan çalışmalar bağlama açısının 

90ye yakın olduğu durumda mekanizmanın kuvvet 
iletim karakteristiğinin iyi olacağı varsayımı ile 
yapılmıştır. Bu kısımda temel seviyede açıklamalarla bu 
kabullenme temellendirilecektir. 

Sürtünme, yer çekimi ve ataletsel kuvvetlerin etkisini 
ihmal ederek mekanizmanın statik kuvvet analizi 
yapılabilir. Uç noktaya büyüklüğü ve açısı sabit bir 
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kuvvet uygulanarak mekanizmanın farklı konumlarında 
motorlardaki tork gereksinimleri tespit edilebilir.  

A0A, B0B, AC ve BCD uzuvlarının serbest cisim 
görüntüleri Şekil 4’te verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4. Uzuvların serbest cisim görüntüleri 
 

AC uzvu çift kuvvet elemanı olduğundan uzva etki 
eden F13 ve F43 = –F34 kuvvetleri AC doğrultusunda 
olacaktır. BCD uzvu için kuvvet denge denklemleri:  

 

 
   B 4 D D 3 34 4 3

x D 34 3 24x

y D 34 3 24y

M b F sin a F sin 0
F F cos F cos F 0
F F sin F sin F 0

       

     

     

  (26) 

 
Şekil 2’den görüleceği üzere 3 – 4 +  = 2 dir. 

Öyleyse sin(4 – 3) = sin dür. (26) denklemlerinden 
F34, F24x ve F24y çözülür:  

 

 

 4 D D
34

3

24x 34 3 D

24y 34 3 D

b F sin
F

a sin
F F cos F cos
F F sin F sin

 




   

   

  (27) 

 
(27) denklemlerinden görüleceği üzere sin ne kadar 

büyük olursa ( = 90 için maksimum) F34, F24x ve F24y o 
kadar küçük olacaktır. A0A ve B0B uzuvlarının serbest 
cisim görüntüleri incelendiğinde T1 ve T2 tork 
değerlerinin F34, F24x ve F24y kuvvet değerleri ile orantılı 
olduğu görülür. Yani sin değeri ile T1 ve T2 tork 

değerleri ters orantılıdır denebilir. Elbette bu analizde 
uzuv boyutları ile 1 ve 2 girdilerinin alacağı farklı 
değerler göz ardı edilmektedir ve çok kabaca bir tespit 
yapılmıştır. 

Bu basit kuvvet modeli ve de ataletsel kuvvet ve 
momentlerin de dahil edildiği nispeten daha karmaşık 
kuvvet modeli kullanılarak oluşturulan mekanizma 
benzeşimlerinde bağlama açısı 90den uzaklaştıkça uç 
noktasının aynı işi yapması için gerekli tork değerlerin 
gerektiği gözlemlenmiştir. 
 

V. Sonuçlar 
Bu çalışmada uç noktasının konumu nedeniyle yapısı 

ve çalışma alanı bakışımsız olan iki serbestlik dereceli 
düzlemsel 5R mekanizmasının bağlama açısına göre 
çalışma alanı tespiti ve mekanizma tasarımı ele 
alınmıştır. Uygulamada çoğunlukla kullanılan Jacobiyen 
matrisi tabanlı işlevsel çalışma alanı tespiti yerine 
bağlama açısı tabanlı işlevsel çalışma alanı tespiti öne 
çıkarılmıştır. Bir sanayi uygulamasında kullanılan 
yöntemin başarımı doğrulanmıştır. 
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Düzlemsel İki Serbestlik Dereceli Mekanizmaların En Küçük Kareler Toplamı 
Yöntemi ile İşlev Sentezi 

 
                                    G. Kiper*      B. Bağdadioğlu†                                              R. I. Alizade‡ 
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Özet—Bu çalışmada düzlemsel iki serbestlik dereceli 
beş ve yedi uzuvlu düzlemsel mekanizmalar ile en küçük 
kareler toplamı yöntemi kullanılarak işlev sentezi 
uygulanmaktadır. Beş uzuvlu mekanizmalar tek devreli 
iken yedi mafsallı mekanizmalar iki devre birleştirilerek 
oluşmaktadır. R döner mafsal, P ise kayar mafsal olmak 
üzere RPRRR, RRRRR, 2RPR-RRR, RPR-RRR-RRR, 
2RRR-RRR, PRRRR, PPRRR, PRR-RRR-RRR, PRR-PRR-
RRR mekanizmaları için sentez formülasyonu türetilmiş 
ve bilgisayar ortamında sayısal model oluşturulmuştur. 
Sayısal çalışmalardan bir tanesi çalışmada örnek olarak 
sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: İki girdili işlev sentezi, iki serbestlik dereceli 
düzlemsel mekanizmalar, en küçük kareler toplamı yöntemi 

 
Abstract—Function synthesis problem with planar 

two degrees-of-freedom five-link and seven-link linkages 
by using least squares approximation method is 
addressed in this study. While five-link linkages have 
single loop, seven link mechanisms have two independent 
loops. RPRRR, RRRRR, 2RPR-RRR, RPR-RRR-RRR, 
2RRR-RRR, PRRRR, PPRRR, PRR-RRR-RRR, PRR-PRR-
RRR mechanisms are examined, where R stands for a 
revolute joint and P stands for a prismatic joint. The 
formulations are implemented in computer and many 
computational examples are worked out. One of the 
computational studies is presented as an example. 

Keywords: Function synthesis with two inputs, two degrees-of-
freedom planar linkages, least squares approximation method 

I. Giriş1 

Tek serbestlik dereceli (s) mekanizmaların kinematik 
sentezi için analitik yöntemlerin kullanılması bugüne 
kadar çok yaygın olarak incelenmiştir. Öte yandan, 2-s 
düzlemsel yedi uzuvlu mekanizmaları tasarlamak için 
çoğunlukla sayısal en iyileme teknikleri kullanılmıştır. 
Svoboda’ya [1] göre düzlemsel 7-çubuk 
mekanizmalarının sentezi iki aşamada yapılmaktadır. Her 
aşamada 7-çubuk mekanizmasının iki uzvu birbirine 
sabitlenir, yani bir mafsal açısı sabitlenir. Ortaya çıkan 1-
s 6-çubuk mekanizması irdelenir. Svoboda [1] basit iki 
girdili toplama, çarpma ve bölme gibi işlevleri yapmak 
üzere düzlemsel mekanizmalar tasarlamak için geometrik 

                                                           
* gokhankiper@iyte.edu.tr 
† barisbagdadioglu@gmail.com 
‡ alizada_rasim@hotmail.com 

araçlar geliştirmiştir. Balli ve Chand [2] 7-çubuk 
mekanizması ile iki ölü konum arasında hareket sentezi 
yapmışlardır. Daivagna ve Balli [3] işlev sentezi için 2-s 
düzlemsel 7R1P (R: döner mafsal, P: prizmatik mafsal) 
mekanizması üzerine çalışmıştır. Balli ve diğ. [4] bir 
başka çalışmalarında diad tekniği ile 2-s düzlemsel 7-
çubuk mekanizmalarını sentezini ele almışlardır. 
Lakshminarayana ve diğ. [5-11], konum ve hız sıfır-hata 
noktaları ile iki girdili işlev sentezi için 7-çubuk ve 9-
çubuk düzlemsel mekanizmaları ile yüksek mertebeli 
sentez üzerinde çalışmışlardır. Mruthyyunjaya [12-13] 
döner girdi/çıktı ve kayar girdi/çıktı kullanılarak altı sıfır-
hata noktası ile “noktasal konum indirgeme” ismini 
verdikleri bir grafik yöntem geliştirmiştir. Kohli ve Soni 
[14], 2-s 7-çubuk mekanizmaların işlev, yörünge ve 
hareket sentezi üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmada, 
devre kapalılık denklemleri çıkarılarak elde edilen 
denklem takımı sayısal yöntemlerle çözülmüştür. 
Yazarlar işlev sentezi problemi için 13 sıfır-hata noktası 
ile bir 2RRR-RR düzlemsel paralel mekanizması 
kullanmışlardır. 

Yukarıda bahsi geçen sentez yöntemlerin çoğu elde 
edilmek istenilen işlevin tanım kümesinden seçilen sıfır-
hata noktalarında işlevin sıfır hata ile gerçekleştirilmesi 
için gerekli denklemler üzerine kurulmuştur. Bu 
yöntemlere interpolasyon yöntemleri denmektedir. Öte 
yandan, en küçük kareler toplamı yönteminin amacı, 
işlev tanım kümesinde seçilen tasarım noktalarındaki 
hataların karelerinin toplamını en aza indirmektir. [15-
16] çalışmalarında en küçük kareler toplamı yöntemi, 2-
s mekanizmalar ile iki girdili işlev sentezi için 
kullanılmıştır. Levitskii, düzlemsel 4-kol mekanizmasının 
işlev sentezi problemi için interpolasyon, en küçük 
kareler ve Çebişev yaklaşımı yöntemlerini çalışmıştır 
[17]. 

Bu çalışmanın amacı iki girdili işlevi yaklaşık olarak 
gerçekleştirmek üzere 5 ve 7 uzuvlu 2-s düzlemsel 
mekanizmaların sentezlenmesi için araçlar oluşturmaktır. 
Sentezlenen mekanizmaların en genel formu Şekil 1a’da 
gösterilmektedir. Şekil 1a’daki mekanizmada yalnızca 
döner mafsallar görünse de girdi ya da çıktı uzuvları 
kaideye kayar mafsallarla da bağlı olabilirler. RPRRR, 
RRRRR, 2RPR-RRR, RPR-RRR-RRR, 2RRR-RRR, 
PRRRR, PPRRR, PRR-RRR-RRR, PRR-PRR-RRR ve 
PRR-RPR-RRR mekanizmaları üzerinde çalışılmıştır. Bu 
mekanizmaların matematiksel modelleri çıkarılarak 
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sentez problemi analitik olarak oluşturulmakta ve 
çözülmektedir. Tüm mekanizmalarda sondaki RRR 
mafsal yapısına sahip PFC diadı bulunmaktadır ve bu 
diad tasarlanmaktadır. Şekil 2b’de gösterildiği gibi bu 
diadın sabit ucu (Cx, Cy) ve a1, a2 uzuv boyutları tasarım 
parametreleridir. Diğer uzuv boyutları serbest olarak 
seçilmektedir. Mekanizmanın geri kalanında kutupsal 
koordinatlarda Sei ile ifade edilen P noktasının hareketi 
mekanizma girdilerine (q1, q2) bağlı olarak 
belirlenmektedir: Sei = f(q1, q2). Böylelikle seçilen     
(q1i, q2i, i) (i = 1,...,n) tasarım noktaları için (Si, i, i) 
noktaları belirlenerek en küçük kareler toplamı yöntemi 
ile PFC diadı tasarlanabilmektedir. Son olarak yöntemin 
uygulanışını göstermek için sayısal örnekler 
verilmektedir.  

 

a)  
 

b)  
 

Şekil 1. a) 2-s 7-mafsallı mekanizmaların genel görünümü, b) RRR 
diadı 

II. Problem Tanımı ve Genel Formülasyon 

RRR diadı, 2-s düzlemsel 7-çubuk mekanizması 
kullanılarak z = f(x, y) işlevini oluşturulmak için 
gereklidir. RRR bölümü Şekil 1b’de gösterilmektedir. 
Mekanizmanın geri kalanı P dönel mafsal noktasından 
bağlı uzuvlar ile oluşturulmaktadır. PFC diadına RR, PR, 
RP ya da PP diadı ya da diadları eklenerek alternatif 2-s 
mekanizmalar elde edilmektedir. Bu çalışmada RPRRR, 
RRRRR, 2RPR-RRR, RPR-RRR-RRR, 2RRR-RRR, 
PRRRR, PPRRR, PRR-RRR-RRR, PRR-PRR-RRR ve 
PRR-RPR-RRR mekanizmaları incelenmiştir. “_” işareti 
o mafsalla ilişkili mafsal değişkeninin girdi olduğunu 
belirtmektedir. Tüm bu mekanizmalarda prizmatik ya da 
dönel mafsal olarak iki girdi bulunmaktadır. Ancak bizim 
tüm problemlerimizde, bu iki girdili bölümlerden 
bulanacak P noktasının kutupsal koordinat ifadesi olan 
Sei PFC diadı ile birleştirilerek çıktı değeri olan 
bulunmaktadır. 

Problemi biraz daha da basitleştirmek için, alt 
bölümdeki uzuv boyutları serbest seçilmiş olarak 
varsaydığımızda, sadece geri kalan Şekil 1b’de görülen 
a1, a2 uzuv boyutları ve PFC diadının sabit ucu olan Cx ve 
Cy koordinat değerlerini tasarlamamız gerekmektedir.  
P noktasının kutupsal koordinat ifadesi olan Sei

değeri 
verildiğinde, aşağıda gösterilen vektör denklemleri 
yazılabilmektedir: 
 

    

 

i i
x y 2 1

2 2 2
x 2 y 2 1

2 2 2 2 2
1 2 x y 2 x x

2 y 2 y

PA AC CF AC FC AP PF

FC AC AP C iC a e Se a

C a c Sc C a s Ss a

a a C C S 2a C c 2C Sc

2a C s 2a Sc 2C Ss 0

 

     

       

          

        

       

 (1) 

 
Burada c ve s kosinüs ve sinüsün kısaltmalarıdır. 

Denklem (1)’in polinom olarak gösterimi 
 

    
6

j j
j 1

P f x F x 0


   (2) 

 
şeklindedir. Denklem (2)’de x , girdi ve çıktı değişkenler 
olan (S, , ) değerlerini ifade eder ve 
 

 
   

     

     

2 2 2 2
1 1 2 x y 2 y 3 x 4 2

5 2 x 6 2 y 1 2

3 4

2
5 6

P a a C C , P C , P C , P a ,

P a C , P a C , f x 1, f x 2Ss , 

f x 2Sc , f x 2Sc ,

f x 2c , f x 2s , F x S

      

    

   

    

 (3) 

 
dir. Denklem (2)’de 4 adet tasarım parametresi 
bulunmaktadır (a1, a2, Cx ve Cy), ama 6 adet Pj 
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bulunmaktadır. P5 ve P6 diğer Pj’ler cinsinden 
yazıldığında aşağıdaki bağıntılar görülmektedir:  
 
 5 3 4 6 2 4P P P    ve   P P P   (4) 
 
P5 = 1 ve  P6 = 2 (Lagrange parametreleri) ve j = 1,..,4 
için Pj = j + mj1 + nj2 olarak tanımlandığında Denklem 
(2): 
 

         
4

j j 1 j 2 j 1 5 2 6
j 1

m n f x f x f x F x 0


         (5) 

 
haline dönüşür. Denklem (5)’de 1 ve  2 bağımsız 
değişkenlerdir. Bu yüzden 1 ve  2’nin katsayıları ile 
geri kalan kısım sıfıra eşit olmalıdır: 
 

    
4

j j
j 1

f x F x 0


   (6) 

 

    
4

j j 5
j 1

m f x f x 0


   (7) 

 

    
4

j j 6
j 1

n f x f x 0


   (8) 

 
i = 1,..,N  (N >4) için ix  tasarım noktaları ile en küçük 
karelerin toplamı yöntemi uygulandığında öncelikle 
 

 
2N 4

j ji i
i 1 j 1

S f F
 

 
  

 
   (9) 

 

 
2N 4

m j ji 5i
i 1 j 1

S m f f
 

 
  

 
   (10) 

 

 
2N 4

n j ji 6i
i 1 j 1

S n f f
 

 
  

 
   (11) 

 
tanımlanır. (9)-(11) Denklemlerinde fji=fj( x i),  
f5i=f5( x i), f6i=f6( x i), ve Fi=( x i)'dir. Karelerinin 
toplamının minimum değerini bulabilmek için (9)-(11) 
Denklemlerinin j, mj ve  nj değerlerine göre kısmi türevi 
alınıp sıfıra eşitlenir:  
 

  
N

1i 1 2i 2 3i 3 4i 4 i ki
i 1k

dS1 f f f f F f 0
2 d 

       (12) 

 

 
N

m
1i 1 2i 2 3i 3 4i 4 5i ki

i 1k

dS1 f m f m f m f m f f 0
2 dm 

       (13) 

  
N

n
1i 1 2i 2 3i 3 4i 4 6i ki

i 1k

dS1 f n f n f n f n f f 0
2 dn 

       (14) 

 
k=1,2,3,4 için (12)-(14) Denklemlerinde görüldüğü üzere 
her bir denklem 4 bilinmeyen cinsinden (sırası ile1, 2, 

3, 4; m1, m2, m3, m4 ve n1, n2, n3, n4) doğrusal denklem 
takımı şeklindedir. Denklem (12)-(14) matris biçiminde 
yazıldığında  
 

 

N N N N N

1i ki 1 2i ki 2 3i ki 3 4i ki 4 i ki
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

kj j k

f f + f f + f f + f f = Ff

A = b k 1,2,3,4

       
       
       

       

      (15) 

 

 

N N N N N

1i ki 1 2i ki 2 3i ki 3 4i ki 4 5i ki
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

kj j k

f f m + f f m + f f m + f f m =- f f

A m = c k 1,2,3,4

       
       
       

       

      (16) 

 

 

N N N N N

1i ki 1 2i ki 2 3i ki 3 4i ki 4 6i ki
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

kj j k

f f n + f f n + f f n + f f n =- f f

A n = d k 1,2,3,4

       
       
       

       

      (17) 

 

elde edilir. (15)-(17) Denklemlerinde 
N

kj ki ji
i=1

A = f f , 

kjA    44 katsayı matrisi; j, k = 1,..,4 için 
N

k i ki
i=1

b = Ff , 

N

k 5i ki
i=1

c =- f f , 
N

k 5i ki
i=1

d =- f f   
T

j 1 2 3 4l = l l l l   , 

 
T

j 1 2 3 4m = m m m m   ,  
T

j 1 2 3 4n = n n n n    

ve de  kb ,  kc  4x1 sütun matrisleridir. Burada  j, mj 
ve nj Denklem (15)-(17) denklemlerinden doğrusal olarak 
çözülebilmektedir. j, mj ve  nj  değerlerine göre 1 ve 2 
çözüzlür: 
 

 

  

 

   

1 3 4 3 3 1 3 2 4 4 1 4 2

2 2
3 4 1 3 4 2 3 4 3 4 1 2

3 4 3 4 1 3 4 3 4 2 3 4

P P m n m n

m m n n m n n m

m m 1 l n n l 0

          

        

       

 (18) 

 

 

  

 

   

2 2 4 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2

2 2
2 4 1 2 4 2 2 4 2 4 1 2

2 4 2 4 1 2 4 2 4 2 2 4

λ P P +m λ +n λ +m λ +n λ

m m λ +n n λ + m n +n m λ λ +

m +m 1 λ + n +n λ + =0

   





 (19) 

 
(18)-(19) Denklemlerinden 2 elendiğinde 1 cinsinden 
bir 3. derece polinom denklem elde edilir. Bu eleme 
işlemlerinin ayrıntıları Alizade ve  Kilit’in [18] 
çalışmasında yer almaktadır. 3. derece polinom denklem 
çözüldüğü zaman bir ya da üç gerçel kök çıkabilir. Bu 
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gerçel değerlerden seçilebilecek bir değer ile uygun uzuv 
boyutları ve/veya daha küçük hata değerleri elde 
edilebilir. 1 seçildikten sonra (18)-(19) Denklemlerinde 
2 tek çözüm olarak elde edilir. 1 ve  2 değerleri 
bulunduktan sonra, j = 1,..,4 için Pj = j + mj 1 + nj 2  
bulunur ve  son olarak da (3) Denkleminden tasarım 
parametreleri değerleri şu şekilde elde edilir: 
 
 2 2 2

x 3 y 2 2 4 1 1 2 x yC =P , C =P , a =P , a = P +a +C +C  (20) 
 

Denklem (20)’de gerçel uzuv boyutları elde edebilmek 
için P1 + a2

2 + Cx
2 + Cy

2 değerinin sıfırdan büyük olması 
gerekmektedir. Sonraki bölümlerde farklı mekanizmalar 
için S ve  değerlerini elde etmek üzere matematiksel 
modelleri çıkarılmaktadır.  
 
A. RPRRR ve RRRRR mekanizmaları 

Şekil 2a’da görülen RPRRR mekanizmasının girdi 
değerleri olan  ve S, P noktasının kutupsal koordinat 
noktasını vermektedir. Bu nedenle yukarıdaki 
formulasyon doğrudan kullanılabilmektedir. Bu 
mekanizmalar için herhangi bir uzuv boyutu değeri 
varsayma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Girdi ve çıktı değerleri  ve  olan RRRRR 
mekanizması Şekil 2b’de görülmektedir. Bu 
mekanizmanın en küçük kareler toplamı ile işlev sentezi 
çözümü  (Kiper, Bağdadioğlu, Bilgincan, 2014) 
çalışmasında gösterilmektedir. Tüm uzuv boyutları aynı 
ölçekle çarpılsa da girdi/çıktı ilişkisi değişmeyeceğinden 
|AC| = 1 olarak varsayılabilir. a1, a2, a3, a4 değerleri 
analitik olarak çözülebilmektedir. Dikkat edilirse |AC| = 
1 seçildiğinde Cx ve Cy değerleri birbirlerinden bağımsız 
seçilememektedir. 

Alternatif olarak, a3 ve a4 varsayılarak Cx ve Cy için 
çözüm yapılması da mümkündür. Burada a3 ve a4 
değerlerinden biri ölçeklendirme amaçlı olarak 1 
seçilebilmektedir. Bu durumda girdiler  ve ’ya göre P 
noktasının polar koordinat değerleri olan S ve  
hesaplanabilmektedir 
 

 
   

 

 

i i i
3 4

2 2
3 4 3 4

2 2
3 4 3 4

3 4 3 4

AB BP AP a e a e Se

S a c a c a s a s

a a 2a a c

atan2 a c a c ,a s a s

      

      

   

    

 (21) 

 
 
 

a)  
 

b)  
Şekil 2. a) RPRRR ve b) RRRRR mekanizmaları 

 
 
B. 2RPR-RRR mekanizması 

2RPR-RRR mekanizmasının girdi değerleri Şekil 3’te 
görülen S ve S2 prizmatik değişkenleridir. a3 değeri 
serbest seçilmektedir. 

Prizmatik girdi S doğrudan verilmektedir, fakat  
değeri S ve S2 girdileri cinsinden hesaplanmalıdır. PAB 
üçgeninde kosinüs teoremi uygulandığında 

 
2 2 2

2 2 2 1 3 2
2 3 3

3

a S S
S a S 2a Sc cos

2a S
  

     (22) 

 
elde edilir. 
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Şekil 3. 2RPR-RRR mekanizması 

 
C. RPR-RRR-RRR mekanizması 

RPR-RRR-RRR mekanizmasında (Şek. 4a) prizmatik 
girdi S ve dönel girdi bulunmaktadır. a3, a4 ve a5 uzuv 
boyutları serbest olarak seçilebilmektedir. Prizmatik girdi 
olan S değeri verilmektedir, lakin  değeri S ve 
cinsinden hesaplanmalıdır:  

 

   

 

i i
3 4 5

2 2 2
3 4 4 5

2 2 2 2
3 4 4 5 3 4 3 4

BD AB AP DP

AP BD AB Se a a e a

Sc a a c Ss a s a

2 a a c Sc 2a Ss s a a a S 2a a c

 

   

      

       

          

 (23) 

 
Denklem (23) Ac + Bs = C biçemindedir ve iki 

farklı  değeri için yarım açının tanjantı dönüşümü 
kullanılarak analitik olarak çözülebilmektedir. 
Mekanizma bu değerlerden en uygun olanı seçilerek 
tasarlanabilmektedir.   
 

a)  
 

b)  
Şekil 4. a) RPR-RRR-RRR ve b) 2RRR-RRR mekanizmaları 

 
D. 2RRR-RRR mekanizması 

Şekil 4b’de görülen 2RRR-RRR mekanizmasında 
girdiler  ve açılarıdır. Mekanizma ölçeği girdi/çıktı 
ilişkisini etkilemeyeceğinden |AB| = 1 alınabilir. AEPDB 
devresinde a4, a5, a6 ve a7 uzuv boyutları serbest olarak 
seçilebilmektedir.  ve  girdileri verildiğinde E ve D 
noktalarının koordinatları sırası ile a6ei ve 1 + a4ei 
ifadeleri ile bulunabilir. a5 ve a7 uzuv boyutları için  
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2 2i 2

x y 6 7 x 6 y 6 7

2 2 2 2
x y 6 7 6 x 6 y

PE P iP a e a P a c P a s a

P P a a 2a c P 2a s P 0

          

        
 (24) 

 
   

 

2 2i 2
x y 4 5 x 4 y 4 5

2 2 2 2
x y 4 4 5 4 x 4 y

PD P iP 1 a e a P 1 a c P a s a

P P 1 a 2a c a 2 1 a c P 2a s P 0

            

           
 (25) 

 
yazılabilir. Px ve Py değerlerini bulmak için Denklem (24) 
Denklem(25)’ten çıkarıldığında 
 

 
 

 

2 2 2 2
6 7 4 4 5 4 6 x

4 6 y y x

a a 1 a 2a c a 2 1 a c a c P

2 a s a s P 0 P mP n

        

      
 (26) 

 

elde edilmektedir. Denklem (26)’da 4 6

4 6

1 a c a c
m

a s a s
  


 

ve 

2 2 2 2
6 7 4 4 5

4 6

a a 1 a 2a c a
n

2(a s a s )
    


 

 olmak üzere Denklem 

(24)’ten  
 

   

   

 
 

  

22 2 2
x x 6 7 6 x 6 x

2 2 2 2 2
x 6 6 x 6 7 6

2
6 6

6 6 2 2 2 2
6 7 6

x 2

P mP n a a 2a c P 2a s mP n 0

1 m P 2 mn a c ma s P n a a 2na s 0

mn a c ma s
mn a c ma s

1 m n a a 2na s
P

1 m

         

          

  
    

     
 



 (27) 

 
bulunur. Denklem (27)’deki ± işareti, EPD diadındaki 
alternatif montaj modlarını belirtmektedir. + ya da – 
seçilmesi tasarımcının tercihine bırakılmıştır. Öncelikle 
Px değeri hesaplanmaktadır, bundan sonra da Denklem 
(26) kullanılarak Py değeri bulunmaktadır. S ve  
değerlerinin Px ve Py kutupsal koordinatları cinsinden 
gösterimi şu şekildedir: 
 
  2 2

x y x yS P P    ve   atan2 P ,P    (28) 
 

E. PRRRR ve PPRRR mekanizmaları 
PRRRR mekanizması Şekil 5a’da gösterilmektedir. Bu 

mekanizmanın girdi değerleri S1 ve değişkenleridir ve 
a3 uzunluğu serbest olarak seçilebilmektedir. S ve 
değerlerinin, S1 ve  cinsinden çözümü: 

 

  

 

i i
1 4 1 4 4

2 2 2
1 4 4

1 4 4

S a e S a cos ia s in Se

S S a cos a sin ,

atan2 S a cos ,  a s in

      

     

    

 (29) 

 
 

a)  

b)  
Şekil 5. a) PRRRR ve b) PPRRR mekanizmaları 

 
Şekil 5b’de görülen PPRRR mekanizmasında S1 ve S2 

iki kayar mafsal girdisidir. S ve  şu şekilde bulunur: 

  i 2 2
1 2 1 2 1 2S iS Se S S S    ve   atan2 S ,S       (30) 

 
F. PRR-RRR-RRR mekanizması  

Kayar mafsal girdisi S1 ve dönel mafsal girdisi  ile 
PRR-RRR-RRR mekanizması Şekil 6’da 
gösterilmektedir. Bu mekanizmada a3, a4, a5 ve a6 serbest 
seçilebilen uzuv boyutlarıdır. S1 ve  değerleri 
verildiğinde, A ve D noktalarının koordinatları 
bulunabilmektedir. 
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Şekil 6. PRR-RRR-RRR mekanizması 

 

 
   

2 2 2
x y 1 6 x 1 y 6

2 2 2 2
x y 1 x 1 6

AP P iP S a P S P a

P P 2S P S a 0

       

     
 (31) 

 
   

 

2 2i 2
x y 3 4 5 x 3 4 y 4 5

2 2 2 2 2
x y 3 4 x 4 y 3 4 5 3 4

DP P iP a a e a P a a c P a s a

P P 2 a a c P 2a s P a a a 2a a c 0

            

           
 (32) 

 
Px ve Py değerlerini bulabilmek için Denklem (32), 
Denklem (31)’den çıkarıldığında 
 

 
 

2 2 2 2 2
3 4 5 6 1 3 4

3 4 1 x 4 y

a a a a S 2a a c
2 a a c S P 2a s P 0
     

     
 (33) 

 
bulunur. Denklem (33)’te Py , Px cinsinden yazıldığında 
 
 y xP =mP +n  (34) 
 

dir. (34) Denkleminde 3 4 1

4

a a c S
m

a s
 




 ve 

2 2 2 2 2
3 4 5 6 1 3 4

4

a a a a S 2a a c
n

2a s
     




 dır. Denklem (34),  

Denklem (31)’de kullanıldığında   
 

 
 

    

22 2 2
x x 1 x 1 6

2 2 2 2 2
1 1 1 6

x 2

P mP n 2S P S a 0

S mn S mn 1 m S a n
P

1 m

     

      
 



 (35) 

olur. Denklem (34)’den Py değeri çözülür. S ve ’nin Px 
ve Py cinsinden bulunuşu Denklem (28) ile olmaktadır. 
 
G. 2PRR-RRR ve PRR-RPR-RRR mekanizmaları 

Şekil 7a’da görülen PRR-PRR-RRR mekanizması için 
prizmatik girdiler S1 ve S2 değerleridir. a3 ve a4 serbest 
olarak seçilebilen parametrelerdir. 

 

a)  
 

b)  
Şekil 7. a) 2PRR-RRR ve b) PRR-RPR-RRR mekanizmaları 
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PAB üçgeninde kosinüs teoremi kullanıldığında: 
 

 
   

 

 

22 2
3 4 2 1 4 2 1

22 2
4 2 1 31

4 2 1

a a S S 2a S S c

a S S a
cos

2a S S


     

   
 
  

 (36) 

 
elde edilir. S ve  şu şekilde bulunabilir: 


  

 

i i
1 3 1 3 3

2 2 2
1 3 3

1 3 3

S a e S a cos ia sin Se

S S a cos a sin ,

atan2 S a cos , a sin

     

     

   

 (37) 

 
Şekil 7b’de gösterilmiş olan PRR-RPR-RRR 

mekanizmasında kayar mafsal girdileri S1 ve S2’dir. a3 ve 
a4 değerleri serbest seçilebilen değerleridir. PAB 
üçgeninde kosinüs teoremi uygulandığında  
 

 
   

 

 

22 2
2 4 3 1 4 3 1

22 2
4 3 1 21

4 3 1

S a a S 2a a S c

a a S S
cos

2a a S


     

   
 
  

 (38) 

 
elde edilir. S ve  şu şekilde bulunabilir:


  

 

i i
1 4 1 4 4

2 2 2
1 4 4

1 4 4

S a e S a cos ia sin Se

S S a cos a sin ,

atan2 S a cos , a sin

     

     

   

 (39) 

 

III İşlev Sentezi Problemi 
Kısım II’deki mekanizmaların herhangi biri için z = 

f(x, y) işlevinin sentezi problemi aşağıdaki gibi 
oluşturulur: 

 
1. i = 1,..,N > 4 için verilen  xi, yi ve zi tasarım noktaları 

girdi olan q, r ve çıktı olan ile doğrusal olarak 
aşağıda gösterildiği gibi bağlantılıdır: 

 

 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1

N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1

x x q q y y r r z z
,  ,  

x x q q y y r r z z
      

  
      

 (40) 

 
q ve r mekanizma girdileri örneğin RPRRR 
mekanizmasında S ve ; RRRRR mekanizmasında  
ve  dır. Mekanizmalarda girdilerin hangisinin q ya 
da r seçilmesinin bir önemi yoktur. q1, qN, r1, rN, 1 ve 
N sınır değerleri tasarımcının isteğine göre 
seçilebilmektedir ve bu değerler ile oynanarak hatalar 
azaltılabilir ve/veya mekanizmadaki uzuv boyutları 
istenildiği gibi değiştirilebilir. 
 

2. Si ve i girdi değerleri Kısım II’de anlatıldığı gibi 
hesaplanır. Tablo 1’de bu değerler özetlenmektedir. 
 

3. Kısım II’de açıklanan en küçük kareler toplamı 
yöntemi uygulanarak a1, a2, Cx, Cy tespit edilir. 
Tasarlanan ve hesaplanan z değerleri arasındaki 
yüzde hata grafik olarak çizilir ve hata varsayılan 
uzuv uzunlukları kabulleri ve/veya girdi/çıktı sınırları 
değiştirerek azaltılır. 

 
Mekanizma Girdi S 

RPRRR S ve  S 

RRRRR  ve   2 2
3 4 3 4a a 2a a c     3 4 3 4atan2 a c a c ,a s a s     

2RPR-RRR S ve S2 S    1 2 2 2
3 2 3cos a S S 2a S      

RPR-RRR-RRR S ve  S Denklem (23) 
2RRR-RRR  ve  Denklem (26) - (28) 

PRRRR S1 ve   
2 2 2

1 4 4S a cos a sin      1 4 4atan2 S a cos , a sin    

PPRRR S1 ve S2
2 2

1 2S S     1 2atan2 S ,S  

PRR-RRR-RRR S1 ve  Denklem (35) ve Denklem (28) 

2PRR-RRR  S1 ve S2  
2 2 2

1 3 3S a cos a sin      1 3 3atan2 S a cos , a sin    

PRR-RPR-RRR S1 ve S2  
2 2 2

1 4 4S a cos a sin      1 4 4atan2 S a cos , a sin    
 

TABLO 1. Mekanizmalarda S ve  değerleri
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IV. Sayısal Örnek 
Tüm mekanizmaların sentez formülasyonları 

Microsoft Excel® ortamına girilmiş ve pek çok sayısal  
örnek çalışılmıştır. Burada örnek olarak 3  x  6 ve       
4  y  5 aralıkları için z = x1.2y0.2 işlevinin PRR-RRR-
RRR mekanizması ile sentezi sunulmaktadır. Bu işlevin 
seçimi bir uygulama ifade etmemektedir ve tamamen 
akademik amaçlarla çalışılmıştır. x ve y tanım aralıkları 
30 eşit aralığa bölünmüş, yani toplam 900 nokta ile 
sentez yapılmıştır. PRR-RRR-RRR mekanizmasında 
serbest seçilebilen dört uzuv boyutu ile girdi/çıktı 
parametrelerinin sınırları değiştirilerek maksimum hata 
değeri düşük bir mekanizma tasarımı yapılmıştır. 
Tasarım ölçütü olarak kullanılan multak yüzde hata 

 
istenen hesaplanan

istenen

z z
%Hata 100

z


    

 
şeklinde tanımlıdır. Uzuv boyutları a3 = 6, a4 = 4.5, a5 = 5 
ve a6 = 4 birim seçilmiştir. S,  girdi ve  çıktı değer 
aralıkları 1 ≤ S ≤ 5, 75° ≤  ≤ 110°  ve 110° ≤  ≤ 165° 
olarak seçilmiştir. Maksimum mutlak hata 0.19, 
maksimum mutlak yüzde hata ise %2.436 bulunmuştur. 
İşlev tanım kümesi üzerinde yüzde hata değişimi Şekil 
8’de gösterilmektedir. Tasarlanan uzuv boyutları            
a1 = 3.827, a2 = 6.649, Cx = 6.022 ve Cy = 4.083 birimdir.  
 

 
Şekil 8. İşlev tanım kümesi üzerinde yüzde hata değişimi 

V. Sonuçlar 
Bu çalışmada yalnızca döner ve kayar mafsallar içeren 

pek çok farklı düzlemsel 2-s mekanizma kullanılarak 
çift girdili işlevlerin sentezi için ortak bir tasarım yöntemi 
sunulmuştur. Sentez formülasyonunun vakit alan sayısal 
en iyileme yöntemleri yerine analitik hesaba dayalı 
olması için bazı uzuv boyutlarının tasarımcı tarafından 
serbest seçilerek geri kalan uzuv boyutlarının tasarımı 
çalışılmıştır. Sentez yöntemi olarak, tanım kümesi 
üzerinde istenilen kadar tasarım noktası seçilmesine 
olanak veren en küçük karaler toplamı yöntemi 

seçilmiştir. Uygulamada, belirli bir mekanizma için bu 
çalışmadaki yöntemler uygulanabileceği gibi, belirli bir 
işlevi yerine getirmek için tasarımcının mekanizmayı 
seçme özgürlüğü varsa tüm mekanizmalar çalışılarak en 
iyi neticeyi veren mekanizmanın seçilmesi de 
mümkündür. 

Kaynakça 
[1] Svoboda. A. Computing Mechanisms and Linkages, Dover, 2. 

Baskı, §8-10, 1965. 
[2] Balli S. S.  ve Chand S. Synthesis of a planar seven-link 

mechanism with variable topology for motion between two dead-
center positions. Mechanism and Machine Theory, 38(11):1271-
1287, 2003. 

[3] Daivagna U M. ve Balli S. S.  Synthesis of a seven-bar slider 
mechanism with variable topology for motion between two dead-
center positions. World Congress on Engineering, Londra, Cilt II, 
2010. 

[4] Gadad1 G. M., Ramakrishan H.V., Srinath M. S. ve Balli S. S.  
Dyad synthesis of planar seven-link variable topology 
mechanism for motion between two dead-centre positions. 
Journal of Mechanical and Civil Engineering, 3(3): 21-29, 2012. 

[5] Lakshminarayana K. ve Narayanamurthi R. G. Derivative 
synthesis of plane mechanisms to generate functions of two 
variables. Journal of Mechanisms, 5(2):249-271, 1970. 

[6] Lakshminarayana K. A simplified approach to two-freedom 
linkages. Journal of Engineering for Industry, 95:584-588, 1973. 

[7] Ramaiyan G. ve Lakshminarayana K. Contribution to synthesis 
of two-freedom linkages - I: Synthesis with second order 
precision points. ASME Bildiri No. 74-DET-34. 

[8] Lakshminarayana K. Contributions to the synthesis of two-
freedom linkages - 2: Derivative synthesis. ASME Bildiri No. 
74-DET-35. 

[9] Ramaiyan G. ve Lakshminarayana K. Synthesis of seven-link 
two-freedom linkages with sliding inputs and output using 
identical link positions. Mechanism and Machine Theory, 
11(3):181-185, 1976.  

[10] Ramaiyan G. ve Lakshminarayana K. Nine-link plane 
mechanisms for two-variable function generation - I. 
Systematics. Mechanism and Machine Theory 11(3):187-191, 
1976. 

[11] Ramaiyan G. ve Lakshminarayana K., Nine-link plane 
mechanisms for two-variable function generation - II. Synthesis. 
Mechanism and Machine Theory, 11(3):193-199, 1976. 

[12] Mruthyunjaya T. S. Synthesis of plane linkages to generate 
functions of two variables using point position reduction –part 1. 
rotary inputs and output. Mechanism and Machine Theory, 
7(3):363-370, 1972. 

[13] Mruthyunjaya T. S. Synthesis of plane linkages to generate 
functions of two variables using point position reduction -II. 
Sliding inputs and output. Mechanism and Machine Theory, 
7(4):399-405, 1972. 

[14] Kohli D. ve Soni A.H. Synthesis of seven-link mechanisms. 
Journal of Engineering for Industry, 95:533-540,1973. 

[15] Kiper G., Bağdadioğlu B. ve Bilgincan T. Function synthesis of 
the planar 5R mechanism using least squares approximation. 
Advances in Robot Kinematics, Springer, 69-76, 2014. 

[16] Kiper G. ve Bağdadioğlu B. Function generation synthesis with a 
2-dof overconstrained double-spherical 7R mechanism using the 
method of decomposition and least squares approximation. New 
Trends in Mechanism and Machine Science: From Fundamentals 
to Industrial Applications, Springer, 167-174, 2015. 

[17] Levitskii N. I. Synthesis of Mechanisms by Chebyshev. USCB 
Bilim Akademisi, 1946.  

[18] Alizade R. I. ve Kilit Ö. Analytical synthesis of function 
generating spherical four-bar mechanism for the five precision 
points. Mechanism and Machine Theory, 40(7):863-878, 2005. 

4.00 
4.17 

4.34 
4.52 

4.69 
4.86 

-2.5 

-2 

-1.5 

-1 

-0.5 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3.00 
3.52 

4.03 
4.55 

5.07 
5.59 

x y 

%Hata 

702



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

 
İki Serbestlik Dereceli Mekanizmalarla İşlev Sentezinde Tasarım Noktalarının 

Eşit ve Çebişev Aralıklandırması ile Seçiminin Karşılaştırılması 
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Özet Bu çalışmada iki serbestlik dereceli düzlemsel 
beş-kol mekanizması için işlev sentez problemi en küçük 
kareler yöntemi ile ele alınmıştır. Çok sº mekanizmanın 
sentez problemi, analitik olarak ifade edilmiş ve 
mekanizmanın görev fonksiyonu belirlenmiştir. Tek 
serbestlik dereceli mekanizmaların işlev sentezi 
probleminde yaklaşım işlevi polinom şeklinde olmadığı 
halde Çebişev aralıklandırmasının diğer aralıklandırma 
seçeneklerine nispeten daha iyi sonuç verdiği bilinmekte 
ve işlev sentezinde tasarım noktalarının seçimi bir girdi 
değişkenli problemler için Çebişev aralıklandırması 
kullanılmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada çok serbestlik 
dereceli mekanizmaların işlev sentezinde de Çebişev 
aralıklandırmasının etkisi araştırılmıştır. İki serbestlik 
dereceli düzlemsel beş-kol mekanizması ile iki girdili bir 
fonksiyonun aynı tanım kümesi için eşit aralıklandırma 
ve Çebişev aralıklandırması ile seçilen aynı sayıdaki 
tasarım noktaları ile iki ayrı çözüm yapılmış ve hata 
değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır.    

Anahtar kelimeler: işlev sentezi, en küçük kareler yöntemi, Çebişev 
aralıklandırması, düzlemsel beş-kol mekanizması1 

 
Abstract In this study, function synthesis problem 

with a two degrees-of-freedom planar five-bar 
mechanism is investigated with least squares 
approximation method. The synthesis problem is 
formulated analytically and objective function is 
presented. In function generation synthesis with single 
degree-of-freedom mechanisms, even if the 
approximation function is not in the form of a 
polynomial, it is known that the Chebshev spacing 
provides better results compared to other spacing 
alternatives. In this study the effect of Chebshev spacing 
in function generation synthesis of multi degrees-of-
freedom mechanisms. The planar five-bar mechanism is 
used to simulate a two-input function with use of equal 
and Chebshev spacing and then the effect of different 
spacings on the errors is investigated.     

 
Keywords: function generation, least squares approximation, 

Chebshev spacing, planar five-bar mechanism 
 

                                                            
* tbilgincan@gmail.com 
† gokhankiper@iyte.edu.tr 

I Giriş 

Düzlemsel dört-kol ve krank-biyel mekanizması gibi 
çok bilinen tek serbestlik (sº) mekanizmalar kinematik 
sentez uygulamalarında çokça kullanılmaktadır. 
Kinematik sentez uygulamalarında kullanılan iki sº 
mekanizmalar için ise basit bir örnek olarak düzlemsel 
beş-kol mekanizması gösterilebilir.  

Kinematik sentez problemleri, istenilen bir hareketi 
gerçekleştirecek mekanizmanın uzuv boylarının kabul 
edilebilir bir hata ile belirlenmesi olarak ifade edilebilir. 
Mekanizmalarda kinematik sentez, konum, yörünge ve 
işlev sentezi olarak sınıflandırılmaktadır. Mekanizmanın 
matematiksel modeli ile arzu edilen konum/yörünge/işlev 
arasında yaklaşık bir bağ kurmak üzere geliştirilen sentez 
yöntemlerine yaklaşım yöntemleri (İng. approximation 
methods) denmektedir. Yaklaşım yöntemlerinden en çok 
bilinenler polinom yaklaşımı, en küçük kareler yöntemi 
ve Çebişev yaklaşımıdır [1]. Bu çalışmada 2-sº düzlemsel 
beş-kol mekanizmasının (Şekil 1) en küçük kareler 
yöntemi ile işlev sentez problemi ele alınmıştır.   

  

 
Şekil. 1. Düzlemsel Beş-Kol Mekanizması [2] 

 
En küçük kareler yönteminde amaç seçilen tasarım 

noktalarında gerçekleştirilmek istenen işlev değeri ile 
yaklaşım işlevinin değeri arasındaki hataların karelerinin 
toplamını en aza indirmeye çalışmak olarak ifade 
edilebilir. En küçük kareler yöntemi çok sº 
mekanizmalarda çok girdili işlevleri elde etmek için 
kullanılabilmektedir [3, 4]. En küçük kareler yöntemi 
kullanıldığında tasarım noktalarının seçimi, hatanın 
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mertebesini etkilemektedir. Genellikle çok sº 
mekanizmalarda tasarım noktaları eşit aralıklarda 
alınmaktadır [2, 3]. Tasarım noktalarının belirlenmesinde 
kullanılabilecek diğer bir yöntem de Çebişev 
aralıklandırmasıdır [4, 5]. Freudenstein [6] m·n dereceli 
polinomlar ile iki girdili bir işlevin yaklaşımının 
yapılabilmesi için m·n tasarım noktasının optimum 
seçimi için genel bir yöntem önermiştir. Bu çalışmaya 
göre optimum seçim her bir girdi değişkeni için Çebişev 
aralıklandırmasının uygulanması ile olmaktadır. Tek sº 
mekanizmalar ile işlev sentezinde yaklaşım işlevi 
polinom şeklinde olmadığı halde Çebişev 
aralıklandırmasının diğer aralıklandırma seçeneklerine 
nispeten daha iyi sonuç verdiği bilinmektedir [4, 5]. Bu 
bilgiden yola çıkarak bu çalışmada çok sº 
mekanizmaların işlev sentezinde de Çebişev 
aralıklandırmasının etkisi araştırılmıştır. 2-sº düzlemsel 
beş-kol mekanizması ile iki girdili bir fonksiyonun aynı 
tanım kümesi için eşit aralıklandırma ve Çebişev 
aralıklandırması ile seçilen aynı sayıdaki tasarım noktası 
ile iki ayrı çözüm yapılmış ve hata değerleri üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Üzerinde çalışılan örneklerde 
Çebişev aralıklandırması kullanıldığında en büyük hata 
değerinin eşit aralıklandırma ile bulunan hata değerine 
göre daha küçük olduğu görülmüştür. 

 

II İki Girdili İşlev Sentez Problemi 

Tek s li mekanizmanın tanım kümesi genellikle x 
ekseni boyunca tanımlanır ve Çebişev aralıklandırması 
bu eksen boyunca yapılarak mekanizmanın sentezi 
gerçekleştirilir ve % hata değerleri aynı grafiğin y ekseni 
boyunca ifade edilir. İki s li mekanizmalarda ise x ve y 
ekseni tanım kümesini oluşturmakta ve % hata değerleri z 
ekseni boyunca ifade edilmektedir. Dikdörtgen 
biçimindeki tanım kümesinde belirlenecek tasarım 
noktaları seçimi sentez sonucunda elde edilecek 
mekanizmanın hassasiyeti üzerinde önem arz etmektedir.  

 
Şekil. 2. Dikdörtgen Tanım Kümesi [2] 

Çebişev aralıklandırması uygulanırken x ve y 
aralıklandırması aşağıdaki eşitlikler kullanılarak yapılır 
[6]:  

 

 

min mak mak min
u

min mak mak min
v

2u 1x x x x
x cos ;

2 2 2m 2
2v 1y y y y

y co

u  0, 1,  ..

s

.,  m  ve  v  0, 1,  ...,  n
2 2 2n 2

  
 


  

 

 


   (1) 

 
Burada xmin, xmak, ymin ve ymak x ve y değişkenlerinin 

minimum ve maksimum değerlerini, u ve v sırasıyla x, y 
eksenlerinde nokta numarasını, m + 1 ve n + 1 de 
sırasıyla x, y eksenlerindeki nokta sayılarını ifade 
etmektedir.  

 
 

III 5R Mekanizması Sentezi 

Bu kısımda konu bütünlüğü açısından [2] 
çalışmasındaki formülasyon burada tekrar verilmektedir. 
Şekil 1’deki düzlemsel beş-kol mekanizmasının girdi 
değişkenleri ,  ve çıktı değişkeni  dir. Sisteme 
eklenen paralelkenar devresi ile mekanizmanın her iki 
girdisinin sabit eklemden verilebilmesi sağlanmıştır. 
Mekanizmanın ölçeklendirilmesi girdi-çıktı (G/Ç) 
ilişkisini etkilemediği için sabit uzuv uzunluğunu 1 
olarak, mekanizmanın hareketli uzuvlarının uzunluklarını 
da a, b, c, d olarak seçilmiştir. 

Mekanizmanın G/Ç ilişkisi şu şekilde ifade edilebilir: 
 

     

2 2

2

CD AE ED AB BC

a cos bcos a sin bsin
d

1 ecos esin

   

      
            

    

 (2)

  

 
Eşitlik (2) polinom şeklinde ifade edilebilir:  
 

               
6

j j
j 1

P f F 0


  x x        (3)

 

 
Burada x girdi-çıktı değerlerini (,  ve ) ifade 

etmektedir.  6

j 1
P ,   6

j 1
f x  ve F(x) aşağıdaki gibi 

gösterilebilir: 
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Eşitlikte, dört tasarım parametresi (a, b, c, d) yer 
almakta ancak altı  Pj ifadesi bulunmaktadır. Bu nedenle 
P5 ve P6 diğer Pj ler tarafından ifade edilebilir. Bunun 
için iki Lagrange parametresi tanımlanacaktır:  = P5 ve 
 = P6. Sistemin doğrusallaştırılabilmesi için j = 1, 2, 3, 
4 için Pj = ℓj + mj1 + nj2 tanımlanarak Eşitlik (3) şu 
şekilde güncellenir: 

 

     

   

4

j j 1 j 2 j 1 5
j 1

2 6

m n f f

f F 0



     

  

 x x

x x


  (5) 

 
Eşitlik (5) tüm tasarım noktalarında sağlanmalı, bu 

yüzden 1, 2 nin katsayıları için 
 

   
4

j j
j 1

f F 0


  x x         (6) 

   
4

j j 5
j 1

m f f 0


  x x   (7) 

   
4

j j 6
j 1

n f f 0


  x x   (8) 

 
En küçük kareler yönteminde tasarım noktalarının 

sayısı N, tasarım parametresi sayısından fazladır ve 
hataların karelerinin toplamı minimize edilmeye çalışılır. 
Her bir xi tasarım noktasında, Eşitlik (6)-(8) deki 
hataların karelerinin toplamı   

 

  
2N 4

j ji i
i 1 j 1

S f F
 

 
  

 
  x      (9) 

2N 4

m j ji 5i
i 1 j 1

S m f f
 

 
  

 
                (10) 

2N 4

n j ji 6i
i 1 j 1

S n f f
 

   
 

    (11) 

 

şeklinde tanımlanır. Hataların karelerinin bulunabilmesi 
için Eşitlik (9)-(11)in sırasıyla ℓj, mj, nj ye göre j = 1, 2, 
3, 4 için türevleri alınır: 
 

 
N

1i 1 2i 2 3i 3 4i 4 i ji
i 1j

dS1
f f f f F f 0

2 d 

         


 (12) 

 
N

m
1i 1 2i 2 3i 3 4i 4 5i ji

i 1j

dS1
f m f m f m f m f f 0

2 dm 

      (13) 

 
N

n
1i 1 2i 2 3i 3 4i 4 6i ji

i 1j

dS1
f n f n f n f n f f 0

2 dn 

       (14) 

 

Eşitlik (12) ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4  e göre doğrusaldır. Benzer 
şekilde Eşitlik (13) and (14) sırasıyla m1, m2, m3, m4 ve 
n1, n2, n3, n4 için doğrusaldır. Eşitlik (12)-(14) matris 
formunda yazılırsa: 

 
N N N

1i ji 1 2i ji 2 3i ji 3
i 1 i 1 i 1

N n

4i ji 4 i ji jk j j
i 1 i 1

f f f f f f

f f Ff A b

  

 

           
     
                 

  

 

  

 
     (15) 

N N N

1i ji 1 2i ji 2 3i ji 3
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N n

4i ji 4 5i ji jk j j
i 1 i 1

f f m f f m f f m

f f m f f A m c

  

 

           
     
                  

  

 
     (16) 

N N N

1i ji 1 2i ji 2 3i ji 3
i 1 i 1 i 1

N n

4i ji 4 6i ji jk j j
i 1 i 1

f f n f f n f f n

f f n f f A n d

  

 

           
     
                  

  

 
     (17) 

 

elde edilir. Burada 
n

jk ki ji
i 1

A f f


   (j, k = 1,2,3,4) olmak 

üzere [Ajk] 44 katsayı matrisidir. j = 1,2,3,4 için   

 Tj 1 2 3 4       ,  Tj 1 2 3 4m m m m m   , 

 Tj 1 2 3 4n n n n n    ve 
N

j i ji
i 1

b Ff


  , 
N

j 5i ji
i 1

c f f


  ,  

N

j 5i ji
i 1

d f f


   olmak üzere [bj], [cj] ve[dj] 4x1 

matrislerdir. Eşitlik (15)-(17) kullanılarak [Ajk] matrisinin 
tersi alınarak çözülürse ℓj, mj, nj bulunur, 1 ve 2 
aşağıdaki gibi çözülür: 
 

  
 

   

1 3 4 3 3 1 3 2 4 4 1 4 2

2 2
3 4 1 3 4 2 3 4 3 4 1 2

3 4 3 4 1 3 4 3 4 2 3 4

P P l m n l m n
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5 1
2

2 2 2 1 2 2

2
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P
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n m l 0


  

   

        

              (19) 


1 Eşitlik (19) dan çözülebilir: 


2

2 2 2 2
1

2 2

n l

1 m

  
 

 
             (20) 

 
Eşitlik (20), Eşitlik (18) de yerine konduğunda 
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m m n l n n 1 m

m n n m n l 1 m

l m m l 1 n l 1 m

l n n l 1 m l l 1 m 0

       

       

       

       

    (21) 

 
Eşitlik (21) 2 cinsinden dördüncü derece polinom 

denklemidir. Burada 2  için 4, 2 veya 0 gerçel çözüm 
olabilir. Çözüm var ise içlerinden biri seçilir ve Eşitlik 
(20) kullanılarak 1 belirlenir. Son olarak j = 1, 2, 3, 4 
için Pj = ℓj + mj1 + nj2 değerleri bulunur ve tasarım 
parametreleri Eşitlik (3) kullanılarak bulunur: 

 

2 2 2
2 3 1

4

a
a P ,b P ,e ,d 1 a b e 2eP

P
         

 

IV Sayısal Örnek 

5  x  9 ve 1  y  4 aralıkları için z = f(x,y) = x1.1y1.4 
işlevi için sentez problemi MS Excel kullanılarak 
çözdürülmüş ve  ≥  ≥ 30, 80    130, 120   
 170 olacak şekilde doğru orantı ile ölçeklendirme 
yapılmıştır.  Tasarım noktaları x ve y eksenleri için 30 ar 
aralıklandırma yapılarak toplam 900 nokta için 
hesaplanmış ve mekanizmanın hata oranları 
incelenmiştir. Mekanizmanın yüzde mutlak hata oranları 
 

istenen hesaplanan

mak

z z
% Mutlak Hata 100

z


   

 
kullanılarak hesaplanmıştır. Eşit ve Çebişev 
aralıklandırmalarının mekanizmanın hassasiyeti üzerine 
etkileri incelenmiş ve mekanizmanın mutlak hata 
değerleri ile hesaplanan uzuv boyut oranları Tablo 1’de 
verilmiştir.  
 

 Eşit Aralıklandırma 
Çebişev 

Aralıklandırması 
En Büyük % 
Mutlak Hata 

% 2.96 % 2.78 

Uzuv 
Boyutları 

a = 2.382, 
b = 1.636, 
c = 2.671, 
d = 1.577 

a = 2.010, 
b = 1.754, 
c = 2.383, 
d = 1.616 

TABLO 1. 900 Nokta İçin En Küçük Mutlak Hata ve Uzuv 
Uzunlukları  

 
Tanım kümesi üzerinde % mutlak hata değişimi de eşit 
aralıklandırma için Şekil 3’te, Çebişev aralıklandırması 
için ise Şekil 4’te verilmiştir. 
 

    

Şekil. 3. Eşit Aralıklandırmada Yüzde Hata Değişimi   

 

Şekil. 4. Çebişev Aralıklandırmasında Yüzde Hata Değişimi          

Aynı mekanizma için benzeri bir hesaplama 100 nokta 
için (x ve y için 10ar nokta) yapılmış ve en büyük mutlak 
hata değerleri ve hesaplanan uzuv boyut oranları için 
Tablo 2’de verilmiştir. Benzer şekilde Çebişev 
aralıklandırması, nispeten daha iyi sonuç vermiştir. Bir 
diğer ilginç sonuç da 900 yerine 100 nokta seçildiğinde 
daha küçük hata değerlerinin elde ediliyor olmasıdır. 
 

 Eşit Aralıklandırma 
Çebişev 

Aralıklandırması 
En Büyük % 
Mutlak Hata 

% 2.85 % 2.65 

Uzuv 
Boyutları 

a = 1.991, 
b = 1.764, 
c = 2.370, 
d = 1.628 

a = 2.005, 
b = 1.780, 
c = 2.384, 
d = 1.613 

TABLO 2. 100 Nokta İçin En Küçük Mutlak Hata ve Uzuv 
Uzunlukları  
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V Sonuçlar 

Bu çalışmada düzlemsel beş kol mekanizması için 
işlev sentez problemi en küçük kareler yöntemi ile 
incelenmiştir. Mekanizmanın görev fonksiyonun analitik 
olarak hesap detayları verilmiş ve de eşit ve Çebişev 
aralıklandırması ile işlev sentezi problemi incelenmiştir. 
Üzerinde çalışılan örneklere göre tek s mekanizmalarda 
olduğu gibi iki s beş kol mekanizmasında da Çebişev 
aralıklandırmasının nispeten az hata ile sonuç verdiği 
görülmüştür. Ayrıca tasarım için seçilen nokta sayısının 
azaltılması ile hatanın beklenilenin aksine yükselmediği 
gözlemlenmiştir. Bunun nedeni hesaplama hataları ya da 
seçilen noktaların yeri olabilir. 
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Dişli Çark Mekanizmalarındaki Hataların Akustik Yöntemler ve Titreşim 

Metodu ile Karşılaştırmalı Analizi 
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Özet—Dişli çarklar, hareketin belirli oranlarda 

dönüştürülüp bir miktar verim kaybı ile aktarıldığı 
mekanizmalardır. Dişlilerin diş kökünde oluşabilecek 
küçük çatlakların veya dişli temas yüzeylerinde oluşan 
çatlak veya çukurlaşmaların (pitting) erken teşhis 
edilemeyişi nedeniyle birçok sistem tahrip olana kadar 
çalıştırılmaktadır. Özellikle, seri üretimde, üretimin 
durmasının çok yüksek maliyetli olması ve güvenliğin 
yüksek düzeyde olması gereken taşıtlar, hava araçları vb. 
dişli kutularında bu hataların erken teşhisi çok büyük 
öneme sahiptir. Bugüne kadar titreşim analizi, dişli 
hatalarının tespitinde geniş uygulama alanı bulmuştur. 
Ancak, son zamanlarda, Akustik Emisyon (AE) tekniği ile 
hataların erken teşhis edilebilmesi için yapılan sınırlı 
sayıdaki çalışma ile bu yöntemin etkinliği araştırılmıştır. 
Bu çalışmada, hem titreşim hem akustik metotları ile 
deneysel olarak alınan veriler analiz edilmiş ve 
oluşturulan yapay hatalar, hem düz hem de helisel 
dişliler ile karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmuştur. 
Farklı çalışma hızları ve yükleme durumlarına göre, 
sonuçlar, RMS (Root Mean Square), kurtosis (grafiğin 
basıklık ölçüsü), Crest faktörü (CF-tepe faktörü), 
ortalama ve maksimum hata ile analiz edilerek iki 
yöntemin farklılıkları incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Akustik, titreşim, hata teşhisi, dişli hataları 
 

Abstract1—Gears are mechanisms that convert the 
motion in a specific ratio by the amount of yield loss. 
Because of the inability of early diagnosing the small 
cracks at the tooth root or cracks on the contact surfaces 
and pitting, so many systems are maintained to operate 
until they are damaged. Especially, early diagnosis of 
faults is so important in terms of high cost of stoppage in 
a production stage of the mass production and at vehicles 
or aircrafts’ gearboxes that have to have high safety. 
Until today, vibration analysis has had a broad 
application area on gear fault diagnosing. However, 
nowadays, Acoustic Emission (AE) technique was 
investigated to diagnose faults in early stage by the 
limited studies. In this study, data obtained from 
experimental system are analyzed with both vibration 
and AE technique and artificial faults are analyzed and 
compared by using both spur and helical gears. 
According to different running speed and loading 

                                                           
* sabanulus@erciyes.edu.tr 
† serkaya@erciyes.edu.tr 

conditions, results are examined in terms of RMS, 
kurtosis, Crest Factor (CF), average and maximum fault. 

Keywords: Acoustic, vibration, fault diagnosis, gear faults. 

I. Giriş 
Dişli çarklar; mekanik sistemlerde güç aktarmada, 

hareketin yönünü değiştirmede kullanılan elemanlardır. 
Bu elemanlar, uzun süre yüksek çalışma hızlarına ve 
bazen de aşırı yüklenmelere maruz kalabilmekte ve bu 
çalışmaları sırasında doğal olarak birtakım yüzey 
hasarları, diş dibinde oluşan küçük çatlaklar, temas 
yüzeylerinde oluşan çukurlaşmalar (pitting) 
oluşabilmektedir. Diş dibinde veya temas yüzeylerinde 
oluşan çatlaklar ve çukurlaşmalar zamanla ilerleyerek 
sistemi tahrip edecek boyuta ulaşmaktadır. Özellikle 
üretimin durmasının çok büyük mali külfet getirdiği seri 
üretim yapan işletmelerde, güvenlik faktörünün üst 
düzeyde tutulması gereken taşıtlar, hava araçları vb. 
sistemlerde bu tür ilerleme kaydeden hasarların sistem 
tahrip olmadan teşhis edilmesi ve buna göre koruyucu bir 
bakım yapılması gerekmektedir. Bu hataların teşhisi için 
bu güne kadar en yaygın olarak kullanılan titreşim tekniği 
bazı bakımlardan yetersiz kalmakta ve hasarın neden 
kaynaklandığı veya ilerleme durumu kolayca 
anlaşılamamaktadır. Bu bakımdan akustik metodu, dişli 
çarklardan gelen sinyallerin alınması, temassız bir ölçüm 
sağlaması ve gürültünün herhangi bir engele çarpmadan 
doğrudan dişli çark kavrama noktasından alınması 
nedeniyle birtakım avantajlara sahiptir.  

 
Literatürde titreşim üzerine birçok araştırma mevcuttur 

ancak akustik tekniğinin kullanılması son zamanlarda ilgi 
çekmektedir. Dişli çarklarda akustik tekniği, hata 
teşhisinde bazı araştırmacılar tarafından incelenmiştir 
[1,2]. Bununla birlikte, diğer araştırmacılar düz dişlilerde 
eğilme yorulmasının incelenmesinde akustik metotlar ile 
analizler yapmış, rijitlik, yüzey hasarları ve çatlak 
ilerleme durumlarına karşı AE yönteminin daha hassas 
olduğunu belirtmişlerdir [3]. Tan ve Mba [4,5], kısmi 
olarak hidrodinamik yağlama şartlarında ki bir düz dişli 
çark sisteminde yüzey pürüzlülüğü, temas direnci ve 
akustik seviyesini ölçerek aralarındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Çalışma hızı, yüzey pürüzlülüğü ve yağ 
sıcaklığının etkisini araştırmışlardır. Belsak and Flasker 
[6], dişli çarklarda sıklıkla görülen diş dibi çatlaklarını 
incelemiş ve bu çalışmada zaman ve frekans alanı 
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analizlerini kullanmışlardır. Zaman domaininde elde 
edilen enerji seviyeleri ve enerji indeksi bilgileri 
istatistiksel ölçümler için Al-Balushi ve Samanta’nın 
çalışmalarında dikkate alınmıştır [7]. Aynı araştırmacılar, 
helikopter dişli kutusunda hem AE hem de titreşim 
metodunu kullanmışlardır ve AE tekniğinin titreşim 
metoduna göre erken teşhis yönünden daha avantajlı 
olduğunu belirtmişlerdir [8]. Combet ve ark. [9], 
sinyallerin yerel anlık ortalamalarını elde etmek için iki 
farklı dalga form metodu üzerinde çalışmışlar ve özel bir 
frekans aralığında açıya bağımlı teşhis metodu 
bulmuşlardır. Raja Hamzah ve Mba [10], AE sonuçlarına 
göre düz dişlilerde helisel dişlilerden daha hassas 
sonuçlar elde etmişlerdir. Ayrıca, temas uzunluğu ve 
yüzey kalitesinin de önemli olduğunu belirtmişlerdir.  
Husin ve ark. [11], AE tekniği konusunda yaptıkları 
çalışmalarda bu tekniğin önleyici bakım açısından 
tamamlayıcı bir teknik olduğu sonucuna varmışlardır. Bir 
başka çalışmada, Baydar ve Ball [12], helisel dişliler için 
zaman-frekans dağılımı yerine anlık güç spektrumunu 
kullanmışlar ve sadece sabit yükleme de değil değişken 
yükleme şartında da akustik metodunun avantajlı 
olduğunu belirtmişlerdir. Qu ve ark. [13], çalışmalarında 
dişli kutularındaki hataları incelemek amacıyla akustik ve 
titreşim metodunu bir arada kullanmışlar ve istatistiki 
sonuçlara göre akustik yöntemlerin hatanın başlangıç 
aşamasında etkin olduğu ve arka plan gürültüsünden 
etkilenmediğini belirtmişlerdir.  

  
Literatürde yapılan çalışmalar, dişli çark gibi döner 

hareketli mekanizmalarda klasik titreşim tekniğini ön 
planda tutmakta iken son zamanlarda bu metodun erken 
hata teşhisi ve hasarın kaynağının tespiti açısından 
yetersiz kaldığı bilinmektedir. Dişlilerde sık görülen 
dengesizlik, yüzey hasarları, çatlamalar vb. hatalar 
akustik sinyaller ile analiz edilebilmektedir. Bu 
çalışmada hem titreşim hem de akustik metodu ile elde 
edilen grafikler ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bölüm II; 
kullanılan materyal ve metodu özetlemektedir. Bölüm III, 
elde edilen sonuçları göstermektedir. Sonuçların 
irdelenmesi ise Bölüm IV’de verilmiştir. 

II. Materyal ve Metot 
Akustik tekniği ve titreşim tekniğini karşılaştırmalı 
analizi amacıyla, taşıtlardaki dişli kutularına benzer bir 
yapıda tek kademeli karşı yük asılabilen kuru ve 
hidrodinamik yağlama şartlarında çalışabilecek bir sistem 
tasarlanmıştır. Bu çalışmada kuru sürtünme şartlarında 
sistem çalıştırılmış olup, küçük (pinyon) dişlinin tahriki 3 

KW ve 3 fazlı elektrik motoru ile sağlanmıştır.  Küçük 
dişliler 51 dişe sahip iken büyük dişli 70 dişe sahiptir. 
Dişli çarklar 300 d/dk ve 700 d/dk çalışma hızlarında 
çalıştırılmış buna karşın yüksüz ve 3Nm yüklü durumlar 
dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Diş kavrama 
frekansları ise 255 Hz ve 595 Hz olarak hesaplanmıştır. 
Deneysel sistemin kararlı duruma geçmesi için 
ölçümlerden önce bir müddet çalışmaya bırakılmıştır. 
Şekil 1’de deneysel sistemin genel bir görüntüsü 
bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 1. Deneysel sistemin genel yapısı 

 
Deneysel verilerin elde edilmesinde, Bruel-Kjaer 

(B&K) taşınabilir, çok kanallı pulse 3560-B-X05 ses ve 
ivme analizörü kullanılmıştır. Akustik ve titreşim ivme 
sinyalleri ön yükseltici ile kuvvetlendirilmekte ve bir 
bant geçiren filtre ile filtrelenmektedir. Akustik sinyaller 
4189-A-021 tipi Bruel&Kjaer mikrofon ünitesi ve 2671 
tipi serbest alan ön yükseltici (preamplifier) ile alınmıştır. 
İvmeölçerler ise B&K 4514B tipidir.  Şekil 2’de ise 
deneysel sistemin blok yapısı verilmektedir. 

 
Hem düz dişliler hem de helisel dişli modülü 3 olarak 

tasarlanmıştır. Dişli mil merkezleri birbirinden farklı 
olacağından sistem, rulman yataklarını ayarlamak için 
ayarlanabilir şekilde üretilmiştir. 
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Şekil 2. Deneysel sistemin blok diyagramında gösterilişi 
 
Şekil 3’de deneysel sistemin ayrıntılı bir görüntüsü ile 

dişli çarklar üzerinde yapay olarak oluşturulan diş kökü 
çatlağı ve diş yüzeyinde oluşan çukurlaşma (pitting) 
hatası görülmektedir.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Şekil 3. a) Deney sisteminin ayrıntılı görünüşü b) Diş kökü çatlak c) 
Çukurlaşma (Pitting) hali 

 
Deneysel çalışma sonucu elde edilen veriler çeşitli 

istatistiki parametreler ile analiz edilmiştir. Literatürde 
kullanılan yöntemlerden olan grafikteki basıklık 
(kurtosis) ve tepe faktörü (CF) özellikle titreşimde yaygın 
bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada bu gibi özellikler 
hem titreşim hem de akustik sinyaller açısından 
değerlendirilmiştir. Bu parametreleri kısaca ifade edecek 
olursak, 

 
2

0

1 ( )P
T

RmsP t dt
T

                        (1) 

 
P(t), anlık ses basınç değerini, T ise ortalama zaman 

aralığını göstermektedir. Titreşimde ise P(t)’nin yerini 
ivme almaktadır. CF ise maksimum tepe değerinin RMS 
değerine oranı olarak ifade edilir ve hatanın büyüklüğü 
hakkında bir bilgi vermektedir.  

 

peak

RMS

x
CF

P
              (2) 

Kurtosis değeri ise elde edilen sinyallerin grafiklerde 
oluşturduğu çarpıklık ve basıklığın bir ölçüsüdür. Bu 
değerin yüksek olması aniden yükselen piklerden 
kaynaklanabilmektedir. Gauss normal dağılımı için bu 
değer 3 olarak literatürde belirtilmektedir. Bu değerden 
yüksek sonuçlar hata varlığına işaret etmektedir. 

     
4
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           (3) 

x i , i. sinyal verisi ve ortx tüm sinyal değerlerinin 
ortalamasıdır. N ise kayıtlı verilerin toplam sayısıdır. 

Grafiklerde elde edilen hatalı ve hatasız sinyaller 
arasındaki farkın ortalaması ise aşağıdaki gibidir.  

      
1

1 .
N

i
i

OrtalamaHata e
N 

                           (4) 

Ortalama hata, elde edilen N tane sinyalin ortalama 
verisidir. e hatalı ve hatasız durumun i. noktadaki farkını 
vermektedir.   
     Maksimum hata durumu elde edilen sinyallerden 
hasarlı ve hasarsız durum arasındaki farkın grafiklerde en 
yüksek olduğu noktayı belirtmektedir.  

III. Sonuçlar  
Çalışmada elde edilen akustik ve titreşim sinyalleri 

çalışma hızı ve yükleme durumlarına göre 
değerlendirilmiştir.  300 d/dk ve 700 d/dk çalışma 
hızlarına karşılık yüksüz ve 3 Nm yüklü durumlar dikkate 
alınmıştır. Yüklü ve yüksüz haldeki akustik ve titreşim 
karakterleri verilmiştir. Frekans aralığı 0-1500 Hz olarak 
seçilmiştir. Bu frekans aralığında görülen tepe 
değerlerinin baskın olmasından dolayı grafikler bu 
aralıkta verilmiştir. Spektrum grafiklerinde hatanın 
belirgin bir şekilde tepecikler oluşturması nedeniyle 
zaman alanında elde edilen sinyaller burada 
sunulmamıştır. Spektrumda oluşan tepeciklerin ayırt 
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edilmesi daha kolaylık sağlamaktadır. Hata durumları, 
spektrumda doğrusal ölçekte daha net frekanslarda 
olduğundan logaritmik ölçek verilmemiştir. Hatasız dişli 
referans kabul edilmiş ve grafiklerde mavi düz çizgi 
üzerine kırmızı kesikli çizgilerle hatalı durumlar 
verilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar istatistiki parametrelerle 
değerlendirilmiştir. Basitleştirme amacıyla: Tepe faktörü 
yüksüz durumda CF0, yüklü durumda CF3 olarak kısaca 
ifade edilmektedir. RMS yüksüz durumda RMS0, yüklü 
durumda RMS3, basıklık (kurtosis) yüksüz halde 
KURT0, yüklü halde KURT3, ortalama hata yüksüz 
halde ORT-0, yüklü halde ORT-3, maksimum hata 
yüksüz halde MAX0, yüklü halde MAX3 olarak ifade 
edilmektedir.  

Şekil 4-7, helisel dişlilerde ses basıncına ait yüksüz ve 
3 Nm yüklü durumlar için grafikleri göstermekte iken 
Şekil 8-11, helisel dişlilerde titreşime ait grafikleri 
göstermektedir. Bu grafiklerden görüldüğü üzere titreşim 
sinyalleri dişli kavrama frekansı ve katlarında titreşim 
piklerine sahiptir. Bu pikler etrafında da oluşan yan 

bantlar da hata varlığına işaret etmektedir. AE 
grafiklerinde elde edilen maksimum piklerde dişli 
kavrama frekanslarında ve yan bantlar şeklinde ortaya 
çıkmıştır.  

Hesaplanan tüm istatistiki parametreler, helisel ve düz 
dişliler için ses basıncı ve titreşime göre ayrı ayrı, Tablo 
1 ve Tablo 2‘de sunulmuştur. 

Şekil 4-5 helisel dişlide çatlak olma durumundaki ses 
basıncı grafiklerini Şekil 8-9 ise titreşim grafiklerini 
içermektedir. Burada elde edilen CF ses basıncı değerleri, 
yükleme ile belirgin oranda artarken çalışma hızının artışı 
ile daha az artış göstermiştir. CF titreşim değerleri de 
yine yükleme ile belirgin artış gösterirken çalışma 
hızında bu artış belirgin değildir. RMS değerleri, çalışma 
hızı ve yükleme ile hem ses basıncı hem de titreşim 
ivmesi açısından artış göstermiştir. Ortalama hata ve 
maksimum hata seviyesi iki durum içinde artış 
göstermiştir. Kurtosis için ses ve titreşim ölçümünde 
yükün artışı ile düşme olurken çalışma hızının artışı ile 
yükselme görülmüştür.  

 
Şekil 4. Helisel dişli çatlak hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü ses basınç değerleri 
 

 
Şekil 5. Helisel dişli çatlak hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü ses basınç değerleri

 
Şekil 6. Helisel dişli çukurlaşma hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü ses basınç değerleri 
 

 
Şekil 7. Helisel dişli çukurlaşma hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü ses basınç değerleri 
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Şekil 6-7 helisel dişlide çukurlaşma hatasına ait 
sonuçları Şekil 10-11 titreşim grafiklerini göstermektedir. 
Tablo 1 ve 2 incelendiği takdirde CF değerlerinin benzer 
şekilde yükleme ile artışın belirgin olduğu çalışma 
hızının artışında CF değerinde küçük azalma olduğu 
görülmektedir. RMS yükleme durumunda bariz bir artış 
göstermekte, çalışma hızının artmasıyla bu artış daha az 

olmaktadır. Kurtosis değerlerinde düzenli bir değişim 
görülmemiştir ancak ses basıncına ait kurtosis değerleri 
titreşimden daha yüksek elde edilmiştir. Ortalama hata ve 
maksimum piklerin oluşumu yine yükleme ve çalışma 
hızına bağlı olarak artış eğilimindedir. 
 

 
Şekil 8. Helisel dişli çatlak hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü titreşim ivme değerleri 
 

 
Şekil 9. Helisel dişli çatlak hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü titreşim ivme değerleri 
 

 
Şekil 10. Helisel dişli çukurlaşma hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 

Nm yüklü titreşim ivme değerleri 
 

 
Şekil 11. Helisel dişli çukurlaşma hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 

Nm yüklü titreşim ivme değerleri

Şekil 12-13 düz dişli çarkta çatlak hatasını içermektedir.  
Çalışma hızı 300 d/dk ve yüksüz durumda iken çatlağın 
varlığı pek ortaya çıkmamıştır ancak yükleme durumunda 
hata kendini göstermiştir. Ses basıncı için CF değerleri 
yüklemeyle artmıştır. Çalışma hızının artışı ile CF artış 

göstermekte ancak yüklü halde devir artışında bir miktar 
azalış göstermiştir. RMS değerleri özellikle yük artışında 
açık bir şekilde artarken çalışma hızının artışında artış 
daha küçüktür. Ortalama ve maksimum ses seviyelerinin 
artışı özellikle yükleme koşulunda ortaya çıkmıştır.  

 

712



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

 

 
Şekil 12. Düz dişli çatlak hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 Nm yüklü 

ses basınç değerleri 
 

 
Şekil 13. Düz dişli çatlak hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 Nm yüklü 

ses basınç değerleri

Şekil 14-15 düz dişlilerde çukurlaşma hatasına ait ses 
basıncı grafiklerini göstermektedir. Burada çatlak 
hatasına oranla çukurlaşma hatasının daha yüksek ses 
değerleri görülmektedir. CF yükleme halinde yine açık 
bir şekilde artarken çalışma hızının artışında bu eğilim 
daha küçük değişimler şeklinde kendisini göstermektedir. 
RMS ses basıncı değerleri hem yükleme hem de çalışma 

hızı ile orantılı bir şekilde artış göstermektedir. Ortalama 
olarak ses değerleri yine yükleme ile artış gösterirken 
çalışma hızının artması ile ortalama ses seviyesinde 700 
d/dk’da azalma göstermiştir. Kurtosis hem çatlak hem de 
çukurlaşma varlığında yükleme ile genel olarak düşüş 
göstermiştir.    

 
 

 
Şekil 14. Düz dişli çukurlaşma hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü ses basınç değerleri 
 

 
Şekil 15. Düz dişli çukurlaşma hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 Nm 

yüklü ses basınç değerleri 

Düz dişli çarklar için çatlak ve çukurlaşma hatasına ait 
titreşim verileri ise Şekil 16-19’da verilmektedir. Şekil 
16-17’de ki sonuçlardan CF’nin yükleme ve çalışma hızı 
ile arttığı görülmektedir. Şekil 18-19’dan ise CF’nin 
yükleme ile artmasına karşın çalışma hızı ile küçük bir 
azalmaya uğradığı görülmektedir. RMS titreşim değerleri 
yine yükleme ile açık bir şekilde artmakta, çalışma 

hızında daha az artış görülmektedir. Kurtosis, genel 
eğilimi ise çalışma hızının artması ile azalma yönünde 
olmuştur. Titreşim seviyeleri yükleme ve çalışma hızının 
artması ile genel itibariyle artış göstermiştir. Ortalama 
olarak ise oluşan titreşim seviyeleri özellikle yükleme ile 
artmıştır.
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Şekil 16. Düz dişli çatlak hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 Nm yüklü 

titreşim ivme değerleri 
 

 
Şekil 17. Düz dişli çatlak hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 Nm yüklü 

titreşim ivme değerleri

 
Şekil 18. Düz dişli pitting hatası için 300 rpm’de yüksüz ve 3 Nm yüklü 

titreşim ivme değerleri 
 

 
Şekil 19. Düz dişli pitting hatası için 700 rpm’de yüksüz ve 3 Nm yüklü 

titreşim ivme değerleri 

Tablo 1, deneysel ölçümlerden elde edilen grafiklerin 
istatistiki verilerini göstermektedir. Burada ses basıncına 
ait CF, RMS, Kurtosis, ortalama ve maksimum hata 

verileri, çalışma hızı ve yükleme şartlarına göre tablo 
halinde verilmiştir.   
 

 
 

 Helisel dişli  
(diş kökünde çatlak) 

Helisel dişli  
(pitting-çukurlaşma) 

Düz dişli  
(diş kökünde çatlak) 

Düz dişli  
(pitting-çukurlaşma) 

 300 rpm 700 rpm 300 rpm  700 rpm 300 rpm 700 rpm 300 rpm  700 rpm 
RMS0 0.0038 0.0286 0.0023 0.0055 0.000453 0.0011 0.0021 0.002 
RMS3 0.0055 0.0423 0.0044 0.0065 0.0036 0.0058 0.0028 0.0036 
CF0 23 25.4 21.21 19.3 14.5 26 19.6 19.05 
CF3 30.2 31.2 45.2 43.6 56.1 45 49.4 49.7 

KURT0 63.2 138.7 39 41.6 221.5 189.8 105.8 54 
KURT3 46.2 95.1 41 32 88.8 32.6 57.6 56 

HATA ORT-0 0.0013 0.0095 0.00062 0.0016 3.16e-5 1.05e-4 0.000297 0.000285 
HATA ORT-3 0.0018 0.0085 0.0012 0.0022 0.001 0.002 0.000691 0.0009 
MAX. HATA0 0.0546 0.53 0.0268 0.0507 0.0024 0.0225 0.0202 0.0169 
MAX. HATA3 0.067 0.603 0.0418 0.0571 0.0592 0.0554 0.0327 0.043 

TABLO 1. Ses basınç verilerinden elde edilen istatistiki sonuçlar 
 
Tablo 2 ise titreşim ivme değerlerine ait sonuçlarını 
içermektedir. Burada titreşim ivmesine ait CF, RMS,  

 
Kurtosis, ortalama ve maksimum hata verileri, çalışma 
hızı ve yükleme şartlarına göre tablo halinde verilmiştir.  
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 Helisel dişli  
(diş kökünde çatlak) 

Helisel dişli  
(pitting-çukurlaşma) 

Düz dişli  
(diş kökünde çatlak) 

Düz dişli  
(pitting-çukurlaşma) 

 300 rpm 700 rpm 300 rpm  700 rpm 300 rpm 700 rpm 300 rpm  700 rpm 
RMS0 0.09 0.251 0.0725 0.1106 0.0585 0.0567 0.044 0.064 
RMS3 0.0965 0.223 0.0915 0.14 0.1025 0.1272 0.072 0.097 
CF0 3.6 7.3 3.6 3.33 5.1 17.9 5 7.3 
CF3 30.2 31.2 31.5 28.75 32.5 39.5 31.8 47.6 

KURT0 6.53 25 4.8 5.2 8.9 162 13.8 39 
KURT3 5.63 11.5 8.4 5.7 9.4 13.9 9.1 50.1 

HATA ORT-0 0.446 0.116 0.0262 0.0401 0.0123 0.0063 0.0074 0.0096 
HATA ORT-3 0.046 0.12 0.0426 0.0625 0.0548 0.0833 0.036 0.048 
MAX. HATA0 0.3243 1.82 0.259 0.37 0.297 1.018 0.221 0.47 
MAX. HATA3 0.4371 1.06 0.443 0.59 0.5213 0.915 0.353 1.05 

TABLO 2. Titreşim ölçümünden elde edilen istatistiki sonuçlar 

IV. Değerlendirme 
 

Tek kademeli olarak üretilen dişli çark deney 
sisteminden elde edilen akustik ve titreşim sinyalleri 
farklı çalışma hızı ve yükleme koşullarına göre düz ve 
helisel dişliler için ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen 
sinyaller Hızlı Fourier Dönüşümü (Fast Fourier 
Transform (FFT)) aracılığıyla zaman alanından frekans 
alanına (spektrum) aktarılmıştır. Spektrum grafiklerinden 
piklerin kolayca izlenebilmesi nedeniyle zaman 
alanındaki veriler sunulmamıştır.  Elde edilen veriler ile 
grafiklerden hata durumları (hatasız ve hatalı durum 
farkı), maksimum ve ortalama hata, RMS, CF, Kurtosis 
parametreleri hesaplanmıştır.   

Çalışmalar sonunda hata türünün helisel dişli ve düz 
dişlide farklı ses basıncı ve titreşim seviyeleri gösterdiği 
görülmüştür.  Helisel dişlilerde diş kökünde oluşturulan 
çatlak hasarının, çukurlaşma hatasından daha yüksek 
genlikte ses basıncı ve titreşim oluşturduğu 
gözlemlenmiştir. Artan çalışma hızının ve yükleme 
durumunun ses basıncı ve titreşimi arttırdığı helisel 
dişlilerde belirgindir. Yükleme halinde çalışma hızına 
oranla daha yüksek tepecik oluşumu görülebilmektedir. 

 Düz dişli çarklarda oluşturulan hasarda ise 
çukurlaşma hatasının çatlak hatasına oranla daha yüksek 
olduğu görülmüştür. 300 d/dk çalışma hızında bu pikler 
belirgin değildir ancak çalışma hızının artması hasarı 
daha belirgin göstermektedir. Düz dişlilerin teması 
sırasında yüzeysel temasın helisel dişliye göre fazla 
olması nedeniyle temas yüzeyinde oluşturulan 
çukurlaşma hatası düz dişlilerdeki çatlak hasarından daha 
yüksek tepecik oluşumuna sebep olmuştur. Ses basıncı 
seviyesi titreşime nazaran daha yüksektir. Yine yükleme 
durumunda hasarın daha belirgin pikler oluşturduğu 
gözlemlenmiştir. Helisel dişlilerde ses basıncı ve titreşim 
değerleri düz dişlilerden daha yüksek olmasına karşın 
çukurlaşma hasarı daha geniş yüzeysel temastan dolayı 
düz dişlilerde daha yüksektir.  

Yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen tablo verileri 
incelendiği takdirde, genel sonuçlar ise şu şekildedir. 
Sonuçlar hatasız durum ile hatalı durum arasındaki 
farklar dikkate alınarak elde edilmiştir. RMS ölçümleri 
hasarın istatistiki verilerle incelenmesi için en uygun 
değişimlere sahiptir. RMS ses basıncı ölçümünde en 
uygun yöntemdir. Zamana göre değişen bu grafikte 
sinyallerin etkin değerini göstermektedir. Çalışma hızı ve 
yüklemenin artması ile hatanın daha yüksek olduğu ve 
buna orantılı bir şekilde genel eğilimin RMS değerinin 
artması yönünde olduğu görülmüştür. Ses basıncına ait 
RMS değişimi artan yükle veya hız ile titreşime oranla 
daha fazla gözlenmiş ve titreşime göre fark edilir 
düzeydedir.  

CF ile ilgili olarak artan yükleme durumunda yine 
yüksek sayısal değerler elde edilmiş çalışma hızının 
artmasında bu fark daha az görülmüştür. Yine yüksek CF 
değerlerinin ses basıncına ait sonuçlarda görülmesi 
akustik ile bu tepeciklerin titreşime oranla daha açık bir 
şekilde hasara işaret ettiğini göstermektedir. Titreşim ile 
CF değerleri yükleme ile yükselmektedir. 

Kurtosis, grafiğin basıklığı ile ilgili bir değer 
vermektedir. Grafiklerde oluşan ani tepe değerleri bu 
değerin yüksek olmasına sebep olmaktadır. Literatürde 
Gauss normal dağılımı 3 olarak belirtilmektedir. 
Titreşime ait sonuçlar genel olarak bu sınır üzerindedir ve 
hasar hakkında bilgi vermektedir. Bununla beraber, yine 
yüksek kurtosis değerleri ses basıncına ait verilerde genel 
olarak elde edilmiştir. Ancak, kurtosis’in çalışma hızı ve 
yükleme ile arasında orantısal bir değişim 
gözlenememiştir.  

Grafiklerdeki hata ortalaması ve maksimum 
tepeciklerin oluşumu da çalışma hızı ve özellikle 
yüklemenin artması ile artma eğiliminde görülmüştür.  

Elde edilen veriler ve yapılan incelemeler akustik 
ölçüm tekniğinin hasarın erken algılanmasında birtakım 
avantajlarını ortaya koymaktadır. Ölçümlerin hasarın 
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olduğu noktaya yakın bir noktada ve temassız bir şekilde 
olması ve herhangi bir engele çarpmadan sinyallerin 
alınması dişli çark hasarını algılamada titreşime oranla 
daha etkilidir. Dişli çarklar için rulman yataklarından 
kaynaklanan hasarlarında titreşim grafiklerine yansıması 
akustik ölçüm tekniğinin daha uygun olabileceğini 
göstermektedir. İstatistiki sonuçlara göre ses basıncında 
yüksek CF, RMS ve kurtosis vb. parametrelerin elde 
edilmesi de akustik sonuçlarının daha çok hataya işaret 
ettiğini gösterebilmektedir. 
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Yapısal-Akustik Sistemlerin İstatistiksel Enerji Analizi Parametrelerinin Sayısal 

Olarak Belirlenmesi 
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1 
Özet—İstatistiksel enerji analizi (Statistical Energy 

Analysis, SEA), yüksek frekans vibro-akustik analizleri 
için her bir alt sistemin zorlanmış sistem cevabının 
zaman, uzam ve frekans ortalamasını yaklaşık olarak 
belirleyebilen bir yöntemdir. Bu yöntem alt sistemler 
arasında güç geçiş dengesi prensibine bağlı olarak 
geliştirilmiştir. Yöntemin güvenilirliği birçok ön 
kabule bağlı olmakla birlikte alt sistemler arasındaki 
bağlantı kayıp faktörleri (Coupling Loss Factors, 
CLF), sönüm kayıp faktörleri (Damping Loss Factors, 
DLF) ve ortalama modal uzaklık (Average Modal 
Spacing, AMS)  olarak bilinen bazı SEA 
parametrelerinin doğru olarak elde edilebilmesi ile 
yakından ilişkilidir. Bu parametreler basit sistemler 
için genellikle analitik olarak elde edilmesine rağmen, 
özellikle kompozit sistemler gibi karmaşık sistemler 
için sayısal veya deneysel olarak elde edilirler. Bu 
çalışmada izotropik plaka ve boşluk ile oluşturulmuş 
bir yapısal-akustik kutu model için kayıp faktörleri, 
sayısal güç enjeksiyon yöntemi (PIM) ile elde 
edilmiştir. Bu çalışma ile sunulan metodolojinin 
yapısal-akustik sistemlerde güvenilir biçimde 
uygulanabilirliği gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: istatistiksel enerji analizi, sayısal güç 
enjeksiyon yöntemi, bağlantı kayıp faktörü, akustik boşluk, 
izotropik plaka 

 
Abstract—Statistical energy analysis (SEA) is a 

method that approximately determines time, spatial 
and frequency averaged system response of each 
subsystem for high frequency vibro-acoustic analyses. 
This method is developed based on the power 
transmission balance between subsystems. Reliability 
of method mainly depends on several assumptions and 
it is related with determination of SEA parameters 
such as coupling loss factors (CLF) between 
subsystems, damping loss factors (DLF) and averaged 
modal spacing (AMS). These parameters can be 
generally analytically evaluated for simple structures, 
but for complex systems, especially for composite 
structures, should be determined numerically or 

                                                           
* abdullah.secgin@deu.edu.tr 
† kara.murat@deu.edu.tr 
‡ muzafferkasaba@gmail.com 
 

experimentally. In this study, loss factors for a structural-
acoustic box model that consists of isotropic plate and 
acoustic volume are determined via numerical    

 
power injection method (PIM). The study shows that 
present methodology can be reliably applied to structural-
acoustic systems. 

Keywords: statistical energy analysis, numerical power injection 
method, coupling loss factor, acoustic volume, isotropic plate 

I. Giriş 
Bir ses kaynağından çıkan sesin alıcıya ulaşmasını 

engellemek için ses kaynağının bir akustik boşluk içine 
yerleştirilmesi ilk akla gelen çözümlerden biridir. Bununla 
birlikte, bir akustik boşluk içinde yayınan sesin bir başka 
sistem ile etkileşime girmesi, tasarım mühendisleri için 
göz önüne alınması gereken konulardan biridir. Bu tip 
problemler özellikle otomobil ve uçak sanayinde sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır.  

 
Vibro-akustikte titreşim cevabı, genellikle düşük, orta 

ve yüksek frekans bölgesi olmak üzere üç bölümde 
incelenir. Düşük frekans bölgesinde titreşim cevapları 
yüksek genliğe sahiptirler ve rezonans pikleri ayrık olarak 
ortaya çıkarlar, yüksek frekans bölgesinde ise titreşim 
modlarının üst üste binmesinden dolayı sistem cevabı 
düzgünleşir. Orta frekans bölgesi bir geçiş bölgesi olarak 
adlandırılır ve hem düşük hem de yüksek frekans 
bölgesinin özelliklerini taşır. Ama bu frekans bölgelerini 
birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir.  
Ancak, modların üst üste binme faktörü (MOF) ile basit 
sistemler için yaklaşık bir yüksek frekans eşiği 
belirlenebilir. 

 
Düşük frekans bölgelerinde genellikle Sonlu Elemanlar 

Yöntemi (FEM) ve Sınır Elemanları Yöntemi (BEM) gibi 
deterministik teknikler kullanılır. Fakat yüksek 
frekanslarda bu tip deterministik yöntemler etkinliğini 
kaybeder. Bu nedenle orta ve yüksek freakans bölgeleri 
için özel yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek 
frekans bölge analizlerinde genellikle istatistiki ve enerji 
tabanlı yöntemler kullanılmaktadır. İstatistiksel Enerji 
Analizi (SEA) [1] bu bölge için en yaygın kullanılan 
yöntemdir. SEA karmaşık sistemleri ortak modal 
davranışlarına göre basit alt sistemlere ayırır. Daha sonra 
her bir alt sistemin ortalama enerji seviyelerini elde etmek 
için alt sistemler arası güç dengesi kurulur. Orta frekans 
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bölgeleri için ise hem deterministik yöntemlerin hem 
de istatistiksel ve enerji tabanlı yöntemlerin bir arada 
kullanıldığı hibrit yöntemler kullanılır.  

 
SEA'nin başarısı bağlantı kayıp faktörü (CLF), 

sönüm kayıp faktörü (DLF), ortalama modal uzaklık 
(AMS) ve güç girdisi gibi parametrelerin doğru olarak 
elde edilmesine bağlıdır. Basit sistemler için CLF’ler 
sonsuz/yarı-sonsuz sistem empedanslarını [1] 
kullanarak analitik olarak veya ikili modal 
formulasyon [2, 3]  vb. tekniklerle elde edilebilir.  
Daha karmaşık sistemlerde ise sayısal/deneysel güç 
enjeksiyon yöntemi (PIM) başarılı sonuçlar 
vermektedir [4,5].  

 
Bu çalışmada, sayısal PIM uygulamasının başarısı 

bir yapısal-akustik sistem için test edilerek yöntemin 
yüksek frekans analizlerindeki güvenilirliği 
tartışlılmıştır. Bunun için öncelikle sistemi oluşturan 
alt sistemlerin doğal frekansları sonlu elemanlar 
yöntemi ile belirlenmiş, analitik ve ampirik 
formülasyonlardan elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılarak kurulan modelin geçerliliği 
gösterilmiştir. Daha sonra elde edilen doğal 
frekansların kullanılması ile alt sistemlerin 1/3 oktav 
bandı için ortalama modal uzaklığı (AMS) elde 
edilmiş ve yine analitik sonuçlarla doğrulanmıştır. 
Sayısal PIM uygulanarak alt sistemlerin güç iletim ve 
yutma miktarını gösteren CLF ve DLF değerleri elde 
edilmiş ve sonuçlar yarı sonsuz sistem 
empedanslarından elde edilen  parametrelerle 
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda sayısal PIM 
tekniğinin vibro-akustik sistemlere uygulanabilirliği 
açıkça gösterilmiştir. 

II. İstatistiksel Enerji Analizi 
SEA, 1960’lı yılların başında R. H. Lyon tarafından 

geliştirilmiş bir yüksek frekans dinamik analiz 
yöntemidir. Bu yöntemde karmaşık sistemler ortak 
modal davranış gösteren basit alt sistemlere ayrılır ve 
alt sistemler arası güç dengesi kurularak her bir alt 
sistemin ortalama enerjileri hesaplanır. Örneğin S adet 
alt sisteme sahip bir sistemin i. alt sisteminin güç 
dengesi şu şekilde ifade edilebilir: 
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S

in iii i ij i ij j
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   . (1) 

 
Burada, f frekans (Hz), ii  sönüm kayıp faktörü, ij  

bağlantı kayıp faktörü, E alt sistemin toplam enerjisi, 
Pin güç girdisidir. Denklem 1 iki alt sistemli bir sistem 
için matris formunda yazılırsa; 
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denklem takımı elde edilir. Herhangi bir alt sistemin 
dinamik cevap fonksiyonunu (ivme, hız, deplasman, ses 
basıncı vb.) elde etmek için Denklem 2’de görülen 
ortalama enerji vektörü hesaplanmalıdır. Bu nedenle 
dinamik cevap fonksiyonunun belirlenmesi için kayıp 
faktörlerinden oluşan matrisin elemanlarının doğru bir 
şekilde elde edilmesi gerekmektedir. Kayıp faktörleri 
analitik, deneysel veya sayısal olarak 
belirlenebilmektedir. Sönüm kayıp faktörü genellikle 
deneysel olarak belirlenirken, bağlantı kayıp faktörü basit 
sistemler için analitik olarak, daha karmaşık sistemler için 
deneysel veya sayısal olarak belirlenmektedir. 

 
A. Bağlantı kayıp faktörünün (CLF) analitik olarak 
belirlenmesi 

Bağlantı kayıp faktörü (CLF) analitik olarak genellikle 
dalga yaklaşımı ve modal yaklaşım kullanılarak iki farklı 
şekilde elde edilebilmektedir. Bu çalışmada dalga 
yaklaşımı kullanılarak bağlantı kayıp faktörü elde edilmiş 
ve sonuçlarda “analitik” olarak sunulmuştur. 

 
Genel olarak i. alt sistemden j. alt sisteme iletilen güç 

ile doğru orantılı olan bağlantı kayıp faktörü [1], 
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ile ifade edilir. Burada, if  ortalama modal uzaklık 
(AMS) ve corr  modal bağlantı faktörüdür ve alt 
sistemlerin modal sönüm faktöründen elde edilir [1]:  
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ij , i. ve j. alt sistemler arasındaki iletim katsayısıdır 

ve 
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olarak ifade edilir [1]. Burada, kZ   bağlantı noktasındaki 
alt sistemlerin yarı-sonsuz (sonsuz) sistem empedanslarını 

iR   ve jR  , iletim katsayısı bulunmak istenen alt sistem 
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yarı-sonsuz (sonsuz) sistem empedanslarının gerçel 
kısımlarını ifade eder. 

 
İletim katsayısı alt sistemlerin geometrik olarak 

birbirine bağlantı şekline göre değişiklik gösterir. Alt 
sistemler birbirlerine, noktasal, çizgisel veya alansal 
bağlantılarla bağlanabilirler. Bağlantı kayıp 
faktörlerinin noktasal bağlantılar için elde edilmesinde 
Denklem 3 kullanılabilirken, çizgisel ve alansal 
bağlantılar için, iletim katsayısının dolayısıyla bağlantı 
kayıp faktörünün dalganın bağlantı noktasına geliş 
açısına bağlı olmasından dolayı,  sırasıyla, 
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denklemleri kullanılabilir [1]. Burada, cL  alt sistemler 
arasındaki bağlantı uzunluğu, cA  alt sistemler 
arasındaki bağlantı alanıdır. Frekansa bağlı bağlantı 
kayıp faktörünün belirlenmesi için tüm geliş açıları 
boyunca açıya bağlı bağlantı kayıp faktörünün 
ortalaması gerekmektedir. Bu durum enerjinin geliş 
açılarına düzgün olarak dağılması kabulüne dayanır 
[1]: 
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Denklem 6 ve 7 düzenlenip iletim kayıpları geliş 

açılarından bağımsız hale getirilirse çizgisel ve alansal 
bağlantıların kayıp faktörleri, 
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olarak yeniden yazılabilir[1]. Burada, ( )çizgi alan

ijI , 

bağlantının integral çarpanı,  0ij , alt sistemler 
arasında dalganın bağlantıya dik gelmesi durumundaki 
iletim kaybıdır. Bunun yanında iletim kaybı çizgisel ve 
alansal bağlantılar için elde edilirken, Denklem 5’de 
verilen empedans ifadesi yerine birim uzunluk başına 
empedans, alansal bağlantılarda ise birim alan başına 
empedans ifadesi yazılır. 
 
B. Ortalama Modal Uzaklık (AMS) 

Bir alt sistemin ortalama modal uzaklığı, bir band 
içerisindeki ardışık iki rezonans frekansı arasındaki 
ortalama uzaklığı Hz cinsinden göstermektedir. Ayrıca i. 
alt sistem ile j. alt sistem arasındaki CLF’nin bilinmesi 
durumunda j. alt sistem ile i. alt sistem arasındaki 
CLF’nin belirlenmesinde sıklıkla kullanılır. Bu ilişki 
karşılıklılık ilişkisi olarak isimlendirilir [1]:  
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Burada, if  i. alt sistemin ortalama modal uzaklığıdır. 

Bazı basit alt sistemler için AMS analitik olarak 
belirlenebilmektedir. Örneğin, bir plakanın eğilme 
modları incelenirse, AMS [1]; 
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ile ifade edilir. Burada, 12h  , dönme merkezi 
yarıçapı, A, plakanın yüzey alanı, h, kalınlık, 

 21I
Lc E     boyuna dalga hızıdır (E, elastisite 

modülü,  , yoğunluk ve μ, Poisson oranı). Akustik 
boşluk için ise AMS [1]: 
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 .  (13) 

 
şeklinde ifade edilir. Burada, V0 akustik boşluğun hacmi, 
c0 ses hızıdır.  

 
C. Kayıp faktörlerinin Güç Enjeksiyon Yöntemi (PIM) ile 
belirlenmesi 

Güç enjeksiyon yönteminde sisteme verilen güç ve 
sistemin enerji miktarı ölçülerek iç (yapısal) sönüm (DLF) 
ve bağlantı kayıp faktörü (CLF) gibi SEA parametreleri 
bulunabilir [4]. Bu yöntemde: 

 
1) İlk olarak birinci alt sisteme güç verilir ve daha 

sonra tüm alt sistemlerin enerjisi ölçülerek aşağıdaki 
denklem sistemi elde edilir. 
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Burada jP , j. alt sisteme verilen güç, ijE  ise j. alt 

sisteme güç verildiğinde, i. alt sisteminin enerjisidir.  
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Enerji güce göre normalize edilirse, ijn
ij

j

E
E

P


 , 

Denklem 14 aşağıdaki şekilde de yazılabilir: 
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Toplam enerji mekanik ve akustik alt sistemler için 

sırasıyla, 
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ile ifade edilebilir [1]. Burada m mekanik alt sistemin 
alt sistemin kütlesi, 2

ijv  mekanik alt sistemin karesel 

hızının uzamsal ortalaması ve 2
ijp  akustik alt 

sistemin karesel ses basıncının uzamsal ortalamasıdır. 
Güç girdisi mekanik alt sistemler için kuvvet ve 
moment gücünün toplamı olarak, 
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ifade edilirken [1], monopol bir akustik kaynak için 
güç girdisi,  
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olarak ifade edilebilir [6]. Burada, F zorlama kuvveti, 
M zorlama momenti,  0Re Y  zorlama noktası 
mobilitesinin reel kısmı, k0 dalga sayısı, a  kaynağın 
çapı, ˆrv  kaynağın yüzey hızıdır. 

 
2) Daha sonra ikinci alt sistem zorlanır, zorlama 

gücü ve alt sistemlerin enerji miktarları ölçülerek 
aşağıdaki denklem elde edilir: 
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3) Daha sonra alt sistem 3’ten, alt sistem S’e kadar aynı 
işlemler uygulanır ve elde edilen denklemler bir araya 
toplanırsa, 
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denklem sistemi elde edilir. 

 
4) Toplam kayıp faktörlerinin matrisi normalize 

edilmiş enerji matrisinin tersi alınarak bulunabilir. DLF 
ve CLF ise toplam kayıp faktörü matrisinin aşağıdaki gibi 
yeniden düzenlenmesi ile bulunur: 
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Bunun yanında sönüm değerleri geniş bantta elde 

edilmek istenirse alt sistemi birkaç farklı zorlama 
noktasından zorlayarak aynı işlemler tekrarlanması daha 
güvenilir sonuçlar verecektir. Bu yöntem miras olarak 
SEA yönteminde kullanılan mimariyi esas aldığı için daha 
çok alt sistemlerin yüksek frekans bölgelerinde daha 
doğru sonuçlar vermektedir. 

III. Plaka-Akustik Boşluk Sisteminin Sayısal 
Analizleri 
A. Genel bilgiler 

Bu çalışmada, Şekil 1’de şematik olarak gösterilen bir 
plaka ve akustik boşluğa sahip sistemin analizleri sonlu 
elemanlar yöntemini kullanan ANSYS programı ile 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi alt sistemler 
birbirine çizgisel ve alansal bağlantılar ile bağlanmıştır ve 
yapıda enerji akışı bu bağlantılar üzerinde sağlanmaktadır. 
Bu çalışmada, ilk olarak sistemi oluşturan akustik boşluk 
(alt sistem 1) ve plakanın (alt sistem 2) belirli sayıdaki 
doğal frekansları elde edilmiş ve sonuçlar analitik 
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Daha sonra alt sistemlerin 
kayıp faktörleri sayısal PIM ile elde edilmiştir. Son 
olarak, alt sistemler arasındaki hesaplanan bağlantı kayıp 
faktörü (CLF) analitik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 

 
Modellerde kullanılan plaka ve akustik boşluğun 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Akustik boşluk-plaka yapısı 

 

Özellikler Plaka Akustik Boşluk 
Boyut 1m x 1m x 0,001m 1m x 1m x 1m 
Elastisite 200 GPa - 
Poisson Oranı 0,3 - 
Yoğunluk 7800 kg/m3 1,225 kg/m3 
İç sönüm 0,02 0,0001 

TABLO 1. Plaka ve akustik hacimlerin özellikleri 
 
B. Plaka ve akustik boşluğun doğal frekanslarının 
belirlenmesi 

Ankastre sınır koşuluna sahip plakalar için doğal 
frekans, ,p qf , 
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    (23) 

olarak ampirik bir formülasyonla verilir [7].  Burada, p 
ve q birden başlamak üzere tamsayılardır, a  plakanın 
uzunluğu, D  eğilme direngenliği, 1 2R L L ’dir ve 

1 , 2 , 3 ’ün yaklaşık değerleri Tablo 2’den 
belirlenir. Farklı eleman sayıları için hesaplanan 
sayısal doğal frekanslar yaklaşık analitik sonuçlarla 
karşılaştırmalı olarak Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 
3’de görüldüğü gibi bazı modlarda eşit iki doğal 
frekanslar elde edilmiştir. Bu durum plakanın eşit 
uzunluklara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca tek olarak elde edilen doğal frekanslar (örneğin 
1, 4, 11. mod gibi) ise yapının iki düzleminin ortak 
olarak etkidiği frekanslardır. 

 
Akustik bir boşluğun analitik doğal frekansları, 
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olarak yazılır [8]. Burada, c ses hızı, xL , yL  ve zL  akustik 
hacmin boyutlarıdır. Bunun yanında ANSYS programında 
çeşitli eleman sayıları için doğal frekanslar elde edilmiş 
ve Tablo 4’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 3-4’de görüldüğü gibi sonlu elemanlar sonuçları 

eleman sayısı arttıkça Denklem 23’de verilen yaklaşık 
analitik değerlere daha çok yakınsamaktadır. Fakat 
eleman sayısının her bir boyutta 30 olması durumunda ise 
sonuçların çok fazla değişmediği görülmektedir. Elde 
edilen sonuçlar, kurulan modelin doğruluğunu 
göstermektedir.  

 
C. Ortalama Modal Uzaklığın (AMS) elde edilmesi 

Ortalama modal uzaklık (AMS) sayısal doğal 
frekanslar yardımıyla şu şekilde elde edilebilir [9]: 
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Burada, P

 1/3 oktav bandındaki ( cf ) mod sayısıdır. 
Buna göre elde edilen sayısal doğal frekansların 
kullanılması sonucu plaka ve akustik boşluğun ortalama 
modal uzaklığı elde edilmiş ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi eleman sayısı arttıkça sayısal 
sonuçların analitik sonuçlara yüksek frekans bölgesinde 
daha fazla yakınsadığı görülmüştür. Akustik boşluğun 
ortalama modal uzaklığı düşük frekanslarda yeterli sayıda 
doğal frekans bulunmadığından dolayı hesaplanamamıştır. 
Eleman sayısı plakanın ortalama modal uzaklığının 
belirlenmesinde akustik boşluğa göre daha etkin olduğu 
görülmüştür. 

1  3  2  p  q  

4,73 4,73 151,3 1 1 
4,73  0,5q 

 
12,30 3 ( 3 -2) 1 2,3,… 

 0,5p 

 
4,730 12,30 1 ( 1 -2) 2,3,… 1 

 0,5p 

 
 0,5q 

 
1 3 ( 1 -2)( 3 -2) 2,3,… 2,3,… 

TABLO 2. Doğal frekansların belirlenmesinde kullanılan katsayılar [7] 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

Çizgisel 
bağlantı 

Alansal 
bağlantı 

2 
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Mod Sırası Sonlu elemanlar yöntemi  Denklem (23) 
 N*=20x20 N*=30x30 N*=50x50 N*=70x70 N*=100x100  

1 8,8332 8,8013 8,7851 8,7800 8,7779 8,8057 
2 18,2066 18,0343 17,9474 17,9218 17,9101 17,9821 
3 18,2066 18,0343 17,9474 17,9218 17,9101 17,9821 
4 26,8628 26,5987 26,4655 26,4228 26,4066 26,5346 
5 33,2757 32,6059 32,2731 32,1792 32,1331 32,3095 
6 33,4324 32,7601 32,4261 32,3321 32,2856 32,3095 
7 41,4978 40,7884 40,4348 40,3263 40,2815 40,4561 
8 41,4978 40,7884 40,4348 40,3263 40,2815 40,4561 
9 54,6568 52,7670 51,8451 51,5913 51,4626 51,5421 
10 54,6568 52,7670 51,8451 51,5913 51,4626 51,5421 
11 55,5497 54,4844 53,9533 53,7832 53,7196 53,8759 
12 62,3393 60,4689 59,5549 59,2881 59,1679 59,5022 
13 62,6012 60,7194 59,7996 59,5320 59,4107 59,5022 
14 76,0142 73,8863 72,8409 72,5157 72,3878 72,5537 
15 76,0142 73,8863 72,8409 72,5157 72,3878 72,5537 
16 82,9221 78,5459 76,4604 75,8956 75,6061 75,6148 
17 82,9884 78,6109 76,5246 75,9598 75,6701 75,6148 
18 90,5334 86,2244 84,1691 83,5910 83,3164 83,4969 
19 90,5334 86,2244 84,1691 83,5910 83,3164 83,4969 
20 95,9129 92,8697 91,3769 90,9012 90,7247 90,8501 

TABLO 3. İzotropik plaka için sayısal ve ampirik doğal frekanslar [Hz] 
 
N*: Her bir boyuttaki eleman sayısını göstermektedir. 
 
Mod Sırası Sonlu elemanlar yöntemi Denklem (24) 

 N=20x20x20 N=30x30x30 N=50x50x50 N=70x70x70 N=100x100x100  
1 171,6764 171,5784 171,5282 171,5144 171,5000 171,5 
2 171,6764 171,5784 171,5282 171,5144 171,5000 171,5 
3 171,6764 171,5784 171,5282 171,5144 171,5000 171,5 
4 242,7871 242,6485 242,5775 242,5580 242,5376 242,5376 
5 242,7871 242,6485 242,5775 242,5580 242,5376 242,5376 
6 242,7871 242,6485 242,5775 242,5580 242,5376 242,5376 
7 297,3522 297,1825 297,0956 297,0716 297,0467 297,0467 
8 344,4122 343,6272 343,2257 343,1152 343,0000 343 
9 344,4122 343,6272 343,2257 343,1152 343,0000 343 
10 344,4122 343,6272 343,2257 343,1152 343,0000 343 
11 384,828 384,0818 383,7002 383,5951 383,4857 383,4857 
12 384,828 384,0818 383,7002 383,5951 383,4857 383,4857 
13 384,828 384,0818 383,7002 383,5951 383,4857 383,4857 
14 384,828 384,0818 383,7002 383,5951 383,4857 383,4857 
15 384,828 384,0818 383,7002 383,5951 383,4857 383,4857 
16 384,828 384,0818 383,7002 383,5951 383,4857 383,4857 
17 421,385 420,6637 420,2948 420,1933 420,0875 420,0875 
18 421,385 420,6637 420,2948 420,1933 420,0875 420,0875 
19 421,385 420,6637 420,2948 420,1933 420,0875 420,0875 
20 487,0724 485,9623 485,3945 485,2381 485,0753 485,0753 

TABLO 4. Akustik boşluk için sayısal ve analitik doğal frekanslar [Hz] 
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Şekil 2. Alt sistemlerin ortalama modal uzaklığı a) plaka b) akustik boşluk 
 

D. Kayıp faktörlerinin elde edilmesi 
D1. Bağlantı kayıp faktörünün analitik olarak 
belirlenmesi 
Sistemin bağlantı kayıp faktörlerinin analitik olarak 

belirlenebilmesi için gerekli olan alt sistemlerin çizgisel 
ve alansal empedansları Tablo 5’de sunulmuştur. Bunun 
yanında yine bağlantıların kayıp faktörlerinin 
belirlenebilmesi için gerekli olan integral çarpanları:  
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olarak verilir [1]. Burada, Ls çizgisel bağlantının boyu, Ap 
alansal bağlantı büyüklüğü, k  dalga sayısı’dır.  Ayrıca, 0 
alt indisi akustik boşluğu, p alt indisi ise plakayı 
göstermektedir. Yukarıda verilen integral çarpanları 
yalnızca plaka ile akustik boşluk arasındaki bağlantı 
kayıp faktörünün belirlenmesinde kullanılır. Akustik 
boşluk ile plaka arasındaki bağlantı kayıp faktörü 
karşılıklılık ilişkisi yardımıyla elde edilmiştir. 

 
Tablo 5’de verilen empedanslar ve yukarıda verilen 

integral çarpanları yardımıyla bağlantı kayıp faktörleri 
elde edilmiş ve plaka ile akustik boşluk arasındaki CLF 
Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 
D2. Bağlantı kayıp faktörünün sayısal PIM ile 
belirlenmesi 

Analitik olarak bağlantı kayıp faktörünün elde 
edilmesinden sonra sistem ANSYS programında 
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modellenmiş ve sayısal PIM uygulanmıştır. Burada, her 
bir alt sistemin enerjisini daha doğru olarak elde 
edebilmek için sistem ayrı ayrı çok sayıda noktalardan 
zorlanmış ve elde edilen enerjilerin ortalaması alınmıştır.   
Zorlama, akustik zorlama için 1 Pa genlikli ses basıncına 
sahip 1/100 m çaplı monopol kaynak, mekanik 
zorlamalar için ise 1 N genliğine sahip kuvvet ile 
sağlanmıştır.  Buna göre II.C’de belirtilen yöntem takip 
edilerek alt sistemlerin kayıp faktörleri elde edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar Şekil 4’de analitik bağlantı kayıp 
faktörleri ile ve modelleme sırasında girilen sönüm kayıp 
faktörleri ile karşılaştırılmıştır.   
 

Bağlantı tipi Akustik boşluk Plaka 

Noktasal 
2

0 0

1f j
c k r

  
 

 
 8 I

p p p Lh c   

Çizgisel 2
0 0 0 2 pc k k   2 1 1p B pc h j   

Alansal 00c  p pj h  

TABLO 5. Akustik boşluk ve plakanın empedansları [1] 
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Şekil 3. Plaka ile akustik boşluk arasındaki bağlantı kayıp faktörü 
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Şekil 4. Sistemin kayıp faktörleri (Düz çizgi: Sayısal PIM, kesikli çizgi: İç sönüm / analitik CLF) 
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Şekil 4 göz önüne alındığında, elde edilen DLF 

değerleri modelleme sırasında girilen değerlerle uyumlu 
olmadığı görülmektedir. Fakat CLF’lerin analitik 
sonuçlar ile benzer davranışa sahip olduğu ayrıca 
frekansın yükseldikçe analitik sonuçlarla daha uyumlu 
olduğu görülmüştür. Bu nedenle DLF’lerdeki sapmalar 
sayısal PIM tekniğinin hatası olarak kabul edilebilir. 
Bunun yanında elde edilen CLF değerlerinin 
kullanılmasıyla alt sistemlerin enerjilerinin 
tahminlenmesi durumunda CLF’lerde görülen sapmalar 
ihmal edilebilecek seviyededir.  

IV. Sonuç 
Bu çalışmada, akustik boşluk ve izotropik plakadan 

oluşan bir sistemin istatistiksel enerji analizinin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan SEA parametreleri 
sayısal olarak Sonlu Elemanlar Yöntemini kullanan 
ANSYS programı ile belirlenmiştir. Bu amaçla ilk olarak 
sistemi oluşturan alt sistemlerin doğal frekansları sayısal 
olarak belirlenmiş ve analitik sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Daha sonra elde edilen doğal 
frekanslar yardımıyla alt sistemlerin SEA 
parametrelerinden olan ortalama modal uzaklık 
belirlenmiş eleman sayısının artması ile daha başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonra yapıya sayısal PIM 
tekniği uygulanmış, CLF değerlerinin yüksek frekans 
bölgesinde analitik sonuçlarla daha uyumlu olduğu 
görülmüştür. Bunun yanında bu çalışmada ile yüksek 
frekans analizlerinde sayısal PIM tekniğinin güvenle 
kullanılabilirliği gösterilmiştir. 
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Özet—Günümüzde ürün gürültüsü konusu beyaz eşya 

sektöründe büyük önem kazanmıştır. Tüketici 
memnuniyeti açısından, ürünlerin sadece enerji 
verimliliği, su tüketimi ve ergonomik tasarımı değil; aynı 
zamanda sessiz olması da aranan kalite ölçütlerinden 
birisidir. Beyaz eşyaların gürültüsü üzerine yapılan bu 
çalışmada, yeni geliştirilen bir ürün olan ileri özellikli 
altı kapılı buzdolabı modeli ele alınmıştır.Buzdolabına, 
ses gücü düzeyi, gürültü kaynaklarını belirleme ve 
haritalandırma testleri uygulanmış; gürültüyü azaltma 
çalışmaları, enerji verimliliği göz önünde bulundurularak 
gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: buzdolabı, gürültü, akustik 
 
Abstract—Nowadays, appliance noise has been one 

of the most important studies in white goods. For 
customer satisfaction, not only energy efficiency, water 
consumption, ergonomic structure but also quietness of 
the product is a quality requirement.  This study on the 
noise of white goods is specifically focused on an 
exclusive six-door refrigerator as a new product. 
Throughout the study, sound power measurements and 
noise source localization of the refrigerator have been 
carried on; noise reduction has been performed by 
considering its energy efficiency. 

Keywords: clear, concise, interesting, original, pertinent paper 

I.Giriş1 
Dalgalar halinde yayılan ve akustik ortamlarda basınç 

değişikliklerine neden olan ses, bir enerji biçimi olup 
yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.  İstenmeyen, 
rahatsız edici ses olan gürültü ise ortam konforunu 
bozucu niteliktedir. Ses, cihazkalitesi açısından da bir 
ölçüt olup günlük hayatta kullanılan cihazlar için oldukça 
önemlidir. Beyaz eşya teknolojisinin günümüzde geldiği 
düzeye bakıldığında, enerji verimliliği, su tüketimi, 
ergonomik yapı gibi konularda büyük ilerlemeler 
kaydedildiği görülebilir. Gelişen yeni teknolojiye uyum 
sağlayabilecek, çevreyle dost ve daha sessiz ürünlerin 
ortaya çıkarılması çalışmaları da yıllar geçtikçe hız 
kazanmaktadır. Beyaz eşya üreticileri, yeni ürünlerinin 

                                                           
*Bircan.Demirtekin@bsgh.com 
†saide.sarigul@deu.edu.tr 
 

performansını geliştirirken kendi ürünlerini diğerleriyle 
karşılaştırarak değerlendirmektedir. Buzdolapları daha 
sessiz olması için üzerinde çalışılan bir ürün olduğından, 
buzdolabı gürültüsü de karşılaştırma konularından biridir. 
Tablo 1’de farklı buzdolaplarının ses gücü düzeyi için 
yapılmış bir karşılaştırma çalışmasının sonuçları 
verilmiştir. 

TABLO 1. Buzdolaplarında A-ağırlıklı ses gücü düzeyi araştırması 

Buzdolapları konusundaki vibro-akustik çalışmalar 
akademik araştırmalarla beslenmektedir. Literatürde bu 
konuda yazılmış tezler, makaleler ve bildiriler 
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda buzdolaplarının başlıca 
gürültü kaynakları olan kompresörler ve fanlar 
incelendiği gibi, buzdolabıbir sistem olarak da ele 
alınmaktadır. 

Kompresör belirgin bir gürültü kaynağı olduğu için, 
kompresör titreşimi ve gürültüsü ile ilgili çalışmalar 
buzdolabı konusundaki araştırmalardan önce 
başlamışolup halen sürdürülmektedir. Diehl [1], 
kompresörlerdeki gürültü kaynaklarını belirtmiş; 
santrifüj, eksenel ve pistonlu kompresörler üzerinde 
durmuştur. Ryu ve ark. [2], soğutma sistemlerinde 
kullanılan hermetik kompresördeki gürültü kaynaklarını 
incelemiş ve taban gürültüsünü azaltmak için emme 
susturucusu tasarlamışlardır. Silveira [3],bir duyarlık 
analizi çalışması ile pistonlu kompresörlerdeki gürültü 
kaynaklarının katkılarını frekans spektrumu 
üzerindesunmuş; yeni bir kompresör tasarımı geliştirerek 
bunun  
 
 

 
BUZDOLABI (dB(A) /lt ) 

Model Tek 
Kapı 

Çift 
Kapı 

No 
Frost Kombi Mini 

A Markası 42/350 44/424 44/480 43/480 41/134 

B Markası 38/330 40/520 42/480 42/470 38/144 

C Markası 38/496 40/520 42/480 42/560 37/142 

D Markası 42/350 43/450 43/480 43/480 - 
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gürültü ve titreşimi azalttığını göstermiştir. Suh ve ark. 
[4], analiz programlarını kullanarak farklı lineer 
kompresör tasarımları yapmışlar, bunların gürültü ve 
soğutma kapasitesi gibi karakteristiklerinin benzetim 
sonuçlarını deneylerle karşılaştırmışlardır. Park ve ark. 
[5], bir buzdolabındaki pistonlu kompresörün düşük 
frekanslardaki gürültüsünü incelemiş; bunu azaltmak için 
geliştirdikleri modelin benzetim sonuçlarını deneylerle 
karşılaştırmışlardır. Seçgin ve ark. [6], bir buzdolabı 
kompresörünün deneysel modal analizini gerçekleştirerek 
sönüm ve doğal frekans gibi modal parametrelerini 
belirlemiş, sonuçları sayısal analiz bulguları ile 
karşılaştırmışlardır. 

Kim ve ark. [7] buzdolaplarının soğutucu fan, 
kompresör fanı ve kondenser fanı gibi gürültü 
kaynaklarını incelemişlerdir. Fanlarda en baskın gürültü 
kaynağının, fan kanatlarından ve kirişlerinden geçen hava 
akımının yarattığı kuvvetlerdeki dalgalanma olduğunu 
belirlemiş; düşük gürültülü yeni bir eksenel fan 
geliştirmişlerdir.Lee ve ark. [8], buzdolabındaki fanlar 
üzerine yaptıkları deneysel ve sayısal çalışmalarda ev tipi 
buzdolaplarındaki santrifüj fanın iç kanat geçiş 
frekansındaki gürültüyü araştırmış ve bu gürültüyü 
azaltan bir tasarım geliştirmişlerdir. Heo ve ark. [9], 
buzdolaplarındaki santrifüj fanların kanat geçiş 
frekansındaki gürültüyü kanatlara eğimli bir profil 
vererek azaltmışlardır. Seo ve ark. [10], ev tipi bir 
buzdolabındaki soğutma fanının gürültüsünü soğutma 
performansını düşürmeden azaltmak için perfore bir 
panel sistemi kullanmışlardır. 

Lee ve ark. [11] tipik bir buzdolabı gürültüsünü bir seri 
deney ile incelemiş; seslerin frekans karakteristiğini elde 
ederek gürültünün en fazla kompresör ve hava dolaşımını 
sağlayan fan tarafından oluşturulduğunu 
belirlemiş;kompresörün çalışma evrelerine göre de bu 
gürültüyü sınıflandırmışlardır.Lee ve ark. [12], gerçek 
yaşam ortamındaki ve yankısız odadaki buzdolaplarının 
gürültülerini kaydederek bunların ortak özelliklerini 
belirlemiş ve buzdolabı gürültüsünü modellemişlerdir. 
Jeon ve ark. [13], gerçek yaşam ortamındaki farklı 
buzdolaplarının gürültülerinin yayınımını ve ses kalitesi 
karakteristiklerini incelemiş; bunları yankısız odadaki 
test sonuçları ile karşılaştırmışlardır.Şahin [14],gürültü 
kaynağı olarak sadece evaporatör fanının 
kullanıldığıkarlanmasız buzdolaplarını incelemiş, sayısal 
modeller ile deneysel çalışmaları desteklemiş, titreşim ve 
gürültü haritaları çıkartarak gürültünün oluştuğu bölgeleri 
tespit etmiştir. Seçgin ve Sarıgül[15], Helmholtz entegral 
denkleminin sınır elemanları yöntemi ile sayısal 
çözümüne dayanan teorik bir çalışma yaparak bunu 
buzdolabına uygulamışlardır. Buzdolabının yüzeyinden 
alınan hız ölçümleri özgün bilgisayar programına 
aktarılarak buzdolabının yüzeyindeki ve çevresindeki 
akustik basınçlar bulunmuş; buzdolabındaki ses 
kaynaklarının yeri belirlenmiş ve kaynak tanılama işlemi 
yapılmıştır.Lee ve ark. [16], büyük buzdolapları 

içinyaptıkları bir çalışmada buzdolabının kapağının açılıp 
kapanmasından dolayı oluşan olağan dışı gürültüyü 
deneysel ve sayısal yöntemlerle incelemiş; bu gürültüyü 
azaltma konusunda çözüm geliştirmişlerdir.Akaydın [17], 
buzdolaplarının normal çalışma şartlarındaki titreşim 
düzeylerini karşılaştırmış; titreşimlerin frekans 
bileşenlerini incelemiş; alt parçalardaki titreşim 
biçimlerini ve gürültü düzeylerini belirlemiş; ön ve arka 
taraflarda oluşan ses basınç düzeylerini kıyaslamış; ses 
kalitesi üzerine çalışmış; titreşim ve gürültü düzeylerinin 
azaltılması için yöntem araştırmıştır. 

Buzdolabı,  küçük bir sistem olarak kabul edilebilecek 
bir yapı olup bu sistemde, kompresör, kondenser fanı, 
soğutucu akışkan ve kompresör ile oturduğu şase 
arasında oluşabilecek rezonans gibi farklı gürültü 
kaynakları mevcuttur.  Bunların hangisinin daha etkin 
olduğunun bulunması ve önlem alınması için dolap bir 
takım akustik testlerden geçirilmelidir. Bu çalışmada, 
yüksek kapasiteli, yeni bir ürün olan kompresör 
kompartımanı üstte bulunan buzdolabı ele alınmıştır. 
Bilindiği kadarı ile bu model için açık literatüre girmiş 
bir çalışma bulunmamaktadır. Model, büyük hacimli olup 
fazla sayıda eleman içermektedir. Buzdolabının toplam 
hacmi 820 Lt, buzdolabı sistemi karlanmasız, soğutucu 
akışkan tipi R600a, boyutları 212 mm X 121 mm X 71 
mm dir. Dolap üzerinde 2 kompresör, 2 kondenser fanı, 3 
evaporatörfanı bulunmaktadır. Buzdolaplarında eleman 
sayısı arttıkça gürültü düzeyinde de artış görülmektedir. 
Bu nedenle, elemanların seçiminin ve montajının akustik 
açıdan en uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi çok 
önemli bir konu olmakla birlikte; bu işlemin, dolabın 
enerji verimliliği korunarak yapılması gerekliliği, 
problemin önemini daha da artırmaktadır. 

II.  Ses Ölçümleri 
A. Buzdolabının ses gücü düzeyi ölçümleri 

Ses gücü (W), ses kaynaklarının yaydığı sesin 
belirtilmesinde kullanılan standart bir büyüklüktür. Ses 
şiddeti, kaynaktan uzaklığa bağlı, yönselliği olan vektörel 
bir büyüklük olmasına rağmen; ses gücü her kaynak için 
karakteristik olan gürültü ölçüsüdür. Ses gücü, bir 
kaynaktan birim zamanda yayınan ses enerjisi olarak 
tanımlanır ve ses şiddetinin (I) kaynağın yüzey alanı 
boyunca entegrasyonu ile hesaplanır: 

𝑊 = ∫ 𝐼 𝑑𝑆   𝑊𝑎𝑡𝑡
𝑠

(1) 

Ses Gücü Düzeyi (LW), ses gücü için kullanılan 
logaritmik büyüklük olup aşağıdaki biçimde tanımlanır: 
 

  𝐿𝑊 = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑊

𝑊0
)    𝑑𝐵𝑆𝑊𝐿(2) 

Referans ses gücü W0=1x10-12Watt ,        𝑊 = 1 ×
10−12𝑊𝑎𝑡𝑡𝑝𝑟𝑒𝑓 = 2 × 10−5𝑃𝑎  olarak alınır. Ses gücü 
düzeyi, deneysel olarak serbest alan şartlarında ses 
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basınç düzeyi Lpve ölçüm yüzeyi ölçüsü LS yardımıyla  
bulunmaktadır: 

  𝐿𝑊 = 𝐿𝑝 + 𝐿𝑠 = 20𝑙𝑜𝑔 (
𝑝

𝑝0
) + 10𝑙𝑜𝑔 (

𝑆

𝑆0
)    𝑑𝐵  (3) 

Burada S toplam yüzey alanı olup S0=1 m2, p0=2x10-5 Pa 
olarak alınır. 

Bu çalışmadaki bütün ses ölçümleri yarı-yankısız 
akustik odada gerçekleştirilmiştir. Bu odanın arka plan 
gürültüsü 20 dB(A) ve sınır frekansı 100 Hz’dir. 
Buzdolabı çalışmaları ilk olarak dolabın sesgücü düzeyini 
belirleme testleri ile başlamıştır. Ses gücü ölçümleri ve 
buzdolabının ölçüm için hazırlanması, ISO 3744 [18], 
ISO 3745 [19] ve TS EN 28960 [20] standartlarına uygun 
olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  Bu standartlar daha 
küçük hacimli buzdolapları için geliştirilmiş olmakla 
birlikte, büyük hacimli dolaplar için yayınlanmış bir 
standart olmaması nedeniyle kullanılmıştır. Standartlara 
göre, buzdolabı iç dengeye ulaşması için ölçümden önce 
en az 18 saat çalıştırılır. Buzdolabının dondurucu bölümü 
-22ºC, soğutucu bölümü 5ºC olacak şekilde ayarlanır. 
Buzdolabı, oda içerisinde yansıtıcı yüzey olarak 
kullanılan panelin önüne 1 cm boşluk bırakılarak 
yerleştirilir. Şekil 1’de gösterildiği gibi, buzdolabının 
çevresinde dolap boyutları referans alınarak sanal bir 
dikdörtgenler prizması oluşturulur. Buprizmanın 
gösterilen altı noktasına mikrofonlar yerleştirilerek ses 
düzeyi ölçümleri alınır. Bu değerlerin ortalaması alınarak 
ve Denklem (3) kullanılarak ses gücü düzeyi hesaplanır. 
İnsan kulağının davranışını en uygun yansıtan gürültü 
ölçütü olduğu için beyaz eşyalarda A-ağırlıklı ses gücü 
düzeyi kullanılır. 

Ses ölçümleri sırasında, buzdolabının Şekil 2’de 
gösterilen soğutma periyotları belirlenmiştir. Bu 
periyotlardaki A-ağırlıklı eşdeğer ses düzeyi (LpAeq) ve en 
yüksek ses düzeyi (LpA) değerleri elde 
edilmiştir.Buzdolabında,enerji tasarrufu sağlayan 
değişken devirli kompresörler kullanıldığı için bunların 
devreye giriş-çıkış süreleri değişmekte, bu da farklı 
ölçümler için soğutma periyodu sürelerinin farklı 
olmasına neden olmaktadır. Ölçümler sonunda elde 
edilen A-ağırlıklı eşdeğer ses gücü düzeyi (LWeqA) 
sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 2’de ayrıca her 
ölçüm periyodunun süresi, oda içi sıcaklık venem 
değerleri de verilmiştir. Oda sıcaklık venemindeki küçük 
farklılıkların buzdolabının ses gücünde anlamlı bir 
değişime yol açmadığı belirlenmiştir. Daha küçük 
buzdolaplarında önemli olabilecek bu değişimler, yüksek 
kapasiteli bu tip dolap için ses gücünü 
etkilememektedir.Şekil 2’de gösterilen bir periyot için 
yapılan ses gücü düzeyi ölçümünde iki kompresör ve iki 
kondenser fanının birlikte çalıştığı zaman aralığında, ses 
en yüksek düzeyine ulaşmaktadır. Kullanıcıyı esas olarak 
rahatsız 

 
Şekil 1. Test objesinin yarı yankısız odada yerleşimi. 

 

Şekil 2. Soğutucu çevrimin bir periyodu. 

Test 
No 

(LWeq)dB(A
) 

Periyot 
(saat, dak.) 

Sıcaklık 
(ºC) 

Nem 
(% rH) 

1 50.3 1, 29 26.0-28.0 35.0-38.4 
2 49.9 1, 9 27.0-29.0 36.0-38.7 
3 49.8 1, 48 26.0-29.1 37.0-39.1 
4 49.6 1, 34 28.0-29.2 36.0-37.7 
5 49.1 1,  44 26.0-29.2 35.0-38.2 
6 49.6 1, 36 28.0-29.2 36.0-37.7 
7 50.0 1, 59 25.1-28.2 36.0-36.7 
8 49.8 1, 44 27.8-28.5 35.8-36.9 

TABLO 2. Buzdolabının Eşdeğer Ses Gücü Düzeyi Değerleri 
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Test No (LW)dB(A) Sıcaklık  (ºC) Nem(%rH) 

1 54.0 25.0-25.8 38.0-38.8 
2 54.0 26.0-26.3 37.0-38.2 
3 54.0 26.0-26.1 35.0-36.0 
4 54.0 27.0-28.3 37.0-38.2 
5 54.1 26.0-29.3 38.0-38.7 
6 54.1 25.8-26.3 37.0-38.7 
7 54.1 26.0-27.3 38.0-38.5 
8 54.1 27.1-27.8 38.0-38.5 

TABLO 3. Buzdolabının En Yüksek Ses Gücü Düzeyi Değerleri 

eden ve kontrol edilmesi istenilen gürültü, dörtelemanın 
devrede olduğu bu durumda ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum için elde edilen A-ağırlıklı en yüksek ses gücü 
düzeyi (LWA) değerleri Tablo 3’de sunulmuştur. En 
yüksek ses gücü düzeyi değerleri ortalama değerlerden 
yaklaşık 4 dB(A) daha yüksek olup azaltılması 
gerekmektedir.  

B.  Kompresörlerin ses gücü düzeyi ölçümleri  
Kompresörler buzdolaplarının temel ses kaynaklarından 

olduğu için buzdolabının soğutucu ve dondurucu 
kompresörleri solo olarak çalıştırılmış ve 1/3 oktav 
merkez frekanslarındaki ses gücü düzeyleri ölçülmüştür. 
Ölçüm sırasında kompresörlerin maksimum verimde 
çalışmaları sağlanmıştır. Dondurucu ve soğutucu 
kompresörlerin frekans analizi sonuçları Tablo 4’te 
sunulmuştur. Dondurucu kompresörün önemli bir gürültü 
kaynağı olmadığı; soğutucu kompresörün ise 400-500 Hz 
bantlarındaki gürültüsününbuzdolabının toplam gürültüsü 
üzerinde etkili olabileceği görülmektedir. 

C.  Buzdolabının Temel Gürültü Kaynağını Belirleme 
Buzdolabının yüksek düzeydeki ses gücünün esas olarak 
hangi elemandan kaynaklandığını belirlemek için gürültü 
haritalandırma çalışması yapılmıştır. Gürültü haritalarını 
çıkarmak için Şekil 3’de gösterilen ekipman kullanılarak 
ses şiddeti ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümler, 
buzdolabının motor grubunun bulunduğu üst 
kısımdakibeş yüzeyde (ön, üst, arka, sağ, sol) alınmıştır. 
Bu amaçla, ölçüm yüzeyleri kare elemanlara ayrılmış ve 
mikrofon her elemanın orta noktasının karşısına 
getirilerek ses düzeyi ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda, 
sesin ele alınan yüzeydeki dağılımını veren bir harita 
eldeedilmiştir (Şekil 4). Gürültü haritalarında açık 
renklibölgelerin ses kaynağının bulunduğu yere karşılık 
geldiğigörülmektedir. Buzdolabının üst kısmı için elde 
edilen beş haritanın içinde, motor grubunun en net 
görünüşünü  

veren üstyüzey haritasında, dolabın temel ses 
kaynağının kondenser fanı olduğu belirlenmiştir (Şekil 

5). Ayrıca üstyüzey haritası, soğutucu kompresör 
çevresindeki gürültüyayınımını da göstermektedir. Arka  

Frekans (Hz)- dB(A)  Frekans (Hz) - dB(A) 

TABLO 4. Kompresörlerin A-ağırlıklı ses gücü düzeyleri 

 

Şekil 3. Ses şiddetianalizörü ve probu 

 

Şekil 4. Yüzeylerin gürültü haritaları, yüzey elemanları, ölçüm noktaları 

yüzeyde ise hava emiş yeri olan delik çevresindeki 
gürültünün etkin olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 6). 
Arka yüzey, üst yüzey ilebirleştiğinden, kondenser 
fanının etkisi ile delik çevresine yüksek düzeyde gürültü 
yayınımı olmaktadır. Bu ölçümlerin oktav bant 
frekanslarında yapılan frekans analizleri, gürültünün esas 
olarak 250 ve 400 Hz merkez frekanslarında ortaya 
çıktığını göstermektedir. 

III. Gürültü Azaltımı Çalışmaları 
Buzdolabının gürültü azaltımı çalışmaları farklı 

aşamalarda gerçekleştirilmiştir:  

A. Aşama 1 
Üst kompartımanda ses yutucu malzeme kullanılması 
planlanmıştır. Bunun için ilk olarak, gürültü haritalarında 
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yayınımın yüksek görüldüğü sarı bölgelere beyaz 
eşyalarda yaygın olarak kullanılan keçe yerleştirilmiştir. 
Yalıtım malzemesi bu haritalar esas alınarak 

 

Şekil 5. Üst yüzeyin gürültü haritası ve frekans analizi 

 

Şekil 6. Arka yüzeyin gürültü haritası ve frekans analizi 

Yerleştirildiğinden,gereksiz malzeme kullanımı 
önlenmiştir.  

İkinci olarak, beyaz eşyalar için yeni sayılabilecek bir 
çalışma yapılarak keçelerin içerisine yine ses yutucu bir 
malzeme olan ağaç talaşıyerleştirilmiştir. Keçenin düşük 
frekanslarda ses yutuculuğu olmayan, yüksek frekanslara 
doğru ses yutum katsayısı artan bir malzeme olmasına 
karşın, ahşap malzemeler düşük frekanslarda da iyi 

yutum özelliği göstermektedir [21-23]. 15 mm olan keçe 
kalınlığı, içerisine talaş döküldüğünde 18 mm’ye 
çıkmıştır.İki farklı malzeme ile yapılan gürültü azaltımı 
çalışmasının sonuçları, dolabın yalıtım malzemesi 
kullanılmadan gerçekleştirilen frekans analizi ile 
birlikteTablo 5’de sunulmuştur. Şekil 7’de ise elde edilen 
sonuçlar grafiksel olarak karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırmalar, toplam ses gücü düzeyinin 

 Keçe kullanıldığında 0.6 dB(A) 
 Keçe+talaş kullanıldığında 1.3 dB(A)  

azaldığını göstermiştir. Bunun yanında keçe+talaş, 
özellikle 100-125 Hz aralığındaki düşük frekans ve 1000-
8000 Hz aralığındaki yüksek frekans bölgelerinde etkili 
olan bir ses yalıtım malzemesi olarak ortaya çıkmıştır. 

B. Aşama 2 
Bir diğer iyileştirme çalışması olarak ses şiddeti 

testlerinde en etkili gürültü kaynağı olarak belirlenen 
kondenser fanı üzerinde durulmuştur. Bu fanın ses 
gücünü diğer üç tip fanla karşılaştırmak amacıyla her fan 
için solo ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde, 
buzdolabı en az 18 saat çalıştırıldıktan sonra fanlar 
tekbaşına çalıştırılmış ve ses gücü düzeyleriölçülmüştür.  
Tablo 6’da sunulan sonuçlardan görüldüğü gibi, 
kondenserin önüne yerleştirilen yatay silindirik fan en iyi 
akustik performansı göstermiştir. Bu fan, 36.9 dB(A) 
sesgücüdüzeyine sahip olup, bu değer buzdolabında 

TABLO 5.Buzdolabının,  A-ağırlıklı ses gücü düzeyi sonuçları (LWmeas1: 
Yalıtım yok, LWmeas2: Keçeli yalıtım, LWmeas3: Keçe+talaşlı yalıtım) 
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Şekil 7.Buzdolabının, A-ağırlıklı ses gücü düzeylerinin grafiksel 
karşılaştırması  (LWmeas1: Yalıtım yok, LWmeas2: Keçeli yalıtım, LWmeas3: 
Keçe+talaşlı yalıtım) 

Fan tipi A-ağırlıklı ses gücü düzeyi 
(Lw) dB(A) 

Buzdolabı üzerindeki 
5 kanatlı fan 

51.4 

Plastik yatay silindirik fan 54.2 

Yatay silindirik fan 36.9 

4 kanatlı fan 39.7 

TABLO 6. Fanlarıngürültüölçümü sonuçları 

 

Şekil 8. Yatay silindirik fan ve montajı 

D
eb

i Ö
lç

er
in

 K
on

um
u 

DEBİ (lt/dk) 

Normal Fan Silindirik Fan 
Tekrar Sayısı Tekrar Sayısı 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 487 449 463 479 479 490 458 463 474 505 

2 75 48 63 67 81 104 89 69 82 73 

3 322 301 372 348 339 344 352 362 349 352 

4 70 79 72 67 76 74 72 77 73 75 

5 72 74 65 67 73 68 70 71 70 74 

6 160 149 168 137 159 147 151 153 150 175 

TABLO 7. Fanların debi ölçümü sonuçları 

kullanılan fan için elde edilen 51.4 dB(A) dan çok daha 
düşüktür.Yatay silindirik fan ve montajı Şekil 
8’degösterilmiştir. Bu testlerin sonucunda, ses 
gücüölçümlerinde buzdolabının akustik performansının 

olumsuz olarak bulunmasından sorumlu ana eleman olan 
5 kanatlı kondenser fanının yatay silindirik fan ile 
değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
eleman değişikliğinin yapılması için normal yatay 
silindirik fanın akustik performansının iyi olması yeterli 
değildir. Buzdolabının enerji düzeyinin korunması 
içinsilindirik fanın soğutucu performansı açısından da 
olumlu olması gerekmektedir. Bunun incelenmesi için, 
buzdolabının üzerindeki fanın ve silindirik fanın debi 
ölçümleriyapılarak birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Debi 
ölçümlerinde, fan pervanelerinin altı farklı noktasından 
veri toplanmış ve bu işlem beş kez tekrarlanmıştır. Tablo 
7’de sunulan ölçüm sonuçlarından görüldüğü gibi 
silindirik fanın sağladığı debi genel olarak buzdolabının 
üzerindeki normal fandan daha yüksek çıkmıştır. Sonuç 
olarak, silindirik fan hem akustik hem de enerji açısından 
daha üstün bulunmuş ve buzdolabında kullanılan 
kondenser fanları silindirik fanlarla değiştirilmiştir. 
Bilindiği kadarı ile bu tip kondenser fanı kullanımı 
buzdolapları için bir ilk olmuştur. 

IV. Sonuçlar 
Ses gücü düzeyi, makinaların en temel akustik 

karakteristiği olmakla birlikte gürültü azaltım çalışmaları 
için yeterli değildir. Gürültünün kontrol altına alınması 
için makinanın ses kaynaklarının belirlenmesi gerekir. 
Ses şiddetinin ölçümüne dayanan gürültü haritalandırma 
testi, bu amaçla kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu 
çalışmada, yeni bir ürün olan kompresör kompartımanı 
üstte bulunan buzdolabının ses gücü ölçülerek gürültü 
haritalandırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın ilk 
sonucu olarak buzdolaplarında geleneksel yalıtım 
malzemesi olarak kullanılan keçenin içine talaş katılarak 
daha etkili bir ses yalıtıcı malzeme elde edilmiştir. 
Çalışmanın diğer sonucu, buzdolabında kullanılan 
kondenser fanının temel gürültü kaynağı olduğunun 
belirlenmesi ve bu fanın hem akustik hem de enerji 
açısından daha uygun bulunan başka tip bir fan ile 
değiştirilmesidir. 

Genel olarak ürün tasarımında, ürünü oluşturan 
bileşenlerin ve kullanılacak yalıtım malzemelerinin 
akustik özelliklerinin bilinerek seçilmesi gürültü 
problemlerinin ortaya çıkmasını engelleyecektir. 
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Özet—Etraftaki kestirilemeyen seslerden dolayı insan 

sağlığı problemleri ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışma, 
motor rulmanlarında hata analizi ve titreşimi için kayış 
tahrikli ve direk tahrikli çamaşır makinelerinin yapısının 
Yapay Sinir Ağlarının kestirimci analize dayalı 
incelemesini yapmaktadır. Önerilen Yapay Sinir Ağları 
algoritmaları kullanılarak sekiz farklı durum 
incelenmiştir. Sistemdeki ses seviyesinin ölçümünde 
mikrofon ve bilgisayar (IDA, Intelligent Data 
Acquisition) kullanılmıştır. Sistemin farklı çalışma 
koşullarındaki durumlar için ses seviyelerini ölçmede üç 
çeşit Yapay Sinir Ağları yapısı kullanılmıştır. Sonuç 
olarak çabuk yayılan algoritmalı Yapay Sinir Ağları 
yapısı çamaşır makinesi sisteminin sesini 
değerlendirilmesi ve kestirilmesi için iyi bir performans 
göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: doğrudan tahrik, kayış-kasnak tahrik,  sinir ağı 
 

Abstract—Due to unpredictable noises, there are 
plenty of health problems on human. This paper is 
focused on neural networks (NNs) based prediction 
analyzer for two types drive schemes of washing 
machines that are direct drive and belt-pulley drive, for 
vibration and fault diagnosis of motors bearings. 
Furthermore, eight different cases including, during 
washing with direct drive and belt-pulley, squeezing 
during washing with direct drive and belt-pulley for 
noises and acceleration of the washing machines systems 
are investigated using the proposed algorithm of NNs. An 
Intelligent Data Acquisition (IDA), a microphone and PC 
are used to measure the system noise. For the case of 
different working conditions of the system, three types of 
NN are used to investigate the noise levels. The results 
show that NN with quick propagation algorithm gives 
superior performance for predicting and evaluating the 
noise of washing machine systems. 

Keywords: direct drive, belt-pulley drive, neural network1 

I. Giriş 
Bir çamaşır makinesi, su seviyesi, yükü, sıcaklığı ve 

kazan harekeleri gibi sensör bilgilerine dayanan entegre 
kontrol sistemleri ile kontrol edilen motorlar, ısıtıcılar, 
pompalar ve valflerin olduğu kompleks mekatronik bir 
yapıdır. Bir çamaşır makinesinin yapısı, sürtünme 

                                                           
* mkalkat@nigde.edu.tr 

damperleri, lastik bacaklar, lastik contalar, bilezikler vb. 
birçok lineer olmayan parçadan oluşmaktadır. Çamaşır 
makinesinin dinamiğinin analizi ve modellenmesi 
kapsamlı bir kıyaslamadır. Bu araştırma, enerji 
verimliliği, yıkama ve dönme performansı, su tüketimi ve 
ses seviyesi gibi başlıklara doğrudan odaklanmıştır. 
Çamaşır makinesinin kararlılığı hem geleneksel hem de 
tazeliğini koruyan bir konudur. Çamaşır makinesi 
dinamiği, kontrolü ve optimizasyonu literatürdeki diğer 
çalışmalar kadar yapılan birçok çalışma olmasına rağmen 
yaygın olarak açıklanmamıştır. Bazı çamaşır 
makinelerinin süspansiyon modellerinin birkaçında 
kavramsal seviyeler karşılaştırılmış ve modellemelere 
odaklanılmıştır. Motor rulmanlarında hata analizi ve 
titreşimi için kayış tahrikli ve direk tahrikli çamaşır 
makinelerinin yapısının Yapay Sinir Ağları ile incelemesi 
yapılmıştır [1]. Bu çalışmanın konusu hareketli çamaşır 
makinesidir ve statik konumlarda uygulama yapmak için 
dizayn kriterleri sağlanarak iyileştirme yapmaktır [2].  
Yatay ve dikey eksenli çamaşır makinelerinin birkaç 
konuda karşılaştırılması vardır [3]. Yukarı-aşağı ve 
çapraz yerleşik sistemler bir eksende modellenmiştir ve 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca karşıt-balanslı otomatik kısımda 
işlenmiştir ve konu ile alakalı kısımlar tartışılmıştır. 
Denge unsurlu yatay eksenli taşınabilir çamaşır 
makinesinin sadeleşmiş 3D dinamik model ile çalışılması 
yapılmıştır [4]. Dönme döngüsü boyunca ileri geri 
harekette boşluk tanımlaması için farklı kriterler 
incelenmiştir ve geniş bir şekilde sunulmuştur [2]. 
Tambur tipli çamaşır makinelerinin dinamik analizi 
jiroskopik etkiler göz önüne alınarak basitleştirilmiş 
dinamik model kullanılarak uyarlama yapılmıştır. 
Yapılan bu matematiksel model 12 serbestlik derecesine, 
esnek kazan modeline ve güvenliksiz yaklaşımlı 
rulmanlara sahiptir [5]. Dinamik analiz Matlab 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nümerik doğrulama için 
dengesizlik sonuçları eklenmiştir ve deneysel titreşim 
testi ile karşılaştırılmıştır. Çerçeveleme göz önüne 
alınmamıştır. Geçmiş yıllardan beri hesaplamalı güç 
gelişimi model araçlarının kullanımına olanak sağlamıştır 
ki burada Dymola/Modelica yazılımı model kontrolüne 
odaklamada kullanılmıştır [6]. Ticari çoklu cisim yazılımı  
daha kullanışlı hale gelmiştir ve çevresel tiplerde farklı 
modeller kurularak gelişim sağlanmıştır [7]. Örneğin 
sabit cisim modelin kurulmuştur [8] ve MSC’de tambur-
tekne sisteminin sabit cisim modeli uygulanmıştır [9]. 
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Software/Adams gövdenin esnek parçaları ile 
tamamlanmıştır ve ayakların kuvvetleri için iyi kestirim 
sonuçları kullanılmıştır. Titreşimi azaltmak için iyi bir 
gelişme karşıt dengelemedir. Dengesiz kuvvetleri karşı 
dengeleme teknolojisi ile dengelemek için bazı stratejiler 
öngörülebilmektedir. Bunlardan bazıları harici algılama 
gerektiren aktif çözümlerdir ve bu çözümler katı kütleleri 
önleyen pozisyonu kontrol eder. Bu gibi cihazların 
çözümleri bir düzlemde [4] ya da iki düzlemde 
yürütülebilir [10].  Diğer çözümler eksantrikliği kontrol 
etmek için farklı mekanizmalar kullanılarak tambura 
yakın dönme eksenini çeviren dengesiz statiklerin dahil 
olduğu durumları kaldırmasını içerir [11]. 

II. Tambur Tipli Çamaşır Makinesinin Tanımlanması 
ve Dinamik Modeli 
A. Tambur tipli çamaşır makinesinin tanımı 

Genellikle, Şekil 1.’de gösterildiği gibi tambur tipli 
çamaşır makinesi, kabin, tambur, yay, karşı ağırlık, 
stator, rotor ve damperden oluşur. Kabinin içinde, yıkama 
için suyu depolamada kullanılan kazan, kazan ile direk 
bağlantılı tamburun dönmesi için gücü sağlayan rotor, 
çamaşırların sebep olduğu titreşimin eksantrisitesinden 
dolayı kütle dengesizliği ve tambur-kazan titreşimini yay-
damper yardımı ile kabine ileten yapılar bulunmaktadır. 
Eğer sürücü sistemin atalet momenti titreşimini 
engellemek için arttırılır ise çamaşır makinesi ağır 
olacaktır ve rulmanlara daha çok yük binecektir. 

 
B. Direk sürücü motor (DD) 

Direk sürücü motorları, yüksek tork motorlarının 
eksen kontrolünün performansını geliştirmek için servo 
mekanizmalarının merkezinde tümleşik olarak 
tasarlanmışlardır (Şekil 2a ve 2b). Bu yüzden, çerçevesiz 
DD tork motorlarının kullanımı dinamik performansların 
gelişimi hususunda uygun çözümler sunmaktadır ve 
hacimler ve ağırlıklardaki istenilen kısıtlamalar için 
uygulamada uygun olmaktadır. 

 

 
Şekil 1. 3D modelleme ve ön yüklemeli tambur tipli çamaşır 

makinesinin ana parçaları 
 

 
Şekil 2a. Çamaşır makinesi için DD tahrik şeklinin görünümü 

 
C. Tambur tipli çamaşır makinesi için dinamik 

modelleme 
Genellikle sabit vücut hareketi ve elastik deformasyon 

ile birlikte kazan ve tamburu kapsayan kayış-kasnak 
mekanizması ile hareket yapan makinelerdir. Bu 
çalışmada, serbestliği 12 dereceli bir model olan tambur 
tipli çamaşır makinesi kurulmuştur ve hareket denklemi 
Newtonun 2. Yasasından türetilmiştir. Kazan ve tambur 
serbestliği 4 derece olan rijit bir cisim olarak dönel 
hareketler ve y-z eksenlerindeki öteleme hareketi göz 
önüne alınarak modellenmiştir. Dönel hareket boyunca 
kazan ve tamburun elastik deformasyonunu göz önüne 
almak için 2 serbestlik derecesi kazanın ve tamburun 
arkasına sırası ile eklenmiştir. Tambur tipli çamaşır 
makinesinin birincil esneklik modu elastik deformasyon 
üzerinde baskınlığa sahiptir. Tamburun ve kazanın elastik 
deformasyonu, model analizi tarafından tanımlanan her 
bir parçanın esneklik modundaki model parametrelerinin 
hesaplaması boyunca tamburun ve kazanın arka kısımları 
için sertlik katsayısı tanımlaması göz önüne alınarak 
yapılmıştır. Buna ek olarak, rulman sertliği, dönel 
hareketlerden dolayı jiroskopik etki ortaya konularak 
tanımlanmıştır. 

İlk olarak, 2 boyutlu Şekil 3’deki gibi yatay yönde 
tambur montajının öteleme hareketini göz önünde 
bulundurmak için tambur xy koordinat düzleminde ve 
kazan XY koordinat düzleminde ifade edilmiştir. Açısal 
hareketi tanımlamak için her bir ağdaki φ φ’ tambur için 
kullanılmıştır ve kazan içinde ΦΦ’ ifadeleri 
kullanılmıştır. Daha sonra aşağıdaki gibi hareket 
denklemleri elde edilmiştir; 

 
(mdc+mdc+mdc)ÿ=  -Ky

bf [(y+LbfØ) – (Y+Lbfф)]  (1) 
-Ky

br [(y+LbfØ) – (Y+Lbrф)] 
-[mdr (Lbsi+Lcg

dr) + mcl (Lbsi+Lcg
cl) 

+ mub (Lbsi+Lcg
ub) + msr Lcg

sr)]ф  
+ fub cosΩt   

 
Burada, Lbf, Ldr sırası ile rulmanın merkezi A’dan ön 
rulmana ve arka rulmana olan mesafeleri ifade eder. 
Lbf=LbrLbsi tamburun arka kısmından olan mesafe iken 
Lcg

dr, Lcg
cl, Lcg

ub, Lcg
sr ‘ler ise kütlesel çekim 

merkezlerinden olan mesafeler ve mdr, mcl, mub, msr sırası 
ile tamburun arkasına olan mesafelerdir. 
 
 
 

 

.. 
Yay 

Kabin 

Tambur 

Karşı 
Ağırlık 

Stator 

Rotor 

Tekne 

Damper 

Tambur DD Sistemi DD 
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III. Önerilen Yapay Sinir Ağları 
Yapay Sinir Ağları bir bilgi işleme paradigmasıdır. 

Yapay Sinir Ağları kayda değer yetenekleri ile birlikte 
basit verilerden ya da karmaşık verilerden anlamlar 
türetmek için kullanılabilirler. Yapay Sinir Ağları nöron 
modeller tarafından yapılır. Yapay Sinir Ağları yapıları 
en geniş haliyle, devirli ağlar ve ileri beslemeli ağlar 
olarak iki gruba ayrılır; Bir ağ, bağlantı seviye değerleri 
ve bağlantı yöntemi çeşitliliği tarafından tanımlanarak 
özelleştirilebilirler. Karmaşık fonksiyonlar bağlantı 
birimleriyle birlikte uygun seviyelerle uygulanabilirler. 
Genellikle, süreç birimleri aşağıdaki gibi yanıtlar verirler 
(Şekil 4.b). 

 

    (2) 
 
Burada ui çıkış tabakalarından saklı tabaka çıkış 
sinyallerinden çıkış tabakasına, f(.) ise lojistik fonksiyon 
yada sigmoid olarak basit bir nonlineer fonksiyondur. 

 

 
Şekil 2b. Kayış kasnak mekanizmalı çamaşır makinesi ile DD çamaşır 

makinesinin farklılıkların gösterimi 
 

 
 
Şekil 3. (a) Beyinin biyolojik sinir sistemi ve (b) Yapay 
nöron modelinin gösterimi 

IV. İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları 
İleri besleme Yapay Sinir Ağları yapay nöronları ileri 

besleme yolunda ayarlanır. Bir ileri besleme Yapay Sinir 

Ağı basit süreç birimlerinden (dinamik elementler hariç) 
oluşur. Bir ileri besleme ağı bazı giriş modellerine çıkış  
model cevaplarını hesaplar. Verilen giriş modeline 
eğitilen çıkış cevabı gönderildiğinde herhangi önceki ağ 
aktivitelerine bakılmaksızın aynı olacaktır. Bu da ileri 
besleme Yapay Sinir Ağlarının herhangi bir reel 
dinamiğini göstermez ve ağdaki gibi istikrar problemi 
yoktur. 

 

 
Şekil 4. Tambur tipli çamaşır makinesinin ana elemanları ve ön 

görünüşü 
 

A. Geri-yayılma öğrenme algoritması 
Geri-yayılma en yaygın kullanılan FNNs için öğrenme 

algoritmasıdır. Seviyeler aşağıdaki şekilde uyarlanır; 
 
    
      (3) 
 

 
burada n öğrenme oranı ve α momentum terimidir. 

 
B. Derlenebilir yayılma öğrenme algoritması 

Bu öğrenme algoritması adaptif öğrenme metodudur. 
Burada seviye updateleri büyüklüklerine göre değil yerel 
değişim işaretlerine dayanır. Her seviye, wij, kendi adım 
boyuna sahiptir yada update değerleri Δwij zaman ile 
çeşitlilik gösterir; 

 
       

(4) 
 

 
 
 
Burada 0<n<1<n+ ‘dir. Seviyeler aşağıdaki ifadeye göre 
update edilir; 

      
      (5) 

 
 

 
 
 

DD Sistemi Kayış Kasnak Sistemi 

Tambur koordinat sistemi 

Tekne  koordinat sistemi 

Yay 

Damper 

Tekne 
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Dendritler 
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C. Hızlı yayılma öğrenme algoritması 
Diğer bir öğrenme algoritması QP olan hızlı öğrenme 

algoritmasıdır. Seviye değişim kuralı; 
 

  (6) 

Burada  eşitliği yazılır. 
 

D. Delta-bar-delta (DBD) öğrenme algoritması 
Adaptif öğrenme oranı metodudur. Burada her seviye 

kendi öğrenme oranına sahiptir. Öğrenme oranları, adım 
boyu lineer arttıktan sonra başarılı iterasyonlardaki 
işaretleri gradyen işaretlerine dayanan artışları 
değiştirmez. 

Eğer gradyenler işaretleri değiştirirse, öğrenme oranı 
exponansiyel olarak düşer. Bazı durumlarda bu metot 
adaptif olmayan metotlardan daha hızlı öğrenme gösterir. 
Öğrenme oranı n(t) aşağıdaki gibidir; 

 

  (7) 
 

şeklindedir. Burada t zamanda    ve  ise 

 ifadesinin geçmiş 
değerinin eksponansiyel ortalamasıdır. 

V. Deneysel Sistem 
Önerilen Yapay Sinir Ağları uygulamasının etkisini 

göstermek ve doğrulamak için Şekil 2’de görüldüğü gibi 
iki çeşit çamaşır makinesi örneği deneysel ve simülasyon 
yapılarak incelenmiştir. Şekil 5, sekiz durum için iki 

çamaşır makinesinin ses ve ivmelenmesini ölçmede 
kullanılan test aparatlarıdır. İvme sensörünün kalibrasyon 
karakteristiğinin referans hassasiyeti 159.2Hz, 20ms-2 
RMS, 4mA akım kaynağı ve 22.6 ºC, 1.052mV/ms-2. 

 

 
Şekil 5. Yapay Sinir Ağları tahminleyici uygulaması ve deneysel 

kurulumun şematik görünümü. 
 

    Frekans oranı: Genlik (F10%) 1Hz’den 10kHz’e low-
frequency roll-off : 20dB/decade. Titanyum durum 
materyali, hermatik kontsrüksiyon, 8.7g sealing-
mounting 3.8mm dernlikte. Deneysel kurulumda IDA, 
mikrofon ve bilgisayar vardır. Farklı noktalardan sesi 
ölçmek için (Brüel Kjaer 3560L tip Pulse Lite 4188 tip 
mikrofon ve 2671 tip pre-amplifier) kullanılmıştır. 

 
TABLO 1: Çamaşır makinelerinin dinamik parametreleri, önerilen Yapay Sinir Ağları yapısının yapısal parametreleri ve 

RMSs 

 

İvme Ölçer ve 
Ses Sensörleri 

DD çamaşır 
makinesinden 
ölçülen değerler 

Nöral Ağ 
Kestirimcisi IDA 

Yazılım ve 
Görüntü 
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Şekil 6: Durum 1 için çamaşır makinesinin ivme ve frekans 

varyasyonları 
 

 
 

Şekil 7: Durum 2 için çamaşır makinesinin ses ve frekans varyasyonları 
 
Çamaşır makinesinin motoru tarafından hidrolik 

dengeleyici için istikrarlı durumdaki dönüşü boyunca 
dönüyorken eksantriklik artıyorken ölçülen kuvvet 
niteliği dönel eksendeki bar üzerindeki gerinim önemli 
rol oynamaktadır. Makinelerin bazı dinamik 
parametreleri, öğrenme algoritmaları için parametreler  
Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 iki çamaşır makinesinin 
dinamik parametrelerini, önerilen Yapay Sinir Ağlarının 
yapısal parametrelerini ve RMS değerlerini 
listelemektedir. 

 

 
 

Şekil 8. Durum 3 için çamaşır makinesinin ivme ve frekans 
varyasyonları 

 

 
 
Şekil 9: Durum 4 için çamaşır makinesinin ses ve frekans varyasyonları 

 

 
 
Şekil 10. Durum 5 için çamaşır makinesinin ivme ve frekans 
varyasyonları 

 

 
 
Şekil 11. Durum 6 için çamaşır makinesinin ses ve frekans 
varyasyonları 
 

 
 

Şekil 12. Durum 7 için çamaşır makinesinin ivme ve frekans 
varyasyonları 

 
Hem deneysel hem de simülasyona dayalı yaklaşım 

için 8 durum söz konusudur. Bu durumlar;  
Durum1: Kayış-Kasnak sürücüsü, yıkama boyunca, iptal 
analizi 

Frekans [Hz] 

Deneysel Önerilen NN 

 

İvmel
enme 
[mm/s
n2] 

Frekans [Hz] 
Deneysel Önerilen NN 

Frekans [Hz] 

Frekans [Hz] 

Deneysel Önerilen NN 

 

SES
[dB] 

 

SES
[dB] 

Deneysel Önerilen NN 

 

İvmele
nme 

[mm/sn
2] 

Frekans [Hz] 
Deneysel NN 

 

SES
[dB] 

Frekans [Hz] 
Deneysel NN 

 

İvmel
enme 
[mm/
sn2] 

Frekans [Hz] 

Deneysel NN 
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Durum2: Kayış-Kasnak sürücüsü, yıkama boyunca, ses 
analizi 
Durum3: Kayış-Kasnak sürücüsü, dönme boyunca, iptal 
analizi 
Durum4: Kayış-Kasnak sürücüsü, dönme boyunca, ses 
analizi 
Durum5: Direk sürücüsü, yıkama boyunca, iptal analizi 
Durum6: Direk sürücüsü, yıkama boyunca, ses analizi 
Durum7: Direk sürücüsü, dönme boyunca, iptal analizi 
Durum8: Direk sürücüsü, dönme boyunca, ses analizi 

 
Şekil 6, her iki uygulamanın Durum1 için sonuçlarını 

göstermektedir. Şekilde görüldüğü üzere Yapay Sinir 
Ağları kestirimci grafik önerilen deneysel analizin 
sonuçlarının tam matematiksel gösterimidir. Şekil 7’de 
Durum2 için 6kg çamaşır yüklü yıkama boyunca çamaşır 
makinesi sesinin analizi için kullanılmaktadır. Şekil 8 
3.durumdaki iptal analizinin sonuçlarını göstermektedir. 
Düşük devir sayılarında titreşim meydana gelmektedir 
çünkü makine düşük devir sayılarında düşük olan 
rezonans dönüşüne yaklaşmaktadır. Yüksek devir 
sayılarında, dengesiz kütle otomatik dengeleyici 
tarafından dengelense bile dönmeden merkez kaç 
kuvvetinden dolayı titreşim oluşmaktadır. Şekil 9 hem 
deneysel hem de Yapay Sinir Ağları uygulamalarının 
frekans çeşitliliğindeki sesi karşılaştırmaktadır. Bu 
karşılaştırma, Durum4 için tanımlanan optimal çözümün 
yeteri kadar tutarlı sonucu olan önerilen Yapay Sinir 
Ağları kestirimci sonuçlarını göstermektedir. 

 

 
 

Şekil 13: Durum 8 için çamaşır makinesinin ses ve frekans 
varyasyonları 

 
DD makinelerinin ivmelenmesi Durum5 ile 9kg yüklü 
yıkama boyunca test edilmiştir. Grafikten de görüldüğü 
üzere Yapay Sinir Ağları kestirimci uygulaması 
Şekil10’da deneysel aparatların deneysel sonuçlarını tam 
olarak takip etmiştir. Şekil11 Durum6’nın sonuçlarını 
göstermektedir. DD makinesinin ses varyasyonlarının 
10dB ve 90dB aralığında 1400 rpm hız ve 9kg çamaşır 
sıkma boyunca çamaşır makinesinin ivmelenme 
sonuçlarını özetlenmektedir. Bu yüzden, DD aktüasyon 
esnasında aniden ivmeler değişmiştir (Şekil12). Şekil13, 
Durum8 için frekans ve ses varyasyonlarının sonuçlarını 
göstermektedir. Sesin çeşitliliği, Durum6’daki yıkama  
koşullarında tarif edildiği gibi aynı davranışı 
göstermektedir. 

VI. Sonuçlar 
Bu çalışmanın amacı çoklu yapılı sisteme sahip 

yıkama ve dönme ile alakalı performans için yapılmış iki 
ticari ön yükleme çamaşır makinesini gözlemlemektir. 
Yapılan model, önerilen Yapay Sinir Ağları öngörü 
modelinin fonksiyonel bileşenlerinin deneysel geçerliliği 
ile deneysel-teorik metodoloji kullanılarak yapılmıştır. 

Çoklu kip’te dinamik model tambur tipli çamaşır 
makinesi yapılmıştır ve fiziksel deneyler ile bilgisayar 
simülasyonundan ivmelenmesinden çıkan sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. 3 serbestlik dereceli rulman modeli 
içeren Çoklu-Kip dinamik model, kazan-tambur 
bağlantısı için önerilmiştir. Tamburdaki ayarsız kütle 
olmaksızın,  değişim yapılmış rulman modeli çamaşır 
makinesinin gerçek hareketine iyi derecede benzerlik 
göstermiştir. Rulman modelinin gelişimi için kullanılan 
iki itki kuvveti etkili olmuştur ve dengesiz kütle durumu 
için geçerli sonuç göstermiştir. Dengesiz kütle ile gerçek 
ve bilgisayar simülasyonları arasında halen bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. 
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Özet—Mobil robotlar insanlar için tehlikeli ve 
ulaşılması güçyerlerdeki görevlerin yerine getirilmesinde 
önemli bir yer almaktadır. Görevlerin başarılmasında 
robotun görev sırasında karşılaşabileceği sorunlara 
karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada dört tekerleklikinematik olarak artıksıl olarak 
tasarlanmış çok-yönlü bir mobil robotun hata telafi 
kapasitesi incelenmiştir. Mobil robotun donanımından 
kaynaklı bir sorun nedeni ile tekerleklerinden birinin 
arızalanması durumunda yeni şartlara göre de görevi 
tamamlayabileceği bir denetimyöntemi geliştirilmiştir. 
Ayrıca robotun üretim kusurlarından ve çok yönlü 
tekerleklerin özel yapısından kaynaklı hareket hatalarını 
giderecek üst seviyedekapalı-çevrim denetim algoritması 
oluşturulmuştur.Geliştirilen yöntemler benzetim 
ortamında sistem modeli üzerinde sınanmıştır ve 
benzetim testleri sonuçları bu bildirinin sonunda 
tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: çok-yönlü tekerlek,hata telafisi, kinematik 
artıksıllık, mobil robot 

 
Abstract—Mobile robots have an important place in 

to fulfill the tasks at distant places and places that are 
dangerous for humans.The task success depends on the 
system being prone to faults that may occur during the 
completion of the task. In this study, fault tolerance 
capacity of a kinematically redundant four-wheeled 
omni-directional mobile robot is investigated. A control 
method is devised to complete the task in a new condition 
in which one wheel fails due to a hardware failure in the 
mobile robot. Also, a higher-level closed-loop control 
algorithm, which can tolerate failures due to 
manufacturing errors and errors that are originated from 
special structure of omni-wheels, is developed. 
Developed methods are tested in simulation environment 
with system model and test results are discussed at the 
end of this paper. 

Keywords: fault tolerance, kinematical redundancy, mobil 
robot,omni-directional wheel 

I. Giriş1 

 Mobil robotlar, insan tarafından ulaşılması güç 
yerlerde veya insanlar tarafından gerçekleştirilmesi hayati 
tehlike taşıyan birçok görevde kullanılmaktadır. Bu 

                                                            
*
osmansahin@iyte.edu.tr 

§candede@iyte.edu.tr 

görevlerden bazıları bomba imha, nükleer sızsıntı olan 
reaktörlerde inceleme ve keşif, uzay görevleri ve deniz 
altı görevleri olarak sıralanabilir [1]. Mobil robotlar 
otonom olarak bu görevleri gerçekleştirebildikleri gibi bir 
operatör tarafından uzaktan kontrol edilerek de 
hedeflenen görevi yerine getirebilmektedirler [2]. 
 Uzaktan kontrol edilen robotlarla yapılan görevlerde, 
görevin başarılması, operatörün becerisine, robotun 
hareket kabiliyetine ve robotun görev için uygun 
donanıma sahip olmasına bağlıdır. Ayrıca, görev 
sırasında robotun donanımından veya yazılımından 
kaynaklı olabilecek sorunlar görevin tamamlanmasını 
etkileyebilmektedir. Uzay görevlerinde kullanılan 
robotlar gibi ulaşılması zor yerlerde faaliyet gösteren 
robotlarda karşılaşılan bu tür sorunlara rağmen görevin 
sürdürülebilmesi zaman ve maliyet açısından oldukça 
önemlidir.  
 Robot sistemlerininkinematik olarak artıksıl olarak 
tasarlanması, engelden ve tekillikten kaçınma [3], hareket 
kabiliyetinde artış [4] ve enerji tüketiminde azalma [5] 
için eniyileme gibi nedenlerden dolayıtercih 
edilmektedir. Artıksıl olarak tasarlanan robotların 
sağladığı önemli faydalardan biri de hata telafisi 
kapasitelerinin yüksek olmasıdır. Buna karşın kinematik 
olarak artıksıl robotlarda eklem sayısının fazlalığı 
nedeniyle daha fazla bileşen kullanılması gerekmektedir 
ve denetim sistemleri normal robotlara göre daha 
karmaşıktır. 
 Robotların bileşenlerinde karşılaşılan hatalar şu şekilde 
sınıflandırılabilir [6]; 

 Algılayıcı hataları 
 Eyleyici hataları 
 Haberleşme Hataları 
 Algoritma Hataları 

 Literatürde robotlarda hatanın telafisi üzerine birçok 
çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar genel olarak hataların 
teşhisine yönelik çalışmalar [7,8,9] ve hatanın telafisine 
yönelik çalışmalardır[10,11,12]. 
 Bu çalışmada, hatanın teşhisinden ziyade, sınırsız 
çalışma alanına sahip uzaktan kontrol edilebilen dört 
tekerlekli kinematik olarak artıksıl olarak tasarlanan çok 
yönlü bir robot için kullanım sırasında ortaya çıkabilecek 
çeşitli hatalarıntelafi edilebilmesi için gerekli hata telafisi 
yöntemlerigeliştirilmiştir.Bildirinin ikinci bölümünde 
dört tekerlekli çok yönlü robotun hareket denklemleri 
sunulmuştur. Üçüncü bölümde, Matlab modelleme 
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araçları kullanılarak benzetim ortamında robotun modeli 
oluşturulmuş ve çeşitli hata senaryolarında robotun hatayı 
telafi edebilmesi için uygulanabilecek yöntemler 
sunulmuştur. Robot için oluşturulan denetim 
algoritmaları robota çeşitli hareket istekleri verilerek test 
edilmiştir. Son bölümde test sonuçları değerlendirilmiş 
ve uygulanacak yöntemlerin hatayı telafi etme başarımı 
değerlendirilmiştir.  

II. Çok-Yönlü Mobil Robotun Hareket Denklemleri  

Bu çalışmada hata telafi kapasitesi incelenen robot 
kinematik olarak artıksıl ve dört tekerlekli olarak 
tasarlanmış çok-yönlü bir mobil robottur (Şekil 1). Çok-
yönlü robotlar, kullanılan çok-yönlü yapıdaki tekerlekleri 
sayesinde düzlemde birbirinden bağımsız olarak iki 
eksende öteleme hareketi ve düzleme dik olan eksen 
etrafında dönme hareketi yapabilmektedirler.  

Çok yönlü mobil robotlarda en çok kullanılan 
tekerlekler üniversal [13] ve Mecanum [14] tipi 
tekerleklerdir. Bunların dışında kaster tipi [15]ve küre 
tipi [16]tekerlekler de çok-yönlü mobil robotlarda 
kullanılmıştır. Bu çalışmada ise üniversal tipteki 
tekerlekler kullanılmaktadır. Düzlemde 
gerçekleştirilebilecek tüm hareketler, robota 
yerleştirilecek bu türdeki üç tekerlekle 
sağlanabilmektedir. Fakat görev sırasında ortaya 
çıkabilecek bir sorun nedeni ile robotun tekerleklerinden 
birinin çalışmaması, robotun çok yönlü hareket 
kabiliyetini yitirmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle 
çalışmada geliştirilen mobil robotbahsi geçen 
hatanıntelafisine imkan verecek şekilde 4 tekerlekli 
olarak tasarlanmıştır. Bu sayede mobil robot kinematik 
olarak artıksıl hale getirilmiştir.  

Mobil robot, tekerleklerinden birisinin fonkisyonunu 
kaybetmesi sonucunda oluşturulandenetim algoritması 
sayesinde kalan 3 tekerleği ile yoluna çok yönlülük 
özelliğini kaybetmeden devam 
edebilecektir.Tekerleklerden ikisini tahrik eden 
motorlarda veya sürücülerde meydana gelebilecek 
arızalardan dolayı bu tekerleklerin durması sonucunda 
ise,robot bu değişimin algılanıp denetim algoritmasının 
değiştirilmesi ile, iki tekerlekle diferansiyel tahrikli mobil 
robot gibiçalışması mümkün olacaktır. Fakat bu 
çalışmada, öncelikli olarak tekerleklerden birinin devre 
dışı kalması durumundaki hatanın telafi edilmesi 
hedeflenmiştir. Tasarlanan ve üretilen mobil robotun 
resmi Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de PC 104 
standardındaki endüstriyel bilgisayar 1 numara ile, motor 
sürücüsü 2 numara ile ve çok yönlü tekerlek 3 numara ile 
gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Çok-yönlü mobil robot 

Çok-yönlü robotun tekerlekleri birbirlerine dik olarak 
yerleştirilmiştir. Robotun tekerlek yerleşimi ve tekerlek 
hızları Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2’de robotun global 
koordinat sistemine göre yönelimi θ ile, tekerleklerin 
çizgisel hızları Vi, açısal hızları ωi ile gösterilmiştir.  Tüm 
tekerleklerin robotun ağırlık merkezine olan uzaklığı 
eşittir (L1=L2=L3=L4=L).  

 

 
Şekil 2. Çok-yönlü mobil robotun kinematik parametreleri 

Robotun global koordinat sistemine göre hız 
denkemleri şu şekildedir; 
 
Vx = V1 . sinθ – V3 . sinθ – V2 . cosθ + V4 . cosθ            (1) 
 
Vy =  –V1 . cosθ + V3 . cosθ – V2 . sinθ + V4 . sinθ         (2) 
 
ωv = – (V1 + V2 + V3 + V4)/L                                         (3) 
 

V
V
ω . L

	 J

V
V
V
V

                                                       (4) 

 

J
sinθ cosθ sinθ cosθ
cosθ sinθ cosθ sinθ
1 1 1 1

  (5)                               
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Robot kinematik olarak artıksıl tasarlandığı için 

denklem (5)’te verilen Jakobi matrisi kare matris değildir. 
Bu nedenle ters kinematik çözümünü Jacobian matrisinin 
tersini alarak bulmak mümkün değildir.  Tekerlek hızları, 
en düşük normunu verecek Jacobian matrisinin sözde 
tersini kullanılarak denklem (6)’daki gibi bulunabilir. 
 
V
V
V
V

= J
V
V
ω . L

(6) 

Jakobi matrisinin sözde tersinin formu denklem (7)’de 
verildiği şekilde hesaplanır. 

 
J W J JW J (7) 
 

Denklem (7)’de yer alan W ağırlık matrisi diagonal bir 
matristir ve genel olarak birim matris olarak alınır. Ancak 
ağırlık matrisinin her bir daigonal elemanı birbirinden 
bağımsız olarak belirlenip denklem (8)’deki gibi bir 
ağırlık matrisi oluşturulabilir.  

 

W

W 0 0 0
0 W 0 0
0 0 W 0
0 0 0 W

             (8) 

 
Denklem (6) kullanılarak hesaplanan her bir tekerlek 

hızlarıdenklem (9,10,11,12)’de verilmiştir. 
	
V 0.5/ W W W W ω . L W
W V Sinθ W W Cosθ W 2W

W V Cosθ W W Sinθ W 2W
W (9) 

V 0.5/ W W W W ω . L W
W V Sinθ W W Cosθ W W
2W V Cosθ W W Sinθ W W

2W (10) 

V 0.5/ W W W W ω . L W
W V 2SinθW Cosθ Sinθ W Sinθ
Cosθ W V Sinθ W W Cosθ 2W

W W (11) 

 

V 0.5/ W W W W ω . L W
W V Sinθ W W Cosθ W 2W
W V Cosθ W W Sinθ W 2W

W (12) 

Bu denklemlere göre ağırlık matrisi birim matris 
olarak alındığında bulunacak tekerlek hızlarına göre 
yapılacak denetimalgoritması, tekerleklerden herhangi 
birinde meydana gelebilecek bir soruna karşı  robotu 
hassas kılacaktır.Bu nedenle ters kinematik çözümünü 
yaparken Jacobian matrisinin ağırlıklı sözde tersinde 
ağırlık matrisi elemanları değiştirilebilir ve robot hataları 
tolore edilebilir duruma getirilebilir.  

Herhangi bir teker için seçilen Wi (i=1,2,3,4) değeri 
sonsuza yaklaştıkça ağırlık matrisinin tersindeki diagonal 
element sıfıra yaklaşacaktır. Böylece, istenilen tekerlek 
için Wi değerini büyütmek, o tekerleğin hızını düşürüp 
evrensel koordinat düzlemine göre mobil robot için 
istenen hıza ulaşmak için diğer tekerleklerin daha fazla 
çalıştırılmasını sağlayacaktır.    

III. Mobil Robotun Benzetim Modeli ve Hata Telafi 
Testleri 

Mobil robotun benzetim modeli Matlab Simulink 
Simmechanics blokları kullanılarak oluşturulmuştur. 
Robot üç boyutlu bilgisayar-destekli tasarım (3B BDT) 
ortamında şasi ve buna bağlı olan dört tekerlek olarak 
modellenmiş ve oluşturulan bu model Simulink ortamına 
aktarılmıştır. Oluşturulan model Şekil 3’te 
gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3. Benzetimde kullanılan robotun BDT modeli 

Çalışmada robotta oluşabilecek hatalar üç farklı başlık 
altında ele alınmıştır. Bunlar; 
a) Tekerleklerden birinin durması/çalıştırılamaması 
b) İmalat hatalarından kaynaklanan hatalar 
c) Çok-yönlü tekerleğin yapısından kaynaklanan 

hatalardır. 
 
A. Bir tekerleğin çalıştırılamaması 

Bir tekerleğin operasyon sırasında aniden 
çalışmamaya başlaması durumunda hatanın telafi 
edilmesi,ikinci bölümde anlatıldığı üzereJakobi 
matrisinin ağırlıklı sözde tersi yöntemi 
kullanılaraksağlanabilir. Yapılan testte robotaglobal 
koordinat sistemine göre x ekseninde 0 m ve y ekseninde 
4 m konumundan başlayarak saat yönünün tersi yönde 
çapı 8 m olan dairesel bir yörüngeyi 10 saniyede 
tamamlayacağı şekilde bir hız isteği gönderilmişir. Jakobi 
matrisinin sözde tersi yöntemiyle bulunan tekerlek 
hızlarını kullanarak yapılan benzetimin5. saniyesinde bir 
numaralı tekerlek durdurulmuştur. Robotun izlemesi 
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gereken yol ile bir numaralı tekerleğin durması sonucu 
gerçekte izlediği yolŞekil 4’te görülebilmektedir. Test 
sırasında tekerleklere gönderilen çizgisel hız istekleri 
Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Ağırlık matrisinin elemanları birbirine eşit iken 1 numaralı 

tekerlek durduğunda robotun izlediği yol 

 
Şekil 5. Ağırlık matrisinin elemanları birbirine eşit iken tekerleklere 

gönderilen hız istekleri 

Aynı test tekerlek hızları Jakobi matrisinin ağırlıklı 
tersi yöntemiyle tekrarlanıştır. Yapılan testte bir numaralı 
tekerleğin durduğu anda diğer tekerleklerin ağırlığı sabit 
olarak W2=W3=W4=1 olarak tutulurken,W1 değeri 
artırılarak 1 numaralı tekerlekten istenenhızın 
sıfırayaklaştırılması sağlanmıştır.Bu sayede diğer 
tekerlekler daha fazla çalıştırılarak robotun istenen yolu 
kalan tekerleklerle izlemesi sağlanmıştır. Test,W1 
değerine tekerlek durduğu andan itibaren sırasıyla 100, 
1000 ve 10000 degerleri verilerek tekrarlanmıştır. Test 
sırasında istenen yol ile robotun gerçek yolu Şekil 6’da 
görülebilmektedir. Şekil 7’de tekerleklerin çizgisel hız 
isteklerinin değişimi gösterilmiştir. Tekerleklere 
gönderilen hız istekleri 1 numaralı tekerlek durduğu 
andan itibaren  bu  tekerlek için sıfıra yakın bir değer 
iken diğer tekerleklere istenen yörüngeyi izleyeceği 
şeklide hız istekleri gönderilmiştir.  

 
Şekil 6. Duran tekerleğin ağırlığı azaltıldığında robotun izlediği yol 

 

 
Şekil 7. Ağırlık değerleri değişken olduğu durumda tekerleklere 

gönderilen hız istekleri (W1=10000) 

B. İmalat hatalarından kaynaklanan hatalar 
Çok yönlü robot için ele alınan bir diğer hata ise 

robotun imalat kusurlarının neden olabileceği sorunlardır. 
Tekerleklerin birbirlerine göre açısı her nekadar 
kinematik modelde 90°olsa da, gerçekte çok küçükde 
olsa bir farklılık gösterecektir. Buna göre, oluşturulan 
modelde tekerleklerin birbirlerine göre açıları bozularak 
90°’den farklı bir açıda olmaları sağlanmış ve oluşturulan 
üst seviye denetim modeliyle bu hatanın giderilmesi 
sağlanmıştır. 

Robot,yukarıda bahsedilen bu imalat hataları nedeni 
ile verilen hız isteklerine ( açık-çevrim denetim ile 
cevap veremeyeceği için robot üzerinden okunan gerçek 
hızlar ( ö  ile kapalı-çevrim bir denetim 
oluşturulmuştur.Oluşturulan denetim algoritmasında PID 
denetleyicisi kullanılmış ve denetleyici parametreleri 
deneysel olarak seçilmiştir. Kapalı-çevrim denetim 
sistemi ikinci bölümde verilen görev uzayı ve eklem 
uzayı değişkenleri kullanılarak Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

V
V
V
ω

(13) 

 

Vö

V ö

V ö
ω

ö

 (14) 
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Mobil platform için gönderilen hız istekleri ileters 
kinematik çözümle tekerlek hızları bulunmuş (  ve 
tekerlekler Şekil 9’da gösterilen alt seviye denetleyiciler 
ile sürülmüştür. Şekil 9 da tekerleklerin çizgisel hızları Vk 
(k=1,2,3,4)  ile tekerleklerin açısal hızları ωk(k=1,2,3,4) 
ile gösterilmiştir.  

 

Ω

V
V
V                                                                      (15) 

 

 
Şekil 8. Kapalı-çevrim denetim 

 

 
Şekil 9. Alt seviye denetleyici 

Oluşturulan denetimmodeli robota (3,-3) konumundan 
başlayarak saat yönünün tersi yünde kare şeklinde bir yol 
çizebileceği şekilde hız istekleri gönderilerek test 
edilmiştir. Şekil 10da robotun izlemesi gereken yol ile 
açık-çevrim bir denetim ile üretim hatalarından dolayı 
gerçekte izlediği yol  görülebilmektedir.  

 

 
Şekil 10. İmalat kusurlarından dolayı robotun izlediği yol 

 
Robotun üzerinden ölçülen gerçek hızlar kullanılarak 

yapılan kapalı-çevrim denetim testinde robotun izlemesi 
gereken yol ile gerçekte izlediği yol Şekil 11’da 
gösterilmiştir. Açık-çevrim bir denetimile sürülen 
robotun simulasyon sırasında oluşan en büyük konum 
farkı0,20 m iken kapalı-çevrim denetim ile sürülen 
robotta bu değer 0,03 m dir. Benzetim ortamında yapılan 

testlerde denetim parametrelerinde yapılacak 
değişikliklerle bu değer daha da aşağıya 
çekilebilmektedir. 

 

 
Şekil 11. Kapalı-çevrim denetim ile robotun izlediği yol 

C. Çok-yönlü tekerleğin yapısından kaynaklanan hatalar 
Mobil robot için ele alınan son hata çok yönlü 

tekerleklerin fiziksel yapısından dolayı oluşabilecek 
sorunlardır. Şekil 12’degörüldüğü gibi çok-yönlü tekerlek 
tekerleğin dönme eksenine dik eksende avare olarak 
dönebilenbeyaz renkte silindirlerden oluşmuştur.  

 

 
Şekil 12. Çok yönlü tekerlek 

Robotun tekerleklerinde bu silindirler iki sıra halinde 
dizilmiştir. Tekerleğin dönüşü sırasında avare 
silindirlerin bazen bir sırasındakibazen ise iki sırasındaki 
birden zeminle temas halinde olmaktadır. Bu durum 
tekerleklerin bir çevrim boyunca zemin tutuş 
performansının değişmesine sebep olmaktadır.Bu 
değişim çekişteki değişim olarak ele alınmış ve 
benzetimde bu etki tekerleklerin gerçekleştirdiği hıza etki 
eden değişken bir tekerlek hızı değişim katsayısı olarak 
modellenmiştir. Söz konusu tekerlek hızı değişim 
katsayısı tekerleğin konumuna göre değişimi Şekil 13’de 
verilmiştir. Tekerleğin her bir dönüşünde bu durum 16 
kere tekrarlanmaktadır. Zemin ile olan bu tutunma 
değişimi, her bir devirde 16 kere tekrarlanan tekerleğin 
çizgisel hızını belirli oranda düşüren sinüs biçimli olarak 
modellenmiştir.Çekiş performansını belirleyen modelde 
kullanılan katsayı tekerleğe iletilen hız isteği ile 
çarpılarak gerçekleşen tekerlek hızı hesaplanıp düz 
dinamik denklemde kullanılmıştır.  
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Şekil 13. Tekerleğin dönüş açısına göre değişen kazanç değeri 

Denklem 16’te hız isteği  ile, gerçekleşen hız  ile 
ve tekerlek hızı değişim katsayısı ise ∅

(i=1,2,3,4) olarak verilmiştir. Denklemde yer alan  
değişkeni i numaralı tekerleğin açısal konumudur. Her 
tekerleğin başlangıç konumu farklı olacağı için bir 
konumsal faz farkı  kullanılmıştır. 

 
V V ∙β ∅ δ  ;    i=1,2,3,4              (16) 
 

Şekil 14de tekerleğin bu fiziksel yapısından 
kaynaklanan hata nedeni ile robotun izlemesi gereken yol 
ile gerçekte izlediği yol görülebilir. 

 

 
Şekil 14. Çok yönlü tekerleğin fiziksel yapısından dolayı robotun 

izlediği yörünge 

Tekerleğin bu yapısından kaynaklanan hata yine 
kapalı-çevrim bir denetim iletelafi edilebilir. Robot 
tekerleklerinin yapısından kaynaklı hatanın telafi 
edilmesine yönelik oluşturulan kapalı-çevrimdenetimle 
yapılan testin sonuçları Şekil 15’de görülmektedir. Buna 
göre açık-çevrim denetimde yol boyunca robotun olması 
gereken konumu ile gerçekteki konumu arasındaki en 
büyük fark0.35 m iken kapalı-çevrim denetimde 0,04 m 
dir. Yine denetim parametrelerinde yapılacak 
değişikliklerle bu değerin iyileştirmesi sağlanabilecektir. 

 

 
Şekil 15. Tekerleklerin fiziksel yapısından kaynaklı hatanın tolere 

edilmesi 

IV. Sonuç/Gelecek Çalışmalar 

Bu çalışmada dört tekerlekli çok yönlü bir mobil 
robotun görev sırasında karşılaşabileceği hataları yada 
robotun fiziksel yapısından kaynaklı hataları telafi 
edebilmesi için uygulanması gerekecek 
yöntemlergeliştirilmiştir. Çalışmada ele alınan hatalardan 
ilki, görev sırasında tekerleklerden birinin bir mekanik 
aksaklık nedeniyle durması durumudur. Çalışmada 
kullanılan robot kinematik olarak artıksıl olarak 
tasarlandığından, görev sırasında motorda veya diğer 
donanımlarda meydana gelebilecek bir arıza nedeni ile 
tekerleklerden birinindurması durumunda robot göreve 
çok yönlülük özelliğini kaybetmeden devam 
edebilecektir.Robotun karşılaşlaşabileceği bu hatanın 
telafi edilmesi yapılan çalışmada duran tekerleğin hız 
isteğinin ağırlık değeri artırılarak tekerlek durduğu anda 
sıfıra yaklaştırılması ile sağlanmışır. Yapılan test 
sonucunda açık çevrimdenetleyiciylesürülen robotun 
yörüngesi bütün tekerleklerin ağırlık değerleri eşit olduğu 
durumda belirgin şekilde şaşmış iken, duran tekerleğin 
ağırlık değeri artırıldıkça istenen hareketin diğer 
tekerleklerle sağlanmaya devam edildiği görülmektedir.  

Çalışmada telafi edilmeye çalışılan bir diğer hata 
robotun üretim hatalarıdır. Robotun tekerleklerinin 
birbirlerine göre açıları 90 derece olacak şekilde 
tasarlanıp kinematik çözümü buna göre yapılmış 
olmasına rağmen, üretim hatalarından dolayı 
tekerleklerin birbirlerine göre açıları farklılık gösterebilir. 
Bu hatadan dolayı robotun istenen yolu izleyemediği 
yapılan testte görülmektedir. Hatanın telafi edilmesi, 
robot üzerinden ölçülen gerçek konum ve yönelim 
bilgileri ile oluşturulan kapalı-çevrim bir denetim 
algoritmasıyla sağlanmıştır. Benzetim ortamında 
kolaylıkla ölçülen bu değerler gerçek model üzerine 
yerleştirilecek çeşitli harici algılayıcılarla (Jiroskop, 
ivmeölçer, vb.) ölçülüp kapalı-çevrim bir denetimile 
sağlanabilecektir. 

Gerçek modelde kullanılan çok yönlü tekerleklerin 
fiziksel yapısından kaynaklı ortaya çıkabilecek hatanın 
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tolere edilmesi çalışmada ele alınan bir diğer konudur. 
Tekerleğin çekiş performansındadeğişkenlik yaratacak bu 
durum benzetim ortamında modellenmiş ve bu durumdan 
kaynaklı hatanın telafisi kapalı-çevrim bir denetimile 
sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre 
kapalı-çevrimdenetimile bu hatadan kaynaklı konum 
farkında belirgin bir iyileşme sağlandığı görülmüştür.  

Bir tekerleğin aniden durması için yapılan hata telafisi 
çalışmasındatekerleğin durduğu andan itibaren zemin ile 
arasındaki sürtünmenin sıfır olduğu varsayılmıştır. 
Gerçekte, duran tekerlek ile zemin arasında bir direnç 
oluşacağından bu tekerlek pivot noktası gibi davranacak 
ve robot istenen hareketi kalan üç tekerlekle açık-çevrim 
bir denetimle sağlanamayacaktır. İlerki çalışmalarda, 
tekerlek ile zemin arasındaki sürtünme de modellenip bu 
hatadan kaynaklı sorunların giderilmesine yönelik bu 
çalışmada yer alan diğer hata telafi çalışmalarında 
kullanılana benzer bir kapalı-çevrim denetim algoritması 
oluşturulacaktır.Çalışmada kullanılan mobil robot iç 
ortamdaki görevlerde kullanıma yönelik olarak 
tasarlanmıştır. Bu nedenle zemindeki düzensizlikler,  
farklı zeminlerde farklı sürtünme direnci gibi denetimi 
bozucu etkiler dikkate alınarak, geliştirilecek denetim 
algoritmasının bu tip değişken şartlara uyum 
sağlayabilecek yapıda olması sağlanacaktır.Bu 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında, gerçek 
robotun denetim algoritması hata telafi edebilir hale 
getirilmesi planlanmaktadır. 
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Otonom Sualtı Taşıtların Yörünge Kontrolü için Yapay Sinir Ağı Kontrol Sistemi 
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Özet— Bu bildiride otonom sualtı araçların (OSA) 
yörüngesi için yapay sinir ağı tabanlı gürbüz kontrol 
sistemi dizaynı sunulmuştur. OSA'nın önceden 
belirlenmiş yörüngelerini kontrol etmek için iki tip 
kontrol yapısı kullanılmıştır. Araç sualtında taksi 
sırasında rastgele bozucu etkilere karşı test edilmiştir. 
Simülasyon sonuçları, önerilen yapay sinir ağı tabanlı 
gürbüz kontrol sisteminin sualtı akışı gibi rastgele büyük 
bozucu etkenlere adaptasyonu konusunda yüksek 
performanslı olduğunu göstermektedir. Bu durum, bu tip 
Yapay Sinir Ağı (YSA) tahmincinin gerçek zamanlı OSA 
uygulamalarında kullanılabilirliğini kanıtlamıştır. 

Anahtar kelimeler: YSA Kontrol, Gürbüz Kontrol, Otonom Sualtı 
Araçları, Yörünge Kontrolü123 

 
Abstract—A neural network based robust control 

system design for the trajectory of Autonomous 
Underwater Vehicles (AUVs) is presented in this paper. 
Two types of control structure were used to control 
prescribed trajectories of an AUV. The vehicle was tested 
with random disturbances while taxiing under water. The 
results of the simulation showed that the proposed neural 
network based robust control system has superior 
performance in adapting to large random disturbances 
such as underwater flow. It is proved that this kind of 
neural predictor could be used in real-time AUV 
applications. 

Keywords: Neural Network Control, Robust Control, Autonomous 
Underwater Vehicles, Trajectory Control 

I. Giriş 
Bu günlerde OSA'lar genellikle sualtı araştırmalarda 

kullanılmaktadır. Son ve Kim ayrık olay ve ayrık zamanlı 
sistem simülasyonunu beraber kullanarak OSA'nın 
manevra kabiliyetini araştırmışlardır. Önerilen 
simülasyon modeli ayrık olaylı simülasyonu temsil eden 
şekil olarak ayrık zamanlı sistem üzerine kuruludur. 
Önerilen yaklaşım simülasyon bazlı uzman sistemi 
yapmayı mümkün kılmaktadır ki bu da su altı aracı 
edinirken karar vermeyi desteklemektedir[1]. 
Santhakumar ve Asokan eksik uyarımlı yassı balık tarzı 
OSA’nın dinamik durumunu korumasını analiz etmiş ve 
dinamik durumun korunmasını özel iticilerin eklenmesi 

                                                           
1 sahiny@erciyes.edu.tr 
2 ikbal@erciyes.edu.tr 
3 ahmetkirnap@erciyes.edu.tr 

ile sağlayacak yeni bir yöntem önermişlerdir. Ek iticilerin 
izleme performansına etkisini analiz ettiler ve modüler 
konfigürasyonu  (geri çekilebilir iticiler kullanarak) 
geliştirdiler. Durum koruma performansına sualtı akım 
büyüklükleri ve yansıma açılarının etkileri incelenmiştir. 
Durum koruma sırasındaki karşılaştırmalı güç tüketimi 
analizi önerilen modüler konfigürasyonun verimliliğini 
kanıtlamıştır[2]. Moghaddan ve Bagheri tarafından dört 
serbestlik derecesi olan uzaktan Kumanlı taşıt için adaptif 
nöro-fazi kayan mod bazlı genetik algoritma kontrol 
sistemini sunuldu[3]. Herman OSA için referans noktalı 
kontrolcü önerdi. Kontrolör dönüştürülmüş hareket 
denklemleri ile köşegen atalet matrisi şeklinde ifade 
edildi. Sualtı aracında yapılan simülasyon ile önerilen 
kontrolcünün kararlılığı kanıtlandı ve performansı 
doğrulandı[4]. Kumar ve arkadaşları sualtı araçlarının 
gürbüz yörünge kontrolü için yeni kontrol şeması sundu. 
Kontrolör etkinliği simülasyon yoluyla doğrulandı ve 
uygulama sorunları tartışıldı. Sırt yüzgeçleri kullanan 
düşük hızlı bio-robotik otonom dalış düzleminde adaptif 
kontrolde düşünüldü[5]. Narasimhan ve Singh derinlik 
kontrolü için sırt yüzgeçlerini kullanarak dolaylı adaptif 
kontrol sistemi geliştirdi. Simülasyon sonuçlarına göre, 
sırt yüzgeçleri kullanarak bio-robotik otonom sualtı 
taşıtının derinlik kontrolü için adaptif kontrol sistemi 
büyük belirsizliklere rağmen kusursuz bir şekilde başarılı 
olmuştur[6].  Kim ve Yuh otonom sualtı araçlarının 
kontrol mimarilerini tekrar inceledi ve sensör verisi bus 
tabanlı kontrol mimarisini araştırmışlardır[7]. Dalga 
sürüklenme kuvveti tarafından ciddi bir şekilde etkilenen 
sığ sudaki sualtı aracı Luo ve arkadaşları tarafından 
incelenmiştir. Dalga kuvveti analizinin temelinde kabaran 
ve dalgalı suyun neden olduğu 3 boyutlu bozucu etkenler 
ölçüldü ve PID kontrolör ile birleştirilmiş çoklu veri 
polinomu tahmini ve bulanık mantık denkleştirmesi en 
küçük kareler yöntemi ile kontrol sistemi önerdiler. 
Deneysel sonuçlar kabarma ve dalga için bu kontrol 
sisteminin elverişli ve efektif olduğunu 
göstermektedir[8]. Soylu ve arkadaşları tarafından 
uzaktan kontrollü araçların yörünge kontrolü için 
titreşimsiz kayan modlu kontrolör geliştirilmiştir. İtme 
dağıtımı için de itme manifoldunun en büyük parçasını 
minimize etme üzerine kurulu yeni bir yaklaşım 
önermişlerdir[9]. Bessa ve arkadaşları uzaktan kontrollü 
su altı araçlar için adaptif bulanık kayan modlu kontrolör 
geliştirmiştir. Gerçekleştirdikleri çalışma belirsizlik/ 
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bozucu etken dengelemesi için adaptif bulanık algoritma 
ile geliştirilmiş kayan modlu kontrol stratejisi üzerine 
kuruludur. Önerilen kontrol yapısının performansı sayısal 
simülasyonlar kullanılarak değerlendirilmiştir[10]. Naik 
ve Singh durum bağımlı Riccati denklem yöntemini 
kullanan otonom sualtı araçlarının yetersiz dalış düzlemi 
kontrolü problemini araştırdılar. Simülasyon sonuçları 
sistem parametrelerindeki belirsizlik ve kontrol 
yüzgecinin sapma kısıtlamalarına rağmen derinlik 
kontrolünün başarılı olduğunu göstermiştir[11]. Başka 
araştırmada, Kim ve Yuh otonom sualtı araçları için 
nöro-fuzzy kontrolcü önermişlerdir. Simülasyon 
sonuçları otonom sualtı araçları için nöro-fuzzy 
kontrolcünün verimliliğini göstermiştir[12]. Akkizidis ve 
arkadaşları sualtı aracı için bulanık benzetimli PD 
kontrolcü kullanmışlar ve deneysel sonuçları analiz edip 
sunmuşlardır[13].  Sankaranaray ve arkadaşları eksik 
uyarımlı sualtı aracının stabilizasyonu için anahtarlamalı 
kontrol yasasını önermişler ve simülasyon sonuçlarını 
bunu doğrulamak için sunmuşlardır[14].  Lapierre  
Lyapunov teorisi ve geri adımlama teknikleri üzerine 
kurulu dalış kontrol metodunu dizayn edip doğrulamıştır. 
Kontrol sisteminin sonuçları ve sonraki simülasyon  
önerilen çözümleri ispat etmiştir[15]. 

Bu çalışmada OSA’nın yörünge kontrolü için gürbüz 
yapay sinir ağı geri beslemeli (GYSA) kontrol sistemi 
kullanılmıştır. Kontrol edilecek parametreler, dümen 
açısı değişimi, yalpa açısı, teta açısı ve derinlik 
değişimidir. Klasik PID kontrolcünün ve önerilen GYSA 
kontrol sisteminin bu parametreler için farklı girişlere 
verdikleri çıkışlar karşılaştırılmıştır. Takip eden bölüm 
OSA'ların dinamikleri açıklamaktadır. Önerilen kontrol 
sistemi üçüncü bölümde özetlenmiştir. Simülasyon 
sonuçları dördüncü bölümde verilmiştir ve sonuçlar 
sunulmuştur. 

II. Otonom Sualtı Aracın Dinamik Denklemleri 
Sualtı araçların hareketi için genelleştirilmiş altı 

serbestlik dereceli denklemler aşağıdaki varsayımlar 
altında türetilmiştir: 
 Araç rijit cisim gibi davranır. 
 Kütle merkezinin ivmesi söz konusu olduğunda 

dünyanın dönüşü ihmal edilebilir. 
 Araç düşük hızda hareket etmektedir. 
 Hidrodinamik parametreler sabittir. 
Sualtı aracın hareket denklemleri kaynaklarda olduğu 
gibi gösterilebilir [16,17]: 

 
( ) ( ) ( )M C D g                        (1) 

 
M  atalet ve katma eylemsizlik matrisi, C coriolis ve 
merkezkaç terimleri matrisi, D  hidrodinamik sönümleme 
terimlerinin matrisi,  g  yerçekimi ve kaldırma kuvveti 
vektörü ve   itici kuvvet ve momentleri sonucu oluşan 
vektördür. 

 
 J                                (2) 

 
 J  kinematik dönüşüm matrisi ve    ,  ,  ,  ,  ,  

T
x y z    . 

Hareketin lineer yönlendirme denklemleri: 
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matrisin elemanları aşağıdaki gibidir: 
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Aşağı yukarı dalma ve pitch hareketlerini içeren OSA 
hareket denklemlerinin lineerleştirilmiş formları 
aşağıdaki şekildedir: 
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matrisin elemanları aşağıdaki gibidir: 
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Şekil. 1. Koordinatlarla birlikte OSA'nın şematik gösterimi 

 
m  250 kg  qM  300 N.m 
g  9.81 m/s2  qM  -30 kgm2 

0u  2 m/s  VN  300 N.m 

gx  -0.15 m  VN  

 

10 kg.m 

gz  0.03 m  Y  8047 N 

bz  0  N  -76 N.m 

zzI  140 kg.m2  rY  100 

yyI  150 kg.m2  rY  10 kg.m 

rN  300 N.m  vY  100 N 

rN  -30 kg.m2  vY  -250 kg 
TABLO 1. Hidrodinamik ve OSA parametreleri 

 
Koordinat sistemiyle birlikte OSA'nın şematik 

gösterimi Şekil 1'de verilmiştir. Hidrodinamik ve 
OSA'nın parametreleri Tablo 1'de verilmiştir. 

III. Gürbüz YSA Geribeslemeli Kontrol Sistemi 
Dizayn edilen kontrol sistemi OSA'nın yörüngesini 

kontrol etmek için kullanılmıştır. Önerilen kontrol 
sisteminin amacı uygun kontrol etkisi sağlamaktır. Bu 
kontrol sisteminin etkisinin matematiksel ifadesi aşağıda 
verilmiştir: 

 
( ) ( ) ( )

R NN
u t u t u t                               (5) 

 
( )Ru t  gürbüz kontrolcünün etkisi ve ( )NNu t YSA 

kontrolcünün etkisidir. Bu iki kuvvetin toplanması 
kontrol etkisi sinyali ( )u t 'yi verir. Gürbüz kontrolcünün 
kontrol girişinin ilk kısmı şu şekildedir: 
 

( )( )
( ) ( ) Rt

R P D

de t
u t K e t K e R

dt


 
 
 
 

               (6) 

 

P
K , 

D
K  ve R  kontrol sisteminin parametreleri ve 

ampirik olarak 10
P

K  , 7
D

K  ve 0.0001R   olarak 
ayarlanmıştır. Aşağıdaki denklemde, ( )e t kontrol 
hatasıdır. 

 
( ) ( ) ( )

r
e t y t y t                              (7) 

 
( )ry t  referans giriş sinyali ve ( )y t sistemin çıkış 

sinyalidir. Önerilen kontrol sisteminin ikinci parçası takip 
eden alt başlıkta açıklanmıştır. 
 
A. YSA kontrolcü 

Resilient geri yayılımlı algoritmalı YSA kontrolcü 
kontrol ve tahmin için popüler yapay sinir ağı 
mimarilerinden biridir. Temelde  bu kontrol sistemi 
kullanılırken, sistem tanımlama ve tahmin olmak üzere 
iki adım izlenir. Bu kontrolün tanımlama aşaması yapay 
sinir ağı sistemin ileri dinamiklerini göstermek için 
eğitilir. Kontrol edilmesi gereken sistemin yapay sinir ağı 
modeli model yakınsama için iki alt ağ kullanmaktadır. 
YSA modeli aşağıdaki gibidir: 

 
( ) [ ( ),..., ( 1), ( 1),..., ( 1)]y t d N y t y t m u t u t n          (8) 

 
( )y t  sistem çıkışı, ( )u t sistem girişi ve d  bağıl 

derecedir ( 2)d  . 
Şekil 2 ve 3 sırasıyla YSA modeli tanımlama bloğunu 

ve YSA kontrolcüyü göstermektedir. Önerilen GYSA 
kontrol sistemi mimarisi Şekil 4'dt gösterilmektedir. 
Yapay sinir ağı eğitim parametreleri Tablo 2'de 
verilmiştir. Resilient geri yayılımlı algoritma yapay sinir 
ağının ağırlıklarını ayarlamada kullanılmıştır. 
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Öğrenme  
parametresi 0.5 

Gizli katman  
nöronları 10 

𝛈 nH 
Momentum 

ifadesi 0.3 
Çıkış 

katmanı 
nöronları  

1 
a no 

İterasyon 
sayısı 5500000 

Aktivasyon 
fonksiyonu 

g(.) 
Sigmoid 

N 

Giriş katmanı 
nöronları ni 

2 
Hatalar 

0.03 
RMSEs 

TABLO 2. YSA eğitim parametreleri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil. 2. YSA modeli tanımlama bloğu 

 

 
Şekil. 3. YSA kontrolcü 

 

 
Şekil. 4. Önerilen GYSA kontrol sistem mimarisi 

 
Karşılaştırma amacıyla OSA'nın yörünge kontrolünde 

klasik PID kontrol kullanılmıştır. PID kontrolcünün 
parametreleri, Ziegler-Nichols metodu kullanılarak 
ayarlanmıştır ve bu parametreler Tablo 3'te verilmiştir. 

 
  Kp Ki Kd 

Dümen açısı değişimi 13 4.8 8 
Yalpa açısı 1.2 0.5 0.75 
Teta açısı 5.4 4.3 1.68 

Derinlik değişimi 36 32 9.9 
Tablo 3. Zeigler-Nichols metodu ile bulunmuş PID kazanç 

parametreleri 

IV. Simülasyon Sonuçları 
Bu bölüm, OSA’nın yapay sinir ağı bazlı kontrolör ile 

dümen açısı değişimi, yalpa açısı, teta açısı ve derinlik 
değişimi için simülasyon sonuçlarını sunmaktadır. Şekil 
5(a)-(c) bu parametrelerin sırasıyla kontrolsüz, PID 
kontrolcü ile ve önerilen GYSA kontrol sistemi ile 
cevaplarını göstermektedir. 

Şekil 5(a) sinüs dalgası giriş sinyaline OSA'nın dümen 
açısı değişimini göstermektedir. Şekil 5(a)'da görüldüğü 
gibi OSA'nın cevabı (kesikli çizgiyle gösterilen) kararsız 
davranışa sahiptir. Şekil 5(b) sinüs dalgası giriş sinyaline 
OSA'nın standart PID kontrolüyle cevabını 
göstermektedir. Şekilde görüldüğü gibi sistem cevabı 
kararsız davranış sergilememekte ancak giriş sinyalinide 
takip etmemektedir. Sonuçların da gösterdiği gibi 
önerilen GYSA kontrol sistemi sinüs dalgası girişe 
adaptasyon konusunda daha iyi performans sergilemiştir.  

 

OSA 

OSA için Yapay Sinir Ağı Modeli 

Gürbüz 
Kontrolcü 

Öğrenme 
Algoritması 

OSA için YSA Modeli 
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Şekil. 5. OSA’nın sinüs dalgası girişe karşılık dümen açısı değişimi 

(a) Kontrolsüz cevap (b) PID kontrolcü cevabı (c)GYSA kontrol cevabı 
 
Şekil 6(a) rastgele giriş sinyaline OSA’nın dümen 

açısı değişimini göstermektedir; Şekil 6(a)’da OSA’nın 
cevabı kararsız davranış göstermektedir. OSA’nın dümen 
açısı değişimi için PID kontrolör sonuçları Şekil 6(b)’de 
gösterilmiştir. Şekil 7(b)’de görüldüğü gibi PID kontrolör 
rastgele giriş sinyalini takip etmemektedir. Şekil 6(c) 
GYSA kontrol sisteminin sonuçlarını göstermektedir. 
Grafik istenilen rastgele giriş ile önerilen kontrol sistemi 
çıkış sinyali arasında maksimum aşma hatası olduğunu 
göstermektedir. 

 
 
 
 

 

 

 

 
Şekil. 6. OSA’nın rastgele girişe karşılık dümen açısı değişimi (a) 

Kontrolsüz cevap (b) PID kontrolcü cevabı (c)GYSA kontrol cevabı 
 

Şekil 7(a), (b) ve (c) sırasıyla yalpa açısının 
kontrolsüz, standart PID kontrolcüyle ve önerilen GYSA 
kontrol sistemiyle rastgele giriş sinyaline verdiği 
cevapları göstermektedir. Şekil 7(c) de görüldüğü gibi 
GYSA kontrol sistemli OSA'nın yalpa açısı cevabı sinüs 
dalgası ile birebir örtüşmektedir. 
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Şekil. 7. OSA’nın sinüs dalgası girişe karşılık yalpa açısı değişimi 
(a) Kontrolsüz cevap (b) PID kontrolcü cevabı (c)GYSA kontrol cevabı 

 
Şekil 8(a), (b) ve (c) sırasıyla yalpa açısının 

kontrolsüz, standart PID kontrolcüyle ve önerilen GYSA 
kontrol sistemiyle rastgele giriş sinyaline verdiği 
cevapları göstermektedir. Şekil 9(c)’de görüldüğü gibi 
istenilen giriş sinyali ve önerilen kontrol sisteminin 
cevabı arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Şekil. 8. OSA’nın rastgele girişe karşılık yalpa açısı değişimi (a) 

Kontrolsüz cevap (b) PID kontrolcü cevabı (c)GYSA kontrol cevabı  
 

OSA'nın teta açısının sinüs dalgası girişe karşılık 
verdiği cevap Şekil 9(a), (b) ve (c)'de verilmiştir. Şekil 
9(c)'de görüldüğü gibi önerilen kontrol sistemi sinüs 
dalgasına adapte olma konusunda en iyi performansı 
sergilemiştir.  
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Şekil. 9. OSA’nın sinüs dalgası girişe karşılık teta açısı değişimi (a) 

Kontrolsüz cevap (b) PID kontrolcü cevabı (c)GYSA kontrol cevabı 
 
Şekil 10(a), (b) ve (c) rastgele giriş sinyaline teta 

açısının cevabını vermektedir. Sonuçlar GYSA kontrol 
sisteminin teta açısının kontrolüne uygun olduğunu 
göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Şekil. 10. OSA’nın rastgele girişe karşılık teta açısı değişimi (a) 

Kontrolsüz cevap (b) PID kontrolcü cevabı (c)GYSA kontrol cevabı 
 

Son olarak Şekil 11(a), (b) ve (c) OSA’nın derinlik 
değişim sonuçlarını göstermektedir. Simülasyon 
sonuçlarına göre önerilen kontrol sistemi OSA’nın 
parametrelerinin kontrolünde mükemmel performans 
göstermiştir. 
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Şekil. 11. OSA’nın derinlik değişimi (a) Kontrolsüz cevap (b) PID 

kontrolcü cevabı (c)GYSA kontrol cevabı 

V. Sonuçlar 
OSA’nın yörünge kontrolü için yapay sinir ağlı gürbüz 

kontrol sistemi dizayn edilmiştir. OSA'nın dört 
parametresinin kontrolü için önerilen yapı geliştirilmiştir. 

Karşılaştırma amacıyla OSA’nın kontrolünde Ziegler-
Nichols yöntemiyle ayarlanmış standart PID kontrolcü 
kullanılmıştır. İki kontrol sisteminin de sonuçları önerilen 
gürbüz YSA geri beslemeli kontrol sisteminin OSA’yı 
kontrol etmekte verimli ve PID kontrolcüye göre daha 
gürbüz olduğunu göstermektedir. Önerilen GYSA kontrol 
sisteminin güçlü performansı ağda lineer ve non-lineer 
nöronların beraber bulunması sayesindendir. Simülasyon 
sonuçlarının da gösterdiği gibi, önerilen kontrol sistemi 
deneysel uygulama için verilen yörüngeyi etkin bir 
şekilde takip edebilmektedir. 
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Çift Motorlu Bir Lojistik Aracın Tasarımı Ve PLC İle Kontrolü 
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       Özet—Günümüzde otomasyonun öneminin 
artmasıyla lojistik alanda otonom araçların kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Lojistik araçlar dayanıklı ve kompakt 
bir biçimde tasarlanmış olup, endüstride farklı amaçlara 
hizmet etmektedirler. Otonom olarak ya da bir operatör 
yardımıyla çalışan ve genellikle DC motorlarla tahrik 
edilen lojistik araçlar ofis içerisinde, ilaç depolarında ve 
sera içerisinde ürün transferini gerçekleştirirler. Bu 
çalışmada çift motorlu bir engelli aracının alt gövdesi 
endüstriyel alanda kullanabilecek bir çekici araca 
dönüştürülmüştür. SolidWorks programında mevcut 
engelli aracın alt gövdesi modellenmiş ve çekici olarak 
kullanılma amacına uygun bir üst gövde tasarımı 
yapılmıştır. Çekici gövde tasarımında ise aracın çekme 
yükü altında ön tekerleklerinin yerle temasının 
kesilmemesi için gerekli önlemler alınmıştır. Alt gövde 
ise tahrik sistemlerini içermektedir. Aracın hızını ve 
yönünü kontrol edebilecek bir kumanda panosu yapılmış 
olup, bu panodan gelen hız ve yön bilgisine göre 
motorlara hareket sağlayacak kontrol PLC üzerinde 
geliştirilen bir algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Taşıt 
dinamiği denklemlerinden yararlanılarak geliştirilen 
algoritmada farklı olarak, lojistik aracın dar alanda 
dönme kabiliyetini kazandırması açısından, sadece yön 
bilgisine ait kumandadan sinyal geldiğinde PLC aracın 
kendi ekseninde dönmesini sağlamakta, araç hareket 
halinde iken yön bilgisine ait kumandadan gelen bilgiye 
göre aracın savrulmayacak şekilde dönmesini sağlamak 
için PLC tarafından kontrollü hız ayarı yapılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: algoritmik programlama, lojistik araçlar, PLC 

 
       Abstract—With the increasing importance of 
automation, the usage of autonomous vehicles are also 
increasing. Logistic vehicles are durable and designed 
compactly to serve various purposes in the industry. They 
can work autonomously or with the help of an operator. 
Logistic vehicles are generally driven by DC motors to 
carry out item transfers in various environments such as 
offices, drug stores or greenhouses. In this study lower 
body of an existing dual motored disabled vehicle was 
transformed into a tow truck that can be used 
industrially. The lower body of the existing vehicle was 
modeled in SolidWorks and an appropriate upper body 
was designed to serve as a towing vehicle. In the design  
__________________________ 
* murat.akdag@deu.edu.tr 
† sahin.yavuz@deu.edu.tr 
‡ murathocaoglu1907@hotmail.com 

of the towing vehicle necessary measures were taken in 
order to keep the front wheels in contact with the ground 
during towing and acceleration. Lower body contains the 
drive systems. A control panel was designed to control 
the speed and the direction of the vehicle. An algorithm 
was developed on PLC to drive the motors according to 
the information from the panel. Using vehicle dynamics 
equations, in order for the vehicle to be able to do tight 
turns, PLC can make the vehicle turn around its own axis 
by using the direction data sent from the panel. Also to 
prevent the vehicle from skidding, PLC makes controlled 
speed adjustments while the vehicle is moving.  

Keywords: alghoritmic programming, logistic vehicles, PLC 

I Giriş  
     Günümüzde otomasyonun öneminin artmasıyla 
lojistik alanda otonom araçların kullanımı 
yaygınlaşmaktadır[1]. Endüstride farklı alanlarda 
kullanılan lojistik araçların tasarımı kullanım amaçlarına 
göre farklılıklar göstermektedir. İç alanlarda kullanılan 
lojistik amaçlı otonom araçlarda egzoz emisyonu 
nedeniyle genellikle DC motorlar kullanılmaktadır. 
Fabrika içlerinde, depo alanlarında ve otomasyonun hızla 
arttığı seralarda kullanımı artan otonom araçların 
tasarımı, yapması planlanan iş ve hareket edeceği yola 
göre belirlenir.  
     Bu çalışmada seralarda toplanan ürünlerin depolama 
alanına götürülmesi amacı ile çekici olarak kullanılacak 
bir aracın tasarımı ve kontrolü ele alınmıştır. Bu nedenle 
ilk olarak sera alanlarının 6 Avrupa ülkesindeki standart 
ölçüleri literatürde incelenmiştir[2]. Lojistik amaçlı 
kullanılan çekiciler her biri 10-20 dönüm kapalı alana 
sahip seralardan en az birkaçının bir arada bulunduğu 
sera işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Ürünler, 
toplandığı seralardan depolama alanına çekicilerin 
arkasına eklenen taşıma römorkları ile taşınmaktadır.   
Bu seralarda kullanılan ürün taşıma römorklarının sıra 
içlerinde de hareket etmeleri istendiği için boyutları 
sınırlandırılmıştır. Bu araçların taşıdıkları yük ile 
ağırlıkları yaklaşık olarak en fazla 500 kg civarında 
olmaktadır.  
     Sera içinde ve sera ile depolama alanı arasında hareket 
etmesi planlanan otonom aracın tasarımında araç 
dinamiğinin temel hesaplamaları kullanılmıştır. Bu 
hesaplamalar literatürde pek çok araştırmada farklı 
kabullerle kullanılmıştır  [3,4]. 

Seralarda kullanılan otonom araçlar arkalarındaki 
römorklarla beraber hareket ettikleri için takip etmeleri 
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gereken yolun kontrolünde tüm aracın dinamiğinin ve 
viraj davranışının dikkate alınması gerekmektedir. 
Literatürde yapılan çalışmalarda römorkun bağlı olduğu 
araçlarda minimum dönme yarıçapı hesapları 
bulunmaktadır[5,6]. Aracın hareket kontrolünde, 
arkasında römorkun takılı olup olmaması dikkate 
alınmalıdır.  

II. Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi 
Bu çalışmada çift motor tahrikli bir araç sera ortamında 
toplanan hasatların depolanma bölümüne taşınması 
amacıyla tasarlanmıştır. Çekici olarak görev yapacak olan 
bu aracın tasarım ölçütleri, seraların üretim kapasiteleri 

ve taşıma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
belirlenir. 
     Araç hem römorksuz hem de römorklu olarak 
kullanılabilecek şekilde tasarlandığı için araç tek 
başınayken kullanıcı bindiği zaman aracın ağırlık 
merkezi Şekil 1 de görüldüğü üzere sağa kaymaktadır. 
Bu durum aracın devrilmesine yol açar. Bunu engellemek 
için aracın dönme merkezinin sağ tarafına ön tekerleklere 
simetrik olacak şekilde iki adet avare teker 
yerleştirilmiştir. Daha sonra yapılan moment hesabıyla 
avare tekerleklere gelecek olan yük 450N olarak bulunur 
ve bu yüke uygun avare teker seçimi yapılır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Aracın Kullanıcılı ve Kullanıcısız Ağırlık Merkezleri 
 

 

İlk tasarım ölçütü aracın ve çektiği römorkların toplam 
ağırlığıdır. Şekil 2 de seralarda kullanılan bir römorkun 
resmi verilmiştir. Bu çalışmada ele alınan römorkta 5 
yatay 3dikey sıra olmak üzere 15 adet kasa 
bulunmaktadır. Her kasa yaklaşık olarak 10 kg ürün 
içermektedir. Vagonun boş ağırlığı yaklaşık 50kg ve her 
yolculukta 2 römork taşıması planlanan araçta 
vagonların toplam ağırlığı 400kg olmaktadır.  Kendi 
ağırlığı ve insan ağırlığı ile birlikte toplam 780kg 
değerinde bir toplam kütleye ulaşılır. İkinci tasarım 
ölçütü ise; aracın tek şarj ile alabileceği maksimum 

yoldur. Kullanıcıların gün içinde akülerin tekrar şarj 
edilip zaman kaybı yaşamaması için aracın tek sefer şarj 
edilmesi ile bir gün boyunca çalışabilmesi 
gerekmektedir. Şekil 2 de gösterilen çekici aracın 
tasarımında, çift motorlu bir engelli aracının alt şasesi 
kullanılmıştır. Üzerinde kullanıcı bulunmasına imkân 
verecek şekilde tasarımı gerçekleştirilen çekici araca ait 
özellikler Tablo 1 de verilmiştir. 
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Şekil 2. Seralarda Kullanılan Bir Römork Örneği 

Ağırlık 300 kg 

Uzunluk 1472 mm 

Genişlik 750 mm 

Yükseklik 1430 mm 

Tahrik teker iz genişliği 613 mm 

Tahrik tekerleği ile avare tekerlekler arası mesafe 450 mm 

TABLO 1. Araca Ait Teknik Bilgiler 

     Araçta kullanılacak olan motor ve akü seçiminde 
dikkat edilecek parametreler; rüzgâr direnci, ivme 
direnci, yokuş direnci ve yuvarlanma direncidir [7]. Bu 
parametreler Şekil 3 te araç üzerinde gösterilmiştir. 
a) Rüzgâr Direnci: Akışkan içerisinde hareket eden 
cisimlere hareketlerini engelleyici kuvvetler etki eder. 
Havanın akışkan olarak kabul edilmesi durumunda, 
durgun hava içerisinde bir v hızıyla hareket halindeki bir 
araca hareketin ters yönünde etki eden bu engelleyici 
kuvvetler direnç kuvvetidir. Denklem 1 de verilen FL 
rüzgar direnci kuvveti, ρ hava yoğunluğu, V araç hızı, A 
aracın hareket yönüne dik kesit alanı ve CW hava direnci 
katsayısıdır. 
 

           
WLL ACVF 2

2

1                            (1) 

 
Tasarlanan araç sera ortamında maksimum 2 m/s hızla 
hareket edeceğinden ve rüzgâr direncine etki eden 
parametrelerden biri olan aracın hareket yönüne dik 
kesit alanının küçük olacak şekilde tasarlanmasından 
dolayı rüzgâr direnci için 0.4N değeri bulunur ve bu 
sebeple rüzgâr direncinin araca etkisi ihmal edilir.  
b)İvme Direnci: Denklem 2 de gösterilen ivmelenme 

direncinde x  öteleme ivmesi ve R  tekerlek açısal 

ivmesidir. Burada m, Σθi, rdyn sırasıyla aracın kütlesi, 
tahrik sistemindeki dönen kütlelerin tekerlek eksenine 

indirgenmiş kütlesel atalet momenti ve tekerlek dinamik 
yarıçapıdır. 

dyn

Ri
B r

xmF  



               (2) 

     Araç kalkış ve duruşlarda 0.5 m/s2 ile 
ivmelenmektedir. Böylece araç dolu römorklarla iken 
ivmelenme direnci 390N, boş römorklarla iken 240N 
olarak hesaplanır. Aracın 300m’lik bir yolda ortalama 3 
kez duruş kalkış yapacağı tahmini ve geri kalan sürede 
2m/s’lik sabit hızla hareket edeceği kabul edilirse araç 
toplam 162 sn’lik hareketinin 24 saniyesini ivmeli bir 
şekilde kalan 138 saniyelik kısmını ise sabit hızla 
gerçekleştirecektir. 24 saniyelik ivmeli hareket süresinin 
12 saniyesi artan ivmeli harekettir ve bu da toplam 
hareket süresinin %7’sine eşittir. Güç hesabı yapılırken 
toplam direnç kuvvetinin %7si, sabit hızla seyir 
halindeki toplam direncin %93ü alınır. İvmeli 
hareketteki güç ihtiyacı hesabında ortalama hız değeri 
1m/s kullanılır.  
c)Yokuş Direnci: Aracın eğimli yolda hareketi 
esnasında aracın ağırlığının yola paralel bileşenlerinden 
kaynaklanan yokuş direnci Denklem 3 te gösterilen 
formülle hesaplanır. Burada Fst yokuş direncini, G 
aracın ağırlığını ve tanα yokuş eğimini ifade eder. %30 
değerindeki yokuş eğimlerine kadar sinα ≈ tanα kabul 
edilebilir. 
 

 tanGFst                                (3) 

     Seralarda eğimin genellikle %2-%3 değerlerde 
olduğu bilinmektedir. Aracın kütlesi 300kg, üzerinde 
bulunan kullanıcı 80kg ve çekeceği vagonların ağırlığı 
400kg olarak toplam kütlenin 780kg olması durumunda 
%2 eğime sahip bir yolda araca etkiyen yokuş direnci 
dolu iken 156N boş iken 96N olmaktadır. 

 
Şekil 3. Araca Etki Eden Direnç Kuvvetleri 

d)Yuvarlanma Direnci: Hareket halindeki bir taşıtın 
bütün tekerleklerine yoldan yürümeye karşı koyan bir 
direnç gelir. Bunun nedeni yol ve lastiklerde meydana 
gelen şekil değiştirmelerdir. Ezilmeden dolayı 
tekerlekler sürekli olarak bu tümseği aşmak durumuyla 
karşı karşıyadır. Bu direnç tekerleğe gelen ağırlıkla 
doğru orantılıdır. Sert zeminlerdeki yuvarlanma 
direncinin ana kaynağı yuvarlanma sırasında lastiğin 
karkas yapısındaki şekil değiştirmeden dolayı ortaya 
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çıkan histerezislerdir. Denklem 4 te verilen Frr 
yuvarlanma direnci kuvveti, Crr yuvarlanma direnci 
katsayısı, m tekerlek başına düşen araç kütlesi, g 
yerçekimi ivmesidir. 
 

mgCF rrrr                                 (4) 

 
     Yuvarlanma direnci katsayısı tekerleğin temas ettiği 
yüzeyin kaplama durumuna, hava şartlarına, lastiğin iç 
basıncına, lastik malzemesinin esnekliğine ve taşıt 
hızına göre değişir. Çeşitli kaplama durumlarına göre 
yuvarlanma direnci katsayısı 50km/sa ve daha düşük 
araç hızları için Tablo 2 de verilmiştir. 
 

Kaplama Cinsi Crr Katsayısı 

Beton yollar ve ince 
dokulu asfalt kaplamalar 

0.01-0.02 

Kırma taş ve çakıl 
kaplamalar 

0.03-0.04 

Parke kaplamalar 0.04-0.05 

Kuru ve sıkı toprak yollar 0.03-0.06 

Gevşek toprak ve kumlu 
yüzeyler 

0.015-0.06 

TABLO 2. Çeşitli Kaplama Durumlarında Crr Katsayısı 
 

     Sera ortamında genellikle aracın gideceği yol beton 
olduğundan ve araç hızı 2m/s olduğundan dolayı Crr 
yaklaşık 0.02 alınabilir. Bu durumda yuvarlanma direnci 
kuvveti 300kg araç ve ortalama 80kg ağırlığındaki bir 
kullanıcı için 76N olmaktadır. 200kg ağırlığındaki her 
bir dolu vagon için yuvarlanma direnci 40N olup, iki 
vagon için bu kuvvet 80N olarak hesaplanır. Araç 
ürünleri depoya taşırken vagonlar dolu, tekrar ürünleri 
taşımak için gittiği istasyona kadar vagonlar boş 
durumda yol alacakları için boş durumdaki yuvarlanma 
dirençlerinin de hesaba katılması gerekir. Bu durumda 
boş vagonlar için toplam yuvarlanma direnci kuvveti 
20N olur.   
Aracın harcayacağı gücün hesabı Denklem 5 te 
verilmiştir. 
 

    VFFFFFVP rrrrstB )( 21                     (5) 

 
     Burada P aracın harcayacağı toplam gücü, Fst yokuş 
direnci, Frr1 aracın dolu vagonları taşıdığı durumda araç 
ve vagonlara gelen toplam yokuş direncini, Frr2 aracın 
boş vagonları taşıdığı durumda araç ve vagonlara gelen 
toplam yokuş direncini, BF  ivmelenme direncini ve V 

aracın hızını ifade eder.  
    Aracın motor seçimi için aracın maksimum güç 
ihtiyacının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu 
yüzden ivme direnci, yokuş direnci, yuvarlanma 
direncini aynı anda yenmesi için gerekli güç hesaplanır. 

Bu güç 702W olmaktadır. Bu bilgiler ışığında araca 2 
adet 400W gücünde motor kullanılması uygun 
görülmüştür. 
    Aracın akü seçiminde ise aracın yapacağı tüm 
ortalama hareket göz önünde bulundurulmaktadır. 
Aracın ivmeli hareketinin toplam hareket süresinin 
%7sinde etkidiği göz önüne alınarak hesaplama 
yapıldığında; aracın dolu vagonları taşıdığı durumda 
harcadığı güç 629.46W, boş vagonları taşıdığı durumda 
harcadığı güç ise 387.36W olmaktadır. Buna göre aracın 
harcayacağı ortalama güç 508.41W olarak hesaplanır.  
     Aracın üzerinde iki adet seri bağlı 160Ah-12V’luk 
akü bulunmaktadır. Aracın çekeceği ortalama akım 
değeri ile güç arasındaki bağıntı Denklem 6 da 
verilmiştir. 
 

         VIP                                       (6) 
 
Burada P güç, V voltaj ve I akım değeridir. 24V akü için 
çekilen akım değeri 21.18 A olarak hesaplanır. Toplam 
160Ah akım sağlayan aküler için 160/21.18=7.55 saatlik 
çalışma süresi elde edilir. Fakat akülerin ömrünün daha 
uzun olması açısından akülerin maksimum %80 deşarj 
olmasına izin verildiğinden 6.04 saatlik bir çalışma 
süresi elde edilir.  Aracın 2 m/s sabit hıza sahip olduğu 
baz alınarak 6.04 saatlik bir çalışma 43512m yol kat 
edebilme imkanı sağlar. 
 

III. Aracın PLC ile Kontrolü 

Tasarımı yapılan aracın kullanımı kolay olması 
amaçlanarak bir kumanda panosu üretilmiş ve mevcut 
olan alt gövdeye yerleştirilen kontrol panosu ile aracın 
hareket kontrolü gerçekleştirilmiştir. DC motorlar için 
genellikle elektrikli mobiletlerde kullanılan S-DRIVE 
DC motor sürücüsü kullanılmıştır. 0-4.5V analog sinyal 
ile hız kontrolüne imkân sağlayan motor sürücüsünde 0-
2.2V arası 0V’a yaklaştıkça motorun bir yöne doğru hızı 
artmakta, 2.5V-4.5V arası ise 4.5V’a yaklaştıkça ters 
yönde hızı artmaktadır. Sürücüye 2.2V-2.5V arası 
gerilim uygulandığında sürücü motoru tanımlanan 
yavaşlama ivmesiyle durdurup frene almaktadır. 
Sürücüde 14 adet sinyali girişi vardır. Sinyal girişleri ile 
ilgili bilgi Tablo 3 de verilmiştir. Sürücünün aktif 
olabilmesi için yaklaşık 2.3V gerilim sinyali 2 numaralı 
sinyal girişine uygulandıktan sonra 5 ve 7 numaralı 
sinyal girişlerini bir anahtar üzerinden atlatmak gerekir. 
Böylece sürücü motoru sürmek için hazır hale gelir. 

 
Pin Özellik Pin Özellik 

1 Analog Giriş 8  Analog Toprak 

2 5V Çıkış 9  Hız Sınırlama 
Ayarı 

3 İkaz Çıkışı 10  Durum 
Göstergesi 
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4 Hızlı/Yavaş Ayarı 11  Aux Çıkışı 

5 Sürücü Aktif 12  Geri Butonu 

6 Kısıtlama 1 13  Dijital Toprak 

7 +24V 14  Kısıtlama 2 

TABLO 3. Motor Sürücüsüne Ait Sinyal Girişleri 

 
Tasarımı yapılan lojistik araçta iki adet motor 

bulunduğundan dolayı iki motor sürücüsü kullanılmıştır 
ve her sürücü bir motoru kontrol etmektedir. Her 
motorun hızlarını kontrol etmek için iki adet 
potansiyometreye ihtiyaç vardır ancak, kullanıcı için iki 
potansiyometre ile aracı kontrol etmek oldukça zordur. 
Bu yüzden araçta kolay bir şekilde hızın ve yönün 
kontrol edilebilmesi için bir kontrolcüye ihtiyaç vardır. 
Kontrolcü olarak Delta SS2 serisi PLC ve sürücülere 
analog sinyali göndermek için DTC1000L modülü 
kullanılmıştır. Kullanılan motor sürücüleri ve kontrol 
ünitesi Şekil 4 de gösterilmiştir. 

 
 

 
Şekil 4. DC Motor Sürücüleri ve Kontrol Ünitesi 

 
 Kumanda panosunda acil durumda aracı durdurmak 

için acil durum butonu, sürücüyü aktif hale getirmek 
için açma kapama butonu, aracın hızını ve yönünü 
kontrol etmek için iki adet potansiyometre bulunur. 
Kumanda panosundan gelen hız ve yön bilgisine göre 
motorlara hareket sağlayacak kontrol PLC üzerinde 
geliştirilen bir algoritma ile gerçekleştirilmiştir. 

 
 
 

 
Şekil 5. Araç Kontrolü Blok Diyagramı 

 
 Şekil 6 da şematik olarak gösterilen aracın hız ve 

yön kontrolü için taşıt dinamiği denklemlerinden 
yararlanılmıştır. 

 

 
Şekil 6. Aracın Tekerleklerinin ve Dönme Merkezinin Şematik 

Gösterimi 
 
Burada V aracın dönme merkezinin hızını, V1 sol 

tekerleğin hızını, V2 sağ tekerleğin hızını, θ dönme 
açısını ve R tekerlekler arası mesafeyi ifade eder. 
Kumanda panosunda bulunan hız ve yön 
potansiyometrelerinden gelen bilgiye göre iki tekerleğe 
ait motorlara hareketi sağlaması için sürücülere 
gönderilmesi gereken kontrol sinyallerini belirleyen bir 
algoritma PLC programında geliştirilmiştir. Buna göre 
PLC, analog girişine hız bilgisini içeren 
potansiyometreden gönderilen gerilim değerine göre 
sürücülere eşit gerilim değeri göndererek aracın ileri ya 
da geri istikamette doğrusal bir yörüngede hareketini 
sağlar. Yön bilgisini içeren potansiyometreden 
gönderilen gerilim değerine göre de aracın sağa ve sola 
dönmesi için gerekli olan kontrol sinyallerini sürücüye 
gönderir. PLC programında geliştirilen algoritmada 
Denklem 7 de verilen formüllerden yararlanılmıştır. 
 

2
21 VV

V


             
R

VV 21   

2

2
1

RV
V


           

2

2
2

RV
V




             (7)
 

Yukarıda verilen formüllere göre kumanda 
panosundan hız bilgisi aracın hareket etmediğini 
gösterip, yön bilgisi sağa dönmesi için bilgiyi 
gönderiyorsa PLC sürücülerin 2 numaralı sinyal 
girişlerine motorları eşit miktarda ancak ters yönde 
döndürmesi için gerekli olan kontrol sinyalini gönderir. 
Böylece araç kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. 
Laboratuvar ortamında yapılan testlerde araç belli bir 
hızda ilerlerken yön bilgisini içeren potansiyometreden 
gelen voltaj değerine göre aracın dar alanlarda 
dönmesinin zorlaştığını, dönüş açısının aracı daha geniş 
bir açıda döndürdüğünü göstermiştir. Buna göre aracın 
hız değerine göre yön bilgisinden gelen voltaj değerine 
göre PLC tarafından aracın savrulmayacak şekilde 
dönmesi için kontrollü hız bilgisi sürücülere 
gönderilmektedir. Bu sayede araç hızlı bir şekilde 
gidiyor olsa bile ani bir manevra yapılacağı zaman PLC 
otomatik olarak hızı düşürerek konforlu bir dönüş 
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yapılmasını sağlamaktadır. Araca römork bağlandığı 
zaman aracın kendi ekseni etrafında dönüşü mümkün 
olmadığı için aracın dönüş açısının belirlenmesi gerekir. 
Kullanıcı ekran üzerinde araca römork bağlandığı 
bilgisini girdiyse eğer, PLC aracın dönmesi için 
belirlenen dönüş açısını kullanarak dönme yarıçapını 
hesaplar. Aracın arkasında römork olduğunda dönüş 
açısı ve dönme yarıçapı şematik olarak Şekil 7 de 
gösterilmiştir. Burada R, dönme yarıçapını, L, römorkun 
dönme merkezi ile araca bağlandığı nokta arasındaki 
mesafeyi, D, aracın dönme merkezi ile römorka 
bağlandığı nokta arasındaki mesafeyi ve α ise, araç ile 
römork arasında dönüş esnasında meydana gelen açıyı 
ifade eder. Bu α açısı fiziksel koşullardan dolayı 37o ile 
sınırlandırılmıştır. L=1000 mm alındığında ve L=D 
durumunda Şekil 7 de gösterilen geometriden, 
geometrik bağıntılar yardımıyla maksimum dönme 
yarıçapı 1494 mm olarak bulunur. 

 
Şekil 7. Römorkun Dönüş Açısının Gösterimi 

 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada çift motorlu bir engelli aracının alt 
şasesi endüstriyel alanda kullanabilecek bir çekici araca 
dönüştürülmesi amaçlanarak SolidWorks programında 
modellenmiştir. Modellenen lojistik aracın sera 
ortamında bir gün içerisinde tekrar şarj etme gereği 
duyulmadan ürünleri seralardan depoya taşıması için 
gerekli olan güç ihtiyacı ve buna bağlı olarak akü 
seçiminin yapılabilmesi için tasarım ölçütleri 
belirlenmiştir. Aracın akü seçiminde göz önünde 
bulundurulması gereken parametrelere göre aracın bir 
turda harcadığı güç hesaplanarak, kullanılacak akünün 
aracın tasarım ölçütlerine uygun olduğu gösterilmiştir. 
Aracın hareketinin her kullanıcı tarafından kolaylıkla 
sağlanabilmesi için basit bir kumanda panosu yapılmış 
ve araca hız ve yön bilgisini göndermesi için PLC de bir 
algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmada taşıt 
dinamiği denklemlerinden yararlanılmış, laboratuar 
ortamında yapılan deneylerle sera ortamına adapte 
edilmesi için PLC üzerinde kontrollü hız ayarının 
yapılması gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki 
çalışmalarda, araca lidar entegre edilerek aracın sera 
içerisinde insansız hareketini sağlaması 
hedeflenmektedir. 
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Özet—Yılansı robotlar, ardışık sinüzoidal yapıda S 
hareketleri yardımıyla ilerlemektedir. Tekerlekli ve 
bacaklı robotlara göre kendi boyutlarından daha fazla 
alana ihtiyaç duymaktadırlar. Sinüzoidal yapıda S 
hareketinde genlik arttıkça, birim zamanda alınan yol 
miktarı da artmaktadır. Bu çalışmada akıllı nesneler 
algoritması yardımıyla üretilen olabildiğince büyük, 
farklı boyutlardaki nesneler yardımıyla yol ve devamında 
hareket planlama yapılmıştır. Test aşamasında ise daha 
çok düz zeminlerde, yılanların kullandığı ve yılanın 
değme noktalarını kendisinin oluşturduğu sinüs-kaldırma 
hareket çeşidi kullanılmıştır. Yılansı robotun başlangıç 
noktasından, bitiş noktasına en kısa sürede gidebilmesi 
için en uygun yol belirlenmeye çalışılmıştır. 
 Anahtar kelimeler: Yılansı robotlar, akıllı nesneler, sinüs-kaldırma, 
hareket planlama. 

 
Abstract—Snake-like robots are advancing with the 

help of successive sinusoidal structure S movements. 
Wheeled and legged robots than they need more than 
their own size. In sinusoidal structure S movement the 
amplitude increases the amount of time taken in the path 
the unit is also increasing. In this study, produced with 
the help of intelligent objects algorithm as large as 
possible, act in the path planning is done with the help of 
objects of different sizes and than motion planning. 
Sinus-lifting movement type is mostly used by snakes on 
the flat ground and has the touch points of the snakes 
created by itself is used in the test phase. The snake-like 
robot from the starting point to the ending point is 
conducted to determine the most appropriate path to go 
as soon as possible. 

Keywords: Snake-like robots, the intelligent objects, sinus-lifting, 
motion planning. 

I. Giriş1 

Günümüzde mobil robotlar geniş bir uygulama alanını 
kapsayan birçok görevi yerine getirmektedirler. Mobil 
robotlar içerisinde yılansı tip robotlar ise kol ve ayakları 
olmayan basit vücut şekli yapısındayken tırmanma ve 
yüzme gibi büyük hareket kabiliyetlerine sahiptirler. 
Ayaklı ve tekerlekli robotların yapamadığı kendi 
boyundan daha yüksek engeller üzerinden geçmek, dar ve 

                                                            
* sahiny@erciyes.edu.tr 
† ebubekir.yasar@gop.edu.tr

 

 

düzgün olmayan menfezlerde, kumda, sürülmüş tarla 
toprağında ve ağaç dalları gibi düzgün olmayan karmaşık 
ortamlarda hareket gibi birçok avantajlara sahiptir.  
Yılanın fiziksel özellikleri taklit edilerek yapılan yılan 
benzeri robotlar gereğinden çok serbestlik dereceli robot 
kolları ailesindendir. Bu tür robotlar pek çok uygulama 
alanında kullanılmaktadır. Bunlar; bilinmeyen alanların 
tetkiki, nükleer reaktörün içerisinin kontrolü, felaket 
durumlarında kazazedelerin kurtarılması ve hassas 
ameliyatların gerçekleştirilmesi gibi insanın 
ulaşamayacağı ya da ulaşmasının güvenli olmadığı 
uygulamalardır. Yılanlar konusunda ilk biyomekanik 
çalışmalar Hirose ile gerçek yılanlar üzerinden başlamış 
ve Hirose 1971 yılında ilk yılansı robotu yapmıştır. 
Hirose’nin çalışmaları özellikle yılansı hareketler üzerine 
olmuştur. Yılanların sıklıkla kullandığı dört farklı hareket 
biçimi vardır [1]. Bunlar yanal dalgalanma (serpentin = 
kıvrımlı olarak ta isimlendirilir), doğrusal, yan sarma ve 
akordiyon hareketleridir. Bunların dışında sinüs 
kaldırma, tırmanma, uçma ve atlama gibi diğer hareket 
biçimleri de vardır. Yılanlar farklı zamanlarda ve 
ortamlarda farklı hareket biçimlerini kullanmaktadırlar. 
Hatta yılanların bir parçası bir hareket biçimini 
uygularken diğer parçası farklı bir hareket biçimini 
uygulamaktadır. 

Yılansı robotlarında içerisinde bulunduğu tüm mobil 
robotlar, görevlerini etkin şekilde yerine getirmek için 
birçok yol planlama tekniğini kullanırlar [2]. Yol 
planlama çalışması robotun engellere çarpmadan hareket 
edebileceği ve başlangıç pozisyonundan bitiş noktasına 
doğru en kısa bir biçimde seyahatini sağlayacak bir yolu 
arama gayretidir. Robot hareket planlaması ise dinamik 
yapıyı ve sınırlandırmaları göz ardı ederek yalnızca robot 
nakline ve gerekli dönüşlere odaklanır[3].  

1970’li yıllarda hareket planlama robotik çalışmalara 
dâhil olmaya başlamıştır. İlk olarak 1969 da Nilsson 
hareket planlama kabiliyeti olan mobil robot tanımını 
yapmış ve görünürlük çizge (visibility graph) 
yönteminden bahsetmiştir. 1977 yılında Udupa, engelden 
sakınma algoritmaları için robotun nokta boyuta küçülme 
fikrini ortaya atmıştır. Lozano Perez ve Wesley bu 
fikirden yararlanarak çokyüzlü/çokgen engellere 
değmeden çokyüzlü/çokgen robotların yol planlaması 
için daha genel ve sistematik bir fikir önermişlerdir [4]. 
Bu çalışma yapılandırma alanı(CSpace) kavramına yol 
açmıştır[5]. Yapılandırma kavramı robotun serbestlik 
derecelerini tanımlayan parametre uzayında tek bir nokta 
olarak temsil edilmesini ifade eder [5]. Engeller 
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yapılandırma alanında yasaklı bölgeleri temsil ederken bu 
alanın tersi serbest uzayı (Cfree) temsil Eder [5]. Robotun 
olası hareket alanı bu alandır. 1983 yılında Andrews ve 
Hogan ve 1985 yılında Khatib [6], robotun çalıştığı 
ortamın hayali potansiyel alan(potential field) içerisinde 
olduğundan hareketle potansiyel alan metodunu 
geliştirmişlerdir. Robotun içerisinde bulunduğu 
potansiyel alanda hedef nokta çekici, engeller ise itici bir 
potansiyel alan oluşturmaktadır. B. Chazelle 1987 yılında 
geliştirdiği teknikle engelli ortamı belirli boyutlarda 
hücrelere(approximate decomposition cells) bölerek 
engellere değmeyen hücreler üzerinden hedefe giden yolu 
aramıştır. 1991 yılında F. Aurenhammer’in Voronoi 
diyagram tekniği düzlemi en yakın komşu kuralına göre 
ayırır [7]. 1994 yılında ise Kavraki ve arkadaşları [8], 
olasılık temelli yol (PRM) bulma çalışmasında 
yapılandırma alanından alınan rasgele bir nokta eğer 
serbest uzaya(Cfree) ait ise onu bir köşe noktası olarak 
kabul edip yakın köşeleri yerel planlayıcı yardımıyla bir 
hatla birleştirme yoluna gitmişlerdir. 1998 yılında 
LaValle ve Kuffner [9] rasgele ağaç yapıda hızlı arama 
(RRT) çalışmalarında geliştirdikleri algoritmada, 
yapılandırma alanından alınan ilk örneği kademeli 
genişleterek komşu en yakın noktaları bulmak suretiyle 
uç uca bağlayarak ağaç yapı oluşturulur. Yıldırım Ş. ve 
Yaşar E. 2014 yılında geliştirdikleri akıllı nesneler 
algoritması diğer çalışmalardan farklı olarak nesne 
tabanlı programlama tekniğinden faydalanılarak 
oluşturulmuştur. Başlangıç ve bitiş noktasını birleştiren 
doğru üzerine belirli sayıda ve boyutta nesne 
yerleştirerek bunları doğruya dik şekilde engellerin 
üzerinden kaydırarak her engelin bittiği yerde yeni bir 
nesne oluşturup tüm nesnelerden birbirini görenler 
arasında herhangi bir arama yöntemi ile en kısa mesafe 
bulunmuştur. Bu metodun diğerlerinden farkı nesnelerin 
birbirini görmesi sadece tek bir çizgi şeklinde aradan 
değil her iki nesnede boydan birbirini görebilmesi 
gerekmektedir. Bu şekilde iki nesne arasında nesne 
yüksekliği kadar bir boşluk belirlenmiş olur. 

Ayaklı ve tekerlekli robotlar başlangıç noktasını bitişe 
birleştiren engelden uzak en kısa mesafeyi en kısa sürede 
alabilirken, yılansı robotlar için aynı durum söz konusu 
değildir. Çünkü yılansı robotlar hızlı hareket için geniş 
alanlara ihtiyaç duyarlar [10]. Şekil 1’de bu durum 
gösterilmiştir. Literatürde geçen tüm yöntemler mesafe 
olarak en kısa yolu bulabilirken yılansı robotlar için 
bulunan bu yol en kısa sürede alınabileceği anlamına 
gelmez. Yılansı robotların bu mesafeyi en kısa sürede 
alabilmeleri için olabildiğince büyük genliğe sahip 
engelden uzak bir yolun belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Şekil. 1. Yılası robotlar için akıllı nesneler algoritması yardımıyla en 

hızlı yolun bulunması 

 
Bu çalışmada akıllı nesneler algoritması ile yılansı 

robotlar için hedef noktaya engellerden uzak en hızlı 
varılabilecek bir yol belirlenmiştir. Uygulamada akıllı 
nesneler algoritması içerisinde önceden belirlenen 
olabildiğince çoklu boyuta sahip olabilen nesneler 
kullanılmıştır. Bu şekilde olası büyük alanlar bulunarak 
daha yüksek genlikli harekete ortam sağlanmıştır. 

II Genlik – Hız ilişkisi 

Yılansı robotlar hareket edebilmesi için genişliğinden 
büyük alanlara ihtiyaç duyarlar. Tekerlekli veya ayaklı 
robotlarda böyle bir durum söz konusu değildir. S 
hareketi ile yapılan ilerleme robotun boyutlarını 
aşmaktadır. Denklem-1, i. eklemin sinüzoidal yapıda S 
biçimini alması için gerekli açı değerini vermektedir.  
 

(1) 
 

Denklem 1 e göre yılansı robotlara ait sinüzoidal S 
hareketinin genliği robotun eklem sayısına(M) 
(denklemde L parametresi yılanın toplam uzunluğu 
olarak verilmiştir), sinüzoidal yapıda S dalga sayısına(Kn) 
ve başlangıç dalgalanma açısına(α) bağlıdır. M, Kn ve α 
parametrelerinin harekete olan etkileri yapılan 
simülasyon üzerinde aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

 
M Kn α Adım(cm) 
16 2 75 17 
14 2 75 15 
12 2 70 14 
10 2 65 10.5 
6 2 60 3 

TABLO 1. Sinüzoidal S hareketi bileşenlerinin adım parametresine 
etkisi 

 
Kn değeri 2 seçilmiştir. Çünkü yılansı robotlarda 

sinüzoidal yapıda S hareket biçiminin kararlı olabilmesi 
için Kn değerinin en az 2 olması gerekmektedir[10]. Kn 
değeri arttıkça genlik büyüklüğü düşmekte olup hıza 
negatif etki etmektedir. 
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M = 10, Kn=2, α=70 

 
M = 16, Kn=2, α=70 

Şekil. 2. Sinüzoidal S hareketi bileşenlerinin S şekline olan etkisi 
 
Genliğin harekete olan etkisi ise Şekil 3’de 

görülmektedir. Genlik değerlerinin ∆A1>∆A2 olduğu ve 
buna bağlı olarak ilerleme mesafesinin ∆X1>∆X2 olduğu 
şekilden de görülmektedir. 

 

 
Şekil. 3. Genlik hız ilişkisi 

III Akıllı Nesneler Algoritması 

Bu çalışmada engelden uzak bir yol belirleme işlemi, 
nesne tabanlı programlama tekniğine dayalı bir çözüm 
yoludur. Literatürdeki tekniklerle akıllı nesneler 
algoritmasının, uygulama potansiyellerine bakıldığında 
akıllı nesneler algoritmasının bir çok üstün tarafı 
görünmekle beraber henüz karşılaştırmalı bir çalışma 
yapılmamıştır. Bu algoritmanın girdisi başlangıç, bitiş 
noktaları ve engellerin olduğu bitmap tabanlı resimdir. 
Algoritmanın çıktısı ise tüm robotlar için engelden uzak 
en kısa yol, yılansı robotlar için en hızlı yol ve tüm 
robotlar için en güvenilir yoldur[11]. Tüm robotlar için 
en hızlı yol ise robotun hareket biçimine göre 
algoritmaya uyarlanarak yapılabilir. Çünkü nesneler 
altındaki hareket alanının yapısını, engele olan uzaklığı 
ve istenen ölçüde geniş alanları bulabilmektedir. Nesne 
tabanlı programlama teknikleri ile oluşturulan nesneler 
bir takım özelliğe ve olaya sahiptir[11]. Nesneler 
başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru bir çizgi 
üzerinde istenen miktarda Denklem 2’ye göre sıralanırlar. 
Nesneler altında engel olup olmadığını algılayarak 
Denklem 2’nin gösterdiği doğruya dik doğrultuda hareket 
ettirilir. Denklem 2’nin eğimi Denklem 3’te verilmiştir. 
Denklem 2’deki doğruya dik doğruyu bulmak için 
Denklem 4 yardımıyla hesaplanan yeni eğim Denklem 
5’te yerine konularak nesnelerin engeller üzerinden 
kayma doğrultusu hesaplanır[11]. 
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m x mn = -1                                    (4) 

 

).( 11 xxmyy n                        (5) 

 
Formüllerde (x1, y1) başlangıç koordinatları, (x2,y2) 

hedef koordinatları ve m ise doğrunun eğimidir. Tüm 
engellerin üzerinden nesneler atladıktan sonra mevcut 
nesnelerden birbirini görenler, arama algoritmasına girdi 
olarak uygulanarak en kısa mesafe bulunur. Bulunan bu 
mesafe nesne genişliğinde yılansı robot için sinüzoidal 
yapıda S hareketi oluşturulacak alandır. Bu alan Şekil 
4’te düz kalın çizgi şeklinde gösterilmiştir. 

 

 
Şekil. 4. Akıllı nesneler algoritması ile engelden uzak yol belirleme 

 

Nesneler engellerin üzerinden kaydıktan sonra kayma 
doğrultusunda engele yakın fakat değmeksizin 
yerleşmektedir. Nesnenin engele yakınlığının maksimum 
değeri algoritmaya girdi olarak belirtilebilmektedir. 
Yuvarlak nesneler kullanıldığından bir nesne, altındaki 
engeli Denklem 6 yardımıyla algılamaktadır. 

 
(x - a)2 + (y - b)2 = r2            (6) 

 
Denklemde a ve b parametreleri çemberin merkez 

koordinatları, x ve y parametreleri ise çemberin 
merkezden r(yarıçap) uzaklıktaki çember sınırlarında bir 
noktayı ifade eder. Yarıçap değeri (0<r<nesne yarıçapı) 
aralığında tüm hayali iç içe çember koordinatlarında 
engele ait koordinat olup olmadığı araştırılarak eğer 
engele ait noktaya rastlanırsa nesnenin engelin üzerinde 
olduğuna karar verilir. 

Nesnelerin en kısa yolu bulmada birbirinin devamı 
olması için gerek şart birbirini görmesidir. Her iki 
nesnenin birbirini görecek doğrultuda hayali çaplarından 
birbirlerine karşı olası minimum aralıkta hayali çizgi 
doğruları Denklem 2 yardımıyla bulunur. Bu doğruya ait 
noktaların engele ait olup olmadığı belirlenerek iki 
nesnenin boydan boya birbirini görüp görmediği 
belirlenebilir. 
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Şekil. 5. Nesnelerin birbirini görmesi durumu için gerekli hayali 

doğrular 

IV Yılansı Robotlar İçin Hareket Planlama 

Başlangıç noktasını bitiş noktasına birleştiren en kısa 
mesafeyi Yıldırım Ş. ve Yaşar E. geliştirdikleri akıllı 
nesneler algoritması ile bulmuşlardır. Bu yol sabit 
genişliğe sahip herhangi bir robot için en kısa mesafedir. 
Bu algoritmada sabit tek bir büyüklükte nesneler 
kullandığından belirlenen yol yılansı robot için en hızlı 
yol değildir. Çünkü sabit bir büyüklükte ve büyüklüğü en 
küçük yılanın boyutu kadar seçilebilen bir yol 
belirlemede yılansı robot için hareket alanı dar 
kalabilmektedir. Yılanlar dar alanlarda daha yavaş 
hareket etmektedirler. Yapılan çalışmada önceden 
belirlenen çeşitli büyüklere sahip nesneleri engelli ortam 
üzerine yerleştirilerek, olabildiğince daha geniş alanlar 
bulunmaya çalışılmıştır. Daha geniş alanlar yılansı 
robotun sinüzoidal yapıda S hareketleri için daha hızlı 
hareket alanları olarak kullanılacaktır. 
 
A. Hareket planlama adımları 

Akıllı nesneler algoritmasına ek olarak algoritmada 
yapılan düzenlemeler aşağıda verilmiştir. 

1- Nesnelerimizin şeklini yuvarlak olarak belirledik. 
Yuvarlak nesneler keskin kenarlara sahip olmadığından 
sinüzoidal yapıda S hareketi için çok daha doğru sonuçlar 
vermektedir. 

2- Engellerin bulunduğu ortama göre farklı büyüklükte 
önceden istenilen kadar farklı çapta nesneler tanımlanır. 
Bunlar küçük çap birden başlayarak sıra ile 
numaralandırılır. Birbirine yakın ölçülerde gereksiz 
fazladan nesne boyutu tanımlamak algoritmanın hızını 
negatif yönde etkilediğinden bu konuda dikkatli 
davranılmıştır. Uygulamamızda 3 farklı boyutta(çap) 
nesne belirledik. Bu nesneler Şekil 6’da gösterilmiştir. 
Bu nesnelerin büyüklüğü yılansı robotun hareketi 
esnasında üreteceği S sinüzoidal hareket biçiminin 
genliğini belirlemektedir. 

 

 
Şekil. 6. Hareket planlamada kullanılan çeşitli boyutlardaki akıllı 

nesneler 
  

3- Belirlenen nesneler engeller arasına yerleştirilmiştir. 
Bulunan boşluklara olabildiğince büyük nesneler 

yerleştirilmiştir. Şekil 7’de akış diyagramı ile ifade edilen 
algoritmaya göre o alana sığabilecek maksimum 
büyüklükteki nesneler engelli ortama engellere değmeden 
Şekil 8’de görüldüğü üzere yerleştirilmiştir. Yerleştirme 
sırasında en küçük nesneden başlanılmış olup eğer en 
küçük nesne engelden sonra yerleşebiliyorsa bu alana 
diğer nesnelerin sığıp sığmadığı kontrol edilmektedir. 
Eğer herhangi bir nesne sığmıyorsa ilk sığan nesne oraya 
yerleştirilir.  

 

 
Şekil. 7. Çok boyutlu akıllı nesnelerin yerleştirilmesine ait 

algoritmanın akış diyagramı ile gösterimi. 

Başla 

a = a + 1 

a.Nesne engele 
değiyor mu? 

a = En küçük nesnenin indeksi

a = a - 1

a. Nesne engele 
değiyor mu? 

a. Nesneyi yerleştir 

E

H 

H 

E 

a. Nesneyi yerleştir

Bitir 

a. Nesneyi 
kaldır 

a. Nesneyi kaldır 

a. Nesneyi yerleştir 

a. Nesneyi kaldır

Max nesne çeşidi 
sayısına ulaşıldı 

mı? 

E

H
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Şekil. 8. Çoklu boyutlu akıllı nesneler algoritması uygulamasında 

nesnelerin engeller arasına yerleşimi. 

 
4- Yerleştirilen nesneler arasında boydan boya 

birbirini görenler belirlenirler. Birbirini görenler 
arasındaki mesafe bulunur. Mesafeden sonra iki nesnenin 
boyutu küçük olanın genliğinde hareket edeceği için 
küçük genlikte yılansı robotun hızı bulunur. Mesafe de 
bilindiği için o mesafeyi alma süresi hesaplanır. Arama 
algoritmasına süreler girilerek minimum süre bulunur. 
Yapılan uygulamada Dijkstra en kısa yol arama 
algoritması kullanılarak yılansı robot için en kısa süre ile 
alınacak yol bulunmuştur. En kısa yol için Dijkstra 
algoritmasına iki nesne arasındaki mesafeler girilir. En 
güvenli yol için ise yine Dijkstra algoritmasına iki nesne 
arasındaki yola uygun güven risk katsayısı belirlenerek 
girilir. Sonuçta Dijkstra algoritması kendisine girdi 
olarak uygulanan düğüm değerlerine bakarak 
başlangıçtan bitişe doğru en küçük değerlere sahip yolu 
bulmaktadır.  

 
Şekil. 9. Nesne büyüklüğü ve genlik ilişkisi 

 
5- Dijkstra en kısa yol bulma algoritmasının belirlediği 

yol kırmızı çizgi ile birleştirilerek Şekil 10’da 
gösterilmiştir. Bu yolu yılansı robot olası diğer yollardan 
daha kısa sürede katedecektir. Başlangıç ve bitiş 
noktasındaki nesnelerin aynı boyutta daha küçük yapıda 
olmaları o iki nesnenin hesaplamalarda dahil 
edilmediğinden kaynaklanmaktadır. Algoritma istenen 
nesneleri hesaba katılmamasına imkan vermektedir. 

 

 
Şekil. 10. Yılansı robot için bulunan en hızlı yol 

 
6- Belirlenen yolda yılansı robota ait S hareketinin 

genliği değişken olup ilk başta orta nesne boyutunda 
sonrasında büyük nesne boyutu ve bitişte tekrar orta 
nesne boyutunda bir hareket ortaya çıkmıştır. Akıllı 
nesneler algoritmasının aynı engelli ortam için tekli ve 
çoklu büyüklüğe ait çözümlemede ortaya çıkan S 
hareketi genliği aşağıda Şekil 11’da karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. 

 
Şekil. 11. En hızlı ve en kısa yol için S hareketi genliğinin 

karşılaştırmalı olarak gösterimi 

V Sinus-Kaldırma Hareket Biçimi 

Özellikle düzgün yatay ortamlarda yılanların 
kullandığı hareket biçimidir. Yılanlar serpentine hareket 
biçiminin değişik bir formunu kullanarak bu hareketi 
gerçekleştirirler. Sinus-Kaldırma hareket biçiminde yılan 
kendisine düşeyde destek noktaları oluşturarak serpentine 
hareket biçiminden daha hızlı hareket eder. Denklem 
7’de görüldüğü gibi aşağı-yukarı ve sağ-sol hareket arası 
faz farkı -90 derece ve dalga uzunluğu ise aşağı-yukarı 
hareket /sağ-sol hareket = 1/2 dir.   

 

(7) 
 

Kn, S hareket biçimi sayısı, L uzunluk, n eklem sayısı, 
α0, başlangıç açısı ve s, vücut eğrisi boyunca ki uzunluğu 
ifade etmektedir. 

VI Simulasyon 

Simulasyon, ODE(Open Dynamic Environment) ile 
gerçekleştirilmiştir. ODE, OpenGL tabanlı bir katı cisim 
dinamiği yazılım kütüphanesidir. ODE yazılımı karmaşık 
eklemli yapıların hızlı simülasyonlarına imkan verir[12]. 
Yılansı robota ait fiziksel parametreler Tablo 2’ de 
gösterilmiştir.  

 
Bileşen Ölçü 
Eklem sayısı 24 
Çap 0.1m 
Birim ağırlığı 0.07kg 
Toplam uzunluk 2.4m 
Kn 2 

TABLO 2. Simülasyonda tasarlanan robota ait parametreler. 

 
Aşağıdaki Şekil 12’de görüldüğü üzere engelli 

ortamda belirlenen tekli ve çoklu boyutlu akıllı nesneler 
algoritması ile oluşturulan yollarda yılansı robotun farklı 
ve sabit genlikteki hareketi üzerine çalışılmıştır. Yüksek 
genliğe ve dolayısı ile hıza imkan veren yol planlaması 
Şekil 12’de solda A harfi ile etiketlenerek gösterilmiştir. 
Algoritmada nesne boyutları sırayla 115, 85, 70 ve 40cm 
olarak seçilmiştir. A yolunda kullanılan nesne boyutları 
sırayla 115cm, 85cm, 70cm olurken B yolunda kullanılan 
115cm, 70cm ve 40cm olarak belirlenmiştir. Küçük 
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kesikli çizgiler dar genliğe sahip bir S hareketine imkan 
sağladığından daha küçük hıza sahip bir harekete neden 
olmaktadır.  

 

 
Şekil. 12. Simülasyon çalışması ve belirlenen yollar. 

 
Simülasyonda robotun hız, mesafe, zaman 

parametreleri her iki yol için aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. Bu parametrelerden hız ve süre, servo 
motorların tahrik aralığına göre değişim arz 
etmektedirler. Simülasyonda her iki yol için servo motor 
tahrik zaman aralığı eşit şekilde uygulanmıştır. 

 
Büyüklükler A Yolu B Yolu 
Mesafe 7.5 m 6.1 m 
Ort. robot hızı(m/s) 0.260 0.158 
Mesafeyi alma süresi(s) 31.5 39.12 
Ort. Genlik(m) 0.88 0.55 

TABLO 3. Simülasyonda ortaya çıkan hız ve zaman ilişkisi. 

 
Yukarıda A ve B yolunu almadaki ortalama hız ile 

geçen toplam süre arasındaki oran farkı dönüşlerdeki 
zaman kaybıdır. 

VII. Sonuçlar 

Literatürdeki diğer yöntemler en kısa mesafeyi sabit 
boyutlardaki robotlar için bulmaktadır. Yılansı robotların 
ise daha hızlı hareket edebilmeleri için kendi 
genişliğinden ve boyundan(hareket tipine göre 
değişmektedir) daha büyük boş alanlara ihtiyacı vardır. 
Bu çalışmada engellerin olduğu bir ortamda başlangıç ve 
bitiş arasındaki engelden uzak en hızlı alınabilecek yolun 
belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için geliştirilen akıllı 
nesneler algoritması ile olası büyük alanlar çıkartılarak 
yılansı robot için izlenebilecek bir yol bulunmuştur. 
Simülasyon sonuçlarındanda görüleceği üzere yılan daha 
uzun mesafeyi daha kısa sürede aldığı gözlenmiştir. 
Algoritmanın literatürdeki diğer yöntemlerle 
karşılaştırılması ileriki çalışmalarda yapılarak 
algoritmanın özgün tarafı pekiştirilecektir. 
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Özet— Kas kuvvetlerinin belirlenmesi kemiklere ve 

mafsallara etkiyen yükleri analiz etmenin yanı sıra sinir 
sisteminin anlaşılması açısından da önemli bir bakış 
açısı kazandırır. Kas kuvvetlerini insan vücuduna hasar 
vermeden, doğrudan ölçmek mümkün olmadığı için bu 
kuvvetleri elde etmede biyomekanik modellere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Dirsek günlük hayatta en sık kullanılan 
eklemlerin başında geldiği için bununla ilgili kas 
kuvvetlerini ve reaksiyon kuvvetlerini bulmak da 
biyomekanik çalışmalar için önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada 90o lik bükülme (flexion) hareketi anında 
belirli bir yükü taşımak için gerekli kas kuvvetleri ve 
reaksiyon kuvvetleri elde edilmiştir. Bunun için bükme 
(flexor) kas grubunda olan biceps long, biceps short, 
brachialis ve brachioradialis kasları dikkate alınmıştır. 
Dirsek mafsalı tek serbestlik dereceli olarak 
modellenmiştir. Bu nedenle model tek serbestlik 
derecesine sahiptir ve dört adet tahrik elemanı mevcut 
olduğundan problem belirsizdir. Bu problemi çözmek için 
optimizasyon metodu kullanılmıştır. Optimizasyon kriteri 
olarak min/max kriteri dikkate alınmış ve sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: bükülme, dirsek, kas kuvvetleri, optimizasyon 

 
Abstract—Determining of muscle forces bring great 

insight to understand central nervous system as well as 
analyzing loads acting on bones and joints. Because of 
measurement of muscle forces is impossible without 
invasive techniques, it is needed to biomechanical models 
to predict muscle forces. Elbow joint is frequently used in 
daily living, so predicting the muscle forces and reaction 
forces that are related to elbow joints is very important 
issue. In this study muscle forces and joint reaction 
forces have been predicted to carry load for flexion 
movement on the instant of 90o. Four flexor muscles 
named biceps long, biceps short, brachialis and 
brachioradialis have been considered to carry load. 
Elbow joint has been modelled as one degree of freedom. 
Because of the model has one degree of freedom and 
include four muscles as actuator, the problem is 
indeterminate. To solve this problem, optimization 
method has been used and, results have been obtained. 

Keywords: elbow joint, flexion, muscle forces, optimization. 
Metiuralları1 

                                                            
* mehmetparlak@erciyes.edu.tr 
† iuzmay@erciyes.edu.tr 

I. Giriş 

Biyomekanik, insan dokularının özellikleriyle ve 
mekanik gerilmelere dokuların yanıtı ne olacaktır 
sorusuyla ilgilenen alandır. İş makinesinde çalışan 
kişilerin olası zararlardan korunması için kask, eldiven, 
maske vb. kişisel koruyucu ekipman üretimi, 
biyomekanik desteği alınarak sağlanır. En iyi 
tanımlamalarından biri 1974’te Herbert Hetze tarafından 
dile getirilmiştir: "Biyomekanik, biyolojik sistemlerin 
biçim ve işlevlerinin mühendislik yöntemleri kullanılarak 
incelenmesidir." Biyomekanik sözcüğü 1970'lerin 
başlarında, mühendislik mekaniğinin biyolojik ve tıbbi 
alanlarda kullanılmasını tanımlamasıyla türemiştir. 

Biyomekanik, mühendislikle bağlantılıdır, çünkü 
biyolojik sistemleri analiz etmek için genellikle 
mühendislik bilimlerinden yararlanılır. Newton 
Mekaniği'nin ve malzeme biliminin genel uygulamaları, 
biyolojik sistemlerin mekaniğini oluşturur [1]. 

Sakatlıkların sebeplerinin bilinmesi, muhtemel 
sakatlıkların ya da yaralanmaların engellenmesi, 
rehabilitasyon için en iyi metotların geliştirilmesi, engelli 
veya herhangi bir rahatsızlığa sahip insanlar için ürün 
tasarlama ve geliştirme vb. görevler için bir biyolojik 
yapıda bulunan kas, kemik, bağ, doku gibi altyapıların 
etkilerinin incelenmesi de biyomekaniğin uğraş 
alanlarındandır. 

Kas iskelet sistemlerinin mekanik olarak 
simülasyonlarının gerçekleştirilebilmesi, birçok pratik 
mühendislik çalışmalarının ve tıbbi uygulamaların yanı 
sıra temel araştırmalarda da büyük bir önem arz 
etmektedir. Çok cisimli bir mekanik sistem olarak ele 
alınan modelde elemanlar, mafsallarla birbirlerine 
bağlıdır ve kas olarak ortaya çıkan tahrik elemanlarıyla 
tahrik edilmekte ve dinamik denge denklemleri 
vasıtasıyla hareketlerini gerçekleştirmektedirler. Tahrik 
elemanı olarak ele alınan kasların hareket anında ürettiği 
kuvveti insan bedenine zarar vermeden elde etmek için 
bu modellerin simülasyonunu gerçekleştirmek gereklidir. 
Bu çalışmada da önkolun bükülme hareketini 
gerçekleştiren dört adet kasa ait kuvvetler, önkolun 90o 
olduğu anda çeşitli ağırlıklar için optimizasyon yöntemi 
kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar ileri dinamik 
optimizasyon ya da ters dinamik optimizasyon yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. İleri dinamik 
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optimizasyon biyomekanik simülasyonlar için önceleri 
daha popüler durumda olsa da [2, 3], son zamanlarda ters 
dinamik optimizasyon, hesaplama hızı, kararlılık gibi 
özellikleri sayesinde büyük oranda kullanım alanı elde 
etmiştir. Çalışmada da bu optimizasyon metodu 
kullanılmıştır. Ters dinamik optimizasyona (statik 
optimizasyon) ait akış diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Statik optimizasyon akış diyagramı 

 
Statik optimizasyonda uzuv hareketleri giriş olarak 

tanımlanır ve optimal kas kuvvetleri çıkış olarak elde 
edilir. 

Kaslar tarafından üretilen kuvvetleri teorik olarak 
hesaplayabilmek için öncelikle kas iskelet sisteminin 
anatomik özelliklere bağlı olarak fiziksel modelinin 
oluşturulması ve bu fiziksel modele uygun olarak 
matematiksel modelin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 
Sonraki bölümlerde bunlara değinilecektir. 

 
II. Biyomekanik Modelin Oluşturulması 

Bir önceki bölümde hesaplamaları gerçekleştirebilmek 
için sisteme ait fiziksel ve matematiksel modellerin 
oluşturulması gerektiğinden bahsedilmişti. Fiziksel 
modeli oluşturabilmek için öncelikle biyolojik sistemin 
yapılarını ortaya koymak gereklidir. Buna göre; 

Dirsek, üst kolda humerus adı verilen kol kemiği ile 
ön kolda radius ve ulna isimli kemikler arasında menteşe 
biçimli bir eklemdir. Kemiklerin dizilimi ve ilişkileri 
menteşe hareketine ek olarak az miktarda dönme 
hareketine de izin verir. Bu dönme hareketi dirsek 
fonksiyonu için önemli bir hareket olmasına rağmen 
bükülme hareketi için ihmal edilebilecek seviyede 
olduğundan dirsek eklemi çalışmada döner mafsal olarak 
tanımlanmıştır. Çalışmada, ön kol ve üst kol arasındaki 
açıyı azaltarak bükme (flexion) hareketini (Şekil 2-a) 
gerçekleştiren biceps long, biceps short, brachialis ve 
brachioradialis kasları 90o lik bükülme anı için 
modellenmişlerdir. İlgili kaslar ve modellenen kemikler 
Şekil 2’de gösterilmiştir.  
 

   
Şekil 2. Dirsek mekanizması ve bükme hareketi için aktif olan kas 

grupları 

Kas kuvvetlerinin doğrultusunun modellenmesi için 
ise iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar düz çizgi 
(straight-line) metodu ve merkez çizgisi (centroid-line) 
metotlarıdır. Çalışmada da kullanılan düz çizgi 
metodunda, kas kuvvetinin doğrultusu, tendonlar bağlantı 
noktalarını bağlayacak şekilde (kas ve tendon beraber) 
düz bir çizgiyle gösterilebilir [4]. Bu metot uygulanma 
açısından basit olmasına rağmen, kas bir kemiği 
sarmalıyor veya başka bir kasla birbirine dolaşık 
vaziyetteyse anlamlı sonuçlar üretmeyebilmektedir. 
Diğer metot olan merkez çizgisi metodunda (centroid-
line method) ise kas kuvvetinin doğrultusu, kasın kesit 
alanına ait merkezin konumu boyunca geçen bir çizgi ile 
temsil edilmektedir [4]. Bu yolla kuvvetin tesir 
doğrultusu daha kesin belirlenmesine rağmen, bu metodu 
uygulamak, uzvun tek bir pozisyonu için bile bu 
merkezin konumunu elde etmek zor olduğundan ve 
uzvun bir pozisyondan diğerine geçerken bu tesir 
doğrultusunun nasıl değişeceğini bilmek pratik olarak 
imkânsız olduğundan zor olabilmektedir.  

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında oluşturulan 
fiziksel model Şekil 3’te görülmektedir. Modelde önkol 
düşeyle 90o lik açı yapmaktadır. Önkol ağırlığı 20 N 
olarak alınmış, kaslar rakamlarla sembolize edilmiştir. 
l1=34,57 cm, l2=16,085 cm uzunluğundadır. Kaslara ait 
başlangıç (origin) ve sonlanış (insertion) noktalarına ait 
koordinatlar, moment kolu mesafeleri ve kas dayanım 
kuvvetleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

(a) (b) 
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Şekil 3. Dirsek mekanizmasına ait fiziksel model 

 
 

 Brachiora 
dialis (1) 

Brachialis 
(2) 

Biceps 
Short (3) 

Biceps 
Long (4) 

Başlangıç 
Noktası (cm) 

E(0,15) D(0,10) F(0,30) - 

Bitiş Noktası 
(cm) 

A(20,0) B(10,0) C(5,0) C(5,0) 

Moment Kolu 
Mesafesi (cm) 

r1= 12,171 r2= 7,114 r3= 5,171 r4= 5,2 

Kas Dayanım 
Kuvveti (Ni) 

(N) 
N1=1000 N2=1450 N3=1350 N4=1200 

TABLO 1. Kaslara ait başlangıç ve sonlanış noktaları, dayanım 
kuvvetleri ve moment kolları [5] 

 

Matematiksel modele geçilecek olursa; Newton 
Mekaniği ve genel uygulamalarının, biyolojik sistemlerin 
mekaniğini oluşturduğundan önceki paragraflarda 
bahsedilmişti. Buna göre; bu düzlemsel dirsek 
mekanizması için elde edilen denge denklemleri 1 
numaralı denklemlerde verilmiştir. 

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4 1 2

.cos .cos .cos .cos 0

.sin .sin .sin .sin 0

. . . . . . 20. 0

K K K K
x x

K K K K
y y

K K K K
o

F O f f f f

F O f f f f

M f r f r f r f r m g l l

   

   

     

     

      



  

 (1) 

1 nolu denklemlerde 1 2 3, ,K K Kf f f  ve 4
Kf  sırasıyla 1, 2, 

3 ve 4 numaralı kaslar tarafından üretilen kuvvetleri ifade 
etmekte olup, Ox ve Oy ise reaksiyon kuvvetinin  

düzlemsel bileşenleridir. Dolayısıyla kas kuvvetleri ve 
reaksiyon kuvvetleriyle beraber bilinmeyen sayısı 6 olup, 
3 adet denklem mevcuttur. Bu yüzden sistem belirsiz 
olup, çözüm için optimizasyon yöntemi kullanılacaktır. 
 
III. Belirsiz Problemin Çözümü  

Bu çalışmada belirli kaslara ait kuvvetlerin 
belirsizliğini çözümleyecek, temel düzeyde bir ters 
dinamik problemi ortaya konmuştur. Bir kas iskelet 
sisteminin ters dinamik simülasyonunu gerçekleştirmek 
için dış kuvvetlerin ve sınır şartlarının biliniyor olması 
gerekmektedir ve denge denklemlerinin sistemin iç 
kuvvetlerini yani mafsal yükleri ve kas kuvvetlerini 
sağlıyor olması gerekmektedir. 

Bir pozisyonun ya da hareketin gerçekleştirilmesi 
esnasında birçok kas grubu aktif olarak rol alabildiği için  
modellerde artıklık (ingilizce kaynaklarda redundancy) 
denilen ve karmaşık problemlerde basit matematiksel 
yöntemlerle çözülemeyen bir durum karşımıza 
çıkmaktadır. Artıklık, kas iskelet sistemi problemlerinde 
bilinmeyen sayısının yani kas aktivasyonu sayısının 
sistemin serbestlik derecesinden fazla olması durumu 
şeklinde özetlenebilir. Bu nedenle aynı harekete ulaşmak 
için hangi kasların aktif olacağı ile ilgili sonsuz sayıda 
çözüm olasılığı karşımıza çıkmaktadır. Bu problemi 
çözmek için bazı kabuller ve ihmaller yaparak 
bilinmeyen sayısını azaltma yani hareket esnasında 
harekete katkıda bulunma oranı ihmal edilebilecek 
seviyede düşük olan kasları seçerek, onları elemine etme 
yöntemi, kasların fizyolojik özelliğine dayalı olarak yeni 
denklemlerin eklenmesi veya bu çalışmada ve 
günümüzde birçok çalışmada kullanılan optimizasyon 
yöntemi kullanılabilmektedir. 

Biyomekanik problemlerdeki bu belirsizlik insanlarda 
merkezi sinir sistemi tarafından çözülebilmektedir. Her 
bir pozisyon, hareket ve dış yükleme durumlarında 
merkezi sinir sistemi, istenen hareketi gerçekleştiren kas 
etkilerini seçer. İnsanlar kayda değer bir tamlıkla 
hareketleri tekrarlayabilmektedir. Bu demektir ki kas 
kuvvetlerinin kontrol edilmesi bazı oransal kriterlere 
bağlıdır [12]. Bu belirsizliğin matematiksel yorumlaması 
her bir uzuv için denge denklemlerini kurarak ve bütün 
uzuvlar için kurulan bu denge denklemlerini birleştirerek 
elde edilebilir. Dolayısıyla 2 numaralı ifadenin elde 
edilmesi gerekmektedir.  

K.f r                                   (2) 

İfadedeki K matrisi uzvun o andaki konumuna bağlı 
olarak bulunan katsayıları ifade etmektedir. f bilinmeyen 
kuvvetlere ait vektörü tanımlamakta ve r ise dış kuvvet 
ve atalet kuvvetlerini içermektedir. Eğer bir sistem statik 
olarak belirsizse f denklem sayısından daha fazla eleman 
içermektedir ve önceden de bahsedildiği üzere sistem 
sonsuz adet çözüme sahiptir.  

 
       A. Optimizasyon Yöntemleri 

Kas 

Özellik 
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     Aşağıdaki optimizasyon probleminin çözümüyle 
kas kuvvetlerinin belirlendiğini varsayalım: 

    ( )

.

KMinimize G

Bağlıöz
f

f                                 (3) 

                                       .K f r

ve

                               (4) 

                      0, 1,....,K
if i n                         (5) 

İfadelerde; ( )KG f minimize edilecek, kasın fizyolojik 

özellikleriyle tanımlı hedef fonksiyonu, n sistemdeki kas 
sayısı ve 5 numaralı kısıtlama ifadesi ise kasın sadece 
çekebileceğini, itme yapmayacağını göstermekte, yani 
bükme hareketi için pozitif yönde bir tahrik katkısı 
gösterdiğini ifade etmektedir. 

3 numaralı hedef fonksiyonunun seçiminde kas 
kuvvetlerinin dağılımına ait farklı yaklaşımlar mevcuttur. 
Literatürde kullanılan bazı hedef fonksiyonları aşağıdaki 
gibidir.  

Bu hedef fonksiyonlarından biri polinom kriteridir 
[12]. Rohrle ve arkadaşları [6] ve Crowninshield ve 
arkadaşları [7] p=1 alarak bu kriteri kullanmışlardır. 
Crowninshield ve Brand [8] p=3 almıştır ve p=2 alınan 
çalışmalar da mevcuttur [9, 10]. Ni, normalizasyon 
faktörü ve fonksiyonu olmaktadır ve maksimum kas 
dayanımı, fizyolojik kesit alanı veya kas için kullanılan 
modele bağlı olarak ortaya çıkan anlık kas dayanım 
kuvveti olarak da karşımıza çıkan bir özelliktir. Bu hedef 
fonksiyonu (Denklem 6), dış kuvvet arttırıldığında kasın 
fizyolojik maksimum değerini aşmayı engellemek için ek 
kısıtlamalarla birlikte kullanıldığında fizyolojik olarak bir 
anlam ifade eder. 

                     
 

1

pKn
K i

i i

f
G

N

 
  

 
f                 (6) 

Başka bir hedef fonksiyonu olan soft saturation kriteri 
[12] (Denklem 7) ise kaslarda aşırı yüklenmeden 
kaçınmak için gerekli olan ek kısıtlamalara gerek 
duymamaktadır. 

 
1

1
pKn

K ip

i i

f
G
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f                 (7) 

Soft saturation kriterinin genel hali yukarıdaki gibi 
olmakla beraber p=2 olduğunda, herhangi bir kas dış 
yükü karşılayabiliyorsa hiçbir kas maksimum değerine 
ulaşmamaktadır. Bu durum fizyolojik olarak kabul 
edilebilirdir. 

Başka bir optimizasyon kriteri ise min/max kriteridir 
[12]. Bu kritere ait hedef fonksiyonu 8 numaralı ifadeyle 
verilmiştir. 

  max , 1,....,
K

K i

i

f
G i n

N

 
  

 
f        (8) 

Bu kriter ve polinom kriteri kullanılarak yapılan 
çalışmalarda [11, 12]  görülmüştür ki polinom kriterinde 
p derecesini arttırdığımızda sonuç min/max kriterinde 
çıkan sonuca yakınsamaktadır. 

Bu kriterde maksimum bağıl kas kuvvetlerini mümkün 
olduğu kadar düşük tutacak şekilde kas kuvvetlerinin 
dağılımı sağlanmaktadır. 

Bu kritere ait hedef fonksiyonu türetilebilir değildir ve 
bu yüzden optimizasyon problemlerinin çözümünde 
pratik bir yaklaşım sergilemediği gibi bir durum 
görünmektedir. Fakat küçük bir değişim ile bu problem 
aşılabilmektedir. Bu, kısıtlama formülasyonu olarak 
bilinmektedir ve min/max kriterinin sıkça kullanıldığı 
optimizasyon mühendisliği alanında sıklıkla 
kullanılmakta ve dikkate değer sonuçlar vermektedir. Bu 
değişim probleme β olarak sembolize edilen yeni yapay 
bir değişken katılmasıyla yapılmaktadır.  

Formülasyon bu sefer Denklem 9’daki hale 
gelmektedir. 
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N
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f

Kf = r

           

(9) 

Burada K.f r , denge denklemini ifade etmektedir 
ve optimizasyon probleminde kısıtlama etkisine sahiptir. 
Onun üstündeki kısıtlama ifadesi ise bütün bağıl kas 
kuvvetlerini anlık olarak azaltmayı sağlayan kriterdir. 
Son ifade ise Bölüm 3.A’da da söylendiği gibi kasın itme 
değil çekme yaptığını ifade etmektedir. 

Bu kriter An ve arkadaşları [11] tarafından polinom 
kriteri ile karşılaştırılmak üzere kullanılmış ve polinom 
kriterinde p=1 alınarak ön kol ve dirsek mafsalında kas 
kuvvetlerini tahmin etmede iyi sonuçlar verdiği 
gözlenmiştir. 

 

B. Min/max Optimizasyon Kriteri ile Çözüm 
Bu çalışmada min/max optimizasyon formülasyonu 

kullanılarak kas kuvvetlerini tahmin etmeye çalışılmıştır. 
Min/max problemi önceki yapılan çalışmalarda 
görüleceği üzere fizyolojik olarak yeterliliğe sahiptir ve 
matematiksel olarak kararlı, nümerik olarak verimlidir. 

Bu kriteri kullanmada en iyi yollardan biri basit ve 
temel bir model olan Şekil 3’teki dirsek mekanizmasını 
ele almaktır. Modelde, önceden bahsedildiği üzere 
brachioradialis, brachialis, biceps short ve biceps long 
olmak üzere 4 adet kas dikkate alınmış ve ön kolun 90o 

lik bükülme pozisyonunda olduğu kabul edilmiştir. 
Ağırlık faktörleri olarak kas dayanım kuvvetleri (Ni) 
alınmış ve kolun dış kuvvetleri taşıdığı varsayılmıştır. 
Sisteme ait denge denklemleri ise 1 numaralı ifadelerde 
verilmiştir.  
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Bu bilgilere göre optimizasyon ifadeleri aşağıdaki gibi 
yeniden düzenlenir: 
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10 numaralı ifadelerdeki son terime dikkat edilirse, 
ifadenin kasın üreteceği kuvvetin kasın maksimum 
dayanım kuvvetini geçmeyeceğini işaret eden bir 
kısıtlama olduğu görülebilir. Diğer terimler önceki 
kısımlarda açıklanmıştı. Bu optimizasyon problemi 
çözülüp, kas kuvvetleri elde edildikten sonra Şekil 4’teki 
grafik elde edilir. Kas kuvvetleri artık bilinen durumda 
olduğu için Denklem 1’de yerine konularak dirsek 
ekleminde meydana gelen reaksiyon kuvvetleri çeşitli 
yükleme şartları için Şekil 5’teki grafiği ortaya çıkarır. 

 

 
 Şekil 4. Kas kuvvetlerinin taşınan kütleye göre değişim grafiği 

 

Şekil 5. O mafsalında meydana gelen reaksiyon kuvveti bileşenlerinin 
taşınan kütleye göre değişim grafiği 

IV. Sonuçlar 

Kas kuvvetlerini belirlemeye yönelik yapılan 
çalışmaların biyomekanik alanı için oldukça önem arz 
ettiği bilinen bir gerçektir. Çalışmada bulunan kas 
kuvvetlerinin geçerliliği EMG veya başka bir yöntemle 
sınanmasa da literatürde bulunan çalışmalarda elde edilen 
sonuçlara bakıldığında fizyolojik olarak anlam ifade 
ettikleri gözlenmiştir. Şekil 4’teki grafiğe dikkat 
edildiğinde eğimi en fazla olan eğrinin, dayanım kuvveti 
en fazla olan kasa denk geldiği gözlenmektedir. Bu, kasın 
fizyolojik özelliklerini yansıtacak biçimde ortaya konulan 
hedef fonksiyonları göz önüne alındığında, elde edilen 
sonuçların kasın davranışıyla uygun olduğunu 
göstermektedir. Aynı durum diğer kaslar için de 
geçerlidir yani kas dayanımı büyük olan kas her yükleme 
durumu için daha fazla kuvvet üretmekte, diğerleri ise 

yine kendi dayanımları oranında yükü 
taşıyabilmektedirler. Ayrıca Şekil 4 ve Şekil 5’ten 
anlaşılacağı üzere, harici herhangi bir yük taşınmadığında 
bile biyolojik elemanların varlığı nedeniyle kas 
kuvvetleri ve reaksiyon kuvvetleri değeri sıfırdan farklı 
değerlere sahiptir. Şekil 4’ten çıkarılabilecek başka bir 
sonuç ise insanın tek kolla taşıması neredeyse imkânsız 
gibi görünen yüklerde bile (50 kg) kasların maksimum 
dayanım kuvvetlerine ulaşmadıklarıdır. Bu sonuç 
literatürden alınan; kas dayanımı, kaslara ait başlangıç ve 
bitiş noktalarına ait koordinat bilgilerinin gerçeğe 
yakınlığını tartışmaya açmaktadır. Çalışma ileride 
dinamik faktörler de gözetilerek bir hareket süresi 
boyunca kas kuvvetleri ve reaksiyon kuvvetlerini 
belirlemeye yönelik geliştirilebilir. Ayrıca kas 
aktivasyonları EMG sinyalleri yardımıyla aynı hareket 
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için elde edilip, iki sonuç kıyaslanarak modelin 
geçerliliği sınanabilir. 
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Özet—Dış iskelet robotlar, insan uzuvları ile etkileşim 
halinde çalışan giyilebilir elektromekanik yapılar olup bu 
dış iskelet robotlar yürüme engeli bulunan ya da yaşlı 
kişilerde yardımcı uzuv, felçli hastalarda rehabilitasyon 
ve sağlıklı kişilerde ya da askeri uygulamalarda güç 
artırımı amacı ile kullanılmaktadır. Dış iskelet 
robotların, insan vücudunun biyomekanik yapısı ve sinir-
kas iskelet sistemi ile benzer olması bu robotların 
performansını en üst seviyeye çıkarmaktadır. İnsan 
vücudunun sinir-kas iskelet sistemi, bağlı bulundukları 
eklemlerde sertliği devamlı olarak değiştirilerek 
minimum enerji sarfiyatı ile esnek ve güvenli bir hareket 
kabiliyeti sağlamaktadır. İnsan vücuduna benzer olarak, 
minimum enerji sarfiyatı, esnek ve güvenli bir hareket 
kabiliyeti elde edebilmek amacıyla dış iskelet robotlarda 
sertliği değiştirilebilir eyleyiciler kullanılmalıdır. 
Günümüzde değişik tipte sertliği değiştirilebilir eyleyici 
tasarımları kullanılmakta ve bu eyleyiciler ile ilgili 
çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmada ele 
alınan tasarımlar, antagonistik ve iletim oranı ile 
düzenlenen sertliği değiştirilebilir eyleyici tipleridir. Dış 
iskelet robotlar, batarya gibi şarj edilmeye ihtiyaç 
duyulan donanımlar ile çalışan mobil sistemler olduğu 
için enerji verimli ve hafiflik için motorlardan istenen 
güç gereksinimlerinin minimum düzeyde olması 
beklenmektedir. Bu makalede; ayak bileği için 
antagonistik ve iletim oranı ile düzenlenen sertliği 
değiştirilebilir eyleyici tasarımları minimum güç 
gereksinimi ve enerji sarfiyatı açısından 
karşılaştırılmaktadır.  Elde edilen sonuçlar; değişken 
sertlik katsayısı koşulunda, iletim oranı ile düzenlenen 
eyleyicilerin harcanan enerji ve gerekli güç bakımından 
daha verimli olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile iletim 
oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımlarının, dış iskelet 
robotların, ortezlerin, protezlerin ve insansı robotların 
eklemlerinde kullanımı, düşük enerji sarfiyatı elde etmek 
amacıyla antagonistik tasarımdan daha uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. 1 

Anahtar kelimeler: Dış iskelet robot, Sertliği değiştirilebilir eyleyici, 
Antagonistik eyleyici, İletim oranı ile düzenlenen eyleyici 

                                                            
* hasbikizilhan@sdu.edu.tr 
† ozgurbaser@sdu.edu.tr 
‡erginkilic@sdu.edu.tr 
§necatiulusoy@sdu.edu.tr 

Abstract—Exoskeleton robots are wearable 
electromechanical structures that can work interacting 
with human  limbs. They are used as assistive limbs for 
elderly persons, rehabilitation for paralyzed persons or 
power augmentation purposes for healthy persons. The 
similarity of the design and control between the 
exoskeleton robots and human body maximizes the device 
performance.Human body neuro-muscular system 
provides a flexible and safe movement capability with 
minimum energy consumption by varing the stiffness of 
the human joints regularly. Similar to human body, 
variable stiffness actuators should be used to provide a 
flexible and safe movement capability in exoskeletons. In 
the present day, the different types of the variable 
stiffness actuator designs are used, and the studies on the 
these actuator are still contunuing rapidly. In this study, 
antagonistic and controllable transmission ratio type 
variable stiffness actuators are handled. Asexoskeleton 
robots are mobile devices working with equipment such 
as batteries, the motors used in the design are expected 
to have minimal power requirements. In this study, 
antagonistic and controllable transmission ratio type 
variable stiffness actuators are compared in terms of 
energy efficiency and power requirement at an optimal 
(medium) walking speed for ankle joint. In the case of 
variable stiffness, the results show that the controllable 
transmission ratio type actuator compared with the 
antagonistic design ismore efficient in terms of energy 
consumption and power requirement. Consequently, 
controllable transmission ratio type actuators are more 
feasible than the antagonistic type design for the joints of 
exoskeleton robots, ortheses, protheses and humanoid 
robots. 

Keywords: Exoskeleton robot, Variable stifness actuator, 
Antagonisticactuator, Controllable transmission ratio type actuators 

I. Giriş 

Dış iskelet robotlar insan vücudu ile uyumlu olarak 
çalışabilen, enerji verimli, güvenli, kararlı ve giyilebilir 
elektromekanik yapılardır. Bu robotlar, yürüme engeli 
bulunan hasta yada yaşlı kişilerde rehabilitasyon ve 
askeri uygulamalarda güç arttırma amacıyla 
kullanılmaktadır. Tasarlanan bu dış iskelet robotlar 
kullanıldığı alanlarda kişilerin hayatlarını 
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kolaylaştırmakta ve daha iyi bir yaşam kalitesi 
sunmaktadırlar. 

İnsan kas-iskelet sistemi, bağlı bulunduğu eklemlerde 
sertliği ve sönümü sürekli değiştirerek minimum enerji 
ile esnek ve kararlı bir hareket kabiliyeti sağlamaktadır. 
Günümüzde, gelişen robot teknolojileri ile birlikte sertliği 
değiştirilebilir eyleyici tasarımlarının kullanıldığı dış 
iskelet robotlar üzerine çalışmalar hızla devam 
etmektedir. Dış iskelet robotlar, kullanıcı ile sürekli 
uyum halinde çalışması gerektiği ve mobil olarak 
kullanıldığı için bu robotlarda kullanılan sertliği 
değiştirilebilir eyleyiciler enerji sarfiyatı açısından 
verimli olmaları istenmektedir. Kullanıcı ile uyumu en 
üst seviyelerde tutmak ve biyomimetik bir hareket 
kabiliyeti sağlayabilmek için, elektrik motoru, hidrolik 
eyleyici gibi sert eyleyicilerin dış iskelet robot 
tasarımlarında doğrudan kullanımı esneklik ve enerji 
verimliliği bakımından uygun değildir. Bunun yerine 
sertliği değiştirilebilir yumuşak eyleyicilerin kullanılması 
bu robotlardan istenen özelliklerin elde edilmesinde 
büyük öneme sahiptir. 

Sertliği değiştirilebilir eyleyiciler, ani şok yükleri veya 
darbeleri minimize edebilme, kullanıcıyla uyumlu bir 
şekilde çalışabilme ve kullanılan elastik elemansayesinde 
enerji depolama ve depoladığı enerjiyi geri verebilme 
gibi özelliklerinden dolayı son yıllarda dış iskelet 
robotlarda kullanımı giderek artmaktadır. Sertliği 
değiştirilebilir eyleyicilerin sahip olduğu bu 
özelliklerinden dolayı insanlarla etkileşim halinde 
bulunan robotlarda ve insansı robotlarda daha fazla 
kullanılmaya başlanmıştır. Daha enerji verimli, daha 
kompakt, daha hafif ve insanlarla daha uyumlu 
çalışabilen eyleyici tasarımları için yapılan çalışmalar 
günümüzde halen devam etmektedir. 

Sertliği değiştirilebilir eyleyici tasarımlarının 
kullanıcıyla uyumlu ve daha fazla enerji verimli olması 
için bazı önemli tasarım kriterleri vardır. Bu önemli 
kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Tasarlanan eyleyicilerin insanlar üzerinde 
kullanımına imkân sağlamak için mümkün 
olduğunca kompakt ve hafif olması gerekir.  

 Geniş kullanım alanı için eyleyicilerin çalışma 
aralığı mümkün olduğu kadar geniş olmalıdır. 

 Eyleyicilerin kullanıcıyla daha hızlı bir şekilde 
uyum sağlayabilmesi ve esnek bir hareket 
kabiliyetine sahip olabilmesi için sertliğin hızlı 
bir şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.  

 Tasarlanan eyleyicilerin mümkün olan en az 
seviyede güç tüketimine sahip olmaları 
beklenmektedir. Eyleyicilerin düşük güç 
gereksinimine sahip olması, bu tasarımların dış 
iskelet robotlarında küçük bataryalar ile birlikte 
çalışmasına olanak verecektir.  

 Eyleyicilerden hem denge pozisyonunun hem de 
sertlik kontrolünün bağımsız olarak 
ayarlanabilmesi istenmektedir. 

Makalenin devamında, ilk olarak literatürde var olan 
beş faklı sertliği değiştirilebilir eyleyici tipinin 
sınıflandırılması verilmiştir. Daha sonra optimum bir 
yürüme hızında ayak bileği için antagonistikve iletim 
oranı ile düzenlenen sertliği değiştirilebilir eyleyici 
tasarımların minimum enerji sarfiyatı ve minimum güç 
gereksinimi açısından karşılaştırması yapılmıştır. Bu 
karşılaştırma tam bir yürüme döngüsü sırasında sertliğin 
sürekli değiştirildiği koşulda yapılmış ve elde edilen 
veriler sonuç kısmında tartışılmıştır. 

II. Sertliği Değiştirilebilir Eyleyici Tasarımları 

Sertliği değiştirilebilir eyleyiciler (diğer adıyla 
yumuşak eyleyiciler)  tasarımlarında kullanılan pasif 
elastik elemanlar sayesinde enerji depolama/bırakma, 
güvenli etkileşim sağlama ve ani vurma sonucu oluşan 
yüksek kuvvetlerin etkisini en aza indirme gibi önemli 
avantajlara sahiptirler [1]. Bu nedenle, insanlarla 
etkileşim halinde çalışan robotlarda ve insansı robotlarda 
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde daha 
fazla enerji verimli, daha küçük boyutlarda, daha hafif 
yeni eyleyici tasarımları üzerine çalışmalar hızlı bir 
şekilde devam etmektedir. Bu eyleyiciler günümüzdeki 
gelişme durumuna bakıldığında beş başlık altında 
gruplandırılabilir. Bunlar, denge konumu ile düzenlenen 
eyleyiciler (equilibrium controlled actuators), 
antagonistik etkileşim ile düzenlen eyleyiciler 
(antagonistic controlled actuators), yapısal değişiklik ile 
düzenlenen eyleyiciler (structure controlled actuators), 
mekanik olarak düzenlenen eyleyiciler (mechanically 
controlled) ve iletim oranı ile düzenlenen eyleyicilerdir 
(variable transmission actuators) [2-3]. Şekil 1’de bu 
eyleyicilere ait şematik gösterimler verilmektedir. 

 
A. Denge Konumu ile Düzenlenen Eyleyiciler 

Denge konumu ile düzenlenen eyleyiciler lineer bir 
yaya seri olarak bağlanmış olan elektrik veya hidrolik 
motoru gibi sert bir eyleyici ile yayların denge konumunu 
düzenleyerek çıkış kuvvetini ayarlamaktadırlar. Bu 
eyleyicilerin kullanıldığı uygulamalarda, çıkış kuvveti 
ayarlanabilirken sertlik değeri sabit kalmaktadır. Bu tür 
eyleyiciler literatürde seri elastik eyleyiciler (Series 
Elastic Actuator) olarak bilinmekte ve en büyük avantajı 
ise tasarımlarının basit oluşlarıdır [4]. 

 
B. Antagonistik Etkileşim ile Düzenlenen Eyleyiciler 

Antagonistik etkileşim ile düzenlenen eyleyiciler, 
karşılıklı olarak yerleştirmiş olan lineer olmayan iki 
yayın elektrik motorları ile karşılıklı olarak tahrik 
edilmesiyle oluşturulan tasarımlardır. Bu tasarımda insan 
vücudunda bulunan kasların antagonistik dizilimi taklit 
edilmektedir. Migliore [5] ve arkadaşlarıiki lineer 
olmayan yayı kullanarak antagonist düzene bağlı bir 
tasarım ortaya koymuşlardır. Şekil 2’de görüldüğü gibi, 
biyolojik olarak esinlenilen bu tasarımda sertlik kontrolü, 
iki faklı seri elastik eyleyicinin dönel bir bağlantıyı 
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karşılıklı olarak tahrik etmesi ile sağlanmaktadır. Seri 
elastik eyleyici de bulunan elektrik motorları aynı yönde 
döndükleri zaman, bağlantının denge pozisyonu 

değişirken, zıt yönde döndüklerinde, bağlantı sertliği 
değişmektedir. 
 

 

 

 
Şekil. 1. Sertliği değiştirilebilir eyleyiciler tiplerinin şematik görünümleri: (a) denge konumu ile düzenlenen eyleyici, (b) antagonistik etkileşim ile 

düzenlenen eyleyici, (c) yapısal değişiklik ile düzenlenen eyleyici, (d) mekanik olarak düzenlenen eyleyici (e) iletim oranı ile düzenlenen eyleyiciler 

 

 
Şekil. 2.(a) Antagonistik tip eyleyici, (b) İki seri elastik eyleyicinin 

antagonistik düzenlemesinin konsepti [5] 

 
C. Yapısal Değişiklik ile Düzenlenen Eyleyiciler 

Yapısal değişiklik ile düzenlenen eyleyici 
tasarımlarında yayın elastiklik modülü, eylemsizlik 
momenti ve efektif boyu gibi parametrelerden biri 
değiştirilerek eyleyicinin sertliğini değiştirilebilmektedir. 
Son zamanlarda yapısal değişiklik ile düzenlenen eyleyici 
prensibine bağlı olarak "Jack Spring" eyleyicisi olarak 
adlandırılan yeni bir eyleyici tipi oluşturulmuştur[6]. Bu 
tasarım yayların aktif sarım sayısını değiştirerek sertliğini 
ayarlamak için geliştirilmiştir. “Jack Spring" 
mekanizmasının sertlik ayarlaması bir yayda kullanılan 
aktif bobinlerin sayısını azaltarak veya arttırılarak 
gerçekleştirilir.  

 
D. Mekanik Olarak Düzenlenen Eyleyiciler 

Mekanik olarak düzenlenen eyleyicilerde de hem 
sertlik hem de sertliğin denge konumu 
ayarlanabilmektedir. Bu sınıfın en önemli özelliği, 
eyleyicide genellikle tek bir yay gerekli olduğundan bu 
tek yay üzerindeki ön yük ya da ön gerilme değiştirilerek 
sertlik ayarlaması yapılabilmektedir. Bu prensibe 
dayanan MACCEPA tasarımında, bir eksen etrafında 
dönebilen üç faklı uzuv vardır. Bu uzuvlar Şekil 3’te 
görüldüğü gibi, hareket kolu eksen etrafında 
dönmektedir. Bu tasarımda dengeyi ayarlamak için 

hareket kolunun pozisyonu kontrol edilmektedir. Bu 
eyleyici lineer bir tork-açı karakteristiğine sahiptir. Bu 
tasarımda pozisyon ve sertlik kontrolü bağımsız olarak 
ayarlanabilmektedir [2]. 

 

 
Şekil. 3.MACCEPA’nın çalışma prensibi ve prototipin CAD çizimi [2] 

 
E. İletim Oranı ile Düzenlenen Eyleyiciler  

İletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımlarında yay 
ile çıkış bağlantısı arasındaki iletim oranı değiştirilerek 
eyleyicinin sertliği ayarlanabilmektedir. Bu tasarımda, 
denge noktasında yaya herhangi bir kuvvet 
uygulanmadığından dolayı sertliği değiştirmek için 
sürtünmeleri yenmek dışında herhangi bir enerji gerekli 
değildir. Hareket kol mekanizması üzerindeki pivot, yay 
ve kuvvet noktalarının pozisyonuna bağlı olarak iletim 
oranı ile düzenlenen eyleyici tipi üç kısma ayrılmaktadır. 
Bu prensibe bağlı olarak tasarlanan AwAS-I 
eyleyicisinde sertliği değiştirmek için yayın bağlı olduğu 
noktanın pozisyonu değiştirilirken kuvvet ve pivot 
noktası sabit kalmaktadır. Bu eyleyicinin tasarım 
konsepti Şekil 4’de gösterilmiştir. Sertlik oranı hareket 
kolunun boyuna ve yayların sertliğine bağlıdır [7]. 

 

 
Şekil. 4.AwAS-I tasarım konsepti [7] 
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AwAS-II tasarımı AwAS-I tasarımının farklı olarak, 
bu eyleyicide sertliği ayarlamak için yay ve kuvvet 
noktaları sabit kalırken, pivot noktasının pozisyonu 
değiştirilmektedir. Bu tasarımın en önemli avantajı bu 
mekanizmada pivot noktası, yay noktasına ulaştığında 
sertlik sıfır olurken kuvvet noktasıyla çakıştığında ise 
sonsuz değere kadar artabilmektedir [8]. 

Literatürdetasarlanmış olan sertliği değiştirilebilir 
eyleyiciler, araştırmacıların kendi isteklerine bağlı olarak 
birçok uygulamada kullanılmaya başlanmıştır. Fakat daha 
küçük boyutlarda, daha hafif, daha kolay kontrol 
edilebilen, daha geniş sertlik aralığına sahip (sıfır 
sertlikten, tamamen katı setliğe kadar) yeni eyleyici 
tasarımları ve bu eyleyicilerin denetimi üzerine 
araştırmaların önümüzdeki yıllarda da süreceği aşikârdır. 

III. Antagonistik ve İletim Oranı İle Düzenlenen 
Eyleyici Tipleri 

Bu bölümde antagonistik ve iletim oranı ile 
düzenlenen eyleyici tasarımlarını simülasyon ortamında 
karşılaştırabilmek için gerekli olan denklemler 
verilmektedir. Öncelikle bu eyleyicilerin doğrusal olarak 
tasarlandığı varsayılmakta ve alt uzuv eklemleri için bu 
doğrusal eyleyicilerin hareketlerinin dönel harekete 
dönüştürülmesi gerekmektedir.Bilek eklemi biyomekanik 
moment ve açı bilgileri, doğrusal eyleyiciler için 
doğrudan kullanılamaz. Doğrusal eyleyici tasarımlarında 
ayak bileği için literatürde var olan biyomekanik verilerin 
(ayak bileği açı, moment ve sertlik değerleri), 
kullanılacak olan mekanizmaya bağlı olarak gerekli 
formüller ile dönüştürülmesi gerekmektedir. Dönel 
hareket bağlantılarını doğrusal harekete dönüştürmek için 
basit bir kayan kuvvet kolu mekanizması 
kullanılmaktadır. Kuvvet uygulama noktası ve ayak 
bileği ekseni arasındaki L uzunluğunda bir kuvvet kolu 
düşünülerek doğrusal değerler hesaplanabilmektedir. 
Doğrusal bir eyleyici için ayak bileğinde düşünülen 
mekanizmanın şematik resmi Şekil 5’de verilmektedir. 

Ayak bileği ekseni ile doğrusal eyleyicinin kuvvet 
uygulama ekseni arasındaki trigonometrik ilişkiler 
kurularak denklem (1-7)’ deki dönüşüm formülleri elde 
edilebilir. 

 

 
Şekil. 5. L uzunluğunda kuvvet koluna sahip sertliği değiştirilebilir 

eyleyici 

 

Doğrusal eyleyici ve ayak bileği arasındaki ilişki 
denklem (1) ve (2)’deki gibi ifade edilmektedir. 

 
       (1) 

 
                     (2) 

 
Bu denklemlerdeki , , ifadeleri sırası 

ile bilek açısını, bilek momentini ve bileğe yerleştirilen 
doğrusal eyleyici ile ayak arasındaki etkileşim kuvvetini 
temsil etmektedir. 

Denklem (1) ve (2), , , değişkenlerine 
göre türevi alındığında denklem (3) ve (4) formuna 
dönüşür; 

 

                   (3) 

 
	        (4) 

 
Doğrusal eyleyicinin ve ayak bileğinin sertliği de 

denklem (5) ve (6)’da ki gibi ifade edilir; 

                                                            (5) 

                     (6) 

Sonuç olarak denklem (4), (5) ve (6) düzenlenirse 
doğrusal eyleyici için sertlik değeri ayak bileği açısı ve 
ayak bileği sertliği cinsinden denklem (7)’deki gibi 
bulunmaktadır; 

 

                   (7) 

 
Bu çalışmada sistemi basitleştirmek amacıyla, insan 

yürüme çevriminde kütleler nedeniyle oluşan atalet 
kuvvetleri zeminden gelen kuvvetlere göre oldukça 
küçük olduğu için bütün sistem kütlesiz olarak ele 
alınmış ve denklemler bu doğrultuda türetilmiştir. 

 
A. Antagonistik Tip Eyleyiciler 

Antagonist tasarım iki farklı seri elastik eyleyicinin 
karşılıklı olarak bağlanmış halidir. Bu tasarımlarda 
karşılıklı olarak bağlanmış olan lineer olmayan yaylar iki 
farklı motor ile eş zamanlı olarak kontrol edilerek 
eyleyicinin denge konumu ve sertliği 
ayarlanabilmektedir. Sertliği değiştirilebilir eyleyicilerin 
eşdeğer çıkış sertlik karakteristiğinin lineer olması 
istenmektedir. Bu nedenle antagonistik sertliği 
değiştirilebilir eyleyici tasarımlarında kullanılan yayların 
ikinci dereceden (quadratic) lineer olmayan yaylar olması 
gerekmektedir. 
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Şekil. 6. Doğrusal antagonist sertliği değiştirilebilir eyleyici tasarımının 

şematik gösterimi 

 
Şekil 6’da doğrusal antagonistik bir tasarımın şematik 

resmi verilmektedir. Bu çizimde gösterilen ş, , 

ç ş, , F1, F2, x1, x2, sırası ile eyleyicinin denge 
konumunu, ayak bileğinin konumunu, doğrusal 
eyleyicinin çıkış kuvvetini, ayak bileğinin eyleyici 
üzerinde oluşturduğu kuvveti, birinci motorun uyguladığı 
kuvveti, ikinci motorun uyguladığı kuvveti ve tasarımda 
kullanılan yayların serbest uzunluklarını 
göstermektedir.Tasarımda kullanılan yayların ikinci 
dereceden (quadratic) yay özelliğine sahip oldukları 
düşünüldüğünde ayak bileği kuvveti her iki motor 
tarafından uygulanan kuvvetlerin farkı şeklinde denklem 
(8)’deki gibi ifade edilir. Buradaki K ifadesi tasarımda 
kullanılan ikinci dereceden yay modelinin oransal yay 
sabitini göstermektedir . . 

 

ç ş ş -

ş       (8) 

 
Bu denklem tekrar düzenlenirse, denklem (9)’daki 

forma dönüşmektedir; 
 

2 ş 2     (9) 
 

Denklem (9)’dan şçekilirse denklem (10)’da ki 
eşitlik elde edilir; 

 

ş                                                (10) 

 
Yine denklem (9),  değişkenine göre türevi 

alınırsa eyleyicinin eşdeğer sertlik değeri denklem 
(11)’deki gibi bulunur. Bu değer aynı zamanda bilekte 
olması istenen sertlik değeri ş  olarak 
düşünülebilir. 

 

ş 2                       (11) 

Denklem (11)’den  çekilip denklem (10)’da 
yerine yazılırsa şdenklem (12)’deki forma 
dönüşmektedir; 

 

ş                                                      (12) 

 
Diğer taraftan Şekil 6'dan yararlanarak eyleyicinin 

denge konumu denklem (13)’deki gibi ifade 
edilebilmektedir: 

 

ş                                               (13) 

 
Bu denklem tekrar düzenlenirse denklem (14)’deki 

forma dönüşür; 
 

ş                                                       (14) 

 
Sonuçta denklem (14) ve (12) eşitlenirse (x1+x2) 

denklem (15)’deki forma dönüşür; 
 

2 2 2                             (15) 

 
Yukarıdaki denklemlerde kullanılan  sembolü 

doğrusal eyleyicinin çıkışına karşılık gelen doğrusal yer 
değiştirmeleri göstermektedir ve ayak bileği için 
kullanılan biyomekanik bir yer değiştirme verisi 

 yayın serbest uzunluğu ile toplandıktan sonra 
eyleyici için kullanılmalıdır. Dolayısı ile doğrusal 
eyleyicinin çıkışının yer değiştirmesi ayak bileğinin 
biyomekanik yer değiştirme değeri cinsinden denklem 
(16)’deki gibi ifade edilir ve böylece denklem (15) 
biyomekanik bilek eklemi yer değiştirme miktarı 
cinsinden denklem (17)’deki hale dönüşmektedir. 

 
(16) 

2 2                                   (17) 

 
Bununla birlikte denklem (11)’den (x2-x1) çekilirse ve 

denklem (17) ile ortak çözülürse, birinci ve ikinci 
motorların yer değiştirmeleri sırası ile denklem (18) ve 
(19)’ da ki gibi bulunur; 

 

                               (18) 

 

                                 (19) 

 
Daha öncede bahsedildiği gibi denklem (11)’deki ilk 

terim birinci motorun uyguladığı kuvveti, ikinci terim ise 
ikinci motorun uyguladığı kuvveti göstermektedir. Bu 
terimler sadeleştirildiğinde motorlar tarafından uygulanan 
kuvvetler sırasıyla (20) ve (21)’deki gibi ifade edilir; 
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2                                             (20) 
 

2                                             (21) 
 

Sonuç olarak doğrusal bir antagonistik eyleyici için 
gerekli olan güç gereksinimi (P) ve eyleyici tarafından 
sarf edilen enerji (W), denklem (22) ve (23)’deki gibi 
hesaplanabilmektedir. Bu denklemlerdeki birinci ve 
ikinci terimler yine sırası ile birinci ve ikinci motorun 
güç gereksinimi ve bu motorlar tarafından harcanan 
enerjileri ifade etmektedir. 

 
	 (22) 

| | 	 | |                                      (23) 
 
 

B. İletim Oranı ile Düzenlenen Tasarım 
İletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımlarında yay 

ile çıkış arasındaki iletim oranı değiştirilerek eyleyicinin 
sertliğini ayarlanabilmekte ve ikinci bir motor ile de 
sistemin denge pozisyonu kontrol edilebilmektedir.Bu 
düzenlemede, denge noktasında yaya herhangi bir kuvvet 
uygulanmadığından dolayı sertliği değiştirmek için 
herhangi bir enerji gerekli değildir. Bu tasarımda hareket 
kol mekanizması üzerindeki pivot ve yay noktalarının 
pozisyonu sabit olup, kuvvet uygulama noktasının 
pozisyonu kontrol edilerek sertlik ayarlanabilmektedir. 
Şekil 7’de bu tasarımın şematik resmi verilmiştir. Sertliği 
değiştirilebilir eyleyicilerin eşdeğer çıkış sertlik 
karakteristiğinin lineer olması istenmektedir. Bu nedenle 
iletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımlarında 
kullanılan yaylar lineer yay karakteristiğine sahiptirler.

 
Şekil. 7. İletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımının şematik resmi 

 
İletim oranı ile düzenlenen tasarımlarında iletim 

oranını değiştirmek için hareket kolu üzerindeki kuvvetin 
uygulandığı noktanın pozisyonu değiştirilmektedir. Şekil 
8’de hareket kolu üzerine uygulanan kuvvetler ve çıkış 
kuvvetine ait ilişkiler gösterilmektedir. 

 

 
Şekil. 8. Hareket kol mekanizması 

 
ç ş .                       (24) 

 

                                                           (25) 

 
Bu denklemde, ç şdüşey kuvvet kolu çıkışındaki 

hissedilir sertlik değerini,  yay kuvvetini, L hareket 
kolunun yatay uzunluğunu,  pivot noktası ile kuvvetin 
uygulama noktası arasındaki yatay mesafeyi 
göstermektedir. Denklem (26) yay kuvvetini 
gösterilmektedir; 

 
2                                                                       (26) 

 
Burada K lineer yayların yay sabitlerini ve Δ ise 

yaylarda meydana gelen yer değiştirmeyi göstermektedir. 
Denklem (26), denklem (25)’de yerine koyulduğunda 
çıkış kuvveti ve yayın yer değiştirme miktarı denklem 
(27) ve (28)’ deki gibi ifade edilmektedir; 
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ç ş                                                          (27) 

 

                                                             (28) 

 
Yayın yer değiştirme miktarı denklem (26)’da yerine 

koyulduğunda çıkış kuvveti denklem (29)’daki formunu 
alır; 

 

2.                                       (29) 

 
Bilek kuvvet (çıkış kuvveti) ifadeleri olan (24) ve (29) 

denklemleri birbirine eşitlenirse ve sadeleştirilirse çıkış 
kuvvet kolunun hissedilir sertlik değeri denklem 
(31)’deki gibi ifade edilebilmektedir. 

 

2                 (30) 

 

2                                                           (31) 

 
Bilek eklemindeki moment kolu üzerinde düşey 

kuvvet kolundan uygulanan çıkış kuvveti ile bilek 
momentiarasındaki ilişkiŞekil 9’da gösterilmektedir. 
Burada (a+L-x2) hareket kolunun efektif 
uzunluğunugöstermektedir ve bu ifadede a ve L 
uzunlukları şekil 9’daki tasarıma göre sabittir, x2 ise 
sertliği değiştirmek için gerekli olan pivot noktası ile 
çıkış kuvveti arasındaki yatay mesafedir, θ bilek açısını 
göstermektedir, ybilek ise kuvvet kolunun düşey yer 
değiştirme miktarıdır. 
 

 
Şekil. 9.Moment kol mekanizması 

 
Şekil 9’da trigonometrik ilişkiden yararlanarak düşey 

yer değiştirme ile ayak bileği açısı arasındaki ilişki 
denklem (32) ve (33)’deki gibi yazılabilir. 

 
                                                             (32) 

 
                                         (33) 

 
Uygulanan kuvvetin oluşturduğu bilek momenti 

denklem (34) ve (35) deki gibi yazılabilir.  
 

                                         (34) 
 

                         (35) 
 
Burada y ifadesi yerine trigonometrik eşitlikten elde 

edilen  ifadesi konulduğunda denklem (36) elde 
edilmiş olur. 

 
 

                                        (36) 
 

	ifadesi yerine daha önce elde ettiğimiz 
denklem (31) denklem (36)’de yerine yazıldığında bilek 
moment denklemi elde edilir; 

 

2  

                        2                 (37) 

 
Bu denkleminθya göre türevi alındığında bilek 

eklemindeki dönel sertlik değeri denklem (38)’deki 
gibielde edilir; 

 

2                             (38) 

 
Denklem (38)’den çekilirse denklem (39)’daki 

eşitlik elde edilir. Bu ifade, bilek ekleminde istenilen bir 
sertlik değeri için ( ) ikinci motor tarafından 
ayarlanan kuvvet kolu mesafesini hesaplamak için 
kullanılmaktadır. 

 

.
                                                     (39) 

 
Bununla birlikte denklem (35) kullanılarak ayak 

bileğinde istenilen momenti elde etmek için birinci 
motorun konumu hesaplanabilir. 

 

                                        (40) 

 
Denklem (40)’da  ifadesi yerine daha önceden 

elde edilen denklem (31) yazıldığında birinci motorun 
konumu denklem (41)’deki forma dönüşür; 

 
.

                                           (41) 

 
Bu denklemde  ifadesi yerine denklem (33) 

yazılırsa, birinci motorun konumunun en genel hali 
bulunmuş olur. 

 
.

                      (42) 
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Denklem (42) ve (33)denklem (29)’ da yerine yazılırsa 
birinci motor tarafından uygulanan kuvvet denklem (43) 
deki gibi bulunur.  

 

2 .                     (43) 

 
İkinci motor tarafından uygulanan kuvveti bulmak için 

kuvvet kolunun yay tarafındaki ve bilek tarafındaki 
geometrik ilişkisi ele alınmalıdır ve bu ilişki için serbest 
çizim diyagramı Şekil 10’da gösterilmektedir. Burada (α) 
ve (θ) sırası ile kuvvet kolunun yay tarafındaki moment 
kolu ile ve bilek eklemi tarafındaki moment kolu 
arasındaki geometrik ilişkilerigöstermektedir. 

 

 
Şekil.10.İletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımının kuvvet 

kolumekanizması 

 
İkinci motor tarafından uygulanan (F2) kuvvetini 

hesaplamak için Şekil 10’daki serbest çizim 
diyagramında yatay kuvvetler eşitlenebilir (∑ 0). 
Buna göre ikinci motor tarafından uygulanan kuvvet 
denklem (44)’ daki gibi bulunur.  

 
ç ş cos . sin cos sin                         (44) 

 
Bu denklemdeki bilek ekleminin açısını 

göstermekteyken αaçısı Şekil 10’dan trigonometrik 
denklemlere bağlı olarak aşağıdaki ifade ile bulunur. 

 

tan                                                       (45) 

 
Sonuç olarak iletim oranı ile düzenlenen bir eyleyici 

için gerekli olan güç gereksinimi P ve eyleyici tarafından 
sarf edilen enerji W, denklem (46) ve (47)’daki gibi 
hesaplanabilmektedir. Bu denklemlerdeki birinci ve 
ikinci terimler yine sırası ile birinci ve ikinci motorun 

güç gereksinimi ve bu motorlar tarafından harcanan 
enerjileri ifade etmektedir. 

 
. .                                      (46) 

 
| | 	 | |                                      (47) 

IV. Simülasyon ve Tartışma 

Sertliği değiştirilebilir eyleyiciler için literatürde farklı 
tiplerde tasarımların var olduğu önceki bölümlerde 
ayrıntılı olarak anlatılmıştı. Bu bölümde ise antagonistik 
ve iletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımı tiplerinin 
bir dış iskelet robotun ayak bileği ekleminde kullanılması 
durumundaki simülasyon sonuçları sunulmakta ve bu 
simülasyonlar ile ilgili sonuçlar verilmektedir. 
Simülasyon çalışmalarına giriş yapmadan önce 
tasarımların test edileceği ayak bileği için biyomekanik 
verilere ihtiyaç vardır. 

İnsan alt uzuv eklemleri ile ilgili literatürde birçok 
biyomekanik çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda kamera 
ve uzuvlara yerleştirilen markerler kullanılarak farklı 
kişilerin farklı yürüme hızlarında yürüme paternleri 
izlenip, bu paternlerin işlenmesi ile alt uzuv eklemlerinin 
açı değerleri, hızları ve ivmeleri elde edilmektedir. 
Ayrıca belirli boy ve kilodaki kişiler için alt uzuvların 
kütleleri ve ataletleri biyomekanik kitaplarında 
mevcuttur. Yürüme deneylerinden elde edilen bu eklem 
açıları, hızları ve ivmeleri ters dinamik denklemlerinde 
kullanılarak yürüme döngüsü esnasındaki alt uzuv 
eklemler için moment ve güç grafikleri 
hesaplanabilmektedir. 

Öncelikle ayak bileğinin biyomekanik davranışının 
anlaşılması gerekmektedir. Literatürde bulunan bazı 
biyomekanik çalışmaları [9-13] kullanılarak bilek 
ekleminin biyomekanik işleyişi şu şekilde özetlenebilir: 
Düz yüzey yürüme döngüsü (ground-level walking cycle) 
bir ayağın topuk-vurma (heel-strike) hareketi ile 
başlamakta ve aynı ayağın bir sonraki topuk-vurma 
hareketi ile sonlanmaktadır. Yürüme döngüsü iki ana 
bölüme ayrılmaktadır. Bunlar bir döngünün ilk % 60’lık 
kısmını oluşturan basma fazı (stance-phase) ve son % 
40’lık kısmını oluşturan salınım fazıdır (swing-phase). 
Basma fazı topuk yere değdiği anda topuk-vurma 
hareketi ile başlar, ayak parmak ucunun yer ile temasının 
kesildiği zaman olan parmak-ucu-kalkış (toe-off) 
hareketine kadar devam eder. Salınım fazı ise ayak 
parmak ucunun yerle temasının kesildiği zaman olan 
parmak-ucu-kalkış hareketinden topuğun yere değdiği 
zaman topuk-vurma hareketine kadar geçen bölüme 
karşılık gelir. Ayrıca, basma fazı kendi içinde ara fazlara 
ayrılmaktadır. Bunlar, kontrollü plantar fleksiyon 
(Controlled plantar flexion), kontrollü dorsal fleksiyon 
(controlled dorsi-flexion) ve kuvvetli plantar-fleksiyon 
(powered plantar flexion) ara fazlarıdır ve şu şekilde 
tanımlanabilir. Kontrollü plantar-fleksiyon topuk-vurma 
hareketi ile başlar tam-basma (foot-flat) hareketi ile 
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sonlanır, kontrollü dorsal-fleksiyon tam-basma hareketi 
ile başlar ayağın bileğinin yukarı bükülmesinin en üst 
seviyesine kadar devam eder, kuvvetli plantar-fleksiyon 
ayak bileğinin maksimum bükülmesinden parmak-ucu-
kalkış hareketine kadar olan kısımdır. Kontrollü plantar-
fleksiyon ara fazında ayak bileği bir lineer yay gibi 
davranır, eklem momenti bilek pozisyonu ile doğrusaldır. 
Kontrollü dorsal-fleksiyon ara fazında ayak bileği lineer 
olmayan bir yay hareketi gibi davranır, eklem momenti 
bilek pozisyonunun artışı ile doğrusal olmayan bir artış 
göstermektedir. Bu ara fazda bilek bir sonraki plantar-
fleksiyon ara fazında vücudu yukarı ve ileri hareket 
ettirebilmek için elastik enerji depolar. Kuvvetli plantar-
fleksiyon ara fazında bilek mancınık mekanizması gibi 
davranır. Bu ara fazın ilk yarısında bilek tıpkı bir 
motorun bir yayı sıkıştırması gibi bilek üzerinde ani 
enerji depolaması gerçekleştirir ve ikinci yarısında bu 
depolanan enerji vücudu yukarı ve ileri hareket ettirmek 
için bırakılır. Kuvvetli plantar-fleksiyon ara fazında, 
harcanan enerji bir önceki ara fazda depolanan enerjiden 
daha fazla olduğu için mancınık mekanizması davranışı 
bu ara fazda gereklidir. Bundan sonraki salınım fazında 
ise ayağın yer ile bağlantısı kesilmiştir ve ayağı bir 
sonraki yürüyüş döngüsüne (topuk-vurma) hazırlamak 
için bilek eklemi esnek bir pozisyon denetleyicisi gibi 
davranış gösterir. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi 
ayak bileğinin sertliği yürüme döngüsü sırasında sürekli 
değişmektedir ve bu değişim uygulanan kuvvet ve ayak 
bileğinin açısal yer değiştirmesi ile ilişkilidir. 

Simülasyon çalışmalarında öncelikle ayak bileğine ait 
açı ve moment değerleri için biyomekanik verilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Bovi ve arkadaşları 
tarafından gerçekleştirilen biyomekanik çalışması verileri 
kullanılmıştır [14]. Bu verilere göre ortalama 80 kg 
ağırlığındaki yetişkin bir insanın optimum/ortalama 
yürüme hızındaki (0.8 ≤ kişi yürüme hızı / kişi boy 
uzunluğu ˂ 1) ayak bileği eklemi açı ve moment 
grafikleri Şekil 11’de verilmektedir. 

 

 
Şekil. 11. Düz yüzey yürüme esnasında ayak bileği eklemi açısı (a)  ve 

moment (b) değerleri 

Yürüme esnasında ayak bileğinin sertlik değerlerini 
hesaplamak için Şekil 11’de verilen moment değerleri 
ayak bileği açı değerlerine bölündüğünde Şekil 12(a)’da 
gösterilen gerçekleşmesi aşırı zor olan sertlik değerleri 
çıkmaktadır. Bu değerler herhangi bir sertliği 
değiştirilebilir eyleyici ile sağlanmak istenildiğinde çok 
kısa zaman içerisinde çok yüksek sertlik değerlerine 
ulaşabilen eyleyiciler gerekmektedir. Bunu 
sağlayabilmek içinde çok yüksek değerlerde güç 
gerektireceğinden uygulanabilmesi oldukça zordur. Bu 
nedenle Holgate ve arkadaşları bu sertlik grafiğini 
modifiye edilmesini önermişlerdir [15]. Bu çalışmada 
önerilen yönteme göre bilek açısında bir öteleme 
gerçekleyerek sertlik değerlerinin ulaşılabilir değerlere 
çekilmesi hedeflenmiştir. Holgate ve arkadaşları 
tarafından önerilen bu yöntemde ayak bileği salınım 
fazında iken sertlik değeri 0 etrafında dolaşmaktadır. 0 
sertlik değerinde ise ayak bileğinin salınım fazında iken 
istenmeyen salınımlara maruz kalması kaçınılmazdır. Bu 
nedenle elde edilen sertlik değerlerine ikinci bir öteleme 
daha eklenerek ayak bileğinin istenmeyen salınımlarının 
önüne geçilebilecektir. Buna göre Şekil 12’deki veriler ve 
denklem (48) kullanılarak modifiye edilmiş sertlik 
değerleri Şekil 12 (b)’de verildiği gibi elde edilmektedir. 

 

K A
ö

Kö                 (48) 

 
Denklem (48)’deki  simülasyonlarda 

kullanılmak üzere ayak bileğinin hesaplanan sertlik 
değerini,  ayak bileğinin momentini,   ayak 
bileğinin açısını, ö  ayak bileğinin açısındaki 
ötelemeyi,  ayak bileği sertlik değerinin ötelemesini 
ve A’da ayar çarpanını göstermektedir. 

 

 
Şekil. 12. (a) Doğrudan bilek sertliği hesabı, (b) modifiye edilmiş bilek 

sertliği hesabı 
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Antagonistik ve iletim oranı ile düzenlenen eyleyici 
tasarımları için denklemlerin elde edilmesi bölüm 3'te 
ayrıntılı olarak anlatılmıştı. Bu denklemler kullanılarak 
MATLAB Simulink®’te iki farklı tasarımın simülasyon 
testleri gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyon çalışmalarında 
bilek sertlik değerleri olarak Şekil 12 (b)’de verilen 
modifiye edilmiş sertlik değerleri ve Şekil 11’de verilen 
bilek açısı ve tork değerleri referans alınmıştır. 
Antagonistik olarak ayarlanan eyleyici tasarımı 
çalışmasında ikinci dereceden (quadratic) yay modeli ve 
iletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarım 
çalışmalarında ise lineer yay modeli kullanılmıştır. İkinci 
dereceden yayın yay katsayısı oranı Koran=800 kN/m2 ve 
lineer yayın yay katsayısı 3000 kN/m olarak alınmıştır.  
Bununla birlikle doğrusal olarak tasarlanan bu 
eyleyicilerin bilek ekleminde olan yatay moment kolu 
uzunluğu (L) 10 cm alınmıştır. 

Şekil 13 ve 14’de her iki tasarımda kullanılan 
motorların güç gereksinimleri ile motorlar tarafından 
harcanan enerji miktarları karşılıklı olarak sunulmaktadır. 
Bu grafiklere ayrıca insan ayak bileğinin biyomekanik 
güç ve enerji değerleri de çizdirilmiştir. Şekil 
13’deverilen güç grafikleri incelendiğinde, her iki 
tasarımda kullanılan birinci motorların 250 W civarında 
benzer güç gereksinimlerine ihtiyaç duyulurken, ikinci 
motorların güç gereksinimlerinde önemli ölçüde farklılık 
oluştuğu görülmektedir. Referans alınan simülasyon 
senaryosuna göre ikinci motor için, antagonistik 
tasarımda 100W civarında bir güç gereksinimine ihtiyaç 
duyulurken, iletim oranı ile düzenlenen tasarımda 10 W 
civarında güç gereksinimine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Dolayısı ile iletim oranı ile düzenlenen tasarımda daha 
küçük motorlarla çalışmak mümkündür. 

 

 

 
Şekil. 13.(a) Antagonistik ve (b) iletim oranı ile düzenlenen tasarımların 

güç gereksinimleri 

Güç gereksinimi grafiklerine benzer şekilde Şekil 
14’de motorlar tarafından harcanan enerjiler 
sunulmaktadır. Güç gereksinimi grafiklerinde olduğu gibi 
her iki tasarımın ilk motorlarında benzer enerji sarfiyatı 
görülmesine karşın ikinci motorlarda harcanan enerji 
değerleri arasında önemli düzeyde farklar oluşmaktadır. 
İkinci motorlar, antagonistik tasarımda 17J ve iletim 
oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımında 3J civarında 
enerji harcamaktadır. 

Son olarak her iki tasarım için, motorlar tarafından 
harcanan enerjilerin toplamı şekil 15’te gösterilmektedir. 
Verilen grafik değerlendirildiğinde, 80 kg’lık bir kişinin 
optimum bir hız ile (orta hızda) düz yüzeyde yürüme 
senaryosundaki bir yürüme döngüsünde antagonistik 
tasarım 55Jve iletim oranı ile düzenlenen tasarım ise 37J 
civarında enerji harcamaktadır. 

 

 

 
Şekil. 14.(a) Antagonistikve (b) iletim oranı ile düzenlenen tasarımlarda 

harcanan enerji miktarı 

 
İletim oranı ile düzenlenen eyleyici tasarımı ile 

antagonistik tasarım arasındaki bu enerji sarfiyatı farkı, 
bataryalar ile çalıştırılan mobil insansı robotlar ve dış 
iskelet robotlar için son derece önemlidir. 

 
Şekil. 15.Antagonistik ve iletim oranı ile düzenlemelerde harcanan 

toplam enerji miktarları 
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V. Sonuç 

Öncelikli olarak, bu çalışmada literatürde var olan 
sertliği değiştirilebilir eyleyiciler ayrıntılı olarak 
anlatılmıştır. Daha sonra tasarım kolaylığı nedeni ile 
tercih edilen antagonistik ve iletim oranı ile düzenlenen 
tasarımlar için denklemler elde edilmiştir. Çalışmanın 
devamında ise antagonistik ve iletim oranı ile düzenlenen 
eyleyici tasarımlarının dış iskelet robotların ayak bileği 
bağlantısında kullanılması durumunda güç gereksinimi 
ve enerji sarfiyatı açısından simülasyon ortamında 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, enerji 
ihtiyacı bataryalarla sağlanan dış iskelet robotlarda 
minimum enerji sarfiyatı ve minimum güç gereksinimi 
açısından iletim oranı ile düzenlenen eyleyicilerin 
kullanılması daha uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Teşekkür 
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Özet— Bu çalışmada, yük taşıyan insan yürüyüşünü 

destekleyen alt ekstremite bir dış iskelet sisteminin 
tasarımı, imalatı ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. 
Geliştirilen alt ekstremite dış iskeletin tasarımı yapılırken 
kullanıcının sırtındaki yükün kullanıcı tarafından 
hissedilen/taşınan kısmının en aza indirgenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, insan anatomisi göz önüne 
alınarak ergonomik bir dış iskelet sisteminin kinematik 
tasarımı yapılmıştır. Dış iskelet sistemi için gerekli 
kontrolcüler Matlab/SimMechanics ortamında 
tasarlanarak simülasyonları yapılmıştır. Dış iskelet 
sisteminde servo valf ile kontrol edilen iki adet hidrolik 
silindir bulunmaktadır. Sırtta taşınan yükün kullanıcıya 
aktarılan kısmı kullanıcının ayağının altına yerleştirilen 
kuvvet sensörleri ile algılanmaktadır. Dış iskelet 
sisteminin kontrol mimarisi oluşturulurken daha az işlem 
yükü gerektiren basit bir kontrol algoritması kullanımı 
öngörülmüş, bu amaçla, PI kontrolcü içeren iki aşamalı 
bir kontrol mimarisi ve ağ tabanlı bulanık önerme sistemi 
(ANFLC) kullanılan ikinci bir kontrol mimarisi 
kullanılmıştır. Prototip dış iskelet sistemi ile yapılan 
yürüyüş denemelerinden elde edilen veriler kullanılarak 
dış iskelet sisteminin performansı değerlendirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: : Alt-ekstremite dış iskelet, ANFLC, dış iskelet, 
insan yürüyüşü, kuvvet geri beslemeli kontrol, PI kontrol, yük taşıma1 

 
Abstract— In this study, design and control of a 

lower extremity exoskeleton that supports walking of load 
carrying human is realized and a prototype of developed 
system is constructed. Transmission of minimum amount 
of the back load to the user is targeted during the design 
process. In this context, kinematic design of the 
exoskeleton system is accomplished taking into account 
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human anatomy in order to attain an ergonomic design. 
Controllers to be used in control of the exoskeleton 
system are designed by simulations carried out in 
Matlab/SimMechanics environment.  Two servo valve 
controlled hydraulic cylinders are used in actuation of 
the exoskeleton system. Amount of the load transmitted to 
the user’s feet is measured by force sensors placed under 
user’s feet. Developed exoskeleton system is contolled by 
using a two-stage control architecture containing a PI 
controller. A second control architecture containing a 
neural based fuzzy inference system is also used in 
control of the exoskeleton system. A controller using a 
simple algorithm that requires low operation time is 
aimed in controller design. Data obtained from walking 
experiments carried out with the prototype exoskeleton 
system are used in order to evaluate performance of 
developed exoskeleton system. 

Keywords: ANFLC, Exoskeleton, force feedback control, human 
gait, lower- extremity exoskeleton, load carrying, PI control 

I. Giriş 

 Dış iskelet sistemleri insan ile etkileşim içinde çalışan 
bu nedenle, insan anatomisine uygun yapıya sahip olacak 
şekilde tasarlanan robotlardır. Dış iskeletler genellikle 
insanın yapacağı yürüme, koşma, oturma, kalkma, ağır 
yük taşıma gibi temel işlerde insana destek olmak 
amacıyla geliştirilmekte, bunun dışında rehabilitasyon ve 
tedavi amacıyla da kullanılabilmektedir. Geliştirilen dış 
iskelet sistemi, ağır sırt yükü taşımak zorunda olan 
insanlar için destek amacıyla kullanılmaktadır. 
Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde askeri 
ve endüstriyel alanlarda iş gücünün büyük bölümünde 
yoğun olarak kullanılan makine ve teçhizatlar insanın 
fiziksel kapasitesinin çok üzerinde bir performansla 
çalışmasını sağlamaktadır. 
 Dış iskelet sisteminde eyleyici olarak servo motorlar, 
hidrolik silindirler, pnömatik silindirler vb. birçok aktif 
eyleyici kullanılabileceği gibi yay, damper vb. pasif 
eyleyiciler de kullanılabilmektedir. Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü (MIT) Biyomekatronik grubu 
tarafından geliştirilen bir çalışmada, eyleyici olarak kalça 
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mafsallarında kuvvet kontrollü eyleyiciler, diz 
mafsallarında değişken damper mekanizmaları ve ayak 
mafsallarında ise pasif yaylar kullanılmıştır. Dış iskelet 
sisteminin yaklaşık ağırlığı 11,8 kg ve taşınabilir bir güç 
ünitesine sahiptir[2-4].  
 Berkeley Üniversitesi, “BLEEX” (Berkeley Lower 
Extremity Exoskeleton) projesi ile 2000 yılından itibaren 
DARPA destekli dış iskelet geliştirme çalışmalarına dâhil 
olmuştur. Geliştirdikleri BLEEX adlı cihazın kalça, diz 
ve ayak mafsalları elektrohidrolik silindirler ile hareket 
ettirilirken,  iskelet üzerinde kontrol için birbirlerine ağ 
yapısı şeklinde bağlanmış 40’dan fazla sensor 
bulunmaktadır. BLEEX, hantal yapısı nedeniyle manevra 
kabiliyetinin zayıf olması ve eyleyicilerinin bazı 
durumlarda yeterli gücü sağlayamaması gibi eksikliklere 
rağmen dış iskelet çalışmalarına önemli katkılarda 
bulunmuştur[5-10]. Daha sonraları bu çalışma temel 
alınarak, kurulan Berkeley Bionics adlı şirket tarafından 
dış iskelet sistemi üzerine çalışmalar devam ettirilmiş ve 
“HULC” (Human Universal Load Carrier), “ExoHiker” 
ve “ExoClimber” adları verilen üç yeni dış iskelet 
geliştirilmiştir. HULC, sadece diz mafsallarına 
yerleştirilen elektro-hidrolik eyleyiciler ile hareket 
ettirilmiştir. Yapılan denemeler neticesinde cihazın saatte 
2 mil hız ile yüksüz olarak yürüyen bir kullanıcının 
oksijen tüketimini yaklaşık %5-12 oranında azalttığı 
görülmüştür. Bu oran aynı hızda 35 kg sırt yükü taşıyan 
kullanıcı için ise yaklaşık %15 olarak belirlenmiştir[11-
16].  
 Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 
2011 yılında tamamlanan Santez projesi kapsamında 
felçli ve yürüme zorluğu çeken hastaların rehabilitasyonu 
için YÜDİS isimli bir dış iskelet sistemi geliştirilmiştir. 
Hareketi Servo motorlar ile sağlanan dış iskelet 
sisteminin kontrolünde klinik yürüyüş analizlerinin 
(CGA) kullanıldığı önceden programlanmış hareket 
kontrolü kullanılmıştır. Tasarlanan dış iskelet sistemi 
planlanan yürüme hareketini, 75 kg ağırlığa sahip bir 
kullanıcı için 2 s/çevrim hızında tamamlamaktadır[17]. 

II. Dış İskelet Sisteminin Tasarımı ve Modellenmesi 

 Yapılan çalışmada sırtında yük taşıyan insanın 
yürüyüşünü destekleyen bir dış iskelet sistemi 
geliştirilmiştir. Geliştirilen dış iskelet sisteminin genel 
yapısı Şekil 2.1 ’de görülmektedir. Dış iskeletler, verilen 
görevleri istenen hızda ve doğrulukta gerçekleştirmesi 
için uygun eyleyiciler ve bu eyleyicileri gerekli 
hassasiyet ve doğrulukta kontrol edecek kontrolcü ve 
yazılıma ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında iskelet 
sisteminin mekanik tasarımı insan ile tam bir uyum 
içerisinde çalışabilecek şekilde ergonomik olmalı ve 
insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde mekanik kısıtlara 
sahip olmalıdır[18-19]. 

 
Şekil 2.1. Dış iskelet sisteminin genel yapısı (1-Sırt desteği, 2-Bel ayar 
mekanizması, 3-Tork dengeleme silindiri, 4-Üst bacak boy ayar vidası, 

5-Üst bacak gövdesi, 6-Hidrolik silindir, 7-Alt bacak gövdesi, 8-Alt 
bacak ayar vidası, 9-Ayak mafsalı, 10-Ayak, 11-Bacak bağlantı kemeri, 

12-Bel mafsalı) 
 
A. Klinik Yürüyüş Analizi (CGA)  
 Çalışmada öncelikli olarak insana ait mafsal 
hareketleri, uzuv boyları ve hareket karakteristiği 
hakkında bilgi edinmek için İnsan üzerinden alınan 
ölçümler ile oluşturulan açı, tork ve güç grafiklerini 
içeren yürüyüş analizi (CGA) incelenerek 
değerlendirilmiştir. Her bir mafsala ait hareket aralığı ve 
güç gereksinimleri irdelenerek tasarım aşaması için ön 
hazırlık yapılmıştır[20-21].  
 Yürüyüş esnasında ayak mafsalında oluşan büyük tork 
ihtiyacından dolayı ayak mafsalı için büyük kapasiteli 
eyleyicilere ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarım zorluğunun 
yanında mafsal için uygun eyleyici boyut ve ağırlığından 
dolayı bu mafsal serbest bırakılmıştır. Bununla beraber 
ayak oldukça küçük bir hareket aralığına sahip olması 
nedeniyle meydana gelen tork genelde tek yönde 
oluşmaktadır[1].  
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Şekil 2.2. Yürüyüş esnasındaki diz mafsalı açı değişimi 

 

  

Şekil 2.3. Yürüyüş çevrimi boyunca diz üzerinde oluşan tork miktarı 

 
 

Şekil 2.4. Yürüyüş çevrimi boyunca diz üzerinde oluşan güç değişimi 

 Diz mafsalı diğer mafsallara göre daha büyük hareket 
aralığına sahiptir. Buna göre yürüyüş esnasında diz 
mafsalı sırt yükünü taşırken diğer mafsallar sisteme 
manevra kabiliyeti kazandırmaktadır. Bu yüzden 

sistemde sadece diz mafsalı aktif olarak eylenmiştir[1]. 
Diz mafsalına ait açı, tork ve güç grafikleri sırasıyla şekil 
2.2, şekil 2.3, şekil 2.4 ‘te verilmiştir.   
 
B. Tasarım  
 Elde edilen veriler ışığında Solidworks ve Unigraphics 
yazılımları kullanılarak Şekil 2.1 ’de verilen katı model 
elde edilmiştir. Tasarlanan dış iskelet sistemi, her bir 
ayakta üç, diz mafsalında bir, bel mafsalında üç ve sırtta 
bir olmak üzere toplamda 16 serbestlik derecesine 
sahiptir. Bu yazılımlar içerisinde bulunan parametrik 
insan modeli üzerinde dış iskelet sisteminin denemeleri 
yapılarak uzuv boyutları, mafsalların serbestlik derecesi 
ve hareket aralıkları bakımından tasarım doğrulaması 
yapılmıştır. Dış iskelet sisteminin tasarım ölçütü olarak 
25 kg’lık sırt yükü ile yürüyüş çevrimini 2 saniyede 
tamamlaması öngörülmüştür. 
 
B1.Bel mekanizması tasarımı 
 Dış iskelet sisteminin bel tasarımı anatomik olarak 
insanın pelvis kemiğinin yerine geçmektedir. İnsan kalça 
eklemi hareket serbestliği olarak küresel mafsal 
özelliklerindedir. Bu yüzden tasarımda şekil 2.5‘de üç 
numara ile gösterilen küresel mafsal kullanılmıştır. 
Bunun yanında sağ ve sol bacak, bel mekanizması ile 
birbirine bağlanmaktadır. Şekil 2.5‘de iki numaralı bu 
bağlantı tek eksende döner mafsal olarak tasarlanmıştır. 
Bu sayede pelvis ile omur arasındaki bağlantı 
modellenmiş olmaktadır. Şekil 2.5 üzerinde bir numara 
ile gösterilen parça sırt bağlantısının yapıldığı ana 
parçadır. Taşınmak istenen sırt yükünün yanında iskeletin 
çalışması için gerekli güç ve kontrol üniteleri burada yer 
almaktadırlar. Dış iskelet sistemi bel tasarımının insan ile 
tam bir uyum içerisinde çalışması ve iskelet gövde 
arasındaki en yoğun temasın bu bölgede 
gerçekleşmesinden dolayı ergonomik bir sırt destek 
parçası geliştirilmiştir. 
 Dış iskelet sistemin bel kısmının mekanik tasarımı 
şekil 2.5’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 
 
Şekil 2.5. Dış iskelet bel tasarımı (1-Bel-kalça bağlantı elemanı ve sırt 

desteği, 2-Bel ayar mekanizması, 3-Küresel mafsal) 
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B2.Diz mafsalı tasarımı 
 Şekil 2.6 ‘da diz mafsalı tasarımı görülmektedir. 1 
numara ile gösterilen diz mafsalı, üst bacağı yataklayarak 
dizin negatif yönde hareket etmesini engelleyecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bacaklardaki boy ayar mekanizmaları 
sayesinde dış iskelet sistemi üst bacak boyu 70 mm 
aralığında, alt bacak boyu ise 120 mm aralığında 
uzayabilmektedir. Üst bacak ve alt bacak ana gövdesi 
alüminyum 7075-T6 malzemeden imal edilmiştir. Şekil 
2.6 ‘da 2 numaralı yük hücresi ile silindirin uyguladığı 
kuvvet ölçülerek kontrolcüye geri besleme sinyali olarak 
girilmektedir. 

 
Şekil 2.6. Alt bacak tasarımı (1-Diz mafsalı, 2-Kuvvet sensörü, 3- 

Hidrolik silindir bağlantı mafsalı, 4-Boy ayar mekanizması) 

 
B3.Ayak tasarımı 
 İskelet gövdenin yer ile temas halinde bulunan tek 
uzvu olan ayak, bir taraftan dış iskelet ve kullanıcının 
ağırlığına, bir taraftan da zeminden etki eden yer tepki 
kuvvetlerine maruz kalmaktadır. Bu sebeple ayağın 
kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek kadar esnek, üzerine 
gelen kuvvetleri taşıyabilecek kadar da dayanıklı olması 
gerekmektedir. 

 
Şekil 2.7. Ayak tasarımı (1-Alt taban, 2-Üst taban, 3-Destek sacı, 4-

Bağlantı cıvatası, 5-Esnek kuvvet sensörü) 

 
 Ayak tasarımı Şekil 2.7’de görülmektedir. 1 numaralı 
ayak tabanı kauçuktan imal edildiği için esnek bir yapıya 
sahiptir. Bu sayede kullanıcıya hareket serbestliği 
sunmaktadır. Bunun yanında dış iskeletin yerle temas 
ettiği yürüyüş anında yumuşak ve sessiz bir hareket 
sağlamaktadır. Ayağı oluşturan ana parçalar, alt taban 
(1), üst tabandır (2) ve bu iki parçayı birbirine bağlamak 
ve esnek kuvvet sensörlerini (5) yerleştirmek için 
kullanılan destek parçalarıdır. 
 
C. Modelleme 
 Belirlenen tasarım parametrelerine göre dış iskeletin 
kinematik analizi yapılarak dinamik modeli SolidWorks 
ve MATLAB yazılımları koordineli olarak kullanılarak 
elde edilmiştir. SolidWorks yazılımında elde edilen katı 
model, MATLAB yazılımının Simulink/SimMechanics 
paketi kullanılarak iskeletin kinematik zinciri ve 
uzuvların atalet momentleri simülasyon ortamına 
taşınmıştır.(Şekil 2.8) Bu şekilde gerçekçi bir dinamik 
model oluşturulmuştur. Bu model kullanılarak sanal 
ortamda sistem için yürüyüş ve kontrolcü simülasyonları 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen Simulink modeli şekil 
2.9’da verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 2.8. Dış iskelet sistemi modelleme aşamaları 

 

 
Şekil 2.9. Dış İskelet Sistemi Matlab-Simulink modeli 
 

SolidWorks ve Unigraphics yazılımları kullanılarak 
dış iskelet sistemi için CAD modelinin elde edilmesi 

CAD programından XML formatında Matlab ortamına geometri, 
atalet momenti ve mafsal bağlantılarının aktarılması 

Matlab-Simmechanics programı kullanılarak hareket ve 
kontrol simülasyonunun gerçekleştirilmesi 

  PI
Yer tepki kuvveti 

momenti Nmm 

Kinematik 
analiz 

h(mm) 

İstenen 
kuvvet 
(N) 

 
+   ‐ 

Yük Hücresi (N) 

Hidrolik silindir 

Kontrolcü
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 Verilen Simulink blok diyagramında kontrolcü olarak 
PI kontrol kullanılmıştır. Kontrolcü ayaktan uygulanan 
giriş sinyaline karşılık silindir ucunda oluşan kuvvet 
kontrolcü tarafından dengelenmeye çalışılmaktadır. 
Ayaktan verilen kuvvetin silindirde oluşturacağı kuvvet 
etkisi sistemin kinematik denklemi kullanılarak 
hesaplanmaktadır.  

III. Hidrolik Güç Ünitesi ve Eyleyici Seçimi  

 Dış iskeletlerin yapısal olarak insan anatomisine 
uyumlu olması şarttır. Bunun yanı sıra insan ile beraber 
hareket ettiği için eyleyicinin insan hareketini 
engellememesi gerekmektedir. Hidrolik silindirler küçük 
yapıları sayesinde iskelet üzerinde konumlandırılmada 
kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda yüksek tork 
oluşturma kabiliyetleri sayesinde yük taşıyan iskeletlerde 
kullanım alanı bulmaktadır. Ancak güç ünitelerinin ağır 
olması sistem için dezavantaj oluşturmaktadır.  
 Eyleyici seçimi aşamasında CGA analizinden 
yararlanılmıştır. Buna göre ayak ve bel mafsallarındaki 
hareket ihtiyacının diz mafsalına göre düşük olması ve bu 
mafsallardaki kısıtlı yer imkanı nedeniyle, aktif olarak 
sadece diz mafsalının tahrik edilmesi planlanarak ayak ve 
kalça mafsallarının serbest bırakılmasına karar 
verilmiştir.  
 

 TABLO 3.1. Hidrolik güç ünitesi özellikleri 

 

 Yüksek güç gereksinimi ve uygulanabilirlik 
bakımından sistemde kullanılacak eyleyicinin hidrolik 
silindir olması planlanmış ve gerekli olacak hidrolik 
sistemle ilgili hesaplamalar sonucunda güç ünitesine ait 
değerler tablo 3.1 ‘de verilmiştir. Tasarlanan hidrolik 
sistemin doğrulaması için şekil 3.1 ‘de verilen grafikte 
maksimum silindir kuvveti etkisi altındaki sistemin diz 
mafsalı üzerinde oluşturduğu tork miktarı ile CGA 
verilerinden elde edilen tork değerlerinin mafsal açısı 

değişimine göre karşılaştırılması verilmiştir. Bu grafikten 
yola çıkarak hidrolik silindirlerin kapasiteleri dış iskelet 
sistemi için yeterli olduğu görülmektedir. 
 

 
Şekil 3.1. CGA verilerinden elde edilen açı-tork değeri ile hidrolik 

silindirin sağladığı maksimum açı-tork değerinin karşılaştırmalı grafiği 

IV. Dış İskelet Sisteminin Kontrolü 

Tasarımı yapılan dış iskelet sistemi üzerinde iki 
kontrol metodu denenmiştir. Bunlardan ilki PID 
kontrolcü kullanılarak yer tepki kuvveti (YTK) ile 
kontrol yöntemidir. Bir diğeri ise ağ tabanlı bulanık 
mantık kontrol yöntemidir.  

Amaçlanan YTK kontrol mimarisinde, ayakkabı 
içerisine yerleştirilen kuvvet sensörleri sayesinde ölçülen 
yer tepki kuvvetine göre silindirlere ne kadar kuvvet 
uygulanması gerektiği kontrolcü tarafından 
hesaplanmaktadır. Hidrolik silindir miline bağlı yük 
hücresi yardımıyla uygulanan kuvvet, kontrolcü 
tarafından ölçülerek hata düzeltmesi yapmaktadır. 
Tasarlanan kontrolcü donanımı şekil 4.1 ‘de 
görülmektedir.  

 
Şekil 4.1. Yer tepki kuvveti(YTK) yöntemi ile kontrol şematik 

gösterimi 

Kontrol sisteminin taşınabilir olabilmesi için 
kontrolör olarak PC-104 tabanlı gömülü bilgisayar ve bu 
bilgisayara bağlı veri toplama kartı (DAQ) kullanılmıştır. 
Ayrıca yük hücresi ve ayak kuvvet sensörleri için 
yükseltici (amp.) kullanılarak sinyaller veri toplama kartı 

 Adı Değer Birimi 
Fmin Uygulanması gereken 

minimum kuvvet 
123 kgf 

A Piston yüzey alanı 3.14 cm2 
Pp Pompa basıncı 60 bar 
PSmin Minimum sistem basıncı 40 bar 
Pem Basınç emniyet valfi yay

basıncı 
50 bar 

h Silindir stroğu 15 cm 
t Strok süresi 1 saniye 

s  Silindir verimi 0.98 ---- 

g  
Genel verim 0.85 ---- 

Vpiston Piston hızı 15 cm/saniye 
Qmin Pompa debisi 3 litre/dakika
VTank Tank hacmi 9 litre 
Pmin Elektrik motoru gücü 0.3 kW 
D Silindir iç çapı 20 mm 
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Şekil 5.2. Sistemin PI kontrol cevabının regresyon analizi.Şekil 5.1. Sistemin PI kontrol cevabı 

ile uyumlu hale getirilmiştir. Sensörlerden alınan veriler, 
geliştirilen yazılımsal kalman filtresi ile filtrelenerek 
kontrolcüye gönderilmektedir.  

Geliştirilen dış iskelet sisteminin diz mafsal açısının 
ölçülmesinde yer kısıtı ve güvenlik riski nedeniyle IMU 
(Inertial Measurement Unit) sensörleri yardımıyla alt ve 
üst bacak yönlenmeleri ayrı ayrı ölçülerek dolaylı olarak 
diz mafsal açısına ulaşılmıştır.  

A. Ağırlıkladırılmış geri besleme sinyali ile dış iskelet 
sisteminin PI kontrolü 

 Dış iskelet sistemi, farklı yürüyüş fazlarında farklı 
dinamik davranışa sahip olmasından dolayı klasik PID 
kontrol algoritması kullanılamamaktadır. Bu problemin 
çözümü için hem salınım fazında hem de destek fazında 
sistem için uygun çıkış verecek bir kontrolcüye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tasarlanan kontrol algoritması Şekil 4.2 
’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 4.2. Sistem kontrol blok diyagramı. 

 Deneysel sistem üzerinde K parametrelerinin değeri, 

10

2,

3

21




K

KK

 
olarak belirlenmiştir. Bu parametreler yer tepki kuvveti 
ve silindir kuvvet sensörlerinin ölçüm aralığına göre 
belirlenmiştir. Yer tepki kuvveti 0-5 volt arasında 
değişmektedir. Buna karşın silindir kuvveti ise ±10 volt 
aralığında ölçülmektedir.  Şekilde verilen kontrol 
algoritmasında, hidrolik güç ünitesi ve silindirlerin hantal 
yapısı nedeniyle cevap hızındaki aşırı gecikmeden dolayı 
türev etki, kontrolcü cevabını aşırı büyütmekte ve 
salınıma neden olmaktadır. Bu nedenle kontrolcü olarak 
PI kontrol kullanılmıştır. 

B. ANFLC kontrol ile dış iskelet sistemin kontrolü 
 Dış iskelet sisteminin ANFLC ile kontrolünde yer 
tepki kuvveti ve silindir kuvvetine göre servo valfi 
kontrol edecek iki girişli ve bir çıkışlı bir kontrolcü 
kullanılmıştır. Tasarlanan ANFLC kontrol şeması Şekil 
4.3 ‘te verilmiştir. Bu kontrolcü, PI kontrolcü giriş, geri 
besleme ve çıkış sinyalleri kullanılarak eğitilmiş ve 
gerekli parametreler bu yöntem ile bulunmuştur. Bu 
sayede PI kontrolcüde geri besleme sinyalinin yer tepki 
kuvvetine göre ağırlıklandırma işlemi bu kontrolcüye 
öğretilmektedir. Kontrolcünün tasarımı için Matlab/Anfis 
aracı kullanılmıştır. 
 

 
Şekil 4.3. Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık kontrol şeması 

V. Dış İskelet Sistemi Performans Testleri 

A. PI Kontrol Sonuçları 
 Yapılan yürüyüş denemelerinde PI tabanlı kontrol 
mimarisi kullanılması durumunda sistemde oluşan 
kuvvetler Şekil 5.1 ’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre destek fazına geçerken silindir kuvvetinde bir 
gecikme oluştuğu görülmektedir. Şekil 5.2 ‘de PI tabanlı 
kontrol kullanılması halinde dış iskelet sisteminin 
istenilen hareketi gerçekleştirme konusundaki başarısı, 
regresyon analizi yapılarak R2 değeri 0.7929 olarak 
bulunmuştur. 
 
 

 
 

 

R
2
: 0.7929
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Şekil 5.4. Sistemin bulanık mantık kontrol cevabının 
(ANFLC) regresyon analizi.

Şekil 5.3. Sistemin bulanık mantık (ANFLC) kontrol cevabı. 
 

 

 Bulanık mantık tabanlı kontrolcü (ANFLC-Adaptive 
Networks Based Fuzzy Logic Controller) kullanılarak 
kontrol edilen sistemdeki kuvvetlerin değişimi Şekil 
5.3’da görülmektedir. ANFLC kontrolcü ile yapılan 
yürüyüş denemesinde PI kontrol algoritması ile yapılan 
deneme yürüyüşünden farklı olarak atılan adım sayısı 5 
‘e çıkmıştır. Hızdaki bu artışa rağmen ANFLC 
kontrolcünün PI kontrolcüden daha hızlı cevap verdiği 
görülmektedir. Ayrıca, hareketin oldukça yumuşak 
olduğu gözlemlenebilmektedir. Birbirine eşit olması 
beklenilen yer tepki kuvveti ve gerçekleşen hidrolik 
silindir kuvvetine ait değerlerin birbirine oldukça yakın 
değerler aldığı görülmektedir. Şekil 5.4‘de görüldüğü 
gibi ANFLC kontrolcü kullanılması durumuna ait 
regresyon analizinde R2 değeri 0.9053 olarak 
hesaplanmıştır. 
 

 
Şekil 5.5. Sistemin bulanık mantık (ANFLC) kontrol cevabı. 

 PI ve bulanık mantık kontrolcü etkisinde tork-açı 
değişimi Şekil 5.5‘te beraber verişmiştir. Grafikte beşinci 
saniyede yürüyüşün salınım fazına geçildiği tork 
değerlerindeki azalmadan anlaşılmaktadır. Bulanık 
mantık kontrolcünün salınım fazında daha az tork ihtiyacı 
olduğu şekilde görülmektedir. Tork miktarındaki bu 
azalma, sistemin insan ile daha uyumlu çalıştığını 
göstermektedir.  

VI. Sonuçlar 

Bu çalışmada, sırtında yük taşıyan insanın yürüyüşünü 
desteklemek amacıyla kullanılacak giyilebilir bir alt-
ekstremite dış iskelet geliştirilmiştir. Geliştirilen dış 
iskelet sisteminin kinematik ve mekanik tasarımı, 

hidrolik sistem tasarımı, dinamik modellemesi ve 
simülasyonu, kontrolcü tasarımı yapılmış, geliştirilen 
sistemin prototipi üretilmiş, yapılan yürüyüş denemeleri 
ile sistemin sırt yükü taşıyan kullanıcının yürüyüşünü 
destekleme konusundaki performansı değerlendirilmiştir. 

Adaptif bulanık mantık tabanlı kontrol mimarisi 
kullanılan dış iskelet sisteminin performansı ile PI esaslı 
kontrolcü kullanılan dış iskelet sisteminin performansı 
regresyon analizi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bulanık 
mantık kontrolcü tasarımında yer tepki kuvveti ve silindir 
kuvveti giriş olarak verilmiş ve buna uygun çıkışlar, 
bulanık mantık kontrolcü parametrelerinin yapay sinir 
ağları kullanılarak eğitilmesi ile elde edilmiştir. Yapay 
sinir ağlarının eğitiminde PI kontrolcü giriş ve çıkış 
verileri kullanılmıştır. Bulanık mantık kontrolcü 
sayesinde kontrol algoritması basitleştirilerek daha hızlı 
cevap elde edildiği gözlemlenmiştir. 

Dış iskelet sistemini ile gerçekleştirilen yürüyüş 
hareketinin yumuşak ve sürekli olması, denge 
problemlerinin oluşmaması için hızlı cevap veren bir 
kontrolcü kullanımı büyük önem arz etmektedir. Sonuç 
olarak geliştirilen bulanık mantık tabanlı ANFLC kontrol 
yöntemi ile klinik yürüyüş analizi verilerine daha uyumlu 
bir yürüyüş hareketi gerçekleştirdiği sonucuna 
varılmıştır. 
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Özet—Tork üreteçleri, rijit insan bedeni modelleri 
üzerindeki eklemlerde bulunan varsayımsal elemanlardır 
ve o eklem etrafındaki kasların oluşturduğu net torku 
temsil ederler. Tork üreteçlerindeki torkun değeri o 
eklem etrafındaki kas gruplarının mukavemetine, kasılma 
hızına ve eklem açısının kasılabilir bileşenine bağlıdır. 
Bu çalışmada, literatürden alınan bir modele tork 
üreteçlerinin sürücü eleman olarak nasıl ekleneceği 
gösterilmiştir. Bunun için tramplen atlayan bir sporcu 
için yapılmış 8 parçalı rijit insan bedeni modeline 5 tork 
üreteci eklenmiştir. Tork üreteçlerindeki tork değerini 
hesaplayan tork denklemi modelin hareket denklemleri 
ile birlikte çözülür ve ileri dinamik prensipleri 
uygulanarak modelin verilen başlangıç koşullarına göre 
nasıl davranacağı kestirilebilir. Tork üreteçlerinin belirli 
bir hareket için zamana bağlı olan aktivasyon profilini 
bulmak için simülasyon sonucu ile gerçek veri 
eşleştirmeye çalışılır ve o hareket için optimum 
aktivasyon profili elde edilir. 

Tork üreteçleri kullanılan bir modelde kas grubu 
düzeyinde bilgi elde edilebilir. Böylece bir eklem 
etrafındaki kas grubunun ne oranda çalıştığı ya da ne 
kadar zorlandığı belirlenebilir. Her ne kadar tekil kas 
modelleri gibi her kas için bilgi vermese de kas grubu 
seviyesinde bilgi almanın yeterli olduğu durumlarda tork 
üreteçlerini kullanmak iyi bir alternatif olabilir.  

Anahtar kelimeler: tork üreteci, rijit insan bedeni modeli, ileri 
dinamik, aktivasyon profili* 

 
Abstract—Torque generators are hypothetical 

elements that represent the net torque values around a 
joint. The value of the torque on these elements depends 
on the strength of the muscle groups around that joint, 
the contraction velocity of these muscles and the 
contractile component of the joint angle. In this study, the 
role of torque generators as driving elements is 
discussed. For this purpose, 5 torque generators are 
added to an 8-segment human rigid body model 
developed for platform diving. The torque equation that 
is used for calculating the torque in the generators is 
solved together with the equations of motion for the 
model. For given initial conditions, the behaviour of the 
system can be estimated by using forward dynamics 
principles. To determine the activation profile of torque 

                                                            
* kbehzat@metu.edu.tr 

generators for a specific motion, the simulation results 
and the actual performance are matched. At the end of 
the matching process, optimum activation profiles for 
that motion are obtained.  

Torque generators can give information at the muscle 
group level. This information may bring additional 
insight for injury prevention considering the maximum 
loading capacity of the muscle groups. Torque 
generators has a moderate complexity when compared 
with the individual muscle models and can be a good 
alternative when information on muscle group level is 
sufficient. 

Keywords: torque generator, human rigid body model, forward 
dynamics, activation profile 

I. Giriş 

İnsan bedenini ve onun hareketini basitleştirerek 
temsil eden ve bilgisayar kullanarak yapılan simülasyon 
modelleri biyomekanik, robotik, medikal gibi alanlarda 
ve eğlence sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
simülasyon modelleri ileri dinamik prensiplerini 
kullanarak değişik başlangıç koşullarında modelin nasıl 
davranacağı konusunda kestirim yapabilir. Ayrıca, çok 
sayıda simülasyon yaparak belirli model değişkenleri 
optimize edilebilir.  

İnsan bedeninin hareketi düşünüldüğünde, tekil kas 
yerine kas grubu seviyesinde bir bilgi yeterli olacaksa, 
tork üreteçleri modelin sürücü elemanı olarak 
kullanılabilir. Tork üreteçleri, eklemlerde yer alan ve tok 
üreten varsayımsal bir elemandır. Burada üretilen tork 
eklem etrafında yer alan kasların eklem üzerinde 
oluşturduğu tork değerini temsil etmektedir. 

Tork üreteçleri, genellikle literatürde rijit insan bedeni 
modellerinde belirli koşullardaki spor hareketlerinde 
optimum performansların kestiriminde kullanılır. Kong 
vd. [1] tramplen atlamada en fazla ileri dönmeyi 
sağlayacak optimum atlayış tekniği üzerine çalışmıştır. 
Bu çalışmada 5 tork üretecinin sürdüğü 8 parçadan 
oluşan bir model kullanılmıştır. King ve Yeadon [2], 
cimnastikte takla sayısını artırma üzerine yaptıkları 
çalışmada 5 parçadan oluşan ve 4 tork üreteci içeren bir 
modele yer vermiştir. Wilson vd. [3] değişik koşullarda 
optimum yüksek atlama performanslarını incelemişlerdir. 
Bu çalışmada da 5 tork üreteci içeren 8 parçalı bir model 
kullanılmıştır. Literatürdeki modellerin büyük bir kısmı 
düzlemsel olsa da üç boyutlu rijit insan bedeni modelleri 
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de geliştirilmiştir. Örneğin, Kentel vd. [4] tenis backhand 
vuruşlarında dirsekte ve bilekteki yüklenmeyi ve bunun 
tenisçi dirseği üzerindeki etkisini insan kolu ve raketin 3 
boyutlu bir modelini geliştirerek araştırmışlardır. Raketle 
beraber 7 parçadan oluşan modelde 3’ü omuzda, 2’si 
dirsekte ve 2’si bilekte olmak üzere 7 tork üreteci 
kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı ileri dinamik prensiplerini 
kullanan simülasyon modellerinde tork üreteçlerinin 
rolünü ve uygulanışını göstermek ve önceki modellerin 
doğruluğunu geliştirmektir. Spor ve her türlü insan 
hareketinin yeterli bir seviyede modellenebilmesi için 
performans (kinematik), kütle ve mukavemet verilerine 
ihtiyaç vardır. Kinematik veriler için literatürden 
tramplen atlama (10 m yükseklikten öne 2,5 takla) 
hareketi gerçekleştiren 6 parçalı (baş-gövde; üst kol; ön 
kol ve el; uyluk; baldır; ayak) düzlemsel, rijit bir modelin 
yer aldığı bir çalışma [5] seçilmiştir. Bu çalışmadan 
alınan kinematik veriler her bir parçanın zamana bağlı 
olarak yatay ve düşeydeki hareketini ve parçanın açısal 
pozisyonunu (oryantasyon) kapsamaktadır. Bu kinematik 
veriler baş-gövde parçasının kinematik olarak sürülmesi 
ve diğer parçaların simülasyon sonuçlarının 
karşılaştırılması ve eşleştirilmesi için kullanılmıştır. 
Modeldeki (baş-gövde hariç) 5 parçanın ileri dinamik 
prensiplerini kullanarak sürülmesi için parçaların 
birleştiği eklemlere toplam 5 tork üreteci (kalça, diz, ayak 
bileği, omuz, dirsek) eklenmiştir (Şekil 1). Tork 
üreteçlerinde kullanılan mukavemet verileri ise benzer bir 
çalışmadan [6] elde edilmiştir. Parçaların kütle, 
eylemsizlik momenti ve uzunluk verileri ise ortalama 
değerler olarak alınmıştır [7].  

 

 
Şekil. 1. Rijit insan bedeni modeli [5]. Mavi noktalar tork 

üreteçlerini göstermektedir. 

II. Tork Üreteçleri 

Tork üreteçleri doğrusal kas modellerinin dönel formu 
olarak düşünülebilir (Şekil 2). Doğrusal kas modelindeki 
kas-tendon yapısın uzunluğu (LM) tork üreteçlerinde 

eklem açısına (θj); kas lifi (kasılabilir bileşen; KB) 
uzunluğu (LKB) ve tendon (elastik bileşen; EB) uzunluğu 
(LT) ise sırası ile kas açısı (θm; kasılabilir bileşen)  ve 
tendon açısına (θe; elastik bileşen)  karşılık gelir. Kas ve 
tendon açıları varsayımsal açılar olup kas ve tendonların 
tork üreteci içindeki rolünü gösterirler. Doğrusal kas 
modelinde doğrusal bir yay ile temsil edilen elastik 
bileşen ise tork üretecinde eklem yerleştirilmiş lineer bir 
torsiyonel yay olarak gösterilir. 

 

 
Şekil. 2. (a) Hill tipi doğrusal kas modeli; (b) tork üreteci 

 
Tork üreteçleri, eklem üzerinden geçen ve doğrusal 

kuvvet üreten kas modeli yerine eklemde yer alan ve 
eklem etrafındaki tüm kasların yarattığı momenti 
modeller. Bir vücut parçasını farklı yönde (fleksiyon ve 
ekstansiyon) hareket ettirmek için farklı kas grupları 
(agonist/antagonist) kullanılır. Bu sebeple tork üreteçleri 
her bir eklemde farklı yöndeki hareketler için fleksör ve 
ekstansör olarak iki parçaya ayrılır. Her bir parça değişik 
kas gruplarını temsil ettiği için mukavemet özellikleri 
birbirinden farklıdır. Eklemdeki net tork büyüklüğü 
fleksör ve ekstansör parçalarının cebirsel toplamı ile elde 
edilir. Her hangi bir anda bu parçalardaki fleksör veya 
ekstansör tork değeri, parçaların kas açılarına (θm, 
kasılabilir bileşen), kas açılarının değişim hızına ( , 
kasılma hızı), parçanın mukavemet değerlerine ve ne 
oranda aktif olduğuna bağlıdır. Tork üreteçlerinin 
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mukavemet değerleri (maksimum isometrik tork ve 
maksimum tork) isokinetik dinamometre kullanılarak 
hesaplanabilir. Bu değerler kullanılarak maksimum 
istemli tork değeri kasılma hızı ve kasılma açısına bağlı 
bir değişken olarak kestirilebilir [8]. Maksimum istemli 
kasılmalar tam aktivasyon ile sağlanabilir. Ancak, 
hareket esnasında aktivasyon zamana bağlı olarak 0 (aktif 
değil) ve 1 (tam aktif) arasında değişir (a(t)). 

Tork üreteçlerinde doğrusal kas modellerinde olduğu 
gibi kasılabilir bileşen ve elastik bileşen bulunmaktadır. 
Elastik bileşendeki tork değeri (Te),  tendon açısı (θe)  ve 
torsiyonel yay sabitine (kt) bağlıdır. Diğer yandan 
kasılabilir bileşendeki tork mukavemet değerleri, kas 
açısı (θm)  ve kasılma hızı ( ) kullanılarak 
hesaplanabilir [8]. 

 
 , ∗ ∗  (1) 
 

Kasılabilir bileşende hesaplanan tork (Tcon) maksimum 
istemli kasılmalar sonucu oluşan tork değeridir. Bu 
yüzden herhangi bir andaki tork değeri aktivasyon (a(t)) 
ile kasılabilir bileşendeki torkun (Tcon) çarpımına eşittir. 
Kasılabilir bileşen ve elastik bileşen doğrusal kas 
modellerinde olduğu gibi seri olarak bağlandığı için 
aktivasyon ile Tcon çarpımı aynı zamanda elastik 
bileşendeki tork değerine (Te) eşittir. Örnek olarak 
aktivasyon sıfır iken tork üretecindeki tork değeri sıfır 
olurken, tam aktivasyonda tork, Tcon’a eşit olacak şekilde 
maksimum değeri alacaktır. 

Şekil 2’de gösterildiği gibi eklem açısı (θj), tendon 
açısı ve kas açısının toplamına eşittir. Buna göre herhangi 
bir anda bilinen bir eklem açısı ve aktivasyon değeri için 
Denklem 1 kas açısına göre 1. dereceden diferansiyel 
denkleme dönüşmektedir. Bu yüzden tork üreteçlerinde 
belirli bir harekete sebep olacak torku bulmak için 
öncelikle Denklem 1 varsayılan bir aktivasyon profiline 
göre çözülür ve daha sonra istenilen hareketi elde edene 
kadar aktivasyon profili yeniden düzenlenir. Böylece 
istenilen hareketi sağlayacak aktivasyon elde edilir. 
Sonuç olarak, tork üreteçlerinde esas olarak kestirilmek 
istenen gerekli aktivasyon profilidir.  
 
III. Metot 

Simülasyon zamanı olarak sporcunun tramplenden 
atladığı andan başlayıp suya girene kadar geçen süre 
seçilmiştir. Buna göre sporcunun havadaki hareketlerinde 
etken olan tek kuvvet ağırlık olmuş ve baş- gövde dışında 
bedenin hareketi (ağırlık dışında) tork üreteçleri 
tarafından sağlanmıştır. İleri dinamik prensipleri uyarınca 
tork üreteçleri kullanarak sporcunun hareketi 
benzetilmiştir (simüle edilmiştir). Gövdenin zamana bağlı 
konumu ve oryantasyonu kinematik modelin yer aldığı 
çalışmadan [5] doğrudan alınmış ve gövde kinematik 
olarak sürülmüştür. Gövdeyi sürerken daha yumuşak bir 
hareket elde etmek için konum ve oryantasyon verisine 
birinci ve ikinci türevleri gözeterek eğriler oturtulmuştur 

[9]. Her bir parçanın serbest cisim diyagramı (Şekil 3) 
kullanılarak dinamik denge denklemleri yazılmış ve 
eklemlerdeki tepki kuvvetleri elimine edilmiş ve sonuç 
olarak (gövde hariç) bedenin hareketi için 5 adet hareket 
denklemi oluşturulmuştur: 

 
 ∅ ∅ 0 (2) 
 

Bu denklemde ‘∅’, parçaların mutlak 
oryantasyonlarını, ‘T’, tork üreteçlerinde oluşturulan ve 
denklem (1) ile hesaplanan tork değerlerini 
göstermektedir. A, B, C’yi ise konum ve gövdenin 
hareketine bağlı değerler oluşturmaktadır. 

Oluşturulan rijit modeli, tork üreteçlerindeki torkun 
hesaplandığı anatomik kısım ve hareket denkleminin 
çözüldüğü mekanik kısım olarak ikiye ayırabiliriz. 
Ancak, mekanik kısmın anatomik kısımla bağlantılı 
olduğu unutulmamalıdır.  

Hareket denklemini çözebilmek için tork değerlerinin 
bilinmesi gerektiği açıktır. Tork değerleri de denklem (1) 
kullanılarak hesaplanabilir. Ancak, bu denklemi 
kullanmak için kas açısına, kasılma hızına ve aktivasyon 
değerine ihtiyaç vardır. Kas açısı ve kasılma hızı hareket 
denkleminin çözümü ile bulunan eklem açılarıyla 
değişmektedirler. Özet olarak anatomik ve mekanik 
kısım birbirine bağlıdır ve beraber çözülmelidir. 

 

 

 
Şekil. 3. Alt ve üst ekstremitenin dinamik denge durumundaki 

serbest cisim diagramı. 
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Denklemlerin çözümü için başlangıç koşullarının (kas 
açısı, θm; eklem açısı, θj; eklem açısal hızı, ) yanı sıra 
her bir tork üreteci için aktivasyon değerlerine ihtiyaç 
vardır. Bu amaçla, her bir tork üretecindeki fleksör ve 
ekstansör parçaya ait aktivasyon profili (a(t)), modelin 
hareketine göre parametrize edilir (Şekil 4).  

 

 
Şekil. 4. 9 parametre ile oluşturulmuş örnek bir aktivasyon profili. 

 
Denklemler bu parametreler sonucu elde edilen 

aktivasyon profillerine göre çözülür ve simülasyon 
sonucu olarak beden parçalarının hareketi bulunur. 
Mekanik kısım için başlangıç koşulları, her bir parçanın 
sporcu tramplenden ayrıldığı andaki kinematik 
değerlerdir ve kinematik modelin alındığı çalışmadan 
elde edilmiştir [5]. Anatomik kısım için ise başlangıçta 
kasın kasılma hızının eklem açısının değişimine eşit 
olduğu kabul edilmiştir.  

Her iki denklemin numerik olarak çözümü için 
4.derece Runge-Kutta metodu kullanılmıştır. Çözüm 
sırasında anatomik kısımda her hangi bir zaman adımında 
(tn), bir önceki adımda (tn-1) kestirilen kas açısı (θm), o 
anki (tn) eklem açısı (θj) ve aktivasyon değeri kullanılarak 
net tork değeri hesaplanır ve bu tork değeri mekanik 
kısma iletilir. Böylece mekanik kısımda bir sonraki 
adımdaki (tn+1) parça oryantasyonları (eklem açıları, θj) 
kestirilir ve bu bilgiler anatomik kısma iletilir. Bu adımda 
(tn+1), anatomik kısma iletilen eklem açısı ve önceki 
adımdan (tn) kestirilen kas açısı  kullanılarak yeni tork 
değeri hesaplanır ve mekanik kısma gönderilir (Şekil 5). 
Bu süreç, simülasyonun sonuna kadar tekrarlanarak 
devam eder.  

 

 
Şekil. 5. Numerik çözümde her bir zaman adımında değişkenler ve 

denklemler arasındaki ilişkiyi gösteren diyagram.  

 
Simülasyon modelinin varsayılan aktivasyon 

parametrelerine göre çalıştırılması sonucu ortaya çıkan 

hareket, gerçek performans [5] ile karşılaştırılır ve 
başlangıçta varsayılan aktivasyon parametrelerinin 
değiştirilmesiyle gerçek performans ile simülasyon 
sonucu eşleştirilmeye çalışılır.  

Eşleştirme işlemi sürecinde global optimumu bulma 
konusundaki yeteneği nedeniyle ‘tavlama simülasyonu’ 
(simulated annealing; SA) algoritması [10] kullanılmıştır. 
Bu yöntemde parametrelere (aktivasyon parametreleri) 
verilen değerlere göre bir sonuç bulunur (beden 
parçalarının hareketi) ve istenilen sonuçla (parçaların 
gerçek açısal konumları)  karşılaştırılarak eder 
fonksiyonuna (cost function) bağlı olarak bir skor 
hesaplanır (Şekil 6). Bu eder fonksiyonu çoğunlukla her 
iki sonucun arasındaki farkın karekök ortalamasıdır 
(RMS).   Hesaplanan skora göre yeni parametre değerleri 
belirlenir ve yeni bir sonuç bulunur ve bu süreç 
tekrarlanarak devam eder. Belirlenen hata payı içerisinde 
minimum skor değerini oluşturan parametreler (optimum 
parametreler) gerçek performansa en yakın olan sonucu 
verir. Böylece istenilen hareket için gerekli olan 
aktivasyon profilleri bulunmuş olur.  

 

 
Şekil. 6. Tavlama simülasyonu (SA) kullanılarak optimum değerin 

bulunmasını gösteren diyagram.  

 
Eşleştirme sonucu elde edilen optimum parametreler 

kullanarak elde edilen örnek bir simülasyon sonucunun 
gerçek değerlerle karşılaştırılması Şekil 7’de görülebilir. 
 

 
 

Şekil. 7. Örnek bir eşleştirme sonucu; simülasyon (mavi), gerçek 
performans (kırmızı). 
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IV. Tartışma ve Sonuçlar 

Rijit insan bedeni modeli, eşleştirme işleminde 
belirlenen aktivasyon profilleri kullanılarak değişik 
başlangıç koşullarıyla ve/ veya değişik model 
parametreleriyle çalıştırılabilir. Böylece çeşitli senaryolar 
üreterek modelin bu farklı durumlarda nasıl davranacağı 
incelenebilir. Bununla birlikte aktivasyon parametreleri 
ya da diğer model değişkenleri teker teker ya da grup 
olarak küçük oranlarda değiştirilerek belirlenmiş 
koşullarda optimum performans bulunabilir. 

Simülasyon modellerinde tork üreteçleri kullanmanın 
en belirgin avantajı modelden kas grubu düzeyinde bilgi 
elde etmektir. Her ne kadar modeli sürmek için tork 
üreteçlerindeki net tork kullanılsa da fleksör ve ekstansör 
tork değerleri ayrı ayrı bilinmektedir.  Bu tork değerleri, 
kas gruplarının maksimum taşıyabilecekleri yükle 
kıyaslanarak, sakatlanmalarının önlenmesi konusunda 
daha fazla bilgi verebilir.  

Tork üreteçlerini kullanma konusundaki en büyük 
zorluk fleksör/ekstansör mukavemet parametrelerinin 
belirlenmesidir. Literatürde bu parametrelerin bir 
isokinetik dinamometre kullanarak nasıl belirleneceği 
gösterilmiştir [8].  

Aktivasyon profilinin parametrize oluş şekli ve 
parametre sayısı eşleştirme işlemi sonucunda istenilen 
başarıyı doğrudan etkileyebilir. Parametre sayısını 
artırmak daha iyi sonuç verebilse de hesaplama süresini 
uzatacaktır. Genelde fleksör ve ekstansör parçalarının 
aktivasyon profilleri artan/azalan şeklinde birbirine ters 
olmaktadır. Eğer fleksör/ekstansör parçalarına uygun 
profil seçilmemişse parametre sayısını artırmak 
eşleştirme başarısını dikkate değer ölçüde 
artırmayacaktır. Aynı zamanda tork üreteçlerinin 
mukavemet değerlerinin belirlenmesi sırasında oluşan 
hatalar ve kabullenmeler de eşleşmenin başarısını 
etkilemektedir. 

Tekil kas modelleriyle her bir kas için bilgi verirken 
tork üreteçleri kas grupları hakkında bilgi vermektedir. 
Bu yüzden hangi modelin kullanılacağı ne ölçekte bilgi 
istendiğine bağlıdır. Tekil kas modelleri daha karmaşık 
olduğu için model oluşumu ve hesaplanmasında daha 
fazla çaba ve zaman isteyecektir. Bu çalışmada tork 
üreteçlerinin mukavemet değerleri her bir kasın tek bir 
eklemden geçtiği varsayımıyla hesaplanmıştır. Kasların 
iki eklemden geçtiği zaman her bir eklemde belli oranda 
etkisi olacağı düşünülürse benzer bir hesaplama 
yöntemiyle iki eklemden geçen kaslar da (biarticular 
muscles) dikkate alınabilir. 

Bu çalışmada eşleştirme işleminde kullanılan ‘tavlama 
simülasyonu’ (simulated annealing) algoritması yavaş 
olmasına rağmen global optimumu başarılı bir şekilde 
bulabilmektedir. Literatürde aynı amaç için genetik 
algoritmalar da kullanılmış ve yine başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Sonuç olarak tork üreteçleri orta derecede kompleks 
olup tekil kas modelleri ve basit modeller arasında yer 

almaktadır. İleri dinamik prensiplerinin kullanıldığı 
modellerde kas grubu seviyesinde bilgi almanın yeterli 
olduğu durumlarda tork üreteçlerini kullanmak iyi bir 
alternatif olabilir.  
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Özet— Gelişen teknolojiyle birlikte, hafif ve küçük 
eyleyici teknolojisi ihtiyacı, son yıllarda Şekil Hafızalı 
Alaşımların (ŞHA) öne çıkmasını sağlamıştır. 
Biyomedikal uygulamalarda ve özellikle yapay kas 
benzeri tasarımlarda bilinen eyleyicilerin yerini almaya 
başlamıştır. Bu alaşımların gürültüsüz çalışması, 
kütlelerine oranla güçlerinin yüksek olması ve istenilen 
ebatta kullanılabilmeleri, öne çıkan özelliklerinden 
bazılarıdır. Birçok önemli artısının yanı sıra düşük 
verimlilik, düşük güç ve yavaş çalışmaları şekil hafızalı 
alaşımların geliştirilmesi gereken özelliklerindendir. 
Şekil hafızalı alaşımları demet halinde kullanmak, 
taşınabilecek yükü ve frekans cevabını birlikte 
iyileştirmenin en verimli yollarından biridir. Bu amaçla, 
konum algılayıcı, sürücü ve birden fazla alaşım telini 
içeren bir test düzeneği ile deneysel çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Kapalı ve açık çevrimde, farklı 
referansların izlenmesi sırasında zamana bağlı olarak, 
direnç, akım, yer değişimi ilişkileri incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: şekil hafızalı alaşım, frekans cevabı, kas benzeri 
eyleyici, yapay kas 

 
Abstract—In recent years, the need of lightweight 

and small actuation technology leads to shape memory 
alloys (SMA) to put on the table that have quite 
promising properties such as high power to mass ratio, 
noise free working and decreased cost and complexity. 
SMAs are well fitted for biomedical applications and 
especially muscle like actuators. Along with many 
advantages, low power and slow actuation are properties 
that need to be improved. Bundling SMAs is a useful way 
of providing heavier weight lifting capability and better 
frequency response. For this purpose, experiments are 
carried out by employing a setup including position 
sensor, SMA wires and wire drivers. While analyzing 
frequency responses of the open loop and closed loop 
controlled wires, displacement, resistance and current 
relations have also been investigated. 

Keywords: artificial muscle, frequency response, muscle like 
actuator, shape memory alloy 

I.Giriş1 

Şekil hafızalı alaşımlar, yaklaşık 700°C’de verilmiş, 
ilk şekillerini hatırlayan alaşımlardır. Alaşım, elastik 

                                                            
* saniye.dindar@tubitak.gov.tr 
† seniz@itu.edu.tr 

olmayan ve bir limite kadar olan şekil değişimlerini 
aynen korur. Fakat ısıtıldığında, gerçekleşen bu şekil 
değişimi ortadan kaybolur ve alaşım ilk şeklini alır. 

Alaşımın, martenzit ve östenit olarak adlandırılan ve 
şekil değişimlerine sebep olan iki ana fazı bulunmaktadır. 
Bu iki ana faz arasındaki geçişler sıcaklık değişimiyle 
sağlanır. Martenzit fazı, malzeme soğukken içinde 
bulunduğu fazdır ve malzeme bu fazda deforme edilir. 
Malzemenin ısıtılmasıyla, martenzit fazından östenit 
fazına geçiş başlar. Östenit fazında ise, malzemenin 
kristal yapısı ilk halini alır ve malzeme deformasyondan 
önceki şekline dönmüş olur. Dolayısıyla, alaşımın şeklini 
değiştirmenin yolu, dışarıdan bir ısı kaynağıyla ya da 
malzemenin içinden akım geçirerek malzemeyi 
ısıtmaktır. Bu da, alaşımın içinden geçen akımı kontrol 
ederek malzemenin şeklini kontrol etme olanağı sağlar 
[1]. 

Yapay kas veya kas benzeri eyleyici olarak 
biyomedikal ve robotik alanlarında kullanılabilmesi [2, 3, 
4, 5, 6] için, düşük verimlilik, düşük güç ve yavaş 
çalışma gibi dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla; 
taşınabilecek yükü, frekans cevabını kötüleştirmeden 
artırmak bu çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda, iki temel yaklaşım temel alınabilir: 
ilki, tel sayısını artırmak taşınabilecek yük kapasitesini de 
artırmaktadır. Fakat bu, aynı zamanda daha fazla ısı ve 
ısıdaki artışa nispeten daha küçük bir yüzey alanı 
genişlemesi olduğundan, soğuma süresi artacak ve 
tellerde, bir sonraki etkinleştirme için daha fazla 
gecikmeye neden olacaktır. Dolayısıyla, frekans cevabı 
kötüleşecektir.  

Taşınabilecek yükün artırılmasının bir diğer yolu, aynı 
zamanda bu çalışmada da izlenen yol, ise küçük çaplı 
alaşım teli sayısını artırmaktır [7]. Tel sayısının 
artırılması kaldırılabilecek yükün artırılması demek 
olduğu gibi, aynı zamanda daha geniş yüzey alanı 
demektir. Bu da daha kısa soğuma süresi ve daha iyi bir 
frekans cevabı olarak alaşımın davranışına 
yansımaktadır. Bu çalışmada da incelenen, ince tellerin 
demet haline getirilerek daha fazla yükü frekans cevabını 
kötüleştirmeden kaldırabilmesini sağlamaktır.  

II. Test Düzeneği 

Şekil 1’ de görüldüğü gibi, düzenek, mekanik ve 
elektronik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 
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Şekil. 1. Sistemin genel görünümü [8] 

 
Elektronik kısmında, Şekil. 2’de görüldüğü gibi, 

çalışmanın bir önceki aşamasında tasarlanmış ve 
kullanılmış olan [9], iki tane şekil hafızalı alaşım sürücü 
devresi ve bir tane veri toplama kartı bulunmaktadır,. Tel 
sürücü, veri toplama kartından gelen sinyali referans 
alarak bir akım çıkışı üretir ve bu akımla teli sürer. Teli 
gönderilen akımın referans sinyalini takip edebilmesi 
için, devre üzerinde bir PI kontrol gerçekleştirilmiştir. 
Devre çıkışı, 10 volt girişe karşılık, 1 amper çıkış 
üretmektedir, çıkışın girişe oranı 1/10’dur. Her ne kadar 
devre kendi içerisinde kapalı çevrim çalışsa da yazılıma 
akım takibi konusunda herhangi bir geri besleme 
gelmediğinden genel olarak açık çevrim çalışmaktadır. 
Akım bilgisi geri besleme olarak yazılıma gönderilmek 
yerine, tel üzerindeki gerilim düşümü kart tarafından 
algılanmakta ve yazılıma gönderilmektedir. Bunun yanı 
sıra, referans sinyali de yazılım tarafından 
belirlendiğinden ve tele gönderilen akım bu sinyalin 
1/10’u olduğundan, bu iki verinin birbirine bölünmesiyle 
telin direnci hesaplanabilmektedir. Elektronik kısmının 
bir diğer elemanı olan veri toplama kartı ise, konum 
okuyucudan aldığı konum bilgisini ve tel üzerindeki 
gerilim düşümü bilgisini yazılıma göndermekle 
sorumludur. Ayrıca, akım referans sinyalini de tel 
sürücüye iletmekle görevlidir.  

 

 
Şekil. 2. Sistemin temel elemanları [8] 

 
Mekanik kısım, Şekil 3’de görüldüğü gibi, şekil 

hafızalı alaşım tellerinden, 150 gramlık bir yükten ve 
yükün konumunu ölçmek için kullanılmış olan, Doğrusal 
Değişimli Diferansiyel Transformatörden (DDDT) 
oluşmaktadır. Yük, dikey konumlandırılmış tellerin 
ucuna bağlı olup, diferansiyel transformatöre de mekanik 
olarak monte edilmiştir. Dolayısıyla, alaşım 
etkinleştirildiğinde, telin boyu değişmekte ve yük hareket 
etmektedir. Konumu değişen yük ile konum ölçer birlikte 
hareket ettiğinden, yükün son konumu konum ölçer 
tarafından algılanmaktadır. Kullanılan yük 150 gram 
olup, sırasıyla iki adet 76 µm, bir adet 100 µm ve bir adet 
150 µm çaplı tellerin ucuna bağlanmıştır. Tellerin, her 
birinin boyu yaklaşık 30 cm’dir.  

 

 
 

Şekil. 3. Test yükü, konum algılayıcı ve ŞHA telleri [8] 
 
Sistemin yazılımı, LabVIEW ortamında grafik arayüz 

kullanılarak hazırlanmıştır. DDDT’yi beslemek ve 
referans voltajını göndermek için iki analog çıkış; 
konumu ve tel üzerindeki voltaj düşüşünü okumak için de 
iki analog giriş kullanılmıştır.  

Bu giriş ve çıkışlar kullanılarak, farklı frekanslardaki 
(0.1-7 Hz arasında) sinüs sinyalleri, tel sürücüye referans 
sinyali olarak gönderilmiştir. Yükün konum değişimi, 
sistemin çıkışı olarak okunmuş ve hem açık çevrim, hem 
de kapalı çevrimde Bode Diyagramları elde edilmiştir. 
Üç farklı çaptaki tel için grafikler hazırlanmış ve frekans 
cevaplarının karşılaştırılması yapılmıştır. 

Giriş sinyali genlikleri, teller farklı akımlarda 
etkinleştirildiğinden, üretici firmanın belirlediği verilere 
göre belirlenmiştir. 

II. Frekans Cevabı Analizi 

A. Açık çevrim frekans cevabı analizi 
 

Testlerde, üç farklı çaptaki ŞHA telinin farklı 
frekanslardaki (0.1-7 Hz) etkileştirme sinyaline karşılık, 
yükün yer değiştirmesi incelenmiştir. Şekil 4’te tellerin 
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giriş sinyaline karşılık, yükün konum bilgisi arasındaki 
genlik oranları ve faz farkı ölçülerek çizdirilmiştir. 

76 µm çaplı bir tel, 80 gram yük taşıyabilmektedir. Tel 
sayısı ikiye katlandığında taşınabilecek yük de 160 grama 
çıktığından, 150 gram taşıyabilen 100 µm’lik bir alaşım 
telinden daha fazla yük taşınmış olacaktır. Diğer yandan, 
76 µm’lik tel soğumak için 0.8 saniyeye ihtiyaç 
duymaktadır. Bu süre, 100 µm’lik telin soğuma süresinin 
% 72’sini, 150 µm’lik telin soğuma süresinin ise %40’ını 
teşkil etmektedir. Çaptaki, 24 µm’lik bir artış bile, 
yüksek frekanslarda daha belirginleşen, yaklaşık %30’luk 
bir geç soğumayla sonuçlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil. 4. Tellerin açık çevrim Bode Grafiği [8] 

 
Fazda 180 derecelik bir gecikme, 76 µm’lik telde 5 

Hz’de, 100 µm çaplı telde 2 Hz’de gerçekleşmektedir. 
150 µm çaplı telde ise 1.2 Hz’de yük, 0.05 mm yer 
değiştirmiştir. Tellerin boylarındaki değişim ise, tel ikiye 
katlanarak kullanıldığından, bu yer değiştirmelerin iki 
katıdır. Dolayısıyla çapı genişletmek, telin çalışabildiği 
frekans aralığını daha da daraltmaktadır.  

Şekil 5’te görüldüğü gibi, direnç ve konum grafiği 
doğrusala yakındır. Bu doğrusallıktan faydalanılarak, 
direnç ve konum arasında ilişki kurularak, algılayıcı 
kullanılmadan konum bilgisi tahmin edilebilir. Bu şekilde 
konum ve direnci ilişkilendirme, algılayıcı 
kullanılamayacak kadar dar alanlarda, konumun 
kestirilmesini sağlayacaktır. 

 

 
Şekil. 5. Paralel bağlı 0.003” çaplı tellerin 0.5 hz’de konum direnç 

grafiği [8] 

Şekil 6’da verilen, paralel bağlı 0.003” çapındaki 
tellerin voltaj düşüm değeri, sürücü devrede kullanılan 
direnç değerleri nedeniyle, tel üzerindeki gerçek voltaj 
düşüşünün 1/3’üdür.  

 
 

Şekil. 6. Paralel bağlı 0.003” çaplı tellerin 0.4 hz’de konum, gerilim ve 
giriş sinyalleri [8] 

 
B.  Kapalı çevrim frekans cevabı analizi 
 

B1. Kapalı çevrim kontrol 
 

Sistemin kontrolü Şekil.7’deki gibi 
gerçekleştirilmiştir. 

 

 
Şekil. 7. ŞHA tellerin kapalı çevrim kontrol diyagramı [8] 

 
İnce ve kalın tellerin kapalı çevrimde kontrol 

edildiğinde, giriş referans sinyaline karşılık yükün 
konumu Şekil 8 ve 9’da verilmiştir. 

 
 

Şekil. 8. Paralel bağlı 0.003” çaplı tellerin 0.5 hz’de kapalı çevrim 
kontrol cevabı [8] 

 
Şekil. 9. 0.006” çaplı telin, 0.2 hz’de kapalı çevrim kontrol cevabı [8] 
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İnce telin 0.5 Hz’de verdiği cevabı kalın tel ancak 0.2 
Hz’de verebilmektedir. Denetleyici, tellerin daha hızlı 
ısınmasını sağladığından ve hata azaldıkça etkinleştirme 
akımını da azalttığından, tellerin kısalma süresi belirgin 
olarak azalmıştır. Soğuma süresince herhangi bir akım 
gönderilmediğinden, denetleyicinin soğuma kısmında 
etkisi olmamıştır. Dolayısıyla kalın telin uzun soğuma 
zamanı aynı kalmıştır. 

 
B2. Kapalı çevrim frekans cevabı 

 
Açık çevrimde, 0.2 Hz frekansta, 76 µm ve 100 µm 

teller yaklaşık 50 derecelik bir gecikme ile kasılmışlardır. 
Aynı durum 150 µm’lik telde 70 derecelik gecikmeyle 
gerçekleşmiştir. Çevrim kapalı hale getirildiğinde ise, 
(Şekil.10) bu gecikmeler 0.2 Hz yerine 2 Hertzde 
gerçekleşmiştir. Kapalı çevrimde, 0.2 Hz frekansında 
herhangi bir gecikme olmadan, teller, giriş sinyalini takip 
etmiştir.

 
Şekil. 10. Tellerin kapalı çevrim bode grafiği [8] 

 
1 Hertzde, mutlak genlik değeri, 76 ve 100 µm çaplı 

teller için 0.5’ten az iken, 150 µm çaplı tel için bu değer 
0 civarındadır. Çevrim kapalı hale getirildiğinde, 
genlikler oranı ince teller için 0.5 civarından 1’e 
yükselirken, 0 civarı olan kalın telin genlikler oranı 0.3’e 
yükselmiştir. 

Yükün etkisi şekil 11’de gösterilmiştir. 

 
Şekil. 11. Kapalı çevrimde yükün etkisi [8] 

Yükün sistem cevabına etkisi, genliği artırma olarak 
açık çevrimde hissedilirken, şekil 11’de görüldüğü gibi, 
bu etki kapalı çevrimde, düşük frekanslarda oldukça 
azdır, yüksek frekanslarda da faz gecikmesini artırma 
yönünde az da olsa etkisi görülmüştür. 

Kapalı çevrim kontrollü telin kalınlığının az bir miktar 
artırılması frekans cevabını etkilemezken, çap iki katına 
çıkarıldığında, demet olarak kullanım hem genlik 
değerini iyileştirmekte hem de gecikmeyi azaltmaktadır. 
Fakat 76 µm çaplı telin, iki katı çaptaki tel ile aynı yükü 
kaldırabilmesi için, demetteki tel sayısını da 4’e çıkarmak 
gerekmektedir. 

IV. Sonuçlar 

Şekil hafızalı alaşımların, yapay kas gibi biyomedikal 
uygulamalarda kullanımında, kalın tel yerine, ince 
tellerin demet olarak kullanılmasının, frekans cevabını 
kötüleştirmeden daha fazla yük taşıyabilmek adına, daha 
efektif olduğu sonucuna varılmıştır.  

Sisteme denetleyici eklenmesi, telin ısınmasını 
hızlandırmıştır. Fakat soğuma, tel kalınlaştıkça 
yavaşlamaya devam etmektedir. Diğer yandan tellerin 
demet halinde kullanılması, hem ısınmayı hem de 
soğumayı hızlandırırken telin taşıyabileceği yükü de 
artırmıştır. 

Taşınan yükün ağırlaştırılması, açık çevrimde yükün 
yer değiştirmesini artırırken, kapalı çevrimde, özellikle 1 
Hertz’in altında herhangi bir etkisi görülmemektedir. 

Konum direnç arasındaki doğrusala yakın ilişki, 
hacmin sınırlı olduğu uygulamalarda kullanılabilir. Bu 
ilişki eğri uydurma yöntemi ile yapılabilir ve konum 
algılayıcı kullanılmadan, konum bilgisi tahmin edilebilir 
(self-sensing) [10, 11].  Bu da yapay kas ve biyomedikal 
uygulamalarında önemli avantaj sağlayacaktır. 

Tellerin mekanik olarak paralel, elektriksel olarak seri 
bağlanması, telleri etkinleştirme akımını sabit bırakırken, 
gerilimin artmasına neden olacaktır. Elektriksel olarak 
paralel bağlanması ise, gerilimin aynı kalmasını ve 
akımın artmasını sağlar. Seçimin, sürücü kartın akım ve 
gerilim kapasitesine göre yapılması veya bağlantı şekline 
göre demet halindeki telleri besleyebilecek sürücü 
tasarımı uygun olacaktır.  

Demet haline getirilen tellerin, makaralarla 
paralelleştirmek yerine, mekanik olarak paralel 
kullanımı, eyleyicinin uzun ömürlü olması açısından, 
faydalı olduğu da varılan sonuçlar arasındadır [8]. 
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 Özet—Mikro-nano manipülasyon uygulamaları gibi 
yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda  konjuge 
elektro-aktif polimer (EAP) eyleyicilerin nesnelere 
uygulayabileceği kuvvetlerin hassas bir şekilde kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, konjuge EAP 
eyleyicinin periyodik hareketi esnasında bir nesne 
üzerine istenilen kuvveti uygulaması için kuvvet denetimi 
yapılmıştır. Bu amaçla, eyleyicinin sistem tanılama 
yöntemi ile Gerilim-Kuvvet ilişkisini veren doğrusal bir 
matematiksel modeli elde edilmiş ve ardından periyodik 
referans sinyali takibinin yanı sıra periyodu bilinen 
bozucu sinyallerin elenmesinde etkin bir yöntem olan 
tekrarlamalı (Repetitive) kontrolcü tasarımı yapılmıştır. 
Ayrıca, tasarlanan tekrarlamalı kontrolcünün 
performansı klasik PI kontrolcü ile karşılaştırılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Tekrarlamalı (Repetitive) kontrol, Kuvvet kontrolü, 
konjuge polimer 
 
Abstract- In applications of conducting polymer 
actuators (CPAs) such as micro-nano manipulation 
where high precision is required, the magnitude of force 
applied on the object by CPAs must be controlled. In 
this paper, the force output of a CPA is controlled where 
the motion of the actuator is periodic. First, a linear 
mathematical model is derived to obtain the voltage-
force relationship of the CPA by using system 
identification. Then, a repetitive controller which is 
generally applied to reject periodic disturbances and to 
track periodic reference signals with a known period is 
designed and implemented to the system experimentally. 
In addition, the performance of the designed repetitive 
controller is compared with the conventional PI 
controller. 
Keywords: Repetitive control, force control, conjugated polymer1 

I.Giriş 
    Elektro-aktif polimerler (EAP) elektriksel gerilim 
altında şekil ve boyut değişikliği gösteren akıllı 
malzemelerdir. EAP’lerin en yaygın uygulama alanları 
eyleyici ve algılayıcılardır [1,2]. Elektriksel gerilim 
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uygulandığında gösterdikleri şekil değişimi mikro 
mekanizmaların tahriki, yapay kaslar ve aktif titreşim 
sönümleme sistemleri gibi birçok uygulamada EAP 
malzemelerin eyleyici olarak kullanılabilmesini sağlar 
[1,3,4]. Diğer yandan sekil veya boyutlarında değişim 
meydana getiren termal, mekanik veya elektriksel dış 
kuvvetlerin etkisi ile EAP’lerde oluşan gerilim farkı bu 
malzemelerin algılayıcı olarak kullanılmasını 
sağlamaktadır. Geleneksel eyleyicilere kıyasla EAP 
eyleyiciler hafiflik, esneyebilme kabiliyeti, yüksek 
kırılma toleransı, düşük maliyetli olması gibi avantajları 
sayesinde uygulama alanları her geçen gün artmaktadır 
[1-8]. 
     EAP eyleyiciler aktivasyon mekanizmalarına bağlı 
olarak iyonik ve elektronik olmak üzere iki ana kısma 
ayrılabilir. Elektronik EAP’ler elektrostatik kuvvetlerle, 
iyonik EAP’ler ise iyonların veya moleküllerin 
elektriksel endüklenmiş taşınımı ile aktive edilir. 
Elektronik EAP’ler iyon içermediklerinden kuru 
EAP’ler veya elektrik alanı ile aktive edildiklerinden 
alan aktivasyonlu elektro-aktif polimerler olarak da 
bilinirler. Bu malzemeler uygulanan bir elektrik alanına 
göre elektrotlar arasında sıkışırlar veya genişlerler. 
Sıkışma veya genişleme esnasında boylarında uzama 
veya kısalma meydana gelmesi temel aktivasyon 
mekanizmalarıdır. En önemli avantajları yüksek 
aktivasyon gerinimleri ve kuvvetlerine ulaşabilmeleri, 
hızlı cevap verebilmeleri ve uzun ömürleri olmasıdır. 
Dezavantajları ise aktivasyon mekanizmalarının 
elektrostatik doğasından dolayı yüksek elektrik alanına 
(>100 V μm−1) ihtiyaç duymalarıdır. İyonik elektro 
aktif polimerler ise iyonların bir elektrik alanı altında 
yer değiştirmesi ile aktive edilirler. Düşük voltlarda (1-
5V) aktive edilebilmeleri en önemli avantajlarından 
biridir. İyonik EAP’ler dört alt guruba ayrılırlar: iyonik 
jeller, iyonik polimer metal kompozitler, iletken veya 
eşlenik polimerler ve karbon nanotüpler [1]. Her bir 
türün hareket mekanizması farklıdır ve ayrıca ele 
alınması gereklidir. Bu çalışmada konjuge polimer 
eyleyici (KPE) üzerine durulacaktır. 
    Eyleyiciler sıklıkla periyodik sinyallerin tahriki ile 
çalışırlar. Mikro/nano manipülasyon uygulamaları gibi 
yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda periyodik 
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referans sinyali takibinin iyi bir şekilde yapılması 
gerekmektedir. Bu çalışmada KPE’nin periyodik bir 
referans sinyalini takip performansını artırmaya yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. Bu nedenle periyodik referans 
sinyali takibinde yüksek hassasiyet ve iyi bir takip 
performansı sergileyen tekrarlamalı kontrolcü, KPE’den 
istenilen periyodik kuvvet cevabını elde etmek için 
kullanılmıştır. İyonik polimer eyleyicilerden istenilen 
kuvvet değişimini elde edebilmek için farklı kontrol 
yöntemleri de denenmiştir [5,6].   
    Tekrarlamalı kontrolcü kuru çalışma ortamında 
KPE’ye deneysel olarak uygulanmıştır. Tekrarlamalı 
kontrolcünün performansını karşılaştırmak için, polimer 
eyleyicinin sistem tanımlama yöntemi ile doğrusal bir 
modeli elde edilmiş ve bu model üzerinden tasarlanan PI 
kontrolcü aynı koşullarda KPE’ye uygulanmıştır. 
   Bildirinin geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir. 
Bölüm 2'de bu çalışmada kullanılan İPE tanıtılmış ve 
hareket mekanizması açıklanmıştır. Tekrarlamalı 
kontrolcü hakkında bilgi Bölüm 3'te verilmiştir. Bölüm 
4’de, bu çalışmada kullanılan deney düzeneği ve sistem 
tanımlama yöntemi ile elde edilen matematiksel model 
verilmiştir. Bölüm 5’te İPE için tekrarlamalı kontrolcü 
tasarlanmıştır Deneysel bulgular 6. Bölümde 
sunulmaktadır. Bildirinin son bölümü sonuçları 
içermektedir. 

II.Üç Katmanlı İletken Polimer Eyleyici 

    Bu çalışmada kullanılan İPE dikdörtgen şeklinde 
olup, boyutları 15 x 5 x 0.17 mm’dir. Eyleyici üç 
katmandan oluşmaktadır ve dış yüzeylerinde her biri 30 
μm kalınlığa sahip iki polipirol (PPy) katman vardır. Bu 
katmanlar eyleyicin elektro-aktif elemanlarıdır. PPy 
katmanlar arasında ise polyvinylidene fluoride (PVDF) 
malzeme bulunmaktadır.  110 μm kalınlığa sahip, 
gözenekli, iletken olmayan PVDF malzeme, elektroliti 
içine depolayarak kuru ortamlarda eyleyicinin 
çalışmasını sağlar [7,8]. Eyleyicinin iletkenliğini 
arttırmak icin PVDF malzemenin her iki yüzeyi yaklaşık 
0.2 μm kalınlığa sahip ince bir altın tabakası ile 
kaplanmıştır. İyon kaynağı olan elektrolit sıvı olarak 
Lityum triflouromethanesulfonimide kullanmaktadır. 
    İPE’ler, üzerlerine uygulanan elektrik gerilimi veya 
akımı sonrasında içyapılarındaki elektron ve iyon 
hareketlerinden dolayı oluşan oksidasyon-redüksiyon 
(redoks, oxidation-reduction) olayı sonucu şekil 
değişimine uğrarlar [7,8]. Polimer eyleyicinin dış 
yüzeylerine yeterli bir elektrik gerilim farkı 
uygulandığında pozitif gerilimin uygulandığı PPy 
katmandan diğer PPy katmana doğru elektron geçişi 
oluşur. Elektronların ayrıldığı katmandaki yük dengesini 
nötr hale getirebilmek için elektrolit sıvıdaki negatif 

yüklü anyonlar oksitlenmiş katmana geçerek bu 
katmanın genişlemesine sebep olurlar. 
 

 
Şekil 1: Üç katmanlı iletken polimer eyleyici ve hareket mekanizması: 

( nötral durum ) 
 
 

 
Şekil 2: Üç katmanlı iletken polimer eyleyici ve hareket mekanizması: 

(oksidize durum.) 
 
    Ayrıca elektronların geçişinden dolayı diğer 
katmandan anyon çıkışı olur ve bu katman ise küçülür. 
Bu duruma ise redüksiyon olayı adı verilir. Redoks 
denklemi aşağıda verilmiştir. 
 

          
Re

Oksidasyon

düksiyon
PPy TFSI PPy TFSI e      

 
    Redoks işlemi sonucunda bir ucundan sabitlenmiş 
polimer eyleyici, küçülen katman tarafına doğru 
bükülür. Uygulanan gerilim farkına bağlı olarak 
polimerin bükülmesi sonucunda Şekil 2’de gösterildiği 
gibi serbest uçta büyük yer değişimleri elde edilebilir. 
Bir gerilim farkı uygulanan polimerin uç kısmının yer 
değiştirmesi engellendiğinde ise polimer büküldüğü yön 
doğrultusunda kuvvet uygular. Bu kuvvet uygulanan 
gerilim farkı ile orantılıdır. Bu çalışmada, konjuge 
EAP’nin elektriksel gerilim farkı altında uyguladığı 
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kuvvetin kontrolü üzerine deneysel olarak çalışmalar 
yapılmıştır.  

III.Tekrarlamalı Kontrolcü 
    Tekrarlamalı kontrol (repetitive control) yöntemi; bir 
sistemin önceki döngüsündeki hatadan faydalanarak 
sonraki döngüde hatayı düzeltmek için kontrol sinyali 
üreten, öğrenen bir kontrol yöntemidir [9]. Bu yöntem 
bir geri besleme kontrol sisteminde üç farklı durum için 
iyi sonuçlar vermektedir. Bu durumlar; periyodik 
referans sinyallerinin sıfıra yakın hata ile takip edilmesi, 
sabit bir referans sinyalinin takibinde bozucu sinyallerin 
elenmesi ve periyodik bir sinyalin takibinde meydana 
gelen bozucu periyodik sinyallerin elenmesidir [10].  
Tekrarlamalı kontrol dahili (internal) model kontrol 
prensibine göre çalışır [11]. Transfer fonksiyonu 
ise1/ (1 )rse   dir. Bu transfer fonksiyonunun 

kutupları     =  ;  0, 1, 2,...,     2( / )n n rjk es k v        

sonsuz sayıdadır ve τr periyodundaki her periyodik 
sinyalin zaman gecikmeli dahili model yapısını 
oluşturma yeteneğine sahiptir [12]. Basit bir tekrarlamalı 
kontrolcünün blok diyagramı Şekil 3’de verilmiştir. 
Uygulamada, basit tekrarlamalı kontrol yöntemi, dahili 
model prensibinin geniş faz kaymasından dolayı, 
sıklıkla çok dar bir kapalı döngü bant genişliği verir. 
Böyle bir sistem kalıcı hal (steady-state) durumunda 
periyodik referans sinyalini mükemmel bir şekilde takip 
etse dahi geçici hal cevabı (transient response) yavaş 
olur ve zayıf takip performansı gösterebilir [13]. Bu 
sorunları ortadan kaldırmak için ek olarak alçak 
geçirgenlikte filtreler kullanılan tekrarlamalı kontrol 
yöntemleri geliştirilmiştir [13 14-16]. Bu çalışmada 
kullanılan yöntem [17,18]’de detaylı olarak bulunabilir 
ve blok diyagramı Şekil 3b de verilmiştir. 
    Genellikle tekrarlamalı kontrolcü bir birincil 
kontrolcüye ek olarak uygulanır. Birincil kontrolcü; 
tekrarlamalı kontrolcünün kararlılığını, hassasiyetini ve 
geçici hal cevabını artırmak için kullanılan kontrolcüdür 
ve bu çalışmada birincil kontrolcü PI kontrolcü olarak 
seçilmiştir. Şekil 4‘de Q(s) ve B(s) alçak geçiren 
filtreler, τr referans sinyalinin periyodu,  τq ve τb Q(s) ve 
B(s) filtrelerinden dolayı kaynaklanan zaman 
gecikmelerini dengelemek için kullanılan zaman 
kazançlarıdır. Q(s) alçak geçiş filtresi Q(s→0) iken 

birim kazanca sahiptir ve yüksek frekanslı gürültüyü ve 
model belirsizliklerini filtrelemek için kullanılmaktadır. 
Yüksek frekanslarda kontrol sisteminin kontrol bant 
genişliği ve kararlılığıyla doğrudan ilişkilidir. B(s) 
filtresi ise tekrarlamalı kontrol sisteminin performansını 
ve kararlılığını geliştiren bir alçak geçiren filtredir. Q(s) 
ve B(s) filtrelerinin sistem kararlılığı ve performansı 
üzerine olan etkileri rejenerasyon spektrumu R(ω) adı 
verilen bağıl kararlılık ölçütünden açıkça çıkarılabilir 
[15]. 

( ) ( )(1 ( )) ( )R Q j B j G j   


                      (1) 

Burada; 

 
( ) ( )

( )
1 ( ) ( )

p c

p c

G j G j
G j

G j G j
 


 






                          

   
    Rejenerasyon spektrumu kararlı kapalı döngü 
dinamiklerini sağlamak için R(ω)<1 şartını bütün ω 
değerleri için sağlamalıdır. Bu şart B(s) filtresinin 
aşağıdaki yöntemle oluşturulmasıyla sağlanabilir. 
  

1 ( ) ( )
( )

( ) ( )
p c

p c

G j G j
B j

G j G j
 


 


                             (2)  

 

 
Şekil 3: Basit tekrarlamalı kontrolcü (hafıza döngüsü) blok diyagramı 
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Şekil 4:  Geliştirilmiş Tekrarlamalı Kontrolcü blok diyagramı

Denklem 2’den de görüleceği üzere B filtresi sadece 
Ḡ(jω) fonksiyonunun tersidir. Ancak Ḡ(jω)-1 transfer 
fonksiyonu pay/payda derecelerinden dolayı 
gerçeklenebilir olmayan bir transfer fonksiyonu olabilir. 
Bu sorunu çözmek için 2. denklem uygun bir alçak 
geçiren filtreyle birlikte seri bağlanabilir. 
    Q filtresi, Q(s→0)iken birim kazanca sahip olan bir 
alçak geçiş filtresidir ve tasarımı kesme frekansı ωq’nun 
seçimine, sönüm faktörü ζ ve küçük zaman kazancı τq 
tarafından belirlenen filtre kazancının eğimine bağlıdır. 
Eğer Q(s) filtresinin derecesi 2 olarak düşünülürse Q(s) 
filtresi aşağıdaki gibi düşünülebilir. 
 

2 2 2

1( )
/ 2 / 1q q q

Q s
s s  


 

                           (3) 

 
    Sönüm faktörü ζq filtrede düzgün genlik ve doğrusal 
faz kayması karakteristikleri elde etmek için 1.4142 
seçilebilir [15]. Kesme frekansının üst sınırı ise 
aşağıdaki formül ile hesaplanabilir. 
 

22 2 2 4 2 2 2

2 2 2

2 2
1 1 1

s s s s s
q

s s sM M M
      


  

   
   

  (4) 

 
Burada Ms ve ωs, ,hassasiyet fonksiyonunun 

     0 1/ 1( p cS s G s G s  frekans cevabından 
bulunabilir. Ms=‖So‖͚  ve |So(jω)|=1 olmalıdır. Burada ‖.‖͚  
fonksiyonu kararlı transfer fonksiyonunun H ͚- normunu 
göstermektedir. (4) denklemine göre seçilen kesme 
frekansı üst değeri, uygun bir Q filtresi tasarımı için (5) 
denklemini sağlamalıdır. 
 

1( )s
s

Q j
M

                                                             (5) 

 
    Tekrarlamalı kontrolcüyü rejenerasyon spektrumuna 
göre tasarlamanın bir başka avantajı ise spektrumun tepe 
değerinden ‖R(jω)‖͚  tırmanma hatasının azalma oranının 
bulunabilmesidir. Eğer ‖R(jω)‖͚  küçültülebilirse sistem 
daha iyi takip performansı gösterir. Q filtresi ise referans 
giriş sinyalinin sadece bazı harmoniklerinin geçmesine 
izin verdiğinden kalıcı hal hatası her zaman sıfır 
olmayabilir. Teorik olarak kalıcı hal hatası Q(s) 
filtresinin bant genişliğini artırarak azaltılabilir. ωq 
değerinin artırılması kalıcı hal hatasının azalmasını 
sağlar fakat bu durumda kararlılık ve gürbüzlük 
azalabilir. Buda tekrarlamalı kontrol yönteminde 
kararlılık ve performans arasındaki ters ilişkiyi gösterir. 
    Q(s) ve B(s) filtrelerinin belirlenmesinin ardından 
tekrarlamalı kontrolcünün analizi hassasiyet fonksiyonu 
kullanılarak yapılabilir.  
 

1
1

S
L




                                                                   (6) 

 
ve tamamlayıcı hassasiyet fonksiyonu 
 

1
LT

L



                                                                   (7) 

 
ile verilir. Burada, 
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( )1

1
r q b

r q

s
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           dir. 
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   S hassasiyet fonksiyonu bozucu sinyal elenmesi ve 
modelleme hataları ile parametre varyasyonlarının bir 
ölçütü olarak kullanılırken T tamamlayıcı hassasiyet 
fonksiyonu gürültü elenmesi ve çarpım durumunda olan 
belirsizliklerin varlığındaki gürbüzlükte ölçüt olarak 
kullanılır [15]. Ek olarak küçük zaman dengeleme 
katsayıları τb ve τq, ayrıca başka bir ayarlama yöntemi 
olmasına karşın Q(s) ve B(s) filtrelerinin faz 
diyagramları kullanılarak seçilmiştir [19].   

IV. Deneysel Kurulum ve Sistem Tanılama 

    Bu çalışmada KPE ’in serbest ucunun kuvvet 
algılayıcısına uyguladığı kuvvet, çıkış değişkeni olarak 
ve sabit uçtaki PPy katmanlarına uygulanan elektrik 
gerilimi ise kontrol girişi olarak ele alınmıştır. 
Çalışmada kullanılan deney düzeneği Şekil 5’te 
gösterilmiştir. KPE’nin uyguladığı kuvvet Millinewton 
(IPR EPFL, Switzerland) kuvvet algılayıcısı ile 
ölçülmüştür. Kuvvet algılayıcısından elde edilen 0-3 V 
aralığındaki analog sinyal ve kontrolcüden elde edilen 
kontrol sinyali National Instruments NI 6251 veri 
toplama kartı ile MATLAB/Simulink ortamına xPC 
Target platformu kullanılarak aktarılmıştır. xPC Target 
kurulumu kontrolcünün tasarlanıp uygulandığı Simulink 
ortamını barındıran sunucu bilgisayar ve DAQ kartın 
takılı olduğu hedef bilgisayardan oluşur. Bu iki 

bilgisayar crossover TCP/IP ağ bağlantısıyla bağlıdır. 
Tekrarlamalı kontrolcü tasarımında birincil kontrolcü 
olarak PI kontrolcü tasarlanmıştır. Ayrıca, PI kontrolcü 
tekrarlamalı kontrolcü ile performans karşılaştırması 
yapabilmek amacıyla tek kontrolcü olarak sisteme 
uygulanmıştır.  
    PI kontrolcünün tasarımı için, KPE’nin matematiksel 
modeli gereklidir. Sistem tanılama yöntemi kullanılarak 
KPE’ye doğrusal bir matematiksel model 
uyumlanmıştır. Eyleyicinin matematiksel modelini elde 
etmek için giriş sinyali olarak değeri 0 V ile 0,5 V 
arasında değişen ve frekansı 2 Hz olan bir prbs sinyali 
uygulanmış ve KPE’nin uyguladığı kuvvet 
kaydedilmiştir. Kaydedilen bu veri kullanılarak, 
MATLAB, System Identification Toolbox yardımıyla, 
eyleyicinin giriş-çıkış ilişkisini veren transfer 
fonksiyonu elde edilmiştir. 
   Elde edilen modelin frekans cevabı ile deneysel 
frekans cevabı Şekil 6'da karşılaştırılmıştır. Zaman 
cevabını karşılaştırmak için ise 0,5 V büyüklüğünde 
basamak referans girişi uygulanmış ve modelin basamak 
cevabı ile deneysel basamak cevabı karşılaştırılmıştır 
(Şekil 7). Deneysel cevaplar ile modelin cevabı büyük 
oranda örtüşmektedir. Elde edilen transfer fonksiyonu 
(8) kullanılarak tasarlanan PI kontrolcünün katsayıları   
kp = 50,   kI = 0,8 olarak belirlenmiştir. 

 
5 4 3 2

8 7 6 5 4 3 2

1124.147s  + 839.059s  + 47208.637s  + 31523.34s  + 7201.565s +1.233( )
s  + 124.618s  + 3753.682s  + 17105.783s  + 159572.839s  + 490058.288s  + 223778.719s  + 42117.086s +30.318pG s          (8) 

 

 
 

Şekil 5: Deney kurulum şeması
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Şekil 6: Deneysel frekans cevabı ve modelin frekans cevabı 

 

 
Şekil 7: Sistemin basamak cevabı 

V. Üç Katmanlı İletken Polimer Eyleyici İçin 
Tekrarlamalı Kontrolcü Tasarımı 
    Tekrarlamalı kontrol yöntemi, genellikle bir Birincil 
kontrolcü ile birlikte kullanılır. Bu birincil kontrolcü 
kontrol sisteminin geçici hal cevabı karakteristiklerini 

iyileştirir. Tekrarlamalı kontrol yöntemi tasarlanırken ilk 
olarak kabul edilebilir bir geçici hal cevabı elde etmek 
için PI kontrolcü parametrelerinin ayarlanması 
gerekmektedir. Bizim amacımız dengeleyici 
kontrolcünün parametreleri çok iyi ayarlanmasa bile 
tekrarlamalı kontrolcünün izleme hatalarını azaltmada 
çok etkin sonuçlar verdiğini göstermek olduğundan PI 
kontrolcünün parametreleri çok iyi bir şekilde optimize 
edilmemiştir. Tekrarlamalı kontrol yöntemi öğrenen bir 
kontrol yöntemi olduğundan önceki periyotlardaki hata 
bilgisini kullanarak takip hatasını azaltırken PI kontrol 
yöntemi önceki periyotlardaki hatayı sonraki periyotlara 
da aktarır.  Seçilen PI kontrolcü parametrelerine bağlı 
olarak tekrarlamalı kontrolcünün Q ve B filtreleri zaman 
kazançları τq ve τb ile birlikte seçilirler. Aşağıda bu 
parametrelerin nasıl seçildiği verilmiştir. 
 
A. B filtresi tasarımı 

B filtresi, R(ω)<1 eşitsizliğini sağlaması için 
         /1  G j Gp j Gc j Gp j Gc j    



  fonksiyonunun 
tersi olarak tanımlanır. PPy eyleyici modeli için bu 
fonksiyonun tersi, kutup sayısı kök sayısından fazla 
olduğu için yüksek frekanslarda sonsuz kazanç değeri 
üretmektedir ve bu durum gerçeklenebilir olmamaktadır. 
Bu sorunu düzeltmek için Ḡ(jω)-1 fonksiyonunun uygun 
bir alçak geçiren filtreyle seri bağlanması yeterli 
olacaktır. Bu nedenle kesme frekansı 15 olan dördüncü 
dereceden bir Fb(jω) alçak geçiren filtresi tasarlanmıştır. 
Böylece B(jω) filtresi:

 
9 8 3 7 5 6 6 5 7 4 8 3 8 2 7 5

10 9 5 8 6 7 7 6 8 5 8 4 8

71.115s 8.862s 10 2.669s 10 5.213s 10 +1.439s 10 +2.027s 10 +1.306s 10 +3.039s 10 +4.162s 10  +70.148( )
5620s +5.197s 10 +4.748s 10 +2.748s 10 1.069s 10 +2.451s 10 +3.284s 10 +1.6

B j           


       3 8 2 7 3 303s 10 +3.165s 10 +4.717s 10 +79 10   
           (9)  

 
olarak bulunur. B filtresi için zaman kazancı τb = 0.9 
olarak belirlenmiştir [13]. 
 
B. Q filtresi tasarımı 
    Q filtresinin asıl amacı, giriş sinyalinin istenmeyen 
harmoniklerinden dolayı tekrarlamalı kontrolcü 
tarafından üretilen sonsuz kazancı ve gürültüyü 
elemektir. Q filtresi alçak geçiren filtre olduğundan 
performansı, kesme frekansı ile doğrudan ilişkilidir. 
Yüksek kesme frekansları hızlı tepki vermeyi sağlar 
fakat bu durumda tekrarlamalı kontrolcü tarafından 
üretilen kontrol sinyali gürültülü olabilir ve bu durum 
sistemde kararsızlık oluşturabilir [17]. 3. Kısımda 
verilen prosedüre göre So(s) fonksiyonunun genlik 
grafiğinden ωs=17,7 rad/s Ms=1.4 olarak bulunur. 4 
denklemi kullanılarak kesme frekansının maksimum 
değeri 40.77 rad/s olarak belirlenmiştir. Son olarak Q 
filtresi; ωq=15 rad/s seçilerek 
 

2

225( )
21.2 225

Q s
s s


 

                                            (10)  

 
olarak belirlenmiştir. Q filtresi için zaman dengeleme 
sabiti ise τq=0.02 olarak [13] kaynağındaki yöntem ile 
tahmin edilmiştir. 
    Tekrarlamalı kontrol sisteminde bağıl kararlılığı 
garanti etmek için ana şart bütün frekans değerleri için 
R(ω) < 1 olmasıdır. PPy eyleyici için tasarlanan 
rejenerasyon spektrumu şekil 8‘de verilmiştir. Şekilde 
R(ω) değeri düşük frekanslarda sıfıra çok yakınken 2.5 
Hz değerine gelirken 1’e yaklaşmakta fakat bu değerden 
sonra küçülmektedir. Böylece kararlılık ölçütü 
sağlanmış olmaktadır. 
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Şekil 8: Rejenerasyon spektrumu 

VI. Deneysel  Bulgular 
    Kontrolcünün performansını test etmek amacıyla 
0.05V genlikli 0.1 Hz frekanslı bir sinüzoidal, üçgen ve 
trapezoidal dalga sinyali sisteme referans test sinyali 
olarak gönderilmiştir. Kuvvet sönsöründen alınan veriler 
votaj değeri olarak kaydedilmiş ve ardından kuvvet 
değerine çevrilmiştir. Kuvvet sensöründen gelen 0.01 
V’luk değer 1.33 mN’a karşılık gelmektedir. Deney 
süresi olarak 100s belirlenmiştir. İlk olarak sistemin 
cevabı basit tekrarlamalı kontrolcü kullanılarak elde 
edilmiştir. Sistem tanılama yöntemiyle elde edilen PPy 
eyleyicinin matematiksel modeli kullanılarak 
MATLAB/Simulink* ortamında basit tekrarlamalı 
kontrolcü tasarlanmış ve 250s süresince simülasyon 
yapılmıştır. Bu simülasyonda ilk yüz saniye sistem iyi 
bir cevap sergilerken yüz saniyeden sonra sistemin 
kararlılığını kaybettiği görülmüştür. Sistemin basit 
tekrarlamalı kontrolcü cevabı 100s için Şekil 9’da, 
simülasyon sonucu 250s için Şekil 10’da gösterilmiştir. 
Şekil 9’da görüldüğü üzere basit tekrarlamalı 
kontrolcünün kalıcı hal durumuna gelmesi 50s 
sürmüştür ve bu süreden sonra referans sinyalini iyi bir 
şekilde takip etmiştir fakat Şekil 10’da gösterilen 
simülasyon sonuçları bu kararlı durumun 100. 
Saniyeden sonra bozulacağını ve sistemin 
kararsızlaşacağını göstermektedir. 

 
Şekil 9:Sinüs referans sinyali için basit tekrarlamalı kontrolcü cevabı 

 

 
 

Şekil 10: Basit tekrarlamalı kontrolcünün simülasyon cevabı 
 
    İkinci olarak PI kontrolcünün performansını test 
etmek amacıyla sadece tasarlanan PI kontrolcü sisteme 
uygulanmıştır. Şekil 11’de PI kontrolcü için sistemin 
cevabı verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere PI 
kontrolcünün takip performansı çok iyi değildir ve kalıcı 
hal hatasının yanında faz farkı göstermektedir. 
 

 
Şekil 11: Sinüs referans sinyali  için PI kontrolcü cevabı 

 

    Son olarak tasarlanan geliştirilmiş tekrarlamalı 
kontrolcü sisteme uygulanmıştır. Tekrarlamalı kontrolcü 
cevabında PI kontrolcüye göre sistemin takip hatasının 
azaldığı görülmüştür ve faz farkı görülmemektedir. PI 
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kontrolcü ve tekrarlamalı kontrolcünün sistem cevabının 
karşılaştırılması şekil 12’de verilmiştir. Tekrarlamalı 
kontrolcünün uyguladığı kontrol voltajı Şekil 12’de 
gösterilmiştir. Sekil 12’de görüldüğü üzere kontrol 
voltajı 1 V ve -1 V arasında olup, polimer eyleyicinin 
sağlıklı çalışma gerilim aralığındadır. Yüksek voltaj 
uygulanması durumunda eyleyici kalıcı olarak 
deformasyona uğramaktadır. 
 

 
Şekil 12: Tekrarlamalı kontrolcü ve PI kontrolcü cevabı 

 

 
Şekil 13: Tekrarlamalı kontrolcü sinüs referansı için kontrol voltajı 

 
Şekil 14: PI kontrolcü ve tekrarlamalı kontrolcü için takip hatası. 
 
    Tekrarlamalı Kontrolcünün performansı üçgen ve 
trapezoidal giriş sinyalleri ile de test edilmiştir. Bu 
sinyaller için sistemin cevabı aşağıdaki şekillerde 
verilmiştir. 
 

 
Şekil 15: Tekrarlamalı kontrolcü üçgen referans sinyali cevabı 

 

 
Şekil 16: Üçgen referans sinyali için kontrol voltajı 
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Şekil 17: Trapezoidal referans sinyali cevabı 

 

 
Şekil 18: Trapezoidal referans sinyali takibi için kontrol voltajı 

Sonuçlar 

    Bu çalışmada, üç katmanlı konjuge bir elektroaktif 
polimer eyleyicinin kuvvet izleme performansını 
artırmak amacı ile geliştirilmiş bir tekrarlamalı 
kontrolcü sunulmuştur. Deneysel sonuçlar, tekrarlamalı 
kontrolcünün sade PI kontrolcüye göre izleme hatalarını 
azalttığını göstermektedir. Basit tekrarlamalı 
kontrolcüye göre ise kararlılık ve hızlı geçici cevap 
bakımından üstün olduğu görülmektedir.  Bununla 
birlikte sistem cevabında görülen gürültü daha duyarlı 
bir kuvvet algılayıcısı kullanılarak azaltılabilir. 
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Özet—Bu çalışmadakonjuge tip birelektro-aktif 
polimer (EAP) eyleyici bir ucundan sabitlenip diğer ucu 
serbest bırakılarak uç noktasının görüntü tabanlı konum 
kontrolü yapılmıştır. Eyleyicinin uç noktasının yer 
değiştirmesi bir kamera yardımı ile ölçülerek ayrık 
zamanlı olarak tasarlanan PID kontrolcüde geri besleme 
sinyali olarak kullanılmıştır. Kamera ile elde edilen 
sistem cevabı, literatürde polimer eyleyicilerin 
kontrolünde konum ölçer olarak yaygın bir şekilde 
kullanılan hassas lazer mesafe ölçerden elde edilen  
konum bilgisi ile karşılaştırılmıştır. Kamera ile elde 
edilen sonuçlar, polimer eyleyicinin uç noktasının konum 
bilgisininkamera ile yüksek doğrulukla elde 
edilebileceğini ve görüntü tabanlı kontrolün EAP 
eyleyicilerin uygulamalardaki yaygınlığını 
artırabileceğini göstermektedir. 

 
Anahtar kelimeler: eyleyici, görüntü tabanlı kontrol, ieap, iyonik 

elektro-aktif polimer 

 
Abstract—In this study, the tip displacement of a 

conjugated electro-active polymer (EAP) actuator which 
is fixed at one end has been controlled by using vision 
based control method. Actuator’s end-point displacement 
which is measured with a camera is used as the feedback 
signal to the discrete time PID controller. The actuator’s 
displacement response is obtained via the camera and 
compared with that obtained usinga sensitive laser 
displacement sensor. Results show that, using vision 
based control may give accurate results in controlling the 
EAP actuator’s displacement and widen it’s use in 
applications.  

 
Keywords: actuator, vision based control, ieap, ionic electro-active 

polymer 

I.Giriş 

İyonik elektro-aktif polimer (EAP) eyleyiciler yeni 
nesil bir akıllı eyleyici türü olup üzerlerine uygulanan 
düşük elektrik gerilimi uyarılarına yüksek gerinim 
değişimleri gösterirler. İyonik EAP’lerin potansiyel 
uygulama alanları arasında mikro-nano manipülasyon 
[1], mini pompa, ilaç iletim sistemleri [2] ve hücre 
manipülasyon ve enjeksiyonu [3] bulunmaktadır.  

 

__________________________ 
 
* meyece@gmail.com  
† mitik@ktu.edu.tr 

İyonik EAP eyleyicilerin belirtilen uygulamalardaki 
performansını arttırmak için geri beslemeli kontrol 
yöntemleri kullanılmıştır [4]. Bu çalışmalarda bir ucu 
sabitlenen ve diğer ucu serbest bırakılan eyleyicinin uç 
noktasının konum bilgisini elde etmek amacıyla yaygın 
olarak lazer mesafe ölçer kullanılmıştır. Lazer mesafe 
ölçerler büyük boyut, yüksek maliyet ve genelde tek 
eksendeki hareketi ölçmeleri gibi olumsuzlukları 
sebebiyle iyonik EAP eyleyicilerin endüstriyel 
uygulamalarda yaygınlaşmasında engel teşkil etmektedir.  

Görüntü tabanlı konum kontrolü, kameradan elde 
edilen görüntülerden görüntü işleme algoritmalarıyla 
konum bilgisinin çıkarılarak kontrolcüye geri 
beslenmesidir.Özellikle hücre manipülasyonu ve 
enjeksiyonu gibi uygulamalarda görüntü tabanlı kontrol 
hücrenin konumlandırılması ve hücreye temasın 
belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır [5]. 

Bu çalışmada, EAP eyleyicilerin serbest bırakılan 
ucundaki yer değiştirmeyi ölçmek amacıyla yaygın 
olarak kullanılan lazer mesafe ölçer yerine kamera ile 
görüntü tabanlı konum belirleme sistemi önerilmiştir. 
Serbest ucundaki konum değişikliği kontrol edilmek 
istenen konjuge iyonik EAP ve eyleyicinin serbest 
ucundakikonum bilgisini elde etmek için kullanılan 
görüntü işleme tekniklerisırasıyla II. ve III. kısımlarda 
detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrık zamanlı olarak 
tasarlanan PID kontrolcünün belirlenmesine yönelik 
deneysel çalışmalar ve kamera ile hassas lazer konum 
ölçer kullanılarak belirlenen konum değerleriIV. kısımda 
verilmiştir. Görüntü tabanlı konum belirleme sistemi ile 
ilgili sonuçlarise V. kısımda ortaya konmuştur. 

II. Üç Katmanlı Konjuge İyonik Elektro-Aktif 
Polimer  

Bu çalışmada kullanılan konjuge iyonik EAP eyleyici 
üçkatmanlı bir yapıya sahiptir. Dış katmanlarda iletken 
polipirol (PPy) ara kısımda ise yalıtkan olan 
polyvinylidene fluoride (PVDF) bulunmaktadır (Şekil 1). 
PPy katmanlar eyleyicinin aktif kısımları oluşturmaktadır 
ve her birinin kalınlığı yaklaşık 30 μm’dir. PVDF 
katmanın kalınlığı ise yaklaşık 110 μm’dir ve gözenekli 
bir yapıya sahiptir. PVDF katmanın her iki yüzeyinde de 
iletkenliği arttırmak amacıyla 0.2 μm kalınlığında altın 
tabakası kullanılmaktadır. Eyleyicinin hareketi katmanlar 
arası iyon geçişi ile sağlanırken, PVDFgözenekli yapısı 
sayesinde elektrolit sıvı için hazne görevi görerek hareket 
anında gerekli olan iyonları sağlamaktadır. 
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Şekil 1. ÜçKatmanlı Konjuge İyonik EAP'ın Yapısı 

Konjuge iyonik EAP eyleyicilerin üzerine uygulanan 
yeterli elektrik gerilimi sonucunda indirgenme-
yükseltgenme (redoks) tepkimesi meydana gelir. Bu 
tepkimeye göre içyapıdaki iyonların ve 
elektronlarınkatmanlar arasında geçişi şekil değişimine 
sebep olur.Burada, pozitif gerilimin uygulandığı PPy 
katmandan diğer PPy katmana doğru elektron geçişi olur. 
Elektronların ayrıldığı bu katmandaki yük dengesini nötr 
hale getirilebilmesi için elektrolit sıvıdaki eksi yüklü 
iyonlar (anyonlar) yükseltgenmiş katmana geçerek bu 
katmanın genişlemesine sebep olurken diğer katman artı 
yüklü iyonların (katyonların) çıkışı sebebiyle daralır. PPy 
katmanlar arasında gerçekleşen redoks tepkimesi aşağıda 
verilmiştir; 

 Yükseltgenme- + - -

İndirgenme
PPy+TFSI PPy TFSI +e   (1) 

Redoks tepkimesi sonucunda eyleyici daralma olan 
taraftaki elektroda (PPy katman) doğru bükülür (Şekil 2). 
Uygulanan elektriksel gerilime bağlı olarak bükülmenin 
miktarı kontrol edilebilir. 

 
Şekil 2. Şekil Değişikliği Gösteren Üç Katmanlı Konjuge İyonik EAP 

 

III. Görüntü İşleme 

Konjuge iyonik EAP uç noktasının koordinatlarının 
elde edilmesinde kullanılan görüntü alma ve işleme 
adımları şekil 3’te verilmiştir. 

Renkli (RGB) 
Görüntü 

Griye 
Dönüştürme Gri Görüntü Eşikleme

Siyah-Beyaz 
Görüntü

Kapama

İç Boşlukları 
Giderilmiş Bölgeler

Belirleme
Takip Edilecek 

Bölge
Koordinat
Çıkarımı

Takip Edilecek 
Bölgenin 

Koordinatları
 

Şekil 3. Koordinat Eldesi İçin Yapılan İşlemler 

A. Griye Dönüştürme 
Web kamerasından alınan görüntü kırmızı, yeşil ve 

mavi  (RGB) renklerden oluşan piksellerden 
meydanagelmektedir. Elde edilen görüntüde 3 farklı renk 
grubunun bulunması işlenmesi gereken piksel sayısını 
arttırmaktadır. Koordinat çıkarımı gerçek zamanlı 
yapılarak sonrasında ayrık zamanlı PID kontrolcüye geri 
besleneceği için işlem zamanının kısa tutulması 
gerekmektedir. Bu gereksinimden dolayı RGB 
formundaki görüntü griye çevrilerek 3 farklı renk grubu 
yerine gri üzerinde işlem yapılması sağlanmıştır [6]. 
RGB piksel değerleri, gri piksel değerlerine 
dönüştürülürken aşağıdaki eşitliktenyararlanılmıştır [7], 

 0.2989x 0.5870x 0.1140x  Gri R G B   (2) 

 
B. Eşikleme 

Griye dönüştürme işlemi bir önceki bölümde 
belirtildiği üzere görüntü üzerinde yapılan işlem süresinin 
kısaltılmasını sağlarken diğer taraftan ilgilenilen nesneyi 
arka plandan ayırmak için gerekli olan eşikleme 
işleminin ön safhasını da oluşturmaktadır [6]. Eşikleme, 
gri seviyeleriyle ifade edilen görüntünün siyah-beyaz 
olarak ifadesi için yapılması gereken işlemleri kapsar. İlk 
olarak, arka plan ile nesneyi birbirinden ayırmak için 
gerekli olan gri seviyesi değeri seçilir. Uygun gri seviyesi 
seçilirken gri seviyesi histogramına bakılarak elle seçim 
yapılabilir ya daotomatik olarak seçim yapılması 
isteniyorsa Otsu eşikleme yöntemi [8] kullanılabilir. Otsu 
eşikleme yöntemi görüntünün her bir karesi için eşik 
değerini tekrar hesaplar. Bu çalışmada, deneyin yapıldığı 
ortam uygun şartlara ayarlandığı için eşik değeri seçimi 
gri seviyesi histogramı kullanılarak elle yapılmıştır. 
Seçilen gri seviyesinin altında kalan piksellere 0, üstünde 
kalanlara 1 değeri atanır. Siyah-beyaz gösterimde 0 
değeri siyah ve 1 değeri beyaza karşılık gelmektedir. 
Ortam şartlarına bağlı olarak hangi piksel grubunun 1 ve 
0 değeri alacağı değiştirilebilir. 
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C. Kapama 
Kapama, matematiksel morfolojik işlemlerden 

genleşme (dilation) ve aşınma (erosion) adımlarının 
sırayla uygulanması sonucu elde edilen bir işlemdir. 
Kapama işlemi vasıtasıyla görüntü içindeki bölgelerde 
bulunan boşluklar kapatılır. Böylelikle her bir bölge tam 
kapalı alan haline gelir. Kapama işlemi 

 ( )  A B A B B (3) 

olarak ifade edilir. ‘ ’ terimi kapama işlemini, ‘ ’ 
terimi genleşmeyi ve ‘ ’ terimi aşınmayı ifade 
etmektedir.A, üzerinde işlem yapılacak olan siyah-beyaz 
görüntüyü;B, siyah-beyaz görüntü üzerinde yer alan 
piksellerin nasıl değerlendirileceğini belirleyen yapısal 
elemanı simgelemektedir. Bahsedilen genleşme ve 
kapama işlemleri sırasıyla C1 ve C2 kısımlarında 
açıklanmıştır. 
 

C1. Genleşme 
Siyah-beyaz görüntüdeki nesnenin hatlarını 

genişletmek için kullanılan morfolojik bir işlemdir. 
Genleşme işlemi için uygun bir yapısal elemana ihtiyaç 
duyulur. Yapısal elemanın merkezi, görüntüdeki 1 
değerine sahip bütün piksellerin üzerine getirilir ve 
yapısal eleman matrisinde 1 değerine sahip olan alanlara 
denk gelen piksellerin değeri 1 olarak değiştirilir [9]. 
Genleşme işlem sonucunda görüntüdeki boşlukların 
dolduğu ve köşelerin yumuşadığı gözlenir. Genleşme 
işlemi 

  

  2 | , ,      A B z Z z a b a A b B (4) 

şeklinde ifade edilir. Bu işleme göre, Z2 iki boyutlu uzayı 
z’yi içinde barındırmaktadır.z, B yapısal elemanının 
içerisinde bulunan b değerine ve A siyah-beyaz 
görüntüsünde bulunan a pikseline göre değer alan 
genleşme işleminin sonucudur. 
 

C2. Aşınma 
Siyah-beyaz görüntüdeki nesnenin hatlarını daraltmak 

için kullanılan morfolojik işlemdir. Aşınma işleminde, 
genleşme işleminde olduğu gibiyapısal eleman 
görüntüdeki bütün piksellerde gezdirilir. Eğer yapısal 
eleman matrisinde 1 değerine sahip kısımlardan herhangi 
birisi 0 değerine sahip pikselin üzerine gelirse yapısal 
elemanın merkez noktasının geldiği pikselin değeri 0 
olarak değiştirilir [8]. Aşınma işlemi sonucunda nesneler 
arasındaki boşluklar daha belirgin hale getirilir ve 
nesnenin hatları keskinleşerek ortaya çıkar. Aşınma 
işlemi 

 | ,    A B z z b A b B              (5) 

olarak verilir. 
C3. Yapısal Eleman 

Yapısal eleman genleşme ve aşınma işlemlerinin 
siyah-beyaz görüntüye uygulanması esnasında kullanılan 
1 ve 0 değerlerinden oluşan maskedir. Maske içerisindeki 
değerler görüntüdeki piksellerin nasıl 
değerlendirileceğini belirler [8]. Yapılan çalışmada 
kullanılan yapısal eleman 3 x 3 boyutlarında olup 
içerisinde barındırdığı değerler, 

 

0 1 0

1 1 1

0 1 0


 
 
 
  

B  

olarak belirlenmiştir. 
 
D. Belirleme 

Kapama işlemi ileelde edilen siyah-beyaz görüntüde 
nesnelerin bulunduğu yerler ve kapladıkları alanlar 
belirlenmiş olur. Birbiri ile komşu olan 1 değerine 
sahippiksellerin kapladığı alanlar ayrı ayrı hesaplanarak, 
takip edilmek istenen nesnenin alanını kapsayacak bir 
aralık seçilir.Aralığın içindeki alan, takip edilecek alandır 
ve bu alanın orta noktasının koordinatları belirlenir. 
Belirlenen koordinat bilgileri takip edilmek istenen 
konjuge iyonik EAP eyleyicinin uç noktasının 
pozisyonunu vermektedir. Bu değer, kontrolcüye geri 
beslenmeden önce belirlenen bir katsayıyla çarpılarak 
pikselden istenen uzunluk birimine (bu çalışmada 
milimetre) dönüşüm sağlanmış olur. 

IV. Deneysel Çalışmalar 

Konjuge iyonik EAP’ın uç noktasının görüntü tabanlı 
kontrolü içinkullanılan deney düzeneği şekil 8’de 
verilmiştir. Burada, hassas mesafe ölçümü için Baumer 
firmasına ait OADM 20I6460/S14F lazer mesafe ölçer, 
lazerden bilgi alınması içinNational Instuments firmasına 
ait NI-6221 PCI veri toplama (DAQ) kartı ileNI-SC 2345 
bağlantı kutusu ve görüntü alabilmek için Logitech 
firmasına ait C310 web kamerası kullanılmıştır. Elde 
edilen verilerin değerlendirilmesi, istenen bilginin 
çıkarılması ve eyleyicinin kontrolü için Mathworks 
firmasına ait MATLAB Simulink Real-Time 
altyapısından faydalanılmıştır. İlk olarak eyleyicinin 
sistem tanılama ile doğrusal matematiksel modeli elde 
edilmiş ve ardından bu model yardımı ileayrık 
zamanlıPID kontrolcü tasarlanmıştır.  
 
A. Konjuge İyonik EAP’ın Doğrusal Modelinin 

Belirlenmesi 
PID kontrolcü parametrelerini belirlemek amacıyla 

konjuge iyonikEAP’ın doğrusal sistem modeli,sistem 
tanılama yöntemi kullanılarakçıkarılmıştır. Eyleyicinin 
serbest ucunun takip etmesi istenilen referans sinyalinin 
frekansı ve genliği göz önünde bulundurularak sistem 
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tanılamada kullanılacak giriş sinyalinin genliği ve band 
genişliği belirlenir.Kontrol esnasında referans sinyali 
olarak 0.1 Hz frekans değerine sahip sinüs sinyali 
kullanıldığı için, sistemin bu çalışma frekansında giriş-
çıkış dinamiğini elde edebilmek amacı ile sisteme 0.3 Hz 
band genişliğinde ve 0.5 genliğinde elektrik gerilimi 
rastgele bit dizisi (Pseudorandom binary sequence, 
PRBS) sinyali şeklinde giriş olarak uygulanmıştır. PRBS 
sinyali, içerisinde rastgele 1 ve 0 ikili değerini 
bulunduran yapıya sahip bir sinyal türüdür. Eyleyicinin 
bu girişe verdiği açık çevrim cevabı deneysel olarak elde 
edilmiştir (Şekil 4). 

 
Şekil 4.Eyleyicinin0.3 Hz ve 0.5 genlikli PRBS sinyaline verdiği açık 

çevrim konum cevabı  

Elde edilen deneysel veriler kullanılarak MATLAB 
System Identification Toolbox yardımı ile 
eyleyiciningiriş-çıkış ilişkisini veren transfer fonksiyonu 
aşağıdadır, 

 
2

3 2

0.5281z -1.042z 0.5142
G(z)

z - 2.924z - 0.9247


  (6) 

Eyleyici modeli (6)’nın doğrulanması amacıyla 
eyleyicinin deneysel olarak elde edilen adım ve frekans 
cevabı ile modelin adım ve frekans cevabı ile sırasıyla 
şekil 5 ve şekil 6’da karşılaştırılmıştır.  

 
Şekil 5. Eyleyicinin ve Modelin Adım Cevabı 

 
Şekil 6. Sistem Cevabının ve Elde Edilen Transfer Fonksiyonlarının 

Bode Diyagramı 

B. Kontrolcü Parametrelerinin Belirlenmesi 
PID kontrolcünün parametrelerinin belirlenmesi için 

MATLAB Simulink PID Tuner arayüzü 
kullanılmıştır.Arayüz üzerinde tasarım frekans alanında 
yapılmış olup eyleyicinin 0.1 Hz ve 2 genlikli sinüs 
sinyalini en iyi şekilde takip edebilmesi için gerekli 
kontrolcü katsayıları P=0.45, I=0.4, D=-0.00942 ve N = 
8.49165 olarak belirlenmiştir.Elde edilen kontrolcü ayrık 
zamanlı hale çevrildikten sonra ayrık zamanlı transfer 
fonksiyonuna (7) dönüştürülerek sisteme eklenmiştir. 

 
2

2

0.37z 0.5643z 0.2012
C(z)

z 1.654z 0.654

 


 
 (7) 

Yapılan çalışmada sistemdeki gecikmeleri kompanze 
edecek herhangi bir metod kullanılmamıştır. Bunun 
sebebi sistemin düşük frekanslardaki referans 
girişlerininin takip edilmesi işlemi esnasında bu 
gecikmelerin kontrolcü performansına etkisinin çok fazla 
olmadığının görülmesidir. 
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C. Görüntü Tabanlı Konum Kontrolü 
Tasarlanan kontrolcü sisteme dahil edildikten sonra 

0.1 Hz frekans ve 2 genlik değerlerine sahip sinüs 
frekansı takip sinyali olarak sisteme verildi. Deneye 
başlamadan pikselden milimetreye dönüşüm katsayısını 
belirlemek amacıyla görüntü alındı ve deneyin yapılacağı 
şartlar için 42 piksellik mesafenin 10 mm’ye denk geldiği 
belirlendi (şekil 7).  

 
Şekil 7. 10mm’lik Kareler ve Dairelerden Oluşan Kalibrasyon Levhası 

ve Bir Karenin Siyah-Beyaz Görüntüsü 

Görüntü işlemeyi kolaylaştırmak amacıyla eyleyicinin 
uç noktası ve arka plan arasında karşıtlık oluşturacak 
renkler (siyah-beyaz) seçildi (şekil 8). 

 
Şekil 8.Deney Düzeneği 

Görüntü tabanlı kontrol ile elde edilen sonuçlar şekil 
9’da verilmiştir. Ayrıca şekil üzerinde lazer hassas 

mesafe ölçerden alınan bilgiler de gösterilmiştir. Lazer 
hassas mesafe ölçerden alınan konum bilgisinin 
kameradan alınandan farklı olduğu açık bir şekilde 
görülmektedir. Eyleyicinin uç noktasının yer değiştirmesi 
iki eksende olmaktadır, lazer ise tek eksende olan 
değişimi ölçebilmektedir. Lazerden farklı olarak 
kameradan gelen görüntüden her iki eksendeki yer 
değişimi hesaplanarak toplam yer değiştirme 
belirlenmektedir (şekil 10). 

 
Şekil 9. Web Kamerası ve Lazer Mesafe Ölçerden Alınan Veriler 

 

 
Şekil 10. Kamera ile Yer Değiştirmenin İki Eksende Ölçülmesi 

V. Sonuçlar 

Bu çalışmada bir ucu sabitlenmiş konjuge iyonik EAP 
eyleyicinin serbest olan uç noktasının konum kontrolü 
görüntü tabanlı olarak yapılmıştır.Yapılan çalışma bu tür 
eyleyiciler için bir ilk olma özelliği taşımaktadır. İlk 
çalışma olmasına rağmen elde edilen sonuçlar umut 
vadetmektedir. Kamera yardımı ile eyleyicinin uç 
noktasının deplasmanı iki boyutlu uzaysal koordinatlarda 
belirlenmesi eyleyicinin büyük deplasmanlar gerektiren 
veya lazer sensörün boyut veya maliyet fazlalığı 
getireceği kontrol uygulamalarında büyük avantaj 
sağlayacaktır. İlerideki çalışmalarda gecikmeler göz 
önüne alınarak bunların kompanzasyonu için Smith 

0 20 40 60 80 100 120 140
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Zaman [s]

 

 

Referans sinyali [mm]
Lazer ile mesafe ölçümü [mm]
Kamera ile mesafe ölçümü [mm]

0 20 40 60 80 100 120 140
-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Zaman [s]

Y
er

 d
eğ

iş
tir

m
e 

[m
m

]

 

 
Toplam yer değiştirme [mm]
X ekseni [mm]
Y ekseni [mm]

814



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015  

   
 

öngörücüsü gibi tahmin etme metotları 
kullanılabilecektir. 
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Özet— Lazer kaynak işlemlerinde kırılma, çatlama ve 
yırtılma gibi olası kaynak hatalarını önlemek ve kaynak 
işlemini kontrol edebilmek için ön işlem uygulaması 
gerekmektedir. Bu aşamada, kaynak işleminin 
modellenmesi zor olduğundan ve parametrelerin 
malzemeye ve kalınlığa göre değiştiğinden, kaynak 
parametrelerinin ayarlanması kritiktir. Bu soruna çözüm 
olarak, bilgisayar-destekli-tasarım (BDT) tabanlı 
yörünge bilgisini kaynak öncesi hedef yörüngeye eşleyen 
yörünge değiştirme algoritmasını kullanan bir görme-
temelli gözlemleme ve denetleme sistemi geliştirilmiştir. 
Uygulanan teknikte, iki alt sistem olan CNC sisteminin ve 
makine görüntüleme sisteminin entegrasyonu için, 
görüntü işleme algoritması ve CNC ana döngü mantığı 
kullanılarak işlem sırasında lazer ışınının kaynağı 
yapılacak parça üzerindeki konumu hesaplanmıştır. 
Hesaplanan yörünge değişimi verisi CNC programının 
bulunduğu dosya altına depolanarak mevcut CNC 
programı üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek 
kalmadan uygulanmıştır. İzleme ve kontrol tekniğinin 
performansı düz ve eğri kaynak çizgileri için farklı iki 
kalınlıktaki soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik 
malzemeleri üzerinde yapılan deneysel testler sonucunda 
belirlenmiştir ve bu bildiride sonuçlar verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Lazer kaynağı, görüntü işleme, CNC 
programlama 

 
Abstract—In laser welding processes, in order to 

avoid the defects such as pores, cracks or blow-out holes 
and to make the welding process controllable, a pre-
process is required. Tuning welding parameters is 
critical during this stage since process modeling is not 
trivial and the parameters change with respect to 
material and thickness. A solution to such problem is 
developed by using a vision-based monitoring and 
control system, which utilizes a path modification 
algorithm that matches CAD-based (Computer Aided 
Design-based) path data to target path before welding. 
Two subsystems, which are the machine vision system 
and the CNC system, are integrated through developed 
vision algorithm and subroutine logic of CNC system by 
calculating laser spot position on the work-piece during  
_______________________ 
* emretavkaya@gmail.com 
† puskulcu@lazertektasarim.com.tr 
‡ koclular@lazertektasarim.com.tr 
§ emreuzunoglu@iyte.edu.tr 
** candede@iyte.edu.tr 

operation. The calculated welding path modification data 
is stored as a CNC subprogram (file) under the CNC 
main program so that operational modification is made 
without the need of any change on the main CNC 
program. The proposed method is experimentally tested 
to assess the performance of the monitoring and control 
technique against line and curve welding paths for mild 
steel and stainless steel materials with two different 
material thicknesses and the results are presented in this 
paper.  

Keywords: laser welding,  image processing, CNC programming 

I. Giriş 
Lazer kaynağı, birleştirilecek parçaların, dönüştürülen 

lazer ışın enerjisinin malzemelerin birleşme bölgesine 
yüksek verimde odaklanarak eritilmesi ile birleştirilmesi 
işlemidir. Geleneksel lazer kaynağı teknikleri ile 
karşılaştırıldığında lazer kaynağı, yüksek hızlarda kaynak 
uygulamaları ile otomotiv, elektronik ve beyaz eşya 
endüstrisinde kullanılmaktadır. Özellikle derin nüfuziyet 
gerektiren uygulamalarda lazer kaynağı, yüksek enerji 
verimliliği, yüksek tekrarlanabilirlik ve az miktarda 
bölgenin ısıdan etkilenmesi gibi önemli özelliklerinden 
dolayı tercih edilir [1]. Lazer kaynağı, farklı ergime 
sıcaklığındaki malzemeleri kaynak yöntemi ile 
birleştirmek için, eriyik malzeme alanın küçük olduğu ve 
kısa erime aralığı bulunan denetimi zor kaynak işlemleri 
gibi geleneksel kaynak yöntemlerinin kullanılamadığı 
uygulamalarda kullanılabilmektedir.  

Lazer kaynağı yapılırken dikkat edilmesi gereken 
hususlar belirlenen toleranslar içinde kaynak yapabilmek 
için işlemin güvenli bir şekilde gözlemlenmesi ve kaynak 
parametrelerinin iyi ayarlanmasıdır [2]. Lazer kaynak 
uygulamaları, kullanılan malzeme özelliklerine,  istenen 
lazer ışını dalga boyuna, lazerin nüfuz etme derinliğine, 
kaynak tipine, ısıl işleme maruz kalan bölgenin 
hassasiyetine bağlı olarak değişmektedir. Bu işlemlerde 
en önemli unsur yüksek enerji yoğunluğuna sahip lazer 
ışının malzeme üzerine dağılımını ayarlamaktır. Bu 
dağılımı sağlayabilmek için kaynak tipinin, ve işlenen 
malzemenin tipine ve kalınlığına bağlı olarak gerekli 
lazer kaynak parametrelerinin ayarlanması 
gerekmektedir. Bu parametreler aşağıda sıralanmıştır: 
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 Lazer ışını gücü 
 Kaynak hızı 
 Koruyucu gaz tipi ve basıncı  
 Odaklama uzaklığı (Lazer kafa ve işlenen parça 

arasında) 
 Kaynak dikişi tipi 
 Lazer ışını özellikleri (ışın çapı, vb.) 

 
Lazer kaynak işlemlerinde, lazer kaynağın yüksek 

dinamikler ile çalışıyor olmasından ve otomasyonundan 
kaynaklanan hatalara ek olarak; işleme alanın küçük 
olması, modelleme zorlukları, kaynak parametrelerinin 
iyi ayarlanmamasından dolayı birçok kaynak hatası 
gözlemlenebilir. Bu hataları gidermek için yapılan 
deneysel çalışmalar, farklı malzeme ve koşullardaki lazer 
kaynağı uygulamaları için ortak bir çözüm üretmede 
yetersiz kalmaktadır.  Sonuç olarak lazer kaynak işlemi 
ve görülen hataların nedeni yeterince anlaşılamamakta 
veya yeterli hassasiyet ile modellenememektedir. 

Lazer kaynağı işleminin modellenmesinin zorluğu, 
lazer ışının küçük çapından dolayı yüksek kontur takip 
hassasiyeti gereksinimi ve parametrelerin malzeme 
özelliklerine göre değişmesi nedenlerinden dolayı, 
kaynak parametrelerinin ayarlanması önemlidir. 
Endüstride bu hataların giderilmesi ve parametre seçimi 
için kaynak dikiş yeri izleme sistemleri geniş ölçüde 
kullanılmakta. Fakat karmaşık geometrideki dikiş 
yörüngeleri, dikiş yerlerindeki boşluk değişkenliği gibi 
çözülmemiş problemler mevcuttur. Bu belirsizlikler ve 
yüksek kaynak hızlarından ötürü bahsi geçen kaynak 
hatalarını gidermek için gerçek zamanlı denetlenen bir 
lazer kaynağı işlemi oluşturulması nispeten zor bir 
uygulamadır [3,4]. Dolayısı ile lazer kaynağı 
uygulamalarında kırılma, çatlama ve yırtılma gibi olası 
kaynak hatalarını önlemek ve kaynak işlemini kontrol 
edebilmek için gerçek zamanlı olmayan ön işlem 
uygulaması gerekmektedir [5]. 

Bu bildiride sunulan çalışmanın amacı bahsi geçen 
hataların en aza indirilmesi için lazer kaynağı otomasyon 
sisteminin iyileştirilmesidir. Bunun için programlanan 
yörüngenin, cihaz çalıştırılarak, parça üzerinden 2 
boyutlu görüntü işleme tekniği alınan verisinin işlenecek 
parçanın BDT çıktısı ile karşılaştırmasını yapan ve CNC 
makina üzerinde istenilen yörünge doğrultusunda 
düzeltmeleri işleyen teknik geliştirilmiştir. Görüntü 
işleme teknikleri Matlab ortamında geliştirilerek 
LAZERTEK firmasına ait CNC makinası ile 
haberleşecek şekilde sistem entegrasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen algoritma ve teknik, 
endüstriyel tipte CCD (charge coupled device) kamera ve 
LAZERTEK firmasında ait 3 eksenli 1kW fiber lazer 
kaynak makinası üzerinde deneysel olarak sınanmıştır.  

İleriki bölümlerde lazer kaynak hataları ve bu hataların 
görüntülenme yöntemlerine ait geçmişte yapılan 
çalışmalar verilmiştir. Ardından geliştirilen önişlem ile 
görüntü işleme teknikleri ve lazer kaynağı makinası ile 

nasıl çalışacağı anlatılmıştır. Bir sonraki bölümde ise 
geliştirilen yöntemin uygulveığı deney ekipmanı ve 
deney prosedürü anlatılmış ve sonuç bölümünde de 
deney sonuçları tartışılmıştır. 

 
A. Kaynak Hataları 

Kaynak hataları son ürünün güvenlik ve mekanik 
performansını direk olarak etkilemektedir. Küçük dikiş 
bölgesi, yüksek enerji yoğunluğu, sistemin karmaşıklığı, 
kaynak ile birleştirilecek parçaların hatalı hizalanması ve 
yanlış kaynak parametresi seçimi kaynak hatalarına 
neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda lazer kaynak 
makinası üreticileri, kaynak işleminin verimliliğini 
arttırmak ve kaynaklanan parçalarda kullanıcıların 
istediği mekanik özellikleri karşılayabilmek için kaynak 
hatalarını gidermek üzerine çalışılmaktadır. Sonuç olarak 
kaynak hatalarının giderilebilmesi için hataların 
sınıflveırılması ihtiyacı doğmuştur. Kaynak hataları ve bu 
hataların fiziksel nedenleri Tablo 1’de açıklanmıştır ve 
Şekil 1’de gösterilmiştir [2]. 

 
Hata Fiziksel açıklaması 

Gözenekler  
(gaz kabarcıkları) 

Kaynak yapılırken kaynak dikişin 
içerisinden çıkamayıp sıkışan gazların 
oluşturdukları boşluklardır. 

Fışkırma Ergimiş metalin katılaşması esnasında 
çıkan gazların oluşturduğu kraterlerdir. 

Çatlaklar 
(sıcak/soğuk) 

Sıcak çatlaklar dikiş bölgesinde katılaşma 
sırasında meydana gelmektedir. Soğuk 
çatlak ise kaynak sonrasında özellikle ısıl 
işleme maruz kalmış bölgede meydana 
gelebilir. 

Boşluk 
Özellikle keskin köşeli geometrilerde 
katılaşma sırasındaki yabancı maddelerin 
mevcudiyeti sonucu meydana gelir. 

Bindirme 
dikişlerde levha 

kenarlarının erimesi 
(Undercut) 

Kaynak hızının, gücünün ve boşluğunun iyi 
ayarlanmaması sonucunda, üst dikiş 
bölgesine yeterli miktarda malzeme 
olmamasından kaynaklanır. 

Nüfuziyet eksikliği Oksitlenme, gaz koruması, cüruf kalıntısı, 
lazer gücüne bağlı olarak meydana gelebilir  

Kaynak dikişinin 
taşması 

Üst dikiş bölgesinde fazla malzeme 
bulunmasından genellikle kaynak 
boşluğundaki oynamalardan 
kaynaklanmaktadır. 

TABLO 1. Kaynak hataları ve fiziksel açıklamaları [2] 
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Şekil. 1. Kaynak hatalarının şekilsel gösterimleri [2] 

 
B. Kaynak Hataların Gözlenmesi 

Lazer kaynağı işleminde kaynak hatalarından 
kaçınmak için kaynak parametrelerinin ayarlanması en 
kritik noktadır. Bu parametrelerin ayarlanması için 
malzeme tipinin ve kalınlığının bilinmesi yeterli 
kalmamaktadır. Lazer kaynağı sistemin modellenmesi de 
bir hayli zor olduğundan kaynak işleminin gerçek 
zamanlı veya işlem öncesinde ve sonrasındaki 
aşamalarda gözlemlenmesi ile kaynak parametrelerinin 
doğru ayarlanması sağlanabilir. Son on yılda bu hataların 
giderilmesi için, lazer kaynağının gözlemlenmesi ve 
muayenesinde kullanılan tekniklerin sayısı karmaşık 
sinyal işleme teknikleri içeren optik, görüntü, akustik ve 
termal algılama teknikleri ile artmıştır [6]. Görüntü 
sistemleri ile yeni algoritmaların geliştirilmesi kaynak 
işlemi ardından kaynak kalitesinin ve kaynak hatalarının 
saptanması sağlamıştır. Kaynak profilinin gözlemlenmesi 
ile dikiş boyunca çatlak, taşma, birleştirilen parçaların 
hatalı hizalanması ve kaynak boşlukları gibi kaynak 
hatalarını gözlemlemek mümkündür [7].  

Foto-diyot tabanlı, yayılan radyasyonun elektrik 
sinyallerine çevrilip kaynak kalitesinin ölçüldüğü 
sistemlerin geliştirilmesinin ardından [8,3]; birçok Foto-
diyot tabanlı sistemler kapalı-çevirim denetim ile lazer 
gücünün ayarlanmasında [9] ve kaynak parçalarının 
yanlış hizalanmasının tespiti [10] gibi uygulamalarda 
kullanılmaya başlamıştır.  

Anahtar deliğinin (kılavuz çukur / keyhole) ve kaynak 
havuzu görüntülenmesi CCD veya CMOS kamera 

kullanımı ile gerçekleştirilebilir. Lazer güç ünitesi ve 
lazer kafa üreticileri hem foto-diyot hem de kamera ile 
uyumlu çalışabilecek muayene sistemleri geliştirmiştir. 
Bunlardan bazıları olan Weldwatcher [11] Fraunhofer 
ILT [12] ve Precitec [13] firmalarıdır. Ayrıca literatürde 
iki yönteme de örnek olarak kamera ve foto-diyotlar ile 
kullanılabilecek bir algılayıcı işleme yöntemi geliştirmiş 
[14] ve lazer nokta (punta) kaynak için uyabilen 
(adaptive) denetim yöntemi önermişlerdir. 

Görüntü işleme ile yapılan uygulamalara örnek olarak 
gaz boru hattı kaynaklanması sırasında çatlakları 
saptayan bir görüntü işleme algoritması [15] ve başka bir 
lazer tabanlı görüntü sistemi ve üçgenleme (triangulation) 
yöntemi ile kaynak profilinin gözlemlendiği uygulama 
[16] verilebilir. 

Lazer kaynak işlemi öncesinde ön işlem denetimli 
olası kaynak hatalarının görüntülenmesi [17] numaralı 
kaynakta anlatıldığı üzere iki farklı yöntem halinde 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada ön işlem ile olası kaynak 
hatalarının tahmin edilmesinin yanında işlem sonrasında 
hataların gözlemlenmesi göz önüne alınmıştır. 

Kaynak parçalarının birleştirme başlangıç pozisyonun 
tanımlanması uygulaması endüstriyel uygulamalar ile 
[18,19,20] numaralı kaynaklarda bahsedildiği şekilde 
ilerletilmiştir. Çalışmalarda kaynak birleşme 
yörüngesinin ayarlanması için görüntü işleme ile çalışan 
algoritmalar geliştirilmiş fakat deneysel olarak 
alüminyum veya parlatılmış metal gibi yüksek kontrastlı 
malzemeler üzerinde basit yörüngeler için denemeler 
yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmaların sonuçlarındaki hatalar 
piksel temelli olarak verilmiş, fiziksel ölçümler için 
gerekli ayarlama (calibration) ve görüntü ile gerçek 
dünya eşleşmesi yapılmamıştır. 

Neto ve Mendes [21] tarafından çevrimdışı robot 
programlama yöntemi ile BDT çizimlerini kullanarak 
gerçek dünyadaki robotun görev uzayı koordinatlarını, 
sanal olarak görüntü işleme koordinatları ile eşleştiren bir 
algoritma yaratılmıştır. Çalışmalarında hareket 
koordinatları bilgileri otomatik olarak BDT çizimlerinden 
çıkarılmakta ve sanal koordinatlar gerçek dünya 
koordinatları ile eşleştirilmektedir.  

II. Görüntü Tabanlı Ön-İşleme Tekniği 
Bu bildiride sunulan çalışmanın kapsamında, görüntü 

temelli kaynak çizgisi düzeltme algoritması geliştirilerek 
kaynak yapılacak çizginin konumu belirlenmiştir. 
Uygulanan teknikte, CNC sistemi ve makine 
görüntüleme sistemi olarak iki ana sistem kullanılmıştır. 
Bu sistemlerin entegrasyonu için görüntü işleme 
algoritması ve CNC ana döngü mantığı kullanılarak, 
işlem sırasında lazer ışınının kaynağı yapılacak parça 
üzerindeki konumu hesaplanmıştır. Tekniğin 
uygulanması sonucunda hesaplanan düzeltmeler, CNC 
programının bulunduğu dosya altına depolanarak mevcut 
CNC programı üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek 
kalmadan uygulanmıştır. 
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Görüntü tabanlı denetim algoritması; sistemler 
arasında bilgi paylaşımı, işlenen parçanın kaynak 
birleşme denetim noktalarının (başlangıç ve bitiş 
noktaları) cihazın kaynak kafasından üretilen lazer spot 
ışını takibi ile çıkarımında kullanılmaktadır. Görüntü 
tabanlı denetim algoritması Şekil 2’de gösterilen 
yöntemin akış şemasında belirtildiği gibi 3 belirgin 
noktada etkinleştirilmektedir. Bu noktalar: 
1. Lazer spot konumu çıkarımı 
2. Kaynak yörüngesinin başlangıç koordinatlarının 

makina koordinatlarına göre belirlenmesi  
3. BDT bilgisinden ve görüntü üzerinden bitiş 

koordinatlarının eşleştirilmesi  
(1): Görüntü sisteminde kamera ayarı (calibration) 

gerçekleştirildikten sonraki ilk adımda lazer spot konumu 
kırmızı renkte daire algılama algoritması ile 
çıkarılmaktadır. Lazer spot merkezinin tespiti, makina ve 
görüntü koordinatları ölçümlerinin değerlendirilmesi için 
kritik noktadır.  Algılama algoritmasında, kameradan 
elde edilen RGB görüntüsü kırmızı renkteki ilgili 
bölgelerin seçilmesinin ardından ikili sisteme (binary) 
çevrilir. Sonrasında şekil algılama algoritması ile lazer 
spot bölgesine denk gelen pikseller çıkarılır. Lazer spotu 
işlenen parçanın yüzey kalitesine bağlı olarak tam daire 
şeklinde algılanamamakta ve bu yüzden malzeme 
üzerinde lazer spotunun merkezi bölgesel tabanlı 
algılama ile belirlenmektedir. Belirlenen merkez noktası 
kamera görüntüsünde sabit bir noktaya denk gelmektedir.  
Ayarı yapılmış ve makina üzerine sabitlenmiş kamera ile 
elde edilen görüntüden lazer spotunun merkezi bir kere 
çıkarıldığında, bu nokta aynı malzeme ile yapılacak 
ileriki ölçümlerde kullanılabilir. 

(2): CNC makinasından çekilen başlangıç koordinatı, 
bir önceki adımda görüntü işleme ile bulunan lazer spotu 
koordinatları arasındaki bağıntı kurmak için kullanılır. 
Başlangıç olarak, görüntüdeki çarpıtmalar (distortions) 
izdüşümsel dönüşüm matrisi (projective transformation 
matrix) ile düzeltilmektedir [22]. Dönüşüm görüntü 
üzerinde uygulveıktan sonra, başlangıç için denetim 
noktası seçimi ekranı başlatılır. Kaynak dikiş 
yörüngesinin başlangıç noktası bu ekran üzerinde manuel 
olarak geliştirilmiş nokta seçici aracı ile seçilir. Söz 
konusu seçim otomatik olarak da gerçekleştirilebilir, 
ancak sabit ışık kaynağı bulunmadığı durumlarda 
otomatik olarak seçim algoritmaları yeterli hassasiyet ile 
çalışamamaktadır. Sonuç olarak, genel olarak endüstriyel 
uygulama yeri şartlarında sabit ve devamlı ışık kaynağı 
bulunmadığı için manuel olarak denetim noktalarının 
seçilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  

 

 
Şekil. 2. Ön işleme tekniği akış şeması 

 
Kaynak dikiş yörüngesinin başlangıç noktasının 

seçimi ardından, hareketin ilk noktası için bir başlangıç 
noktası öteleme değerleri hesaplanır. Hesaplanan öteleme 
değerleri X-Y eksenlerinde g-kodu altprogramı (G54 
kodu) üzerinden CNC makinasına yüklenir. Başlangıç 
noktası eşleşmesi ardından, CNC makinasına bilgisayar-
destekli-üretim (BDÜ) çıktısından yüklenen CNC 
programı çalıştırılır ve makinanın bitiş pozisyonunda bir 
sonraki adıma geçilir. 
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(3): Bitiş pozisyonu eşleştirmesi, CNC programındaki 
bitiş noktası koordinatları ve görüntüden elde edilen 
ölçümler ile yapılmaktadır. Önceden bulunan lazer spot 
merkezi tekrar görüntü üzerinde makina koordinatlarını 
bulmakta kullanılır. Ardından denetim noktası seçimi, 
ekranından bitiş noktasının görüntüsü üzerinden 
tekrarlanır. Böylece görüntü üzerinde sabit olan lazer 
spotu merkezi ile seçilen bitiş noktası arasındaki uzaklık 
hesaplanır ve kamera ayar değeri kullanılarak stveart 
uzunluk birimine (mm) çevrilir. 2. ve 3. aşamalarda 
hesaplanan noktalar, istenilen kaynak dikiş yörüngesinin 
tahmini açısal dönüşümü ve ölçeklendirilmesinde 
kullanılır. Görüntü tabanlı denetim algoritmasının 
sonunda CNC makinasına altprogram olarak başlangıç 
noktası ötelemesi (G54 kodu ile), yörüngenin açısal 
dönüşümü (G51 kodu ile) ve ölçeklendirme (G50 kodu 
ile) parametreleri yüklenir. 

Makina çalışma alanına rastgele konulan bir parça 
için, kaynak dikiş geometrisi düzeltme testlerinde, 

kullanılan yöntem Şekil 3’te açıklanmıştır. Testler 
sırasında, kaynağın başlangıç ve bitiş noktaları, görüntü 
işleme algoritması ile önceden görüntü üzerinde konum 
ayarı yapılmış, lazer spotu konumuna göre 
hesaplanmıştır. Başlangıç görüntü karesinde yer alan 
lazer spotu ve kaynak başlangıç noktası pozisyonu 
(X0,Y0) görüntü bankasında tutulmuştur. Bitiş görüntü 
karesini yakalamak amacıyla kaynak dikişinin bitiş 
konumu (X1,Y1) ile lazer spotunun aynı kare içerisinde 
kalması koşulu sağlanarak, CNC ile makina eksenleri 
programlanan yörüngenin takip edilmesi için 
sürülmüştür. Hedeflenen kaynak çizgisi için yakalanan 
iki görüntü karesi aynı vea işlenerek hedeflenen kaynak 
çizgisi bitiş pozisyonu (X2,Y2) için mevcut CNC 
programında yapılması gereken düzeltme için gereken 
parametreler hesaplanmıştır. Parametreler CNC ana 
döngü mantığında girilerek düzeltmeler uygulanmıştır 
 

 

 
Şekil. 3. Başlangıç ve bitiş noktalarında görüntü işleme adımları 

 
III. Deneysel Test Düzeneği 

Deneyler LAZERTEK firmasında gerçekleştirilmiş ve 
deneyler sırasında kullanılan şirkete ait donanımlar ve 
İYTE Robotik Laboratuvarına (IRL)  ait yazılımlar tablo 
2’de listelenmiştir. Görüntü işleme algoritmaları Matlab 
ortamında Computer Vision Toolbox ile masaüstü 
bilgisayarında yürütülmüştür. Geliştirilen yöntem 
endüstriyel PC tabanlı 3 eksenli CNC makinasında 
denenmiştir. CNC makinası denetimi BDÜ tabanlı 
DeskCNC yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Testler sırasında çalışma alanında bulunan insan-
makine arayüzü (HMI), lazer kafaya sabitlenmiş kaynak 
bölgesine bakan kamera, 3 eksenli CNC makinası ve 
görüntü tabanlı denetim algoritmasının çalıştığı 
bilgisayar Şekil 4’te gösterilmiştir. Şekilde ayrıca kaynak 

bölgesine bakan kamera ile bu bölge içindeki kamera 
ayarı (kalibrasyon) deseni gösterilmektedir. 

 
Donanım 

(LAZERTEK) 
Yazılım 

(IRL & LAZERTEK) 
Endüstiriyel Bilgisayar 

(Power Automation) 
       MATLAB© 2013b (Computer 
Vision Toolbox) (IRL) 

CCD Kamera (Görüntüleme 
cihazı) 

DeskCNC 
(LAZERTEK) 

Fiber Lazer Güç ünitesi (IPG)  

Kaynak Kafası (Precitec)  

TABLO. 2. Uygulamada kullanılan donanım ve yazılım listesi 
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Şekil. 4. Deney düzeneği  
 

Testlerde görüntü kaynağı olarak DFK 23U618 kodlu 
640x480 renkli çözünürlüğe sahip CCD kamera 
kullanılmıştır. Kullanılan kamera ölçümler sırasında 
işlenen parçadan 350 mm uzaklıktan 45x45 mm2 bir alanı 
görüntüleyecek şekilde lazer kaynağı kafasına 
sabitlenmiştir. Daha yüksek hassasiyetli ölçümler için 
kamera sabitlenmiş durumda iken Matlab ortamında 
hazırlanan kamera ayarı yazılımı ile ayarı 
gerçekleştirilmiştir. İşleme alanı 12 mm’lik lens ile 
görüntülenmiştir. 

CNC makinası, sistemler arasında iki yönlü iletişimi 
yüksek hızlı mikroişlemcilere sahip endüstiyel bilgisayar 
denetlenmektedir. Lazer güç ünitesi, kaynak sinyalleri, 
acil durum sinyalleri aynı CNC sistemi üzerinde Şekil 
5’te belirtildiği gibi toplanmıştır. Lazer kaynak işlemi 
sırasında insan-makina arayüzü operatörün kaynak 
parametrelerini ayarlaması ve lazer ünitesine giden 
sinyalleri denetlenmesi için kullanılmaktadır. CNC 
sisteminin dışında görüntü tabanlı denetim algoritması 
bağımsız olarak çalışmaktadır. 

IV. Deneysel Testler 
Uygulamada izleme ve denetim tekniğinin 

performansı düz ve eğri kaynak çizgileri için farklı iki 
kalınlıktaki soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik 
malzemeleri üzerinde yapılan deneysel testler ile 
değerlendirilmiştir. Test sonuçları paslanmaz çelik sac 
üzerinde doğrusal ve eğimli kaynak dikiş yörüngeleri için 
30’ar deneme sonucunda elde edilmiştir. 

Görüntü tabanlı denetim algoritması ile yapılan test 
ölçümlerini doğrulmak için gerçek yörünge sapma 
değerleri CNC makinası üzerindeki konum 
algılayıcılardan (encoder)  alınan değerler referans 
alınarak hesaplanmıştır. Sistemin hassasiyetini 
hesaplayabilmek için görüntü işleme sistemi ile elde 
edilen ölçümler makina koordinatları ile 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlarda sistemin hassasiyeti 

meydana gelen hata oluşma sıklığı ile belirtilmiştir. 
Sistemin performansını belirlemek için, lazer spotunun 
etkin çap değeri, pikseller için kamera ayarında bulunan 
mm karşılığı kullanılarak hesaplanmıştır. Kamera ayarı 
sırasında hesaplanan ölçüm hassasiyetine uygun olarak 
yapılan ölçümler için 0.3 mm sapma güvenlik aralığında 
(confidence interval) kabul edilmiştir. 

 

 
Şekil. 5. CNC sistemi şeması  

 
Doğrusal ve eğimli kaynak dikiş yörüngesi testleri için 

400 mm uzunluğunda saclar makina çalışma alanına 
rastgele konumda ancak başlangıç ve bitiş noktaları 
kamera görüntüsü içinde kalacak şekilde yerleştirilmiştir.  

Başlangıç ve bitiş noktaları ötelemeleri ve yörüngenin 
açısal dönüşümü görüntüden elde edilen başlangıç ve 
bitiş noktası konumu ve makine koordinatlarında lazer 
spot merkezine göre X ve Y eksenlerinden 
hesaplanmıştır. Şekil 6 ve 7’de başlangıç ve bitiş 
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noktalarının saptanmasında yapılan hatalar verilmiştir. 
Her nokta için 15 farklı parça yerleşiminde ölçüm 
alınmıştır. 

 

 
Şekil. 6. Doğrusal yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) 

eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası  
 

 
Şekil. 7. Doğrusal yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) 

eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası  
 

    Başlangıç ve bitiş noktaları saptanmasındaki hataların 
dağılımı Şekil 8’de verilmiştir. Sonuç olarak, her nokta 
için her eksende toplam 60 denemede 57 adedi verilen 
sapma aralığı olan 0,3 mm içinde kalmıştır. Bu durumda 
saptama doğruluğu %95 olarak elde edilmiştir.  
 

      
Şekil. 8. Doğrusal yörünge için sapma değerleri 

 

Eğimli yörünge için başlangıç ve bitiş pozisyonu 
saptamaları testleri sonuçları X ve Y eksenlerinde Şekil 9 
ve 10’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil. 9. Eğimli yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) 

eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası 
 

 
Şekil. 10. Eğimli yörünge için X (mavi çizgi) ve Y (kırmızı çizgi) 

eksenlerindeki başlangıç konumu saptama hatası 
 

Eğimli yörünge için başlangıç ve bitiş noktaları 
saptanmasındaki hataların dağılımı Şekil 11’de 
verilmiştir. Sonuç olarak 60 denemeden 52 saptama 
(%86,66) kabul edilebilir 0,3 millimetere sapma 
içerisinde kalmıştır.  

 

    
Şekil. 11. Eğimli yörünge için sapma değerleri 
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Ölçümlerdeki ortalama hata doğrusal ve eğri dikiş 
denemeleri için X ve Y eksenlerindeki ölçüm 
sapmalarına göre  ±0,22 mm olarak bulunmuştur. 
Ölçümler sonunda yapılan hesaplara göre, sistem 
hassasiyeti lazer ışını çapı gözetilerek 600 µm olarak 
seçilmiştir. 

Paslanmaz çelik için yapılan denemelere ek olarak 
doğrusal ve eğri dikiş yörüngeleri için soğuk 
haddelenmiş çelik sac üzerinde de testler yapılmıştır. 
İstatiksel yaklaşım ile iki tip malzeme ve yörünge takibi 
için hassasiyet değerleri hesaplanmış ve %95 güvenlik 
aralığı içinde ortalama değerleri ile tekrarlanabilirlik 
değerleri Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Deney 
Deney 
sayısı 
(adet) 

Hataların 
ortalaması 
(mm) 

%95 
güvenlik 
aralığı  
(mm) 

Tekrarla
nabilirlik 
(mm) 

Doğrusal 
Yörünge -
haddelenm
iş çelik 

60 0,2195 0,1856-
0,2533 0,1339 

Doğrusal 
Yörünge -
Paslanmaz 
Çelik 

60 0,2056 0,1763-
0,2350 

0,1159 
 

Eğimli 
Yörünge-
Haddelenm
iş Çelik 

60 0,2282 0,1931-
0,2633 0,1386 

Eğimli 
Yörünge-
Paslanmaz 
Çelik 

60 0,2236 0,1777-
0,2695 0,1282 

TABLO. 3. Deney ölçümlerinin istatiksel sonuçları 

V. Sonuçlar 
Bu bildiride sunulan çalışmanın amacı görüntü tabanlı 

algoritmalar kullanarak CNC makinasına entegre 
edilebilir bir kaynak dikiş yörüngesi düzeltme sistemi 
oluşturmaktır. Bu çalışma endüstriyel lazer kaynak 
uygulmalarında olası kaynak hatalarının giderilmesi için 
önem taşımaktadır. 

Bildiride olası kaynak hataları ve bu hataları 
görüntüleme yönetmleri tartışılmış ve sistemler için 
önemli lazer parametreleri anlatılmıştır. Literatür 
araştırması sonucu olarak kaynak işlemi sırasındaki 
uygulanan gerçek zamanlı görüntüleme teknikliklerinin 
yüksek hızlı uygulamalarda yetersiz kaldığı görülmüş, 
ön-işlem yöntemleri ile lazer parametrelerinin 
iyileştirilmesi ve dolayısı ile kaynak hatalarının 
azaltılabileceği gösterilmiştir.  

Geliştirilen görüntü tabanlı ön-işlem tekniği için 
çalışılan sistem, CNC sistemi ve görüntü sistemi olarak 
iki ana sisteme ayrılmıştır. Çalışmada ayarı yapılmış 
CCD kamera, lazer spotunu çalışma alanını 
görüntülenmekte ve elde edilen görüntü koordinatlarını 

gerçek dünya koordinatlarına çevirmekte kullanılmıştır. 
Sistemlerin iki yönlü olarak haberleşmesi sağlanarak, 
geliştirilen algoritma içinde yaratılan yörünge 
düzeltmelerinin CNC sistemi içine görüntü sisteminden 
yüklenebilmesi sağlanmıştır. 

Deneysel testler LAZERTEK firmasında, firmaya ait 
CNC makina üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen 
kodun sistemler arasında uygulaması tüm sistemler 
testlerinden önce yapılmıştır. İzleme ve kontrol 
tekniğinin performansı düz ve eğri kaynak çizgileri için 
farklı iki kalınlıktaki, soğuk haddelenmiş çelik ve 
paslanmaz çelik malzemeleri üzerinde yapılan deneysel 
testler sonucunda hesaplanmıştır ve bu bildiride sonuçlar 
verilmiştir. Deneyler sonucunda önerilen lazer spot çapı 
ile kıyaslveığında, uygulanan teknik kabul edilebilir 
değerlerde çıkmıştır. 

Test sonuçları doğrultusunda geliştirilen ön-işleme 
tekniğinin başlangıç ve bitiş konumu saptama hassasiyeti 
farklı malzemeler için %85 ve %95 aralığında 
bulunmuştur. Başlangıç ve bitiş noktasındaki hassasiyet 
ölçümündeki değişimler büyük ölçüde aydınlatma 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Deneylerin yapıldığı 
endüstriyel ortamda sabit ve devamlı bir ışık kaynağı ile 
görüntü işleme aşamaları gerçekleştirilemediği için lazer 
spot merkezi saptanmasında ölçüm hataları oluşmuştur. 
Ek olarak 1 mm’den daha az kalınlıktaki malzemelerin 
lazer kaynağı ile birleştirilmesinde kullanılan lazer ışını 
çapı düşük olduğu için daha iyi ölçüm hassasiyetleri 
gerekmektedir. 400 mikron çaplı lazer ışını uygulamaları 
için, tekniğin hassasiyeti %58-70 aralığına düşmektedir.  

Gelecek çalışmalar için stereo görüntü yakalama 
tekniği ile yörünge teşhisinin 3 boyutlu hale getirilmesi 
planlanmaktadır. Daha yüksek hassasiyet için ise eş-
merkezli olarak yerleştirelecek kamera sistemlerin 
kullanılması, ayrıca işlem sırasında anahtar deliği 
performansı görüntülenmesi mümkündür. İleride CNC 
proglama dilinden bağımsız, önerilen teknik ile 
çalışabilecek konum komutları oluşturan arayüz veya 
görsel eklenti yapılması planlanmaktadır. 
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Özet—Bu makalede, vargel mekanizmalarının 
konveyör olarak kullanımı incelenmiştir. Vargel 
mekanizmaları ile taşıma yüzeyinin ileri ve geri yönlerde 
farklı ivmeler ile hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunun 
sonucunda ürünlerin taşıyıcı yüzey üzerinde tek yönde 
transferi gerçekleşmektedir. Vargel mekanizmaları ile 
elde edilen hareket profilleri incelenerek, granüllü 
madde ya da parçacık taşınması için gereken ivmeler, 
statik ve dinamik sürtünme katsayıları ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu şekilde, ürünlerin taşıma yüzeyi 
üzerinde kayarken ulaşabilecekleri ivmeler 
belirlenmiştir. Aynı zamanda elde edilen taşıyıcı yüzey 
hareketinin kırılgan ürünlerin transferindeki uygunluğu 
tartışılmıştır. Sonuç olarak ise tasarlanan mekanizmanın 
hareketi detaylı olarak anlatılmış, üretilmiş olan deneysel 
götürücü ölçümleri ile teorik sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Vargel Mekanizması, Götürücü, Deneyler 

 
Abstract—In this paper, application of quick – return 

mechanisms are investigated such that they can be used 
as conveyors. Quick – return mechanisms are 
characterized by the difference of accelerations of the 
coupler point, while moving forth and back. This 
difference in magnitude of accelerations leads to the 
transfer of the particle to be carried in a single direction. 
Here, motion profiles of quick – return mechanisms are 
investigated and accelerations needed to transfer 
particles are related with static and dynamic coefficients 
of friction. In addition, maximum accelerations of 
conveyed particles are obtained while they are sliding on 
the moving surface of the conveyor. Application of such 
mechanisms is also discussed to see whether they are 
suitable to transfer fragile materials or not. As a result, 
the motion of the experimental mechanism is explained in 
detail and experimental results are compared with 
simulations and theoretical results. 

Keywords: Quick – return Mechanisms, Conveyors, Experiments 

I.Giriş1 

“Ürün transfer sistemleri” seri üretim yapan her 
sektörde olduğu gibi, gıda üretiminin de önemli ve 
ayrılmaz bir parçasıdır. Hassas ürünlerde kullanılan 
titreşimli konveyörlerin ürünleri taşıyıcı yüzey üzerinde 

                                                            
*akucuk@etimakine.com.tr 
†dcakar@etimakine.com.tr 
‡eres@metu.edu.tr 
 

sıçratmadan kaydırması hareketine benzer şekilde vargel 
mekanizmaları ile de ürünler sıçratılmadan kaydırılabilir.  

Hassas ve kırılgan gıda ürünlerini sıçratmadan 
kaydırarak transfer edebilecek bir vargel mekanizmasının 
tasarlanması için gereken parametrelerin 
sınırlamalarıincelenmiş, deneyler ve simulasyonlar ile 
doğrulamalar yapılmıştır.Elde edilen taşıyıcı yüzey 
hareketi ile yüzey – parça arasındaki sürtünme katsayıları 
kullanılarak taşınan parçanın ulaşabileceği maksimum 
ivmeler belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar ise 
mekanizmanın tahrik hızının değişimine göre parça 
hareketinin değişimini gösterecek şekilde yapılmıştır. 
Buna göre teorik sonuçlar ile gerçekleşen parça hareketi 
karşılaştırılmıştır. 

Gıda ve tarım endüstrilerinde yaygınlıkla kullanılan 
vargel mekanizmalarına örnek olarak Heat & Control 
firmasının Fastback [1] ürünü gösterilebilir. Şekil 1’de 
söz konusu makinenin tanıtımlık bir resmi verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Fastback 

 
Taşıyıcı yüzeyin ileri ve geri yönlerdeki farklı 

ivmeleriyle parça transferi için kullanılması Svejkovsky 
ve arkadaşlarının tasarımı olan Şekil 2’deki patent 
figürleri [2] ile detaylandırılabilir. 

 

 
Şekil2. Fastback 

 
 

Taşıyıcı Yüzey 

Eksantrik  
Tahrik Makaraları

Kayış 

Karşıt 
Ağırlık

Motor 

4 Çubuk 
Mekanizması
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Bu makinede ileri – geri hız ve ivme farkları 
kullanılan tahrik makaralarının eksantrikliği ile 
oluşturulmuş, sonuç olarak kompakt bir tasarım ortaya 
çıkmıştır. 

Benzer şekilde eksantrik makaraların kullanıldığı bir 
konveyör Allen ve arkadaşları [3] tarafından 
tasarlanmıştır. Bu makinede makaralar ayarlanabilir 
şekilde tasarlanmış ve ileri – geri hareket profili 
değiştirilebilir hale gelmiştir.  

 

 
Şekil3. Eksantrik makara tahrik sistemi 

 
Bir başka iyi bilinenWhitworth [4] hızlı dönüş (quick 

– return) mekanizması da taşıyıcı yüzeyin istenen 
hareketini sağlamakta kullanılabilir. Mekanizmanın 
topolojisi Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 
Şekil4. Whitworth hızlı dönüş mekanizması 

 
Seçilmesi söz konusu olan herhangi bir mekanizma ile 

parçanın sıçratılmadan kaydırılması için çeşitli 
geometrilerde ve farklı pozisyon, hız ve ivme profillerine 
sahip hareketler elde edilebilir. Ancak burada hareket 
profili kadar parça ile taşıyıcı yüzey arasındaki statik ve 
dinamik sürtünme katsayıları da etkilidir. Taşıyıcı yüzey 
ve taşınan parçanın hareket parametreleri Şekil 5’te 
verilmiştir. Buna göre makaleye konu olan parçanın 
sıçratılmadan kaydırılması hareketleri ikinci bölümde 
detaylandırılmıştır. 
 

 
Şekil5. Hareket parametreleri 

II. Taşıyıcı Yüzey ve Parça Hareketleri 

Bu bölümde Şekil 4’te gösterilen model üzerinden 
parçanın hareket şartları ele alınmıştır. Taşınan parçanın 
hareket yüzeyi üzerinde, mekanizmanın bir çevriminde 
en fazla yolu kat etmesi için taşıyıcı yüzeye göre nasıl bir 
hareket yaptığı çok önemlidir. Bunun için mekanizmanın 
açısal tahrik hızı bu bölümde açıklanan şartlara göre 
ayarlanmalıdır. Taşınan parçanın taşıyıcı yüzeye göre 
ileri, geri kayma ve birlikte hareket durumları bu 
bölümde tartışılmıştır. 
A. Parçanın Taşıma Yüzeyine Göre İleri Kayması 

Parçanın taşıyıcı yüzeye göre ileri yönde kayması 
şartının belirlenmesi için Şekil 5’teki serbest cisim 
diyagramı kullanılabilir. Buna göre taşıyıcı yüzey ve 
parça için şu yazılabilir: 

                           (1) 

                                      (2) 

Parçaya etki eden net kuvvet yazıldığında ise: 

cos sin                   (3) 

cos sin              (4) 

Buna göre 0 ikenparça ileri kayarken ulaşabileceği 
maksimum ivme: 

                            (5) 

olacaktır. Böylece taşıyıcı yüzey ve parça ivmeleri 
arasında, 

                    (6) 

ilişkisi geçerli hale geldiği anda ileri yönde kayma 
hareketi başlayacaktır. 

Eksantrik  
Tahrik Makaraları 
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B. Parçanın Taşıma Yüzeyine Göre Geri Kayması 

Parçanın taşıyıcı yüzeye göre geri yönde kayması şartı 
için ileri kayma hareketiyle aynı yaklaşımda 
bulunulabilir. Bu parça hareketinde parça ve taşıyıcı 
yüzey hareketleri için şunlar geçerlidir: 

                                     (7) 

                  (8) 

Aynı şekilde parçaya etki eden net kuvvet yazılırsa: 

cos sin                    (9) 

cos sin                    (10) 

0 alınarak parçanın maksimum geri kayma ivmesi 
ve geri kayma şartı sırasıyla şu şekilde yazılabilir: 

                                   (11) 

                               (12) 

Parçanın ileri ve geri kayma şartları önemli olduğu 
kadar kaymanın duracağı ve taşıyıcı yüzey ile birlikte 
hareketin başlayacağı hareket şartları da önemlidir. Buna 
göre mekanizmanın bir çevriminde ileri ve geri kayma 
hareketleri arasındaki fark, parçanın yere göre net 
ilerlemesini verecektir. 

 
C. Parça ve Taşıma Yüzeyinin Birlikte Hareketi 

Parçanın ileri ve geri kayma şartlarını gösteren 6 ve 12 
numaralı denklemler kullanılarak taşıma yüzeyi ile 
parçanın birlikte hareket edeceğini garanti eden hareket 
şartı ise şu şekilde yazılabilir: 

                             (13) 

                             (14) 

Bu noktada parçanın gerçek hareketinin hesaplanması 
için taşıyıcı yüzeyin , ,  ve , ,  bilgilerine sahip 
olmak gerekir. Ancak parçanın taşıyıcı yüzey üzerinde 
kaydırılması için bir mekanizma tasarlanabilmesi için 
taşıma yüzeyine paralel eksende 6, 12 ve 14 numaralı 
denklemler başlangıç parametrelerinin belirlenmesinde 
yeterli olacaktır. Bunun yanında parçanın yüzey üzerinde 
sıçramamasını garanti etmek için ise şu şart 
kullanılmalıdır: 

cos            (15) 

Buna göre 15 numaralı denklemdeki şartın da 
sağlanması durumunda parça sıçramadan kayarak 
ilerleyecektir. Burada mekanizmanın topolojisi ve 
tasarıma göre elde edilen taşıyıcı yüzey hareketlerine 
göre parçanın yere göre net ilerlemesi hesaplanabilir. 
Mekanizmanın detaylı topolojisi ve seçilen uzuv boyları 
üçüncü bölümde anlatılmıştır. 

III. Kinematik Analiz, Deney Düzeneği ve 
Simulasyonlar 

Bu bölümde hızlı dönüş mekanizması olan tasarlanan 
6 çubuk mekanizmasının kinematik analizi verilmiş, 
ikinci bölümde açıklanan ileri ve geri kayma şartları ile 

uzuv boyları ve tahrik hızı  arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Elde edilen hareket profilinin parçanın ileri 
kaydırılmasındaki etkinliği tartışılmıştır. Dahası, üretilen 
deney düzeneğinin hareketi ve parçanın taşıyıcı yüzeye 
göre yaptığı hareket kaydedilmiş ve parça hızları 
simulasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

 
A. Kinematik Analiz 

Deney düzeneği olarak tasarlanan 6 çubuk 
mekanizmasının geometrisi Şekil 6’da, 3 boyutlu model 
ve üretilen model ise Şekil 7 ve 8’de verilmiştir.  

 

 
Şekil6. Mekanizma geometrisi 

 
Burada siyah ve kırmızı renkle gösterilen iki ayrı 4 

çubuk mekanizmasını birbirine sabit açı ile bağlayan 
 üçgeninde sabit açı						∠  olarak ifade 

edilmektedir. 
Buna göre iki ayrı 4 çubuk mekanizması için devre 

kapalılık denklemleri yazılırsa: 

        (16) 

 

            (17) 

16 ve 17 numaralı denklemler yardımcı geometrik 
parametreler kullanılarak şu şekilde çözülebilir: 

2 cos       (18) 

atan2 cos , sin    (19) 

Söylemez’in [5] tanımladığı gibi kuvvet aktarma açısı 
ise şu şekilde tanımlanabilir: 
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acos                        (20) 

acos                         (21) 

Buradan bağlayıcı  ve sallanan  çubukların 
 eksenine göre açıları şu şekilde yazılabilir: 

                             (22) 

                             (23) 

18 – 23 numaralı denklemeler ile  4 çubuk 
mekanizmasının pozisyon bilgileri elde edilmiş olur. 
Benzer şekilde  mekanizmasının pozisyonu da 
çözülebilir. 

′ cos sin  (24) 

′ atan2 cos , sin (25) 

′ acos                                (26) 

′ acos                                (27) 

22 – 27 numaralı denklemlerden ise tüm 
mekanizmanın pozisyon bilgileri bulunmuş olur. Burada 
18 ve 24 numaralı denklemlerde birbirine akuple edilmiş 
iki ayrı dört çubuk mekanizmasının farklı 
konfigürasyonları için çözümler bulunabilir. Şekil 7’de 
gösterilen konfigürasyon için her iki denklemin pozitif 
çözümleri kullanılmıştır. 

′ ′                               (28) 

′                               (29) 

Bu noktada 16 ve 17 numaralı denklemlerin zamana 
göre birinci ve ikinci türevleri alınırsa mekanizmanın hız 
ve ivme bilgileri de elde edilmiş olur. Taşıyıcı yüzey için 
etkin nokta olan  noktası için ise pozisyon bilgileri 
aşağıdaki denklem sayesinde bulunabilir: 

cos                (30) 

sin                 (31) 

Burada, parçanın sıçratılmadan kaydırılması için 
dikkat edilmesi gereken nokta 15 numaralı denklemde 
verilen şartın sağlanmasıdır: 

cos                               (32) 

 

 
Şekil7. Mekanizmanın 3 boyutlu modeli 

 

B. Deney Düzeneği 
Deney düzeneği Şekil 8’de verilmiştir. Hız kontrolü 

uygulanan düzeneğin ayaklarında titreşim sönümleyici 
kullanılmıştır. Mekanizmanın ve taşıyıcı yüzeyin 
dengelenmesinde ise Söylemez’in [5] açıkladığı “statik 
dengeleme” uygulanmıştır.  

Bu deney düzeneğinde taşıma yüzeyine paralel ve dik 
yönlerdeki ivmeler ölçülmüştür. Ölçümlerde 3 eksenli 
ivmeölçer ve veri toplama sistemi [6] kullanılarak kayıt 
yapılmıştır. 

 

 
Şekil8. Deney düzeneği modeli 

 
Mekanizmanın pozisyon, hız ve ivme analizleri 

yapıldığında ise Şekil 9, 10 ve 11’de verilen sonuçlar 
elde edilmiştir. 
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Şekil9. Taşıyıcı Yüzey Pozisyonu 

 

 
Şekil10. Taşıyıcı Yüzey Hızı 

 
Şekil11. Taşıyıcı Yüzey İvmesi 

 
Şekil 11’de verilen taşıyıcı yüzey ivme profili üzerine 

5 ve 11 numaralı denklemlerde belirlenen kayma sınır 
şartları eklendiğinde taşınan parçanın hangi aralıklarda 
kayacağı belirlenebilir. Tasarım iterasyonları yapılırken 
bu grafik göz önünde bulundurulabilir. Burada tahrik 
açısı yaklaşık olarak 200° ile 320° arasındayken ileri 
yönde kayma, geri kalan bölgede ise geri yönde kayma 
gerçekleşmektedir. Aynı açısal tahrik hızı uygulanarak 
elde edilen simulasyon çözümü ise Şekil 12’de 
verilmiştir. 

 

 
Şekil12. Taşıyıcı Yüzey ve Parça İvmeleri 

Simulasyon sonuçları analitik yöntemler ile elde edilen 
kayma şartları üzerine çizildiğinde parçanın ileri ve geri 
kayma esnasında sabit ivmeli hareket yaptığı 
görülmektedir. Bu durumda seçilen uzuv boylarına ek 
olarak son tasarım parametresi olarak mekanizma hızı 
ayarlanabilir. Bir sonraki bölümde farklı tahrik hızları 
için parça hareketleri simulasyonlar ile elde edilmiştir. 

Dahası bu sonuçlar ile deney düzeneği taşıyıcı yüzey 
ivmeleri ve elde edilen parça hızları karşılaştırılmıştır. 

 
C. Simulasyon Çözümleri ve Deneyler 

Bu makalede ele alınan problemin dinamik modelleme 
ile çözümü için Siemens NX platformunda RecurDyn [7] 
çözücüsü kullanılmıştır. Analitik olarak hesaplanan 
kinematik parametreler aynı şekilde elde edilmiş, modele 
girdi olarak verilen sürtünme katsayıları da 
simulasyonlarda kullanılmıştır. 

Simulasyonlarda tüm uzuvlar rijit kabul edilmiş, 
yataklı bağlantılar sürtünmesiz olarak alınmıştır.  

Deney düzeneğinde motor tahrik frekansı 50 Hz olarak 
ayarlandığında 78 rpm’lik açısal hız elde edilmiş ve Şekil 
13’te verilen ivme eğrisi elde edilmiştir. 

 

 
Şekil13. 78 rpm – Taşıyıcı Yüzey İvmesi 

 
Şekil 13’te gösterilen, ölçülen ve simulasyon sonucu 

elde edilen ivme profilleri aynı eğilimde olmalarına 
karşın deney düzeneğindeki yapısal titreşimler ve elastik 
ayakların davranışları sonucu pik değerler arasında 
farklılıklar oluşmaktadır.  

Simulasyonlarda mekanizmanın ayak bağlantıları sabit 
olarak modellenmiş ve mekanizmanın statik dengelemesi 
yapılmıştır. Bundan sonra ise ayaklarda oluşan yüklere 
uygun bir elastik bağlantı seçilmiştir. Elastik 
bağlantıların dinamik özellikleri, istenen hızlı dönüş 
hareketini artırmıştır. Mekanizmanın tüm çevrimi 
boyunca oluşan ivme farkları ise taşıma yüzeyinde 
yapısal olarak oluşan titreşimlerden kaynaklanmaktadır. 
Bu çalışmanın devamında elastik bağlantı ve yapısal 
titreşimler analiz edilebilir ve tasarım değişiklikleri 
yapılabilir. 

Simulasyon sonucu elde edilen parça hızı ve parça 
pozisyonu ise Şekil 14 ve 15’te verilmiştir. 
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Şekil14. 78 rpm – Taşıyıcı Yüzey ve Parça Hızı 

 
Burada Şekil 13’te verilen, parça ve taşıyıcı yüzey 

ivmesinin aynı olduğu bölgelerde birlikte hareketin 
gerçekleştiği görülmektedir. Tasarlanacak mekanizmanın 
en iyi kapasitede transfer sağlaması için taşıyıcı yüzeyin 
geri yönde hareketinin başladığı anda ileri kaymanın 
başlaması; yüzeyin geri hareketi boyunca ise parçanın ya 
ileri kayma ya da birlikte hareket şartlarını sağlamak 
gerekir. Bu durum Şekil 15’te verilen parça ve yüzey 
pozisyonu grafiğinde de görülebilir. 

 

 
Şekil15. 78 rpm – Taşıyıcı Yüzey ve Parça Pozisyonu 

 
En iyi taşıma performansı için uzuv boyları ve 

mekanizma hızı, parça hızı grafiğinde geri kayma bölgesi 
en aza indirilmeli ve ileri kayma hızı en fazla olacak 
şekilde seçilmelidir. Simulasyonlarda, 78 rpm tahrik 
hızında, mekanizmanın bir tam turunda net parça 
ilerlemesi ∆ 57.5 mm olarak hesaplanmıştır. 

Bunun için mekanizma hızı 62.1 rpm’e düşürülerek 
sadece ileri kayma çözümü elde edilmiştir. 

 

 
Şekil16. 62.1 rpm – Taşıyıcı Yüzey İvmesi 

Deney düzeneğinin taşıyıcı yüzey ivmesi Şekil 16’da 
verilmiştir. Parça ivmesi ise sadece ileri kayma 
çözümünü Şekil 17’de göstermektedir. 

 

 
Şekil17. 62.1Taşıyıcı Yüzey ve Parça İvmeleri 

 

 
Şekil18. 62.1 rpm – Taşıyıcı Yüzey ve Parça Hızı 

 
Şekil 18’de görüldüğü gibi mekanizmanın bir turunda 

parça hızı hiçbir zaman taşıyıcı yüzey hızından küçük 
olmamaktadır. 

Taşıyıcı yüzeye göre parça pozisyonu ise Şekil 19’da 
verilmiştir. Buradan bir tam turdaki net parça ilerlemesi 
∆ 32.4 mm olarak hesaplanmıştır. 

 

 
Şekil19. 62.1 rpm – Taşıyıcı Yüzey ve Parça Pozisyonu 

 
Son olarak, tahrik hızının önceki kısımlarda tartışılan 

ideal hızından daha fazla olması durumu Şekil 20, 21 ve 
22’de açıklanmıştır. Tablo1’de ise deney düzeneğinin 
çeşitli hızlarında elde edilen ortalama parça hızları 
verilmiştir.  
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Şekil20. 92.6 Taşıyıcı Yüzey ve Parça İvmeleri 

 

 
Şekil21. 92.6 rpm – Taşıyıcı Yüzey ve Parça Hızı 

 

 
Şekil21. 92.6 rpm – Taşıyıcı Yüzey ve Parça Pozisyonu 

 
Sekil 21’de görüldüğü gibi bir çevrimde parçanın 

taşıyıcı yüzey üzerindeki net ilerlemesi ∆ 27.5 mm 
olarak hesaplanmıştır. Buna göre parça hareketi geri 
yönde oluşmaktadır. 

Deneylerde kullanılan parça PET malzemeden 
üretilmiş ve taşıyıcı yüzey olarak 2B kalite paslanmaz 
çelik kullanılmıştır.  

 
 (Hz) Ortalama Parça Hızı (mm/s) 
25  0 
30 9.8 
35 33.3 
40 60.2 
45 66.6 
50 71.5 
55 50.1 
60 30.1 
65 19.2 

Tablo 1. Motor Tahrik Frekansları – Ortalama Parça Hızları 

 

IV. Sonuçlar 

Analitik çözüm ile parçanın taşıyıcı yüzey üzerinde 
ileri ve geri kayma şartları belirlenmiştir. Mekanizma 
hızının harekete etkileri tartışılmış, deneysel yaklaşımlar 
ve simulasyonlar ile bu çözümlerin doğruluğu ve 
geçerliliği tartışılmıştır. Elde edilen çözümler ile deneyler 
arasındaki farklar çeşitli nedenlere bağlanabilir. 

Birinci hata kaynağı olarak deney düzeneğindeki 
üretim kaynaklı kusurlar gösterilebilir. Bu kusurlar 
taşıyıcı yüzeye paralel ve dik eksenler harici oluşan 
parazit titreşimlere neden olmaktadır. Deney düzeneğinin 
ağırlık merkezi sürekli olarak değiştiğinden pratik 
uygulamalarda yere iletilecek yüklerin ve titreşimlerin 
sönümlenmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan 
titreşim sönümleyici ayakların etkisi Şekil 13 ve 16’da 
verilen ivmeölçer ölçümlerinde de açıkça görülmektedir. 
Burada teorik yaklaşımların üstüne en iyi ortalama parça 
hızlarının elde edilmesi için farlı tahrik hızlarında 
deneyler yapılmıştır. Aynı zamanda mekanizmanın ataleti 
de azaltılmalı ve parazit titreşimleri minimize edilmelidir. 

İkinci hata kaynağı olarak ise deney düzeneğinde 
kullanılan taşıyıcı yüzeyin yüzey kalitesindeki bölgesel 
farklılıklar ele alınmalıdır. Deneylerde kullanılan PET 
parça yerine gerçek uygulamada kullanılabilecek granül 
malzemelerde bu farklılıklar en aza inmektedir. 

Analitik çözümle belirlenen kayma şartlarının 
deneyler ile benzerlik göstermesine karşın ortalama parça 
hızları simulasyon sonuçlarına göre yüksek çıkmaktadır. 
Bunun sebebi ise yine Şekil 13 ve 16’da görülen taşıma 
yüzeyinin geri dönüşlerde teorik olarak elde edilen 
ivmelerden daha yüksek ivmelere çıkması gösterilebilir. 
Bu ivmeler elastik ayak bağlantılarının etkisi olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Mekanizmanın tasarımı ise hesaplanan ileri ve geri 
kayma şartlarına göre yapılmıştır. Mekanizma 
geometrisinin seçiminde ise dört çubuk mekanizmaları ile 
elde edilebilecek hızlı – dönüş hareketleri incelenmiş, 
farklı tasarımlar yapılmıştır. Ancak tek bir dört çubuk 
mekanizması ile istenen ivmelerin elde edilmesi için 
düzgün uzuv oranlarına sahip ve mekanik olarak üretime 
uygun görülen bir sonuç bulunamamıştır. Bunun üzerine 
Şekil 6’da siyah ile gösterilen ana mekanizmanın 
sallanan uzvuna  sabit bir açı ile ikinci mekanizmanın 
krankı bağlanmıştır. Burada seçilen sabit açı değeri 
ise istenen ivmeli geri dönüş hareketini büyütecek şekilde 
ayarlanmıştır. Bu mekanizmalar 20 numaralı denklemde 
belirtilen kuvvet aktarma açısının 90 dereceden en az 
sapacak şekilde tasarlanmıştır.  
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Özet—Bu makalede, titreşimli götürücülerin çalışma 
prensipleri teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. 
Genellikle granüllü maddelerin transferinde kullanımı 
yaygın olan titreşimli götürücülerin gıda sektörü 
ürünlerinde uygulanabilirliği ve bu ürünlerin kalite 
standartlarına uygun şekilde transfer edilmeleri için 
gerekli şartlar ele alınmıştır. Diğer sektörlerde yaygın 
olarak kullanılan götürücülere kıyasla gıda sektöründe 
ürünlerin titreşimli taşıma yüzeyi üzerinde sıçramadan 
transfer edilmesi, ürünlerde kırılmanın önlenmesi için 
önemli olmaktadır. Bu nedenle titreşimli götürücüler için 
oluşturulan matematiksel modelde sisteme etki eden 
parametreler tanımlanmış, ürünlerin sıçramadan transfer 
edilmesi için parametreler arasında gerekli ilişkiler 
belirlenmiştir [1]. Yapılan teorik çalışmalar deneysel 
yöntemler kullanılarak doğrulanmıştır. Bunların yanında 
statik ve dinamik sürtünme katsayılarının deneysel olarak 
belirlenmesi için deneysel bir metot açıklanmıştır.   

Anahtar kelimeler: Titreşimli götürücüler, Sürtünme katsayıları, 
Deneyler 

 
Abstract—In this paper, operation principles of 

vibratory conveyors are inspected both theoretically and 
experimentally. Vibratory conveyors are used widely to 
feed granular materials. Application of such conveyors to 
food industry requires detailed studies in order to 
determine the necessary motion conditions to obtain 
quality standards in food industry. Compared to other 
industries, food products need to be transferred without 
hopping with respect to the track on which these products 
are conveyed. This is important to prevent fracturing of 
conveyed goods. Hence, a mathematical model is 
constituted, governing the motion of vibratory conveyors, 
and relations between parameters are determined in 
order to feed fragile goods without hopping [1]. In 
addition, a method is explained which may be used to 
determine static and dynamic friction coefficients. 

Keywords: Vibratory conveyors, Friction coefficients, Experiments 

I.Giriş1 

“Ürün transfer sistemleri” seri üretim yapan her 
sektörde olduğu gibi, gıda üretiminin de önemli ve 
ayrılmaz bir parçasıdır. Ürün transfer sistemleri, transfer 

                                                            
*akucuk@etimakine.com.tr 
†dcakar@etimakine.com.tr 
‡eres@metu.edu.tr 
 

işleminin yanı sıra ürünlerin ayrıştırılması ve hizalanması 
gibi birden fazla fonksiyonun gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadır. Birçok farklı uygulamaya sahip olan ürün 
transfer, ayrıştırma ve hizalama sistemleri kayış – 
kasnak, zincir ve benzeri parçalar ile tasarlanmakta, 
bunların yanında robotik uygulamamalar da hızlı ve 
hassas transfer işlemlerinde kullanılmaktadır. Ancak bu 
makineler yüksek yatırım, kurulum ve bakım maliyetleri 
nedenleriyle verimsizliğe neden olmaktadır. Titreşimli 
konveyörler ise bu fonksiyonları ile gıda sektörü dışında 
madencilik ve ilaç sektörleri gibi tanecikli madde 
transferi gerektiren pek çok sektörde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Fakat bu sistemlerin birçoğu yeterli 
hassasiyete sahip olmadığından gıda sektöründeki hassas 
ve kırılgan ürünlerde uygulanabilir niteliklerde değildir. 
Hassas ürünlerde kullanılan titreşimli konveyörlerin 
ürünleri taşıyıcı yüzey üzerinde sıçratmadan kaydıran 
özelliklerde olması gerekmektedir. Aynı zamanda gıda 
ürünlerinin lezzet ve görsel çeşitliliklerini artıran 
tanecikli yapıdaki çeşni, baharat ve granüllerin ürünlerin 
üzerine homojen ve kontrollü şekilde dökülmesi işlemi 
karışık ve çok parçalı makinelere ihtiyaç duyulmadan 
titreşimli götürücüler ile yapılabilmektedir. 

Hassas ve kırılgan gıda ürünlerini sıçratmadan 
kaydırarak transfer edebilecek bir titreşimli götürücünün 
tasarlanması için gereken parametreleri ve bu 
parametrelerin sınırlamalarını Mozer’ın [1] açıkladığı 
analitik yöntemler ile inceleyerek deneyler ve 
simulasyonlar ile doğrulamalar yapılmıştır. Söz konusu 
analitik yöntemler kaydırılan parçanın sistem 
parametrelerine (taşıma yüzeyine paralel ve dik 
yönlerdeki titreşim genlikleri, titreşim frekansı, sürtünme 
katsayıları) göre hareket şekillerinin ve teorik kayma 
hızlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Deneysel 
çalışmalar ise titreşim kuvvetinin yönü ve frekansı 
ayarlanabilir olan bir deney düzeneği ile 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre teorik sonuçlar ile 
gerçekleşen parça hareketi karşılaştırılmıştır. Tasarlanan 
deney düzeneği aynı zamanda taşınması istenen ürüne 
özel parametrelerin belirlenmesinde ve pratikte 
tasarlanacak olan herhangi bir titreşimli götürücünün 
tasarım kıstaslarınınve geometrisinin belirlenmesinde 
kullanılabilir. 

Taşıyıcı yüzey ve taşınan parçanın hareket 
parametreleri Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre makaleye 
konu olan parçanın sıçratılmadan kaydırılması hareketleri 
ikinci bölümde detaylandırılmıştır.  
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Şekil 1. Hareket Parametreleri 

 
 Geleneksel yöntemle parçaların sıçratılarak 
ilerletilmesi hareketleri Özgüven’in [2] açıkladığı üzere 
Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre dikey eksen taşıyıcı 
yüzeyin ve taşınan parçanın taşıma yüzeyine dik 
pozisyonunu göstermektedir. 
 

 
Şekil2. Sıçrayarak Parça Transferi 

 
Şekil 2’de gösterilen parça hareketlerinde parça 

hareketinin periyodu ile yüzey titreşim periyodu eşit 
çözümler gösterilmiştir. Özgüven [2], farklı 
periyodlardaki çözümlere de yer vermiştir. 

İki farklı hareketi ele alırsak, (a) ile gösterilen 
harekette parça taşıyıcı yüzey ile temas halindeyken bağıl 
hız oluşmadığı, parçanın yüzeyden ayrılması ile de 
parabolik bir uçuş eğrisi çizdiği görülmektedir. (b) ile 
gösterilen hareket ise Özgüven’in [2] tartıştığı gibi daha 
gerçekçi olup çarpma sonrasında taşıyıcı yüzey üzerinde 
kayma gerçekleştiği görülmektedir. 

II. Analitik Yöntemlerle Parça Hareketleri 

Bu bölümde Mozer’ın [1] açıkladığı taşınan parçanın 
esas hareket tipleri ve bu hareketlerin başlama ve bitiş 
şartları ele alınmıştır. Sadece parçanın taşıma yüzeyi ile 
temas halinde olduğu durumlar göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Taşıyıcı yüzeyin hareket denklemleri şu şekilde 
yazılabilir: 

sin ∗                           (1) 

sin ∗                       (2) 

Yukarıda verilen 1 ve 2 numaralı denklemlerde  ve  
sırasıyla taşıyıcı yüzeye paralel ve taşıyıcı yüzeye dik 
titreşim genliklerini göstermektedir.	  titreşim frekansını 
gösterirken  ise birbirine dik iki titreşim hareketi 
arasındaki faz farkını temsil etmektedir. Tasarlanan 
deney düzeneğinde birbirine ters yönde dönen iki adet 
titreşim motoru kullanıldığından titreşim kuvveti lineer 
olmaktadır. Buna göre eliptik titreşimler söz konusu 
olmadığından 0 olarak alınacaktır. 

Dinamik denge şartları yazıldığında: 

cos                          (3) 

                                   (4) 

Taşıyıcı yüzey ile parça arasında bağıl hız oluşmaması 
durumunda ise: 

                                   (5) 

Buna göre parçaya etki eden sürtünme kuvveti şu 
şekilde yazılabilir: 

sin                           (6) 

Burada statik sürtünme katsayısı  kullanılarak bağıl 
hız oluşmaması için şu şart yazılabilir: 

, 0                    (7) 

7 numaralı eşitsizlikte sürtünme kuvvetinin değeri 
eşitliğe yakın değerler aldığında ise ileri veya geri yönde 
kaymanın başlamak üzere olduğu söylenebilir. 

, 0                         (8) 

İleri veya geri kayma anında sürtünme kuvvetinin 
değeri ise 8 numaralı denklemdeki gibi olmaktadır. 
Burada ‘ ’ taşıyıcı yüzeye göre ileri yönde, ‘ ’ ise 
taşıyıcı yüzeye göre geri yönde kayma hareketini 
gösterir. 

 
A. Parçanın Taşıma Yüzeyine Göre Geri Kayması 

Bu parça hareketinde parça ve taşıyıcı yüzey 
hareketleri için şunlar yazılabilir: 

                                     (9) 

                                   (10) 

Parçanın geri kayma sırasındaki ivmesini bulabilmek 
için 2, 3, 4, 6 ve 8 numaralı denklemler kullanılarak ve 
boyutsuz zaman			 ∗olarak yazılırsa şu sonuca 
varılabilir: 
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cos sin sin     (11) 
Geri kayma sırasındaki parça hızı ve ivmesi 11 

numaralı denklemin integralini alarak elde edebiliriz. 
Ancak bu integrallerin alt limitleri geriye kayma 
hareketinin başlama zamanı olmalıdır.  

cos sin /  

cos cos           (12) 

cos sin / 2 	 

/ cos ) 

sin sin        (13) 

Geriye kayma başlama zamanı 3, 5, 6, 7 numaralı 
denklemler kullanılarak bulunabilir.	∆ / 	olarak 
tanımlanırsa: 

sin
∆

      (14) 

Parçanın geriye kayma hareketinin biteceği zaman ise 
parça ile taşıyıcı yüzey arasındaki bağıl hareketin biteceği 
zaman olarak yazılırsa 12 numaralı denklem 
ve	 / cos  kullanılarak: 

1 ∆ cos tan /  

/ ∆ cos         (15) 

Geri kayma bitiş zamanı  başlangıç şartları ve 
kullanılarak nümerik yöntemler ile çözülebilir. 
 

B. Parçanın Taşıma Yüzeyine Göre İleri Kayması 
Parçanın taşıyıcı yüzeye göre ileri yönde kayması için 

ise: 

                                   (16) 

                                   (17) 

Parçanın ileri kayma sırasındaki ivme, hız ve pozisyon 
değerleri için 11, 12 ve 13 numaralı denklemlerde 
dinamik sürtünme katsayısının işareti değiştirilebilir: 

cos sin sin       (18) 

cos sin /  

cos cos                         (19) 

cos sin / 2 	 

/ cos ) 

sin sin                                     (20) 

Geri kayma durumuna benzer şekilde ileri kayma 
başlama zamanı denklem 21 ileve ileri kayma bitiş 
zamanı denklem 22 ile şu şekilde hesaplanabilir: 

sin
∆

      (21) 

1 ∆ cos tan /  

/ ∆ cos         (22) 

Bu noktada parçanın taşıma yüzeyine göre ileri veya 
geri kayma çözümleri bağımsız olarak elde edilmiştir. Bu 
çözümlerin birleşimi ile oluşan çözümlerden biri ise tam 
kayma hareketi olarak adlandırılmaktadır. Tam kayma 
hareketi birinci periyodda bağımsız ileri ve geri kayma 

hareketlerini içermekte olup bu çözümün periyodik 
olarak tekrar etmesi ile kalıcı durum çözümü elde edilmiş 
olur. Başka bir çözüm olarak parçanın ileri yönde 
kayması ve sonrasında taşıyıcı yüzey ile birlikte hareket 
etmesi de mümkündür (RFR Çözümü).Benzer şekilde 
Mozer [1] ileri kayma, geri kayma ve sonrasında bağıl 
hız olmadan hareket çözümünü de incelemiştir (FBR 
Çözümü). Ancak RFR ve FBR çözümlerine yakınsayacak 
hareket şartlarını oluşturan titreşim genlikleri ve 
frekanslar kısıtlı değerler almaktadır. Baskın olan iki 
çözüm ise sıfır kayma ve tam kayma çözümleridir. 

 
C. Parçanın Taşıma Yüzeyine Göre İleri ve Geri 

Kayması (Tam Kayma Çözümü) 
Taşıyıcı yüzeye göre parça hareketinin kalıcı durum 

çözümünde (steady – state solution) parça ile taşıyıcı 
yüzey teması kesilmemekle birlikte parça hiçbir zaman 
taşıyıcı yüzeyle birlikte hareket etmez. Parça

aralığında ileri kayma,  aralığında ise geri 
kayma hareketindedir. 19 numaralı denklem ile  
ve  kullanılarak  ve  için şu denklem 
yazılabilir: 

cos cos tan /  

∆ cos cos               (23) 

Benzer şekilde geri kayma için 12 numaralı denklem 
ve 2 kullanılabilir. Burada 2  periyodlu 
çözümler aranmaktadır: 

cos cos 2 tan /  

∆ cos cos                  (24) 

Nümerik yöntemler kullanılarak 23 ve 24 numaralı 
denklemler birlikte çözülürse tam kayma çözümü elde 
edilmiş olur. Parça ve taşıyıcı yüzey bağıl hızları Şekil 
3’te örneklendirilmiştir. 

 

 
Şekil3. TamKayma ile Parça Transferi 

 
Şekil 3’te gösterilen parça ve taşıyıcı yüzey hareketi 

deneysel yaklaşım ve simulasyonlar bölümünde veriler 
ile desteklenmiştir. 

 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Geri Kayma İleri Kayma
Taşıyıcı Yüzey Hızı (Paralel) Kalıcı Durum Çözümü

 

 

835



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015  

   
 

D. Parçanın Taşıma Yüzeyine Göre İleri Kayması ve 
Birlikte Hareket Çözümü 

Tam kayma hareketi çözümündeki yaklaşıma benzer 
olarak 19 numaralı denklem ile  kullanılarak ileri 
kayma hareketinin bitiş zamanı hesaplanabilir. Kayma 
hareketinin başlangıç zamanı  için ise B bölümünde 
hesaplanan değer kullanılabilir.Tam kayma çözümünden 
farklı olarak parça ve taşıyıcı yüzey hızları Şekil 4’te 
verilmiştir. 

 

 
Şekil4. İleri Kayma – Birlikte Hareket ile Parça Transferi 

 
Burada parça  aralığında taşıyıcı yüzeye 

göre ileri yönde kaymakta olup,  aralığında 
yüzeyle birlikte hareket etmektedir. 

III. Deneysel Yaklaşım ve Simulasyonlar 

Bu bölümde analitik yöntemler ile türetilen hareket 
denklemlerinin deneyler ve simulasyonlar ile 
doğrulanması amaçlanmıştır. Bunun yanında statik ve 
dinamik sürtünme katsayılarının deneysel olarak 
belirlenmesi için Mozer’ın [1] öne sürdüğü yöntem 
anlatılacaktır. Deneysel olarak sürtünme katsayılarının 
elde edilmesi için bu çalışmanın sürdürülerek deney 
düzeneğinde titreşim genliği de ayarlanabilir bir mekanik 
tasarım yapılmalıdır. 

 
A. Deneysel Yaklaşım 

Söz konusu deney düzeneği titreşim kuvvetinin yönü 
ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır. Burada titreşim 
kuvvetinin etki doğrultusu	  ve titreşim genlikleri 
kullanılarak belirlenebilir. Aynı zamanda taşıma yüzeyi 
için seçilen malzemeler de değiştirilerek taşınmak istenen 
parçaya en uygun parametrelerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Deney düzeneği Şekil 5’te verilmiştir. 

Bu deney düzeneğinde taşıma yüzeyine paralel 
titreşim genliği	 , titreşim yüzeyine dik titreşim genliği  
ve titreşim frekansı	  ayarlanarak taşıyıcı yüzey ivmeleri 
3 eksenli ivmeölçer ve veri toplama sistemi [3] 
kullanılarak kaydedilmiştir. Bu analizler ile esas tahrik 
frekansları ve titreşim genlikleri belirlenmiştir. Parça 

hareketleri ise ölçeklendirilmiş yüzey üzerinde videoya 
çekilmiş ve ortalama parça hızları elde edilmiştir. 

 

 
Şekil5. Ayarlanabilir Deney Düzeneği 

 
Yapılan deneylerde elde edilen parça hızları Şekil 6’da 

verilmiştir. Bu deneylerde uygulanan titreşim frekansları 
parçanın tam kayma hareketini göstermektedir. 

 

 
Şekil6. Deneysel Parça Hızları 

 
Şekil 6’da verilen grafiklerde “●” sembolü ile 

gösterilen noktalar taşınan parçanın sıçramaya başladığı 
frekans değerlerini göstermektedir. Bu noktalarda analitik 
yöntem geçersiz hale gelmektedir. 

 
B. Simulasyon Çözümleri 

Bu makalede ele alınan problemin dinamik modelleme 
ile çözümü için Siemens NX platformunda RecurDyn [4] 
çözücüsü kullanılmıştır. Analitik modele girdi olarak 
verilen sürtünme katsayıları, titreşim genlikleri ve 
titreşim frekansı aynı şekilde modele verilmiştir. 

2B bölümünde verilen Şekil 3’teki parça hareketi ile 
simulasyon sonuçlarının karşılaştırması Şekil 7’de 
verilmiştir. 
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Şekil7. Tam Kayma Çözümü – Analitik  
Yöntem ve Simulasyon Karşılaştırması 

 
Sekil 7’de görüldüğü gibi parçanın taşıyıcı yüzey 

üzerinde ileri ve geri kayma başlangıç ve bitiş zamanları 
arasında az bir fark bulunmaktadır. Bu fark ortalamada 
%0.05 olarak gerçekleşmiştir. Ancak simulasyon 
sonuçlarının kalıcı duruma (steady – state) ulaşması için 
taşıyıcı yüzeyin 3 çevrimi kadar bir süre geçmesi 
gerekmektedir. 

Yine 2B bölümünde açıklanan ileri yönde kayma – 
birlikte hareket (RFR) çözümü için yapılan simulasyon 
sonuçları ise Şekil 8’de gösterilmiştir. Tam kayma 
çözümüne kıyasla statik ve dinamik sürtünme 
katsayılarının artırılması ile elde edilen bu çözümde 
simulasyon sonuçları tam kayma çözümünde yaşanan 
sapmalara benzetilebilir. 

 

 
Şekil8. İleri Kayma – Birlikte Hareket Çözümü –  
Analitik Yöntem ve Simulasyon Karşılaştırması 

 
Analitik çözüm ve simulasyon ile elde edilen parça 

hızları ise Şekil 6’da gösterilen parça hızları için ayrı ayrı 
Şekil 9 – 13 arasında gösterilmiştir.  

 

 
Şekil9. Deneysel, Hesaplanan ve Simulasyon Parça Hızları – 10°  

 

 
Şekil10. Deneysel, Hesaplanan ve Simulasyon Parça Hızları – 20°  

 

 
Şekil11. Deneysel, Hesaplanan ve Simulasyon Parça Hızları – 30°  

 

 
Şekil12. Deneysel, Hesaplanan ve Simulasyon Parça Hızları – 40°  
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Şekil13. Deneysel, Hesaplanan ve Simulasyon Parça Hızları – 50°  

IV. Sonuçlar 

Analitik çözüm ile taşıyıcı yüzey üzerinde parçanın 
sıçratılmadan kaydırılması hareketi incelenmiş ve 
deneysel yaklaşımlar ve simulasyonlar ile bu çözümün 
doğruluğu ve geçerliliği tartışılmıştır. Elde edilen 
çözümler ile deneyler arasındaki farklar çeşitli nedenlere 
bağlanabilir. 

Birinci hata kaynağı olarak deney düzeneğindeki 
üretim kaynaklı kusurlar gösterilebilir. Bu kusurlar 
taşıyıcı yüzeye paralel ve dik eksenler harici oluşan 
parazit titreşimlere neden olmaktadır. Deney düzeneğinde 
kullanılan elastik ayaklar farklı titreşim açılarında 
kullanılmak üzere iki serbestlik derecesine (taşıyıcı 
yüzeye paralel ve dik yönlerde) sahip şekilde seçilmiştir. 
Uygulamaya özel parametreler belirlendikten sonra bu 
elastik ayaklar ihtiyaç duyulan titreşim frekansı ve tahrik 
açısına göre özel olarak tasarlanmalıdır. Bu sayede 
istenmeyen titreşim kaynaklarından biri elimine edilmiş 
olur. 

İkinci hata kaynağı olarak ise deney düzeneğinde 
kullanılan taşıyıcı yüzeyin yapısal titreşimleri ele 
alınabilir. Bu makalede yapısal titreşimler göz ardı 
edilmiş, mümkün olduğu kadar rijit bir yapı ile taşıyıcı 
yüzey modellenmiştir. Ancak yüksek frekanslarda bu 
yapı çeşitli eksenlerde parazit titreşimler üretmiştir. Bu 
problem baskın olmamasına karşın pratikte üretilecek bir 
titreşimli götürücünün yapısal titreşimleri de göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Analitik çözümün simulasyonlardan farklılaşma 
sebepleri ise sınır şartları ile ilişkilendirilebilir. 
Simulasyon çözümünün elde edilebilmesi için parça ve 
taşıyıcı yüzey arasında üç boyutlu temas uygulanmıştır. 
Bu temasın matematiksel olarak modellenmesinde ise 
parça yüzey arasındaki yay sabiti, malzeme sönümleme 
katsayısı, yüzeyler arası penetrasyon derinliği, statik ve 
dinamik sürtünme katsayıları ve yapışma hızı 
parametreleri kullanılmıştır. Bu katsayılar ile hareket 
denklemleri çözülmüştür. Analitik çözümden farklı 
olarak parçanın taşıyıcı yüzey üzerinde sıçraması 
koşulları da simulasyon çözümlerinde hesaplanmıştır. 
Aynı zamanda simulasyonlarda kullanılan taşıyıcı yüzey 
modeli de rijit olarak alınmıştır.  

İlerleyen projelerde ise kırılgan ürünlerin yığın 
halinden ayrıştırılması, sıralanması ve hizalanması 
amaçlarıyla Peter Urs Frei ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışma [5] gibi taşıma yüzeyine paralel ve dik titreşim 
hareketine ek olarak yeni bir eksen ile taşınan parçaların 
yönlendirilmesi çalışılabilir.  
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Özet—Fabrika içinde malzemelerin daha hızlı 
taşınabilmesi için otomatik taşıma sistemleri 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sistemlerin çalışması 
esnasında sürtünmeler, kaçıklık, dengesizlikler ve 
çalışma frekanslarında meydana gelen tahrikler 
nedeniyle yüksek titreşimlerin oluşması ve sonucunda 
konumlama hassasiyetlerinin kontrol altına alınamaması 
gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada bir 
otomatik taşıma sisteminin deneysel ve numerik modal 
analizleri yapılarak sistemin titreşim karakteristikleri 
(doğal frekans, salınım şekli ve sönümleme oranı) 
belirlenmiştir. Deneysel modal analiz sonucu elde edilen 
veriler doğrultusunda sistemin sayısal modeli 
güncellenmiştir. Güncellenen sayısal model ile sistemin 
daha verimli çalışacağı ve üretim hızını artıracağı yeni 
bir tasarım CAD ortamında geliştirilmiştir. Ayrıca her iki 
sisteminde lazer ölçüm sensörü ile y ekseni deplasman 
grafikleri oluşturulmuştur. Yapılan bu çalışma 
sonucunda bir otomatik taşıma sisteminin deneysel ve 
sayısal modal analizleri yapılarak elde edilen verilerle 
sistemin pozisyonlama, direngenlik gibi yapısal 
özelliklerini mevcut sistemde yapılabilecek minimum 
modifikasyonlar kullanılarak sistemin eniyileştirmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: modal tasarım, otomatik taşıma sistemi, titreşim 

 
Abstract1—The automated material handling systems 

in the factory have been used extensively in order to 
carry products accurately and rapidly. During the 
operation of the handling system, there will be friction, 
misalignment, imbalance, and high vibration responses 
because of exciting which is occur at the operating 
frequency. In thisstudy, the main idea is to develop 
efficient design and to increase the production rate by 
performing numerical and experimental modal analysis 
of an automated handling system. In the solution of these 
problems, primarily structural vibration characteristics 
of the system were determined.Then its robust design was 
achieved and the data for more stable and efficient 
operation of the automated handling system was 
obtained.For this purpose, numerical model of present 
automated handling system had been updated with the 
values obtained by experimental modal analysis. Then 
the novel stable design was proposed. Then experimental 

                                                            
*musa.demirci@karatay.edu.tr 
‡mehmet.celik@karatay.edu.tr 
 

modal analyses of this produced design were achieved. 
As a result, it is deduced that the productivity by means 
of production quantity per unit of time is increased with 
the proposed designed automated handling systems. 

Keywords: modal design, automatic handling system, vibration 

I. Giriş 

Makine mühendisliği problemlerinin çözümünde 
deneysel yöntemler önemli bir yer tutmaktadır.Deneysel 
yöntemler gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği için 
problemlerin çözümüne katkısı oldukça fazladır. Fakat 
deneysel yöntemleri her problemin çözümünde 
kullanmak hem zaman almakta hem de masraflı 
olmaktadır. Bu yüzden tüm iterasyonlar için deneysel 
yöntemlerin yapılamadığı durumlarda tamamlayıcı olarak 
doğrulanmış sayısal analizler kullanarak yaklaşık çözüm 
algoritmaları bulunmaya çalışılır. Sayısal yöntem ile 
bulunan yaklaşık çözüm algoritmalarının deneysel olarak 
doğrulanması uygulanan metodun geçerliliği açısından 
önemlidir.  

Günümüzde insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için fabrikaların üretim miktarlarını önemli ölçüde 
artırmaları gerekmektedir. Fabrikalarda üretim miktarını 
artırmada fabrika içi malzeme taşıma sistemi önemli bir 
yer tutmaktadır. Üretim ortamlarına, üretim şekillerine ve 
üretilecek ürüne bağlı olarak çok çeşitli sayıda malzeme 
taşıma aracı bulunmaktadır.Yedi temel malzeme taşıma 
aracı aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

 Konveyörler 
 Palet taşıyıcıları 
 Yük vagonları 
 Vinç kolları, vinçler ve yük asansörleri 
 Robotlar 
 AGV’ler 
 Depo malzeme taşıma araçları [1]. 

Özellikle teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte 
otomatik taşıma sistemleri fabrikalarda yaygınlaşmaya 
başlamıştır.Bu sistemler için dikkat edilmesi gereken en 
önemli husus;  malzemelerin güvenli, hızlı ve yüksek 
konumlama hassasiyetinde taşınmasını sağlayabilmesidir. 
Bunun için de sistemin doğal frekansları, salınım şekli ve 
mod sönümleme oranları önemlidir. Sistemin çalışma 
frekanslarını doğal frekans bandından yukarı frekanslara 

839



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, ˙Izmir, 14-17 Haziran 2015  

   
 

taşımak sistemin daha kararlı ve uzun ömürlü çalışmasına 
olanak sağlayacaktır.  

II. Deneysel Modal Analiz 

Modal analizde yapının doğal frekansları ve mod 
şekilleri elde edilir. Bunlar yapının serbest titreşim 
karakteristiğini belirleyen unsurlardır. Bu karakteristik 
sadece sistemin fiziksel özelliklerine bağlıdır. Serbest 
titreşim modları ve doğal frekansları yapının zorlayıcı 
kuvvetler altındaki tepkisinin belirlenmesinde yardımcı 
olur. Sistemde rezonans oluşabilecek bölgelerin ve girdi 
frekanslarının belirlenebilmesi açısından doğal 
frekansların bilinmesi önemlidir. 

Bu yöntem makine parçalarının titreşim analizleri, 
uçaklardaki titreşim problemlerinin belirlenmesi, yapı 
dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi gibi birçok 
mühendislik alanında yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. 
Gelişen bilgisayar teknolojisi ve elektronik imkânlar 
sayesinde deneysel ölçümlerde takip edilen yöntemlerde 
geliştirilmiştir. Özellikle titreşimlere maruz büyük 
mühendislik yapılarının ölçümlerinde bir titreştirici 
kullanmak yerine yapıdaki mevcut titreşimler dikkate 
alınarak ölçümler yapılabilme imkânı oluşmuştur [3]. 

Deneysel modal analizde, yapıya bilinen (ölçülen) bir 
kuvvet verilmekte ve yapının bu kuvvete tepkisi 
ölçülmektedir. Bu işlemde yapıya kuvvet uygulamak için 
çekiç, yapının tepkisini ölçmek için ivmeölçer ve verileri 
değerlendirmek için bir sinyal analizör kullanılır (Şekil 
1).  

 

Test nesnesi

Tepki sensörü
Veri toplama Bilgisayar

Tahrik edici

Amplifikatör
Sinyal jeneratörü & 

Kontrolcü

Kuvvet sensörü

 

Şekil. 1. Modal test sistemi 

Hassas olarak frekans tepki fonksiyonlarının 
ölçülebilmesi için yapının uygun sınır koşullarının 
tanımlanması ve uygun nokta veya noktalardan tahrik 
edilmesi gerekmektedir. Pratikte, FTF ölçümlerinden en 
çok tercih edilen sınır koşulu serbest sınır koşuludur. Bu 
durumda, üzerinde ölçüm yapılacak yapıya ait hiçbir sınır 
koşulunun olmadığı durum yaratılmaya çalışılır ve 
gerçekte bu hale mümkün olduğunca yaklaşabilmek için 
yapı oldukça esnek yaylarla bir yere asılır veya bağlanır. 

Sıkça tercih edilen bir başka sınır koşulu ise ankastre 
sınır koşuludur. Bu durumda, yapı belirli kısımlarından 
bir yere sabitlenmektedir. Deneysel ve sayısal 
çalışmaların ayrı kollardan yürütüldüğü durumlarda, 
ankastre sınır şartını seçmek bazı problemlere neden 
olabilir. Çünkü pratikte ankastre sınır şartını sağlamak 
yapının tamamıyla rijit esnek olmayan bağlantılar 
kullanılarak bağlanmasını gerektirdiğinden çoğu zaman 
mümkün olmamakla birlikte, mümkün olsa bile zahmetli 
bir çalışma gerektirmektedir. Bu nedenle FTF 
ölçümlerinin yapılacağı sınır koşulları amaca bağlı olarak 
dikkatlice planlanmalar ve ölçümler bu koşullarda 
yapılmalıdır [4] 

Yapının titreşim modları ve doğal frekansları yapının 
dinamik özelliklerini verir. Rezonans ve tahrik 
frekansları çakıştığı zaman yapının zarar görmemesi için 
bazı önlemler alınmalıdır. Yapının dayanıklılığında bazı 
değişiklikler yapmak veya dayanıklılığını artırmak yapı 
için bir çözüm olabilir. Birçok yapılan çalışma yapının 
sönümlemesini artırmak için yapıya rijid destek eklemek 
şeklindedir. Yapıya rijid destek eklemek yapının doğal 
frekans değerlerini yükseltir ve bu da çalışma 
frekansındaki çakışmalardan yapının kurtulmasını sağlar. 
Yapıda yapılacak bu değişiklikler uygun matematik 
modeline ve modal analiz yazılım programında yapılacak 
iterasyona bağlıdır. Sayısal model deneysel sonuçları 
teyit ettiği zaman yapıda istenilen değişiklikler yapılır [5] 

A.  Mevcut Otomatik Taşıma Sistemi Modal Analizleri  
Mevcut otomatik taşıma sistemi şekilde 2’de 

görüldüğü gibi dikey taşımayı pnömatik bir silindir ile ve 
yatay taşıma işini bir dc motor yardımı ile yapmaktadır. 
Otomatik taşıma sisteminin üzerine yerleştirilen 
ivmeölçerlerin eksenleri de cad tasarımında oluşturulan 
modelde gösterilmektedir.  

 

Şekil. 2. Mevcut Otomatik Taşıma Sistemi CAD Tasarımı 

Mevcut otomatik taşıma sistemine ait ivme verilerinin 
LMS®programında işlenmesiyle elde edilen deneysel 
modlar Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de ayrıca numerik 
modal analiz yöntemi ile ANSYS®programından elde 
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edilen modlar verilmiş ve deneysel ve numerik modlar 
yüzde fark olarak hesaplanmıştır.Model iyileştirme 
yapmak için analitik modelin gerçek modeli yapısal 
davranışlarını sergilemesi önemlidir. Yapılacak yeni 
tasarımda analitik model üzerinden gidilerek model 
iyileştirmeleri yapılmıştır.  

MEVCUT 
SİSTEM 

DENEYSEL 
MODAL 
ANALİZ     

(LMS) 

NUMERİK  
MODAL 
ANALİZ 
(ANSYS) 

YÜZDE 
FARKI   

MOD 
ŞEKLİ 

Mode  1  
7.76 Hz, 
5.33 %  s 

7,88 Hz 1,5% Eğilme 

Mode  2  
15.43 Hz, 
1.45 %  s 

14,57 Hz -5,9% Eğilme 

Mode  3  
36.59 Hz, 
7.43 %  s 

33,24 Hz -10,1% Burulma 

Mode  4 
58.58 Hz, 
14.44 %  s 

48,80 Hz -20,0% Burkulma

 
TABLO 1.Mevcut sistem için deneysel ve numerik modal analiz 

sonuçları ve mod sönümleme oranları 

Sonlu elemanlar yöntemi ile Ansys programından 
alınan mod şekilleri aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir.  

 

Şekil. 3.Mevcut taşıma sistemi birinci eğilme modu (7,88 Hz) 

 

Şekil. 4.Mevcut taşıma sistemi dikey eğilme modu (14,57 Hz) 

 

Şekil. 5.Mevcut taşıma sistemi burulma modu (33,24 Hz) 

 

Şekil. 6. Mevcut taşıma sistemi burkulma modu (48,8 Hz) 

A1. Mevcut otomatik taşıma sistemi deplasman grafikleri 

Otomatik taşıma sisteminin Y ekseni için deplasman 
grafiği lazer deplasman ölçüm sensörü [Micro-Epsilon, 
ILD1700] ile alınan verilerden elde edilmiştir. Sistemin 
en çok titreşimi Y ekseninde yaptığı görüldüğü için lazer 
deplasman ölçümleri sadece Y ekseni için yapılmıştır. 
Lazer ölçüm yöntemi sonrası çıkan grafiklerin genlik ve 
karekök ortalama (RMS) değerleri hesaplanmıştır. RMS 
seviyesi sinyalin enerji içeriğini verdiği için önemlidir. 
Fakat tamamen farklı iki sinyalin aynı enerjiye sahip 
olması mümkündür ve karşılaştırma yapılırken dikkat 
edilmelidir. Çünkü farklı iki sinyalin RMS değerinin aynı 
olması sisteme etkilerinin aynı olması anlamına gelmez. 
Bu yüzden titreşim sinyalinin her frekans bileşeninde ne 
kadar enerjisi olduğunu gösteren güç spektrum 
yoğunluklarını karşılaştırmak da önemlidir. 

Mevcut otomatik taşıma sisteminin çalışma anında y 
ekseni için lazer deplasman ölçüm sensörü ile ölçülen 
deplasman grafiği aşağıdaki şekilde verilmektedir. 

 

Şekil. 7.Y ekseni lazer deplasman grafiği 

B. Tasarlanan Yeni Otomatik Taşıma Sistemi Modal 
Analizleri 
Tasarlanan yeni otomatik taşıma sistemi modelinde, 

mevcut otomatik taşıma sisteminden farklı olarak 
otomatik taşıma sisteminin yatay direngenliğini artırmak 
amacıyla kemer tarzında bir yapı eklenmiştir. Ayrıca 
mevcut otomatik taşıma sisteminin bir ayağı çıkarılmıştır. 
Bu şekilde tasarım 1 modeli üretilmiş ve deneysel ve 
numerik modal analizleri gerçekleştirilmiştir. Tasarım 1 
modelinin prototipi ve cad modeli Şekil 8 ve Şekil 9’da 
gösterilmektedir.  
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Şekil. 8.Tasarım 1 prototipi 

Yeni tasarım modelinden elde edilen deneysel ve 
numerik modlar Tablo 2’de gösterilmektedir. Tasarım 1 
modelinin, mevcut sistem ile karşılaştırıldığında kemerin 
eklenmesi mevcut sisteme göre modlarda önemli bir 
artışı beraberinde getirmiştir. 3. mod mevcut sistem ile 
aynı mod şeklini göstermiştir. Kemerin 3. mod 
(burulma/burkulma) üzerindeki etkisi görülmektedir. 
Kemer sayesinde sistem burulma ve burkulmaya karşı 
daha dirençli bir hale gelmiştir. Bu da tasarım modelinin 
mevcut sisteme göre daha kararlı olduğunu gösterir. 

 

Şekil. 9.Tasarım 1 CAD modeli 

YENİ 
TASARIM  

DENEYSEL 
MODAL 
ANALİZ 

(LMS) 

NUMERİK 
MODAL 
ANALİZ 
(ANSYS) 

YÜZDE 
FARK 

MOD 
ŞEKLİ 

Mode  1 12.48 Hz 12.92 Hz 3,4% Eğilme 

Mode  2 22.35 Hz 22.49 Hz 0,6% Eğilme 

Mode  3 82.76 Hz 73.83 Hz -12,1% Burulma 

Mode  4 118.35 Hz 115.14 Hz -2,8% Burkulma 

 
TABLO 2.Yeni tasarım modeli için deneysel ve numerik modal analiz 

sonuçları ve mod sönümleme oranları 

Sonlu elemanlar yöntemi ile Ansys programından 
alınan mod şekilleri aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir.  

 

Şekil. 10. Yenitasarım yatay eğilme modu (12.92 Hz) 

 

Şekil. 11. Yeni Tasarım dikey eğilme modu (22.49 Hz) 

 

Şekil. 12. Yeni Tasarım burulma modu (73.83 Hz) 

 

Şekil. 13. Yeni Tasarım burkulma modu (115.14 Hz) 

B1.  Tasarım 1 Deplasman Grafikleri 

Tasarım modeli ile mevcut otomatik taşıma 
sisteminin karşılaştırmalı Y ekseni deplasman grafiği ile 
sistem çalışırken alınan ivme verilerinden oluşturulan güç 
spektrum yoğunluk grafiği aşağıda verilmektedir. 
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Şekil. 14. Tasarım 1 lazer deplasman ile Y ekseni karşılaştırma 

 

Şekil 4.15. Tasarım 1 Y ekseni güç spektrum karşılaştırma 

III. Sonuçlar 

Günümüzde sayısal model yöntemleri 
mühendislik problemlerini en iyi şekilde çözmek 
amacıyla kullanılmaktadır. Gerçek problemleri 
modellemede sonlu elemanlar yöntemi, sayısal model 
yöntemleri içinde en yaygın olarak kullanılan 
yöntemlerden biridir. Sonlu elemanlar yöntemi ne kadar 
gerçekçi olursa, mühendisler içinde en iyi çözümü bulma 
fırsatı o kadar yakın olur. Bu yüzden sonlu elemanlar 
yöntemi ile modellenen yapıların deneysel sonuçlar ile 
doğrulanması gerekmektedir.  

Bu çalışmada otomatik taşıma sistemi adında bir 
yapı sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmiş ve 
deneysel verilerden elde edilen sonuçlar ile sayısal model 
güncellenmiştir. Sonlu elemanlar modelini doğrulamak 
ve güncellemek için deneysel modal analizler yapılmıştır. 
Deneysel modal testte tahrik için çekiç kullanılmış ve 
ivme verileri sistemin 3 noktasına konulmuş 
ivmeölçerlerden elde edilmiştir. Deneysel modal 
analizden elde edilen mod şekillerine ve doğal 
frekanslara göre sistemi eniyilemeye yönelik yeni bir 
tasarım gerçekleştirilmiştir. Yeni tasarlanan otomatik 
taşıma sistemi için de deneysel ve sonlu elemanlar 
yöntemi ile modal analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her 
iki sisteminde Y ekseni deplasman grafikleri lazer ölçüm 
sensörü ile elde edilmiştir. Bununla birlikte sistem 
çalışırken ivme verileri alınarak her iki sisteminde güç 
spektrum yoğunluğu grafikleri elde edilmiştir.  

Aşağıdaki tablo 3 ve 4’te mevcut ve yeni 
tasarlanan otomatik taşıma sistemi için deneysel ve 

numerik modal analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir. Tablo 5’te mevcut ve tasarım 1 modelinin 
lazer verilerinden elde edilen y ekseni için genlik ve 
karekök ortalama değerleri karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir.  

DENEYSEL 
MODAL 
ANALİZ 

MEVCUT 
SISTEM 

YENI 
TASARIM 

YÜZDE 
ARTIŞ 

MOD 
ŞEKLİ 

Mode  1 7.76 Hz 12.48 Hz %60 Eğilme 

Mode  2 15.43 Hz 22.35 Hz %44 Eğilme 

Mode  3 36.59 Hz 82.76 Hz %126 Burulma 

Mode  4 58.58 Hz 118.35 Hz %102 Burkulma 

 

TABLO 3. Deneysel Modal Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 

NUMERİK 
MODAL 
ANALİZ 

MEVCUT 
SISTEM 

YENI 
TASARIM 

YÜZDE 
ARTIŞ 

MOD 
ŞEKLİ 

Mode  1 7,88 Hz 12.92 Hz %63 Eğilme 

Mode  2 14,57 Hz 22.49 Hz %54 Eğilme 

Mode  3 33,24 Hz 73.83 Hz %122 Burulma 

Mode  4 48,80 Hz 115.14 Hz %135 Burkulma

 

TABLO 4. Sayısal Modal Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Yukarıdaki tablolara bakıldığında yeni tasarlanan 
otomatik taşıma sisteminin doğal frekanslarının mevcut 
sisteme göre ortalama olarak %50 oranından daha fazla 
arttığı görülmektedir. 

LAZER VERİLER 
İÇİN 

Genlik [mm] 
Karekök 

Ortalama (RMS) 

Tasarım 1 0,50049 0,3658 

Mevcut Sistem 0,7766 0,5072 

 

TABLO 5. Mevcut ve tasarım 1Genlik ve Karekök Ortalama (RMS) 

değerlerinin karşılaştırması 

Sonuç olarak otomatik taşıma sistemine ait titreşim 
karakteristiklerinin elde edilmesiyle sistemin robust 
tasarımı yapılmış ve taşıma sisteminin daha kararlı ve 
verimli bir şekilde çalışması için veri 
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sağlanmıştır.Böylece bir otomatik taşıma sisteminin 
deneysel ve sayısal modal analizleri yapılarak elde edilen 
verilerle sistemin pozisyonlama, direngenlik gibi yapısal 
özelliklerini mevcut sistemde yapılabilecekminimum 
modifikasyonlar kullanılarak sistemin eniyileştirmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Özet— Başta kargo ve lojistik sektörü olmak üzere, 
yüksek adetli dağıtımı ve ayrıştırma yapılması gereken 
yerlerde otomasyon çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Müşterilerin en önemli talepleri, hız (saatteki işleme 
adedi), doğruluk ve maliyet olarak sıralanabilir. 
Ülkemizde kargo sektöründe dağıtımı yapılan ürünlerin 
herhangi bir standarda uygun olması gerekmediğinden, 
tasarım aşamasında ürün varyasyonunu dikkate almak 
gerekmektedir. Mevcut çalışma kapsamında müşteri 
ihtiyaçlarına ve teknik gereksinimlere cevap verebilmek 
amacıyla farklı tasarımlar çalışılmıştır; besleme kısmı, 
senkronizasyon kısmı ve ayrıştırma hattı makinenin 3 ana 
kısmını oluşturmaktadır. Ayrıştırma hattı içinde taşıyıcı 
tepsiler ve bunların açma kapama mekanizmaları, 
kılavuzlar ve güç aktarma mekanizmaları da alt seviye 
parçaları oluşturmaktadır. Bütün bu sistemler 
Createchnic bünyesinde tasarlanıp, üretildikten sonra 
otomasyon yazılımının tamamlanması ile beraber 
prototip ürün ortaya çıkartılmıştır. Geliştirme süreci 
içinde karşılaşılan zorluklar ve mevcut iyileştirme 
çalışmaları bu bildiride sunulacaktır. 
     Anahtar kelimeler: ayrıştırma, sorter,  kargo, küçük ürünler 

 
Abstract—Sorters are mostly used in logistics and 

cargo handling  and similar high throughput required 
markets in order  to reduce manual efforts. Customers 
who plan to shift from their existing systems to 
automation require high reliability, speed (number of 
items processed in hr), accuracy and lower costs. 
Therefore, throughout the development, different design 
challanges were undertaken to meet these demands; for 
all 3 parts of the machine – infeed line, synchronization 
line and sorting line. There are many other sub-systems 
under the sortation line system such as trays, open-close 
mechanisms of trays, guides, and power transmission 
components. Whole development process was completed 
in Createchnic and in parallel to the mechanical design, 
production and assembly of these systems; control 
software development has been completed leading to the 
prototype machine. Challenges faced during the 
development of the product and current improvements 
will be discussed in this paper. 

Keywords: sortation, sorter, small items1 

                                                            
* mdoganli@createchnic.com 
† yusuf.cakirca@metsankalip.com  

I. Giriş 

Ayrıştırma sistemleri depo ve transfer merkezleri 
bulunduran firmalarda, süreçlerin elleçleme ile 
ilerlemesini önlemek ve firmanın dağıtım kapasitesini 
arttırmak için geliştirilmiş otomasyona dayalı hatlardır. 
Bu sistemler boyutlarından bağımsız olarak genellikle 
besleme, senkronizasyon, ayrıştırma (boşaltma) alt 
sistemlerinden meydana gelmektedir. Standart konveyör 
işlemlerinden farklı olarak, bir çok proses bir arada 
ilerlemektedir. Şekil 1’de genel proses şeması verilmiştir. 
 

 
 

Şekil. 1. Ayrıştırma sistemleri genel çalışma prensibi 

 
Uygulama alanlarına ve kapasitelerine göre farklı tipte 

ayrıştırma sistemleri bulunmaktadır. Başlıca sistemler 
Şekil 2 de verilmiştir. 

Şekilde görüldüğü üzere uygulama alanlarına göre bir 
çok farklı sistem bulunmaktadır. Transfer ünitesi ile 
ayrıştırma diğer sistemlere göre daha düşük adetli 
ayrıştırma sistemleri için daha uygundur. İşlem sırasında 
ruloların kutuya doğru yükselmesi nedeniyle bu kayıplar 
oluşmaktadır. Karmaşık şekilli ürünlerin ayrıştırılmasına 
uygun değildir. Yönlendirici sistemler ise genellikle 
lastik ayrıştırma sistemlerinde kullanılmaktadır. Pabuçlar 
ile ayrıştırma yapan sistemler kutuları ayrıştırmak 
amacıyla kullanılmaktadır. Taşıyıcı olarak kayış yerine 
aluminyum kızaklar kullanıldığı için daha ağır parçaların 
ayrıştırılmasında tercih edilmektedir. En çok uygulama 
ise geri kalan 3 sistemle görülmektedir. Devirme tepsisi 
sıklıkla hava alanlarında gördüğümüz bir uygulamadır. 
En önemli avantajı, ayrıştırılacak ürünlerin şekillerinin 
belli bir formda olması gerekliliğini ortadan 
kaldırmasıdır.  Tepsiler genellikle tahtadan yapılmakta ve 
doğru istasyona gelindiğinde  tahta kısım devrilmektedir. 
Bu sistemde düşürme sırasında kuvvet uygulanmadığı 
için sürelerde farklılık oluşabilmektedir.  
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Yönlendirici   (Push Arm) [1] Pabuçlar (Shoe  Sorter) [2]

Pop Up  (Transfer Ünites i ) [3] Devi rme  Teps is i  [4]

Düşürme  (Bomb‐bay) [5] Enine  Bant (Cross ‐Belt) [6]

 
Şekil. 2. Günümüzde kullanılan ayrıştırma sistemleri 

 
Günümüzdeki en çok uygulaması yapılan diğer çözüm 

ise enine-bant sistemidir ve atış sırasında vagon 
üzerindeki bant sağa ve sola dönerek ürünü istasyona 
bıraktığı için düşüşü kontrol altına almaktadır. Bantta 
uygulanan kuvvet vagonların ilerleme hızına bağlı olduğu 
için, son geliştirilen sistemlerde her vagonda ayrı bir 
motor bulunmaktadır. Devirme tepsisi ve enine-bant 
sistemleri döküman ve hafif kargoların ayrıştırılmasında 
çok faydalı olamamaktadır. Bunun başlıca nedeni 
ürünlerin atım sırasında uçmasıdır. Düşürmeye dayalı 
sistemler ise genellikle kapağın açılma şeklinden ötürü 
düşürme sistemi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle 
tekstil ürünlerinin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. 
Döküman kargoları için en büyük dezavantajı geniş 
yüzeyli ürünlerin yatay olarak taşınmasından ötürü, 
istasyona düşerken salınım yapması ve yanlış istasyona 
düşme riskinin oluşmasıdır. 

Yukarıda genel hatlarıyla verilen bilgilere istinaden, 
çalışma kapsamında geliştirilen ürün Şekil 2 de düşürme 
tepsisi mantığına benzer bir çalışma prensibine 
dayanmasına karar verilmiştir. Ancak en önemli 
değişiklik kargoların yatay olarak taşınması yerine dikey 
olarak taşınması sağlanarak, hem yer tasarrufu hem de 
atım sırasında oluşabilecek hafif kargo salınımı 
probleminin önüne geçmektedir. Bu kavramsal tasarıma 
karar verilmesinin diğer nedenleri mekanik karmaşıklığın 

az olması (kolay bakım, ürün maliyeti avantajları) ve 
ürün varyasonuna tolerans oluşturabilme imkanı 
yaratmısıdır. Normal şartlarda, çok yoğun depolarda 
ayrıştırma hedefleri saatte 15000 ürün olarak ele 
alınabilir. Hafif kargo uygulamaları kapsamında kitaplar, 
tekstil ürünleri, poşet kargolar (döküman ve dergi vs. 
gibi) ayrılmakta ve saatteki ayrıştırma hedefleri 3000-
8000 arasında değişmektedir. Makinenin ayrıştırma 
kapasitesini belirleyen en önemli etken yeteri kadar 
beslemenin sağlanabilmesidir. Manuel besleme ile bir 
operatörün saatte ortalama 1000-1500 ürün besleme 
yapması kabul edilmektedir. Bu nedenle saatte 10000-
15000 ürün ayrıştırma mertebelerine çıkılması ancak çok 
kanallı besleme hatları veya ürünler standart bir formda 
ise otomatik besleme hatları ile mümkündür. Ancak 
ülkemizdeki kargo varyasyonu nedeniyle, otomatik 
besleme yapılması imkanı henüz bulunamamıştır. Bir 
diğer önemli bilgi, Şekil 2 de verilmiş olan ürünlerin 
büyük kısmı Avrupa’da üretilmekte ve bütün dünyaya 
çözüm olarak sunulmaktadır. Ülkemizde ise yüksek 
hızlarda çözüm üretildiği görülememekle beraber, bu tip 
sistemleri geliştirtiren firma sayısı yok denecek kadar 
azdır.  

Ülkemizde kargo varyasyonu (kutuların standart 
olmaması, kargo poşetlerine farklı boyutlarda ürünler 
konulabilmesi vs. gibi) nedeniyle ithal edilen makinelerin 
direkt olarak tak-çalıştır şeklinde kullanılması pek 
mümkün olmamakta, operasyon sırasında önemli 
mertebelerde verim kaybı oluşabilmektedir.  Bir diğer 
önemli dezavantaj ise maliyet unsurudur. Ülkemizdeki iş 
gücü maliyetleri ele alındığında, yapılacak yatırımın belli 
bir hedef sürede geri dönüşünün alınabilmesi için çok 
yüksek kapasiteli sistemlere, ya da daha ufak 
uygulamalar için uygun fiyatlı ürünlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. İthal edilen küçük ölçekli ayrıştırma 
sistemleri maliyetleri nedeni ile bu hedefi 
tutturamamaktadır. 

Yukarıda listelenen bütün koşullar ele alındığında, bir 
çok noktada uygulama alanı bulabilecek hafif kargo 
ayrıştırma sisteminin geliştirilmesine karar verilmiştir. 
Bu bildiride mekanik tasarım kapsamında yapılan 
çalışmalar ele alınmaktadır. 

II. Kavramsal ve Detay Tasarım 

Çalışma kapsamı ve sorumlulukları Tablo 1 de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Prototip makine geliştirme süreci 

 
Mekanik tasarım sürecine ayrıştırma bölümü ile 

başlanmıştır. Tasarım hedefleri için, taşınacak olan 
kargoların minimum ve maksimum ölçüleri belirlenmiş 
ve saatteki atım hedeflerine ulaşmak için herhangi bir 
ürünün kaç saniyede düşmesi gerektiği hesaplanmıştır. 
Bu girdiler hem mekanik hem kontrol tasarımına girdi 
oluşturmuştur.  

Şekil 3’te geliştirme süresince üzerinde çalışılan bir 
çok alternatiften 4 tanesi örnek olarak verilmiştir. 
Tepsiler (1) Şekil 4’te görüldüğü gibi iç ve dış kılavuzu 
bulunan bir taşıyıcı karkas üzerinde ilerlemektedirler. 
Her bir istasyonun önünde bulunan pnömatik pistonlar 
(2) sayesinde tepsi hedef istasyona (3) geldiği sırada, 
piston devreye girerek tepsinin kapağını açmakta ve ürün 
bu istasyona düşürülmektedir. 

Prototip makine için toplam istasyon sayısı 
belirlendikten sonra, tepsilerin mekanik tasarımları 
üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Nihai üründe kompozit 
veya alüminyum malzemeden üretilmesi planlanan 
tepsiler, prototip üründe çelikten üretildiği için tasarımlar 
buna göre çalışılmıştır. Tepsi tasarımında Şekil 3 , seviye 
4 te kapak açılmış durumda gözükmektedir. Kapak Şekil 
4 te pistona (2) yaklaştığında, piston açılmaktadır. 
Pistonun önünde bulunan formlu parça kapak kilitini (4) 
açmaktadır. Kilit tepsi kapağını tuttuğu için kapak 
açılmaktadır. Besleme hattına gelmeden önce bütün 
tepsilerin boşaltılması gerektiği için, hat sonunda bütün 
tespiler açılmaktadır. Hemen sonrasında kapakların 
kapanması gerektiği için, tepsilerin arka kısmında 
bulunan kollar ile tepsi geri kapanmakta ve yine pistonlar 
(2) vasıtasıyla kilit (4) geriye kapatılmaktadır. 
 

Seviye  1 

Seviye  2

Seviye  3

Seviye  4

 
Şekil. 3. Tepsi mekanizması tasarım iterasyonları 

 

 
Şekil. 4. Tepsi ve açılma detayı 

x

z

y
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Tepsi tasarımda kritik olan parametreler; 
-Tepsinin y ve z eksenlerinde kılavuzlanması 
-Tepsinin x ekseni ve dönüşlerde kitlenmemesi 
-Tahrik edilmesine olanak verecek taşıyıcı sistem 
-Mekanizmaların hedef sürelerde açılması  
-Kargonun istasyonlara atılırken dalgalanma 

yapmaması ve direkt olarak düşmesi 
-Besleme hattından kargo beslendiği sırada, tepsi sırtına 

takılmaması 
Ayrıştırma karkası (Şekil 5) hem tepsilere kılavuzluk 

yapmakta, hem de tepsilerle beraber, tahrik sistemi ve 
açma kapama pistonlarına taşıyıcı vazifesi görmektedir. 
Bu nedenle tasarım sırasında tahrik ve taşıyıcı karkasın 
optimize edilerek sistemin hafifletilmesi ve çalışma 
frekanslarına denk gelen modların ayrıştırılması 
gereklidir. Şekil 6 ve Şekil 7 MSC Nastran programı 
kullanılarak kavramsal tasarım üzerinden yapılmış sonlu 
elemanlar analizlerini göstermektedir. 
 

 
Şekil. 5. Dişli ve iç kılavuz rayı 

 

 
Şekil. 6. Dişli çark hafifleştirme iterasyonları 

 
   Dişli çarkta malzeme optimizasyonu amacıyla 
aşağıdaki yükleme durumu için analiz yapılmıştır (Şekil 
7): 
 

 
Şekil. 7. Analiz sırasında uygulanan kuvvetler 

   
 Sonlu elemanlar analizi için model ve yükleme 

durumları:  
 
 Lineer statik analiz ile çözümleme yapılmıştır. 
 Model, 1. derece Hex ve Tetra tipi katı (solid) 

elemanlar kullanılarak hazırlanmıştır. 
 Amaç toplam sac kalınlığı ile dişli kollarının 

genişliklerini, yükleme koşulları altında , dayanım 
hedeflerini yerine getirecek şekilde en aza 
indirmektir. 

 Yük dağılımı RBE3 tipi, modele ek rjitlik 
katmayacak elemanlar ile sağlanmıştır. 

 Çark analiz sırasında göbekten sabitlenerek, en kötü 
koşul oluşturulmuştur. Normal çalışma sırasında, 
çark serbest dönebilmekte sadece anlık durma ve 
hızlanma sırasında analiz koşulunda yaratılan 
burulma yüküne maruz kalmaktadır. 

    
Uygulanan yükler, prototip sistem için tepsilerde 

kullanılan plastik kaplı tekerlekler ile metal yüzeyin 
sürtünme kuvvetlerinin toplam tepsi sayısına denk gelen 
ağırlığın çarpımından elde edilmiştir. Çark kalınlığı 
standard sac levha kalıklınlarından seçilmiş ve analiz 
neticesinde çarklarda %60 mertebesinde hafifletme 
sağlanmıştır.  

Analizlerin ikinci aşaması iç kılavuzların toplam 
sehiminin minimize edilmesi için gerçekleştirilmiştir. İç 
kılavuzun radyuslu bölgelere denk gelen kısımları sadece 
üst taraftan taşınmaktadır. Tepsiler ilerlerken bu bölgede 
aynı anda 3 tepsi bulunmaktadır. Bu tepsilerin ağırlığı 
altındaki toplam sehim miktarı farklı tasarımlar ile analiz 
edilerek, en kötü yükleme şartı altında toplam sehim,      
1 mm (prototip seviye ürün ile yapılacak olan testler için, 
başlangıç  hedef seviyesi seçilmiştir) altına indirilmiştir. 
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Şekil. 8. İç ray sehimi 

 
İç rayın en önemli görevlerinden biri tepsinin hat 

üzerindeki hareketini kılavuzlamaktır. Bunun için bir çok 
farklı uygulama mevcuttur. Genellikle makine 
uygulamalarında, hazır lineer ve radyuslu kılavuzlar 
tercih edilmektedir [7]. Ülkemizde lineer kılavuzlar 
bulunmakla beraber, yerli üretim radyuslu kılavuzlar 
bulunamamıştır. Yurt dışından ithal edilmesi de 
maliyetler nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenle 
kılavuz sistemi de firma içinde üretim ve montaj 
kolaylığına göre tasarlanmıştır (Şekil 9). Çalışma 
kapsamında karşılaşılan en önemli zorluklardan bir tanesi 
bu problem olmuştur.  

 

 
 

Şekil. 9. Guide tasarımı 

    
Tepsilerin düzgün bir şekilde kılavuzlanmaması hem 

lineer hem radyusta haraket ederken salınım yapmasına, 
radyal yönde aşırı bir zorlamaya maruz kaldığında, z-
eksenine doğru yükselmeye başlayarak hattan çıkmasına 
veya radyuslarda sıkışma yapmasına neden olmaktadır. 
Makinenin çıkabileceği maksimum hızı da 
belirlemektedir. Bu sistemin geliştirilmesi için hem 
tasarım aşamasında hem de test aşamasında bir çok 
iterasyon yapılmıştır. Üretim toleransları ve rulman 
boşlukları da ele alındığında bir çok farklı hususu bir 
arada değerlendirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
Problemi alt başlıklara ayırarak daha detaylı incelemek 
gerekirse; 
 
 
 
 
 

A. Dönemeçlerde kasılma ve rahat hareket etme 
problemi 

 

 
 

Şekil. 10. Guide rulmanları  

 
Lineer kılavuz kısmında hareket ederken, ön ve arkada 

bulunan iki çift rulman setindeki, iki rulmanın 
birbirlerine olan mesafesi kılavuz kalınlığı kadar 
olmalıdır. Kılavuza girerken öndeki set radyusun 
merkezine bakacak şekilde dönerken, arka set hala lineer 
kısımda olacağı için dönmeyecektir. Bu şekilde radyuslu 
bölgeye girişte kasılma önlenmiş olacaktır. Bir sonraki 
adımda, her iki rulman seti de radyuslu kılavuz kısmında 
hareket ediyor olacağından, iki sette çember merkezine 
bakacak şekilde pozisyonlanacaktır.  

Rulman boşlukları ve imalat nedeniyle tolerans 
hedeflerinin tutturulamaması durumunda, tepsiler 
merkezden dışarı doğru hareket etmeye ayrıca radyus 
merkezindeki z-ekseni etrafında salınım yapmaya 
başlamaktadırlar.  
 
B. Dönemeçlerde rulman setlerine ve pinlere binen 

kuvvetler 
 

 
 

Şekil. 11. Kuvvetler 

    

r

Vm
F

HatTepsi
2*

                             (1) 

 
F cisme etki eden kuvvet, m tepsinin kütlesi, V hat hızı 

ve r ise iç kılavuz çemberinin yarıçapıdır. Buna istinaden 
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rulman, bastığı yüzey ve rulmanların bağlı olduğu 
pinlerin boyutlandırması yapılmıştır. 

Ayrıca, tepsi de bu sırada gerilmeye maruz kalmakta 
ve bu gerilmeyi hem kılavuz bağlantı bölgesinde hem de 
kendi üzerinde karşılamak durumundadır. Bu noktada ise 
aşağıdaki genel hareket denklemi ile ilgili hesaplamaları 
yapmak mümkündür: 
 

)(
2

1 22
2.

rR dis                    (2) 

    
σ , r üzerindeki her bir noktadaki gerilme seviyesini, ρ 

malzemenin yoğunluğunu, 
.

   hızı, Rdis ise dış kılavuzun 
yarıçapını ortaya koymaktadır. Bu hesapların yanısıra, 
tepsi açılma ve kapanma sırasında oluşan iç kuvvetlerle 
beraber tepsi ve bağlantı parçalarının hesaplamaları da 
tamamlanmıştır. 

Tasarım doğrulama testleri hem parça hem de alt 
sistem seviyesinde yapılmıştır. Sistem seviyesinde 
testlerin yapılabilmesi için besleme ve senkronizasyon 
hatları da tasarlanmış ve üretilmiştir. Senkronizasyon 
hattı 3 ayrı 650 mm lik banttan oluşmakta ve ayrıştırma 
hattına göre çok daha yüksek hızlara çıkabilmektedir. Bu 
sayede ürünlerin tepsilere uygun bir şekilde düşmesi 
sağlanmaktadır.  
 

 
Şekil. 12. Prototip son hali 

 
Ana motorun çalışma devirlerinde, ayrıştırma 

kısmında yapısal bir titreşim problemi yaşanmaması için 
ayrıca bütün yapının modal analizleri yapılarak, yapısal 
frekanslar ile motor çalışma frekansları ayrıştırılmıştır. 
 

Modelleme ve analiz detayları: 
 
 Lineer dinamik analiz yapılmıştır. 
 Tüm ayrıştırma hattının analizi yapılmıştır. 

Ayrıştırma hattı alüminyum profiller oluştuğu için, 
kesit modelleri oluşturularak, CQUAD4 ve CTRIA3 
shell tipi yüzey elemanları kullanılmıştır. 

 Bağlantılar rijit (RBE2) tipi elemanlar ile yapılmıştır.  

 Alüminyum profil ağırlıkları fiziksel ağırlıklar ile 
kıyaslanmış ve toplam sistem ağırlığının doğruluğu 
kontrol edilmiştir. 

 Motor, ayrıştırma sistemine sabitlendiği için, modele 
motor ağırlığı eklenmiştir. 

 Hem tepsilerin bağlı olduğu, hem de bağlı olmadığı 
durum için iki farklı analiz yapılmıştır. 

   
Tepsilerin mekanizma tasarımlarında ise kritik olan 

problemin başında, tepsi kapanma hızının tepsi hızı ile 
bağlantılı olması gelmekteydi. Kapanma işlemi hat 
sonunda yapılmakta ve tepsi besleme hattına gelmeden 
önce mutlaka tamamlanması gerekmekteydi. Prototip 
çalışmasında ayrıştırma hattı ufak yapıldığı için, kapama 
işlemi radyuslu bölgede gerçekleşmek durumunda kaldı 
ve bunun neticesi olarak kapanma sırasında dengesizlik 
ve darbe sonucu gürültü oluştu.  

Bu işlemin yaylı olarak yapılması, açılma sırasında ek 
kuvvet gereksinimi yaratacağı için tercih edilmedi. 
Ayrıca ilk tepsi modellerinde kullanılan yayların montajı 
süreleri çok uzattığı için tasarımda kaçınılmasına dikkat 
edilmiştir. 

Tepsilerin açılması sırasında mevcut modelde, 
kapaklar açıldıktan sonra kontrol edilmemekte (kilit 
mekanizması bulunmamaktadır) ve sallanma 
yapmaktadır.  

Bu nedenle çalışma sırasında bu problemlerin 
aşılabilmesi için bir çok farklı iterasyon yapılmıştır. 
Ancak uygulama ve testler sırasında bir çok tasarım 
alternatifi istenilen sonucu verememiştir.  

Prototip ürün üzerinde yapılan testler neticesinde 
çalışma süreci başında net olarak belirlenememiş olan bir 
çok hedef ortaya konulabilmiştir. Ürünün seri üretime 
uygun hale getirilmesi için geliştirme sürecinin ikinci 
kısmı halen devam etmektedir. Bu aşamada, imalat 
toleransları daraltılacak ve daha gürbüz bir hale 
getirilmesi sağlanacaktır.  

III. Tasarım Doğrulama Testleri 

Prototip ürün tamamlandıktan sonra (Şekil 12 ve Şekil 
13) , otomasyon ve yazılımın son haline getirilmesi ile 
beraber, doğrulama testlerine başlanmıştır.  

Testler sırasında tasarımdan farklı olarak beklenmedik 
olarak oluşan durumlara göre tasarım revizyonları 
yapılmıştır. Bu farklılığın başlıca nedeni ürün varyasyonu 
olmaktadır. Ayrıca kargo poşetlerinin içine yerleştirilen 
ürünlerin poşet içindeki konumu da yük dağılımı nedeni 
ile bazen problemlere neden olmaktadır.  
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Şekil. 13. Prototip son hali 

 
Doğrulama testleri müşteri firmada normal operasyon 

sırasında yapıldığı için bir çok farklı senaryo deneme 
imkanı olmuştur. Testlerin tamamlanması ile detay 
tasarım da gerekli olan iyileştirilmeler yapılmış ve ürüne 
yansıtılmıştır.  

IV. Devam eden iyileştirme çalışmaları 

Makinenin saatteki ayrım kapasitesini arttırmak ve 
dünyada mevcut bulunan ürünlerden bir adım öteye 
gidebilmek amacıyla, geliştirme çalışmaları devam 
etmektedir. Bu kapsamda genel hatlarıyla aşağıdaki 
iyileştirmelerin yapılması planlanmaktadır; 
 
a) Senkronizasyon işlemi sırasında şu anda sadece üç 

adet ışık perdesi ile pozisyon kontrolü yapılmaktadır. 
Bu  noktada alternatif çözümler değerlendirilmekte 
ve senkronizasyon çözünürlüğünün arttırılması 
sağlanmaktadır.  

b) Otomatik besleme sistemleri için tasarım çalışması 
yürütülmektedir. Bu noktadaki en önemli zorluk 
üründeki şekilsel değişkenlikten kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle otomatik beslenecek ürünlerin ya 
standardlaştırılması ya da beslenecek ürünlerin 
belirlenmesi ve bu şekilde yakalanması gerekecektir. 

c) Sistem içindeki hassas parçaların üretimi firma 
içinde yapılarak, hat hızının arttırılması 
sağlanacaktır. 

V. Sonuçlar 

Hafif kargo ürünlerinin ayrıştırılması için bir makine 
geliştirilmiştir. Bu makinenin tasarım safhasında katı 
modelleme, analiz ve test yöntemlerinden 
faydalanılmıştır. Makine ilk aşama testlerinin başarı ile 
bitmesi neticesinde, geliştirme çalışmaları hem testlerden 
gelen geri bildirim hem de iyileştirme kapsamında devam 
etmektedir. Mevcut bildiride makine geliştirme 
safhalarından ve karşılaşılan zorluklardan bahsedilmiş, 

ayrıca hangi kapsamda geliştirmelerin devam edeceğine 
dair bilgiler verilmiştir. 

Teşekkür 

Bu çalışma Tübitak 1507 destek programı kapsamında 
“7120334” numarası altında desteklenmiştir. 
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3B Sanal İmalat Sistemlerinde Yapay Sinir Ağı ile 

Takım Aşınmasının Modellenmesi 
 

H. Gökçe* 
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 

Ankara 
 
 

Özet—Bu çalışmada, yapay sinir ağı tekniği ile elde 
edilen kesici takım aşınma modelinin üç boyutlu (3B) 
sanal işleme yazılımında iş parçasına etkisi incelenmiştir. 
Sanal ortamda iş parçası ve kesici takımın etkileşimini 
tanımlamak için poligon tabanlı modelleme tekniğinden, 
kesici takım aşınma bilgisi için geri yayılım tekniğinden 
faydalanılmıştır. Kesilecek malzemenin sertliği, 
kullanılan kesici takımın cinsi ve kesme parametrelerine 
göre kesici takım üzerinde meydana gelen aşınma miktarı 
3B kesici takım modeline yansıtılmış ve nihai iş parçası 
üzerinde kalan talaş miktarı elde edilmiştir. Deneysel 
sonuçlarla YSA sonuçları karşılaştırıldığında, tasarlanan 
modelin başarılı bir şekilde oluşturulduğu ortaya 
konmuştur. 

Anahtar kelimeler: takım geometrisi, sanal imalat, yapay sinir ağları 

 
Abstract—In this study, effect of cutting tool wearing 

on the workpiece has been reviewed in three dimensional 
(3D) virtual machining software environment. Cutting 
tool wearing was obtained by artificial neural network 
(ANN) method. In virtual environment, polygon based 
modeling technique was utilized to define the interaction 
of workpiece and cutting tool while forward propagation 
technique was utilized for the information of cutting tool 
wearing. Hardness of the material to be cut, type of the 
used cutting tool and amount of wearing tool place on the 
cutting tool according to cutting parameters were 
reflected to 3D cutting tool model, and amount of chip 
remained on the final workpiece was obtained. When 
experimental and ANN results were compared, it was 
revealed that the designed model was successfully 
created. 

Keywords: tool geometry, virtual machining, artificial neural 
networks 

I Giriş1 

Talaşlı imalat endüstrisinde tornalama işlemi en 
önemli üretim süreçlerinden biridir. Tornalama sonucu 
elde edilmiş parçaların kalitesi, toplam ürün kalitesini 
etkileyen bir faktördür. Dolayısıyla bu parçalarda kalite 
seviyesini yükseltmek zorunludur [1]. Tüm talaşlı imalat 
işlemlerinde maliyeti ve kaliteyi etkileyen ana unsurlar iş 
parçası ve kesici takım etkileşim modelidir. Talaş 
kaldırma anında kesici takım, kesme kuvvetleri olarak 

                                                            
* harungokce@yahoo.ca 

adlandırılan yüklere maruz kalır. Kesme kuvvetleri, 
malzemenin birincil ve ikincil deformasyon bölgelerinde 
meydana gelen plastik şekil değiştirme ve takım talaş ve 
takım iş parçası ara yüzeylerinde oluşan sürtünmelerden 
kaynaklanır. 

Talaş kaldırma deneylerinde, dik ve eğik kesme olmak 
üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Eğik kesme 
yöntemi 3B olduğundan dik kesme işlemine kıyasla daha 
karmaşık bir geometriye sahiptir. Bu nedenle deneysel 
çalışmalarda işlem kontrolünün daha kolay ve etkin 
olarak yapıldığı, parametre sayısı az olan ve mekanik 
davranışın 2B incelenebildiği dik kesme (ortogonal) 
yöntemi daha çok tercih edilmektedir [2]. Talaş kaldırma 
sırasında kesme kuvvetini etkileyen değişik faktörler söz 
konusudur. Kesme hızı, ilerleme hızı, takım geometrisi, 
işlem türü, iş parçası ve takım malzemesi kesme 
kuvvetini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu 
faktörlerden kesici takım geometrisi kesme kuvvetleri 
üzerindeki etkisinin yanında, talaş oluşumu, yüzey 
pürüzlüğü ve takım aşınması gibi hususların hepsini 
birden etkileyen önemli bir unsurdur [3]. 

Son yıllarda talaş kaldırma sürecini analiz edebilmek 
için birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bilgisayar 
teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve bilgisayarlı grafik 
uygulamalarının artması, bilgisayar ortamında karmaşık 
nümerik metotlu analizlerin yapılabilmesine olanak 
sağlamıştır. Özellikle sonlu elemanlar metodu (SEM) 
günümüzde artan bir ilgiye sahip olmuştur. Tornalama 
operasyonlarındaki talaş kaldırma işleminin analizi için 
Eulerian ve Lagrangian algoritmasına dayanan sonlu 
elemanlar metotları geliştirilmiştir [4]. 

Talaş kaldırma işlemi doğrusal olmayan açık 
hesaplamalar içermektedir ve çok fazla deneysel verinin 
bilgisayar ortamına aktarılması zordur. Ayrıca, deneysel 
çalışmaların uzun süre alması, zahmetli ve pahalı oluşu 
imalat sürecinin doğrulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu 
sebeplerden ötürü amaca yönelik deneysel veriler ile 
istatistiksel veri analizine dayalı süreç tahmin yöntemleri 
geliştirilmiştir. 

Endüstride takım aşınmasının tahmin edilmesi için 
kullanılan en yaygın dört yöntem şunlardır: 
 Çoklu regresyon analizi, 
 Matematiksel modelleme, 
 Bulanık küme tabanlı teknikleri, 
 Yapay sinir ağı modellemesi, 
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Kesici takım aşınma mekanizmasının modellenmesi, 
esasen talaş kaldırma işlemine bağlı karmaşık bir süreçtir. 
Bu yüzden analitik olarak aşınma değerinin bulunması 
oldukça zordur. Mevcut deneysel aşınma verilerinden 
yola çıkarak YSA yöntemleri ile süreç analizleri kolayca 
yapılabilmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda 
deneysel veriler ile YSA verilerinin yakın sonuçlar 
verdiği görülmüştür. Du vd. tornalama işleminde takımın 
kırılması, aşınması ve talaş oluşumunu YSA yöntemini 
kullanarak izlemişlerdir. Çalışmada deneysel veriler için 
güç sensörü, kuvvet sensörü ve titreşim sensörü içeren 
çoklu sensör sistemleri kullanılmış ve yüzde 90 doğruluk 
göstermiştir [5]. Diğer bir çalışmada, Neşeli vd. YSA 
yaklaşımı ile tornalamada yüzey pürüzlülüğünün tahmin 
edilmesini amaçlamışlardır. Giriş parametresi olarak, 
kesici takım uç yarıçap, yaklaşma açısı, talaş açısı 
tanımlanmıştır. Çıkış parametresi olarak (Ra) yüzey 
pürüzlülüğü tahmin edilmiştir. Elde edilen veriler, 
deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmış ve yakın değerler 
verdiği tespit edilmiştir. 

İmalat sistemlerinde hata kontrolü için sanal imalat 
sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler ile beraber takım 
hareketleri ve iş parçası nihai durumu bilgisayar 
ortamında 3B olarak görüntülenebilmektedir. Sanal 
imalat sistemleri fiziksel ve model tabanlı olarak iki 
farklı yaklaşımla gelişim göstermiştir. Sonlu elemanlar 
yöntemi ile yapılan talaş kaldırma analizleri fizik tabanlı 
modelleme prensibine dayanmaktadır. Endüstride 
kullanılan Bilgisayar Destekli İmalat (BDİ) yazılımları 
ise avantajlarından dolayı model tabanlı yaklaşımlar ile 
geliştirilmektedir. 

Bu çalışmada, BDİ yazılımlarından farklı olarak, YSA 
tekniği ile elde edilen kesici takım aşınma modelinin 3B 
sanal işleme yazılımında iş parçasına etkisi incelenmiştir. 
Sanal ortamda iş parçası ve kesici takımın etkileşimini 
tanımlamak için poligon tabanlı modelleme tekniğinden, 
kesici takım aşınma bilgisi için geri yayılım tekniğinden 
faydalanılmıştır. İş parçası malzemesi, kesici takım cinsi 
ve kesme parametrelerine göre takım üzerinde meydana 
gelen aşınma miktarı 3B kesici takım modeline 
yansıtılmış ve nihai iş parçası üzerinde kalan talaş miktarı 
elde edilmiştir. Aşınma modelinin oluşturulmasında 
MATLAB’dan, 3B nesne modellerinin hazırlanmasında 
OpenGL grafik programlama dilinden faydalanılmıştır.  

II. Deneysel Çalışmalar 

İşlenebilirlik deneyleri, SAE 1030 85HRC paslanmaz 
çelik malzemeyi tornalamak suretiyle yapılmıştır. Bu 
malzemenin kimyasal bileşenleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Silindirik iş parçası malzemesi üzerindeki işlenebilirlik 
deneyleri Goodway marka GA-280L CNC torna tezgahı 
kullanılarak yapılmıştır. İş parçası malzemeleri 150 mm 
uzunluğunda ve 40 mm çapındadır. Deneyler esnasında 
soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Kesici takım olarak 
Sandwick firmasının IC8250 ve IC9250 uçları 
seçilmiştir. Bu takımlar, üretici firma tarafından 

paslanmaz çeliklerin işlenmesi için tavsiye edilmiştir. Bu 
kesici takımlar DDJNR 2525 M-15 takım tutucuya 
yanaşma açısı 750 olacak şekilde rijit bir şekilde mekanik 
olarak bağlanmıştır. Kullanılan kesme hızları 130, 140 ve 
150 m/dk olarak seçilmiştir. İlerleme hızı 0.15, 0.20 ve 
0.30 mm/dev ve talaş derinliği 2.5 mm olarak 
belirlenmiştir. Deney parametreleri, mümkün olduğunca 
ISO 3685 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. 
 

 C S P Mn Ni Mo Cu 

AISI1030 0,30 0,028 0,012  0,68  0,09 5,00 0,29 
TABLO 1. Malzemenin kimyasal bileşenleri 

 
 Parametreler 

Takım tezgahı  GoodWay GA-280L 

Kesici takım malzemesi IC8250 and IC9250 

İş parçası malzemesi  AISI 1030 85 HRC 

Kesme hızı  130, 140, 150 m/dk. 

İlerleme miktarı 0.15, 0.20, 0.30 mm/dk. 

Talaş derinliği  2.5 mm 

Yanak aşınması VB 
TABLO 2. İşleme parametreleri 

 
Aşınmış kesici uçlar JEOL JSM 6360 LV tipi bir 

tarama elektron mikroskobunda (SEM) incelenmiştir. 
Şekil 1’de SAE 1030 85HRC paslanmaz çelik 
malzemenin işlenmesinde kullanılan kesici takımın talaş 
yüzeyinden çekilmiş SEM fotoğraflarında aşınmalar 
görülmektedir. Aşınma esas olarak, kesici takımın 
işlenmemiş iş parçası yüzeyi ile temasta olduğu bölge, 
kesici takımın yeni oluşan iş parçası yüzeyi ile teması 
kestiği bölge ve burun bölgesi olarak üç bölgede 
gerçekleşmiştir. 
 

 
Şekil 1. İşleme zamanına göre yanak aşınması x50 

 
SEM fotoğrafından aşınmaların küçük kırılmalar 

(chipping) şeklinde olduğu görülmektedir. Kesici takımın 
yeni oluşan iş parçası yüzeyi ile teması kestiği bölgeden 
daha büyük bir büyütme ile çekilen SEM fotoğrafından 
kırılmalar daha iyi görülebilmektedir. Burada gerçekleşen 
kırılmaların adhesiv aşınma mekanizması sonucudur. 
Tablo 3.Kesici takım aşınma miktarı (mm) 
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Kesici 
Takım 

İlerleme 
(mm/dk.) 

Kesme Hızı (m/dk.) 

130  140 150 

IC 8250 

0.15 0.060 0.055 0.050 

0.20 0.055 0.045 0.040 

0.30 0.060 0.050 0.045 

IC 9250 

0.15 0.070 0.065 0.055 

0.20 0.065 0.060 0.045 

0.30 0.075 0.070 0.060 

 
Kesme hızı artıkça takım üzerinde oluşan yığma kenar 

azaldığı için yanak aşınmasında azalma görülmüştür. 
Buna göre kesme hızının artması ile VB yanak aşınması 
değerinin dolaylı olarak azaldığı tespit edilmiştir. 
İlerleme hızı 0.15 mm/dev den 0.2 mm/dev. değerine 
yükseltildiğinde yanak aşınması azalırken 0.3 mm/dev. 
çıkarıldığında VB değerinde artış gözlenmiştir. 150 m/dk. 
kesme hızında 0.2 mm/dev ilerleme hızında en az yanak 
aşınması olduğu görülmüştür.  Yukarıdaki tabloda farklı 
kesme parametrelerinde meydana gelen yanak aşınma 
değerleri sayısal olarak ifade edilmiştir (Tablo 3). 

III. 3B Kesici Takım ve İş Parçası Geometrisi 

Tornalama işleminde kesici takım ve iş parçası vektör 
tabanlı poligon model olarak düşünülebilir. Bu yaklaşım 
temelinde poligon kırpma tekniği, simülasyon boyunca 
arzu edilen geometriyi elde etmek için her iki parçaya 
uygulanır. Poligonların birbirleri ile etkileşimi sonucu 
dinamik parça geometrisi etkilenir ve işlenecek parçanın 
nihai 3B modeli bu metot ile üretilmiş olur. 

Poligon modelleme tekniğinde kesici takım ve iş 
parçası oluşturma yapısı birbirine çok yakındır. Temel 
olarak iki fark gözlemlenmektedir. Birincisi, iş 
parçasındaki uzunluk ve çap koordinatları yerine kesici 
takım sınır koordinat bilgilerine ihtiyaç duyulur. İkincisi 
ise iş parçası 3B modelinin oluşturulmasında döndürerek 
süpürme işlemi uygulanırken kesici takım modelinde 
doğrusal süpürme işlemi uygulanır. Kesici takım 
geometrisi endüstriyel kullanım açısından iş parçasından 
farklı olarak parametrik inşa edilir. ISO 13399 
standardına göre kullanıcı tarafında serbest olarak 
değiştirilebilen takım tipi, iç çap, kesici kenar uzunluğu 
ve uç kavis bilgisi değişken parametre olarak 
tanımlanırken sınır koordinatları parametrik tanımlanır. 
 

 
Şekil 2. Eşkenar dörtgen kesici uç parametreleri. 

Uygulamada takım geometrisi, eşkenar dörtgendir. Bu 
tip kesici takımlar tornalama operasyonlarında yaygın 
kullanıma sahiptir. Parametrik eşkenar dörtgen takım 
sınır şartları: 
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Burada P1 kesici uç yarıçap merkez koordinatını 

gösterirken, diğer değerleri ise kesici takımın köşe 
koordinatlarını belirtmektedir. Kesici takımın 
oluşturulması için gerekli olan yarıçap, kenar uzunluğu 
ve uç açısı kullanıcı tarafından girilerek, yukarıdaki 
eşitlikler ile hesaplanır. 
 

 
Şekil 3. Kesici kavis parametreleri. 

 
Kesici takım doğrular yardımı ile çizdirileceğinden 

dolayı uç yarıçapı doğru parçaları ile modellenmiştir. 2B 
düzlem üzerinde hazırlanan kesici takım poligon 
geometrisinin 3B olarak dönüştürülmesinde doğrusal 
süpürme işlemi uygulanır. Bu işlem, kesici takımı 
oluşturan poligon doğrularının belirtilen bir vektörde 
tekrar oluşturulup aralarının ağ örme metodunu 
kullanarak kapatılmasıyla olur. 
 

 
Şekil 4. Geliştirilen kesici takım ve iş parçası 3B modeli. 
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Süpürülecek poligon geometrisini oluşturan doğrular 
tek tek Y düzleminde belirlenen mesafe kadar ötelenir. 
Öteleme sonucunda oluşan dörtgen alanlar üçgen ağ 
örme metodolojisine göre kesişim doğrusu ile ikiye 
bölünür. Bu işlem doğrusal süpürme olarak ifade edilir. 
Poligonun tüm kenar çizgileri için süpürme işlemi 
uygulandığında ve matematiksel işlem gerçekleştiğinde, 
nihai süpürülmüş poligon yapısı elde edilmiş olur. Benzer 
süreç iş parçası 3B modeli içinde uygulanır. 

IV. Takım Aşınmasının Sanal Ortamda Uygulanması 

Kesici takım aşınma durumunu belirlemek için yapılan 
deneysel verilerden faydalanılmıştır. Elde edilen aşınma 
ölçümleri ile MATLAB ortamında yapay sinir ağı modeli 
kurulmuştur. Kesici takım aşınma bilgisinin değişken 
verilerinin çokluğu iterasyon sayısını artıracağından 
dolayı bazı değişkenler sabit olarak alınmıştır. Elde 
edilen aşınma veri setleri geliştirilen sanal işleme 
sistemine aktarılmıştır. NC kod bilgisinden alınan kesme 
parametreleri ve iş parçası kesici takım malzeme 
bilgisine göre kesici takım 2B poligon geometrisi anlık 
güncellenir ve iş parçasının boyutlarındaki sapma miktarı 
sanal ortamda tespit edilir. 

Yapay sinir ağlarındaki işaretin akış yönüne bağlı 
olarak, ileri beslemeli (feedforward) ve geri beslemeli 
(feedback veya recurrent) ağlar olmak üzere iki çeşit ağ 
modeli vardır. Bu çalışmada ileri beslemeli ağ yapısı 
kullanılmıştır. Bu ağda bilgi sadece ileri yönde gizli ve 
çıkış katmanına doğru hareket eder. Sistem belleksizdir. 
Bu ağ yapısına statik ağlarda denilmektedir. Şekilde bu 
çalışma kapsamında geliştirilen çok katmanlı ileri 
beslemeli ağ yapısı gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü 
üzere sinyaller daima ileri yöne taşınmaktadır. İleri 
beslemeli bağlantıların ağırlıkları eğitim sırasında 
değiştirilebilir ama geri dönüşümlerin bağlantı ağırlıkları 
değiştirilemez, sabittir. Öğrenme ağı için giriş 
katmanında 4, gizli katmanda 5 ve çıkış katmanında 1 
adet nöron yapı bulunmaktadır. Kurulan algoritma 
MATLAB ortamında derlenmiştir. 
 

 
 

 
 

 
Şekil 5. Tahmini takım aşınması miktarının tespiti. 

 
 

YSA’da oluşabilecek hataları minimize edebilmek için 
eğitim algoritmaları kullanılır. Eğitim algoritmaları, 
ağdaki ağırlıkları ayarlayarak hata değerini minimize 
eder. Bir karesel hata fonksiyonunun toplamı (mean 
square error) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır: 
 

1

,

1

,

 

 
Hedef edilen çıkış değeri ve ağın çıkışından elde 

edilen değerdir. Her ağırlık aşağıdaki eşitlik ile ayarlanır: 
 

	 ∆  
 

 Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde azaltmak 
için hesaplanması kullanılacak eğitim algoritmasına göre 
değişir. Uygulamalarda kullanılan diğer bir yöntemde 
geri yayılımlı (back propogation) algoritmadır. Geri 
yayılım ağında hatalar, ileri besleme aktarma işlevinin 
türevi tarafından, ileri besleme mekanizması içinde 
kullanılan bağlantılar aracılığıyla geriye doğru 
yayılmaktadır. Standart geri yayılım algoritmasında uzun 
hesaplama zamanı ve yerel minimumda yakınsama riski 
gibi dezavantajları vardır. Farklı optimizasyon teknikleri 
kullanılarak performansı geliştiren yüksek performanslı 
geri yayılım eğitim algoritmalarından Levenberg-
Marquart algoritması bu çalışma kapsamında YSA’nın 
eğitilmesinde kullanılmıştır. Levenberg ve Marquart 
temel olarak en yakın komşuluk üzerine kurulmuş en az 
karaler hesaplama metodudur. Bu algoritma Gauss-
Newton ve Gradient-Descent algoritmalarının en iyi 
özelliklerinden oluşur ve bu iki metodun kısıtlamalarını 
kaldırır. Genel olarak bu metot yavaş yakınsama 
probleminden etkilenmez. Gauss-Newton algoritmasının 
bir kombinasyonu olan Levenberg Marquart algoritması 
optimizasyon problemlerinde eğimli düşüş algoritmasına 
göre (gradient descent) daha etkilidir. Ayrıca daha 
hızlıdır. 

Bir sinir ağı modeli oluşturmak için nöronların 
bağlanış şekli, işlemci elemanlarının kullandıkları 
toplama ve aktivasyon fonksiyonları, öğrenme metodu, 
öğrenme kuralı ve algoritması belirlenmelidir. Eldeki 
veriye göre model tasarlanır. Kurulan modelin başarısı 
modelin mimarisinin doğru oluşturulması ile doğrudan 
ilgilidir. Bunun için YSA tasarımcısının, ağ yapısına ve 
işleyişine ilişkin aşağıdaki kararları vermesi 
gerekmektedir: 
 
 Ağ mimarisinin seçimi ve yapısal özelliklerinin 

belirlenmesi (katman sayısı ve nöron sayısı), 
 İşlemci elemanların özelliklerinin belirlenmesi, 
 Öğrenme algoritması ve parametre belirlenmesi, 
 Eğitim ve test setinin oluşturulması. 
 
 
 

Takımyolu iterasyonu ve hesaplaması 

YSA yöntemi ile takım aşınmasının tahmin edilmesi 

Aşınmış takım geometrisinin çizdirilmesi 
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Bu kararlar doğru verilmediği takdirde sistem 
karmaşıklığı artacaktır. En doğru kararı verebilmek için 
literatürdeki benzer çalışmalar gözden geçirilerek 
uygulanacak problem için belirlenmiş olan parametreler 
ile yapıyı tasarlamaya ve eğitmeye başlamak en akılcı 
yaklaşım olacaktır. Ayrıca sistem tasarlanırken 
uygulamanın ne kadar süreceği, hafızada ne kadar yer 
kaplayacağı gibi bilgiler düşünülmelidir. 
 

 
Şekil 6. Çalışmada oluşturulan yapay sinir ağı yapısı. 

 
Yapay sinir ağı tekniği ile kesici takım aşınma 

parametrelerinin çözüm modeli oluşturulurken Giriş 
katmanını oluşturan kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği 
ve zaman değişkenleri deneysel çalışmalardan elde 
edilmiştir. Tabloda belirtilen koşullarda yapılan deneysel 
çalışmalarda belirli kesme hızı ve ilerlemeler için kesici 
takımın zamana bağlı aşınmasını gözlemlemiştir. Bu 
çalışma kapsamında geliştirilen YSA yapısı için Tablo 
3’te belirtilen deneysel kesici takım aşınma verileri 
kullanılmıştır. Deney sonuçları ile elde edilen zamana 
bağlı yanak aşınma miktarı sistemin eğitilmesinde 
kullanılmıştır (Şekil 7). 

MATLAB ile YSA girdi verilerini NC kod 
verilerinden elde edebilmeyi sağlayacak bir hesaplama 
sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem sanal işleme 
sistemine entegre edilerek kritik aşınma değerlerini 
kullanıcıya bildirmektedir. Girdi parametrelerinin NC 
kod verileri ile elde edilmesinde bazı formüllerinden 
faydalanılmıştır. 
 
İşleme zamanının hesaplanması için; 
 

. . .
. 1000.

 

 
Kesme hızının hesaplanması için; 
 

. .
1000

 

 
Talaş derinliğinin hesaplanması için; 
 
X |X X | ve | |. 
 

 
Şekil 7. Çalışmada kullanılan eğitim verilerinin yaklaşımı. 

 
YSA’da belirlenen giriş katmanları, takım yolu 

satırlarındaki talaş kaldırma operasyonları (G01,G02 ve 
G03 bulunan satırlar) hesaplanarak elde edilir. 
Yukarıdaki eşitlikler ile işleme satırları için elde edilen 
giriş katmanı verilerine göre kesici takım aşınma miktarı 
YSA çözüm kümesinden çağrılır. Her satır için belirlenen 
aşınma miktarı bir önceki aşınma miktarı ile toplanarak 
toplam aşınma miktarını hesaplanmaktadır (Tablo 4). 
Kesici takım doğrular yardımı ile çizdirileceğinden 
dolayı uç kavisi küçük doğru parçaları ile modellenmiştir. 
 
Tablo 4. NC kod ile takım aşınmasının tahmin edilmesi 

N05 G54; 
N10 T0101; 
N15 G00 X150. Z100.; 
N20 S1560 M03; 
N25 G00 X0. Z5.; 
N30 G01 Z0. F0.2; 
N35 G01 X32.; 
N40 G01 Z-18.; 
N45 G01 X52.; 
N50 G01 X80. Z-54.; 
N55 G01 Z-86.; 
N60 G01 X104.; 
N65 G01 Z-118.; 
N70 G00 X110. Z110.; 
N75 M30; 

 

 
Poligon tabanlı kesici takım toplam aşınma miktarı 

kadar her adımda güncellenmektedir. Her adımda kesici 
uç kavis çapında küçülme yani aşınma, doğrular yardımı 
ile simüle edilmektedir. Talaş kaldırma operasyonlarında 
elde edilen takım aşınma verileri ilgili kodun altına 
[VB:(aşınma miktarı)] şeklinde yazılır ve simülasyon 
sisteminde kayıtlı olan NC kod güncellenir. Sanal 
ortamda sistem daha önce belirlenmiş aşınma değerlerini 
aştığı an kullanıcıya bilgi vererek sistemin denetlenmesi 
sağlanır (Şekil 8). 
 
 
 
 
 
 

Kesme hızı: 156 m/dk. 
İlerleme: 0,2 mm/dev. 
İşleme süresi: 3.4 s 
Talaş derinliği: 2.5 mm 

Tahmini takım aşınması: 0.002 mm
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Şekil 8. Tahmini takım aşınmasının sanal ortamda tespiti. 

V. Sonuçlar 

Günümüzde hem ekonomik hem de kaliteli üretim 
yapmanın önem kazanması ile beraber talaşlı imalat 
alanında takım durumunun izlenmesi, üzerinde önemle 
durulan araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. 
Takım durumu izleme sistemlerinde genellikle iki durum 
gözlemlenmektedir, bunlar takım kırılması ve takım 
aşınmasıdır. Takım aşınması, aşınma gelişimini 
sürdürürken, aşınma bölgesinin bir mikroskop altında 
incelenmesi ile belirlenir ve bu inceleme aşınma 
kriterinin belirli bir değere ulaşmasına kadar sürdürülür. 
Kesme parametrelerinin deneysel çalışmalarla 
belirlenmesi, iş parçası ve kesici takım malzemesi 
türlerinin çok farklı olması yapılacak deneysel 
çalışmaların sayısını arttırmaktadır. Bu durum, deneysel 
çalışmalar için maliyet artışı ve teknik zorlukları 
getirmektedir. Deneysel çalışmalardaki ideal şartların her 
çalışmada korunması da pek mümkün olmamaktadır. İş 
parçası ve kesici takım özellikleri ile birlikte kesme 
parametreleri olan kesme hızı, ilerleme oranı, kesme 
derinliği, çalışma sıcaklığı gibi etkenler takım aşınma 
miktarını belirleyen ideal şartları oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, mevcut endüstriyel BDİ yazılımlarından 
farklı olarak, yapay sinir ağı tekniği ile elde edilen kesici 
takım aşınma modelinin 3B sanal işleme yazılımında iş 
parçasına etkisi incelenmiştir. Sanal ortamda iş parçası ve 
kesici takımın etkileşimini tanımlamak için poligon 
tabanlı modelleme tekniğinden, kesici takım aşınma 
bilgisi için geri yayılım tekniğinden faydalanılmıştır. 
Kesilecek malzemenin sertliği, kullanılan kesici takımın 
cinsi ve kesme parametrelerine göre kesici takım 
üzerinde meydana gelen aşınma miktarı 3B kesici takım 
modeline yansıtılmış ve nihai iş parçası üzerinde kalan 
talaş miktarı elde edilmiştir. 
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Bitirme Operasyonunda Kesme Parametrelerine Göre Yüzey Pürüzlülüğünün 

Gerçek Zamanlı Kontrolü 
 

        Ö.Taga*                           Z. Kıral†                                        K. Yaman‡                 
        Dokuz Eylül Üniversitesi              Dokuz Eylül Üniversitesi                      TÜBİTAK-SAGE   

                   İzmir                                            İzmir                                Ankara                   
 

 
Özet— Bu çalışmada, talaşlı imalatta hassas yüzey 

kalitesi gerektiren işlerde önemli bir ölçüt olan yüzey 
pürüzlülüğünün, işleme sırasında gerçek zamanlı 
kontrolüne dayanan uzman bir sistem kurularak, en iyi 
ilerleme hızı ve iş mili devrinin belirlenmesi suretiyle 
istenilen yüzey formunun elde edilmesi amaçlanmıştır. 
Belirtilen amaç doğrultusunda,  ilk olarak sistemin 
çalışma prensibini belirleyen bir algoritma 
geliştirilmiştir. Bu algoritmaya göre kaba işleme yapılan 
yüzeyde yüzey pürüzlülüğü ölçümü ile en iyi işleme 
parametrelerinin önceden tayin edilerek, sisteme dış bir 
müdahale gerektirmeden sistemin belirlenen bu optimum 
parametrelere göre bitirme (finiş) operasyonunu 
gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Son kısımda da uzman 
sistemin müdahalesi öncesi ve sonrası yüzey kaliteleri 
incelenip, sistemin doğrulaması gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: yüzey pürüzlülüğü, kesme parametreleri, yapay 
sinir ağları, gerçek zamanlı kontrol 

 
Abstract— In this study, surface roughness is an 

important criterion to be required high quality surface 
created an expert system based on the real-time control 
during machining process so that the optimum feed rate 
and spindle speed are determined according to get 
desired surface quality. For this purpose, firstly an 
algorithm which determines the operating principle of 
the system is developed. According to algorithm, 
optimum cutting parameters were predicted for end 
milling (finishing) operation by measuring rough 
machining surface roughness and the end milling 
operation was performed with specified cutting 
parameters. In the last part of the study, surface quality 
was observed during the machining process  after and 
before the intervention of expert system before and after 
and system validation was carried out. 

Keywords: surface roughness, cutting parameters, artificial neural 
network, real time control 

I.Giriş 1 

Yüzey işleme, talaşlı imalatın en önemli konularından 
birisidir. Black, metal kesmeyi; istenilen ölçüde, şekilde 
ve yüzey pürüzlülüğünde son ürün elde etmek için iş 

                                                            
* ozer.taga@tubitak.gov.tr 
† zeki.kiral@deu.edu.tr 
‡ kemal.yaman@tubitak.gov.tr 
 

parçasından metal talaş kaldırma olarak tanımlar [1]. 
Yüzey işleme kalıp, otomotiv, havacılık ve savunma 
sanayii gibi alanlarda çok yaygın olarak uygulanan bir 
yöntemdir. Özellikle hassas yüzey kalitesi gerektiren 
havacılık ve savunma sanayii gibi sektörlerde, kontrollü 
yüzey işleme çok daha önemli bir hale gelmiştir. 

Günümüzde gelişen işleme teknolojisiyle birlikte pek 
çok farklı amaç için tezgah ve makinalar 
geliştirilmektedir. Değişen koşullarla birlikte seri 
imalatın her alanda yayılması, rekabet ortamı ve yüksek 
üretim isterleri doğrultusunda takım, tezgah işleme 
zamanı ve kalite kontrol maliyetleri de çok daha önem 
arz etmektedir. Özellikle Sayısal Kontrollü Tezgahların 
(CNC) artmasıyla birlikte hassasiyeti yüksek, daha az 
zamanda, daha az maliyetli parça üretilmesini mümkün 
kılmıştır, buna karşın tezgah titreşimleri, takım 
aşınmaları ve yanlış kesme parametreleri  bu teknolojinin 
istenilen verimlilikte kullanılmasına engel olan unsurlar 
olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde İşleme 
teknolojilerinde gelinen en son noktada çok karmaşık 
geometriler çok daha hızlı ve boyutsal doğrulukta 
işlenebilirken yüzey pürüzlülüğü konusunda henüz 
istenen olgunluğa ulaşılmış değildir.  

Yapılan çalışmalara bakıldığında, öncelikle kesme 
parametreleri ile yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişki; 
özellikle iş mili devri, ilerleme ve kesme derinliğinin 
yüzey pürüzlülüğüne olan etkileri incelenmiştir. Deneysel 
çalışmalar ile kesme parametrelerinin değişimine bağlı 
olarak yüzey pürüzlülüğünün tayini farklı yöntemlerle 
belirlenmiştir. Özellikle yapılan çalışmaların gelecek 
çalışmalar kısmında bu yöntemlerin işleme sırasında 
yapılabileceğinden bahsedilmiştir. 

Rosales ve arkadaşları kesme parametreleri dışında 
işleme sırasında oluşan kesme kuvvetlerini ölçerek yüzey 
pürüzlülüğü tahmini yoluna gitmişlerdir[2]. Bununla 
birlikte Nouri ve arkadaşları  yaptıkları bazı çalışmalarda 
bitirme operasyonunda işleme süresi boyunca kesme 
kuvvetlerini modellemişler ve yüzey pürüzlülüğü yerine 
takım aşınması ile ilişkilendirmişlerdir[3]. 

Michalik ve arkadaşları, CK 45 malzemeli ince cidarlı 
parçaların frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğünü 
gözlemlemişler, bu tarz parçalarda geometrik 
parametrelerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri ve 
yüzey pürüzlülüğünün analitik olarak tahmini üzerine 
çalışmışlardır[4]. Bu çalışmada farklı olarak sistemin 
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matematiksel modelinin çıkarılmasına dönük  bir çalışma 
yapmışlardır. 

Yüzey pürüzlülüğü, yüzey topografisini belirten bir 
ifadedir. Yüzey pürüzlülüğünün yorulma mukavemeti, 
korozyon direnci ve sürtünme ömrü gibi ölçütler üzerinde 
önemli derecede etkisi vardır.  

Yüzey pürüzlülüğünün tahmini veya kesme 
parametrelerinin optimizasyonu ve modellenmesi dışında 
ölçümü kısmı ile ilgili yapılan uygulamalar da mevcuttur. 
Genellikle yüzey pürüzlülüğü deyince klasik yöntem olan 
temaslı yüzey pürüzlülük sistemleri akla gelmektedir. 
Özellikle talaşlı imalatta büyük bir çoğunlukla iğne uçlu 
temaslı yüzey pürüzlülük cihazları kullanılmaktadır.   
Tomkiewicz’in yaptığı gibi bazı çalışmalarda farklı 
yöntemler de kullanılmıştır. Tomkiewicz, yüzey 
pürüzlülüğü ölçümü işlemi için görüntü işleme yöntemini 
kullanmıştır. Yaptığı çalışmada işleme sırasında yüzey 
görüntülerini almış ve bu görüntüleri işleyip dijital 
sinyallere çevirerek YSA yöntemiyle yüzey 
pürüzlülüğünü tahmin etmiştir[5].  

Temassız yüzey pürüzlülük ölçüm sistemleri üzerine 
yapılan araştırmalarda  optik ve lazer sistemler ön plana 
çıkmaktadır.  Bradley, temassız yüzey pürüzlülük sensörü 
ile ilgili çalışmasında optik yüzey pürüzlülük sensörünü 
koordinat ölçüm cihazı’na (CMM) adapte ederek 
çalışmalar yapmıştır[6].  

Yukarıda verilen bilgiler ışığında işleme sırasında 
dışarıdan müdahele olmadan istediğimiz yüzey 
kalitesinde parça imalatı gerçekleştirebilecek bir sistem 
tasarlanmıştır Sisteme entegre bir optik yüzey pürüzlülük 
sensörü vasıtasıyla yüzey pürüzlülük ölçümü 
gerçekleştirilerek, istenilen yüzey pürüzlülük değerine 
göre YSA yöntemiyle eğitilen sistemin belirlediği 
optimum kesme parametrelerini kullanarak işleme 
yapabilen bir uzman sistem  amaçlanmıştır. Deneysel 
Çalışmalar kapsamında kullanılan yüzey pürüzlülük 
sensörü hakkında ayrıntılı bilgi yüzey pürüzlülüğü 
ölçümü kısmında verilmiştir. 

II. Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi 

A. Deney Sistemi 
Bu başlık altında tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen 3 

eksenden servo motor tahrikli ve optik yüzey pürüzlülüğü 
cihazı içeren Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemin 
mekanik özelliklerinden ve genel hatlarıyla çalışma 
prensibinden bahsedilecektir. 

 
Sistemin ana gövde malzemesi olarak 90x90 ve 

90x180 ağır tip alüminyum sigma profil seçilmiştir. 
Sistem üzerindeki 3 eksen hareketi sağlamak için frenli 
servo motorlar kullanılmıştır. Servo motorlardan gelen 
hareketleri boşluksuz yaylı kaplinler yardımıyla vidalı 
millere iletilerek 3 eksende hareket sağlanmıştır.   

İşleme kısmı için kullanılan iş mili (Spindle) HSD 
markasının MT 1090-Y6162Y0019 modeli seçilmiştir. 
Deneylerde kullanılan CNC freze tezgahı,   4,5 kW kafa 

gücü ve 18000 dev/dak dönme hızına sahip olacak 
şekilde Şekil 1’deki gibi üretilip bir araya getirilmiştir. 

 

 
Şekil. 1. Tasarlanıp üretimi gerçekleştirilen yüzey pürüzlülük 

kontrol sistemi 

 
B. Deneysel Çalışmalar  

Kurulan sistem üzerinde kesme parametrelerine göre 
yüzey pürüzlülüğündeki değişimi bulmak için deneysel 
çalışmalar gerçekleştirildi. Yüzey pürüzlülüğünü 
etkileyen pek çok parametre mevcuttur. Burada üzerinde 
durulan parametreler; iş mili devri (Spindle Speed), 
ilerleme (Feed Rate), kesme derinliği (Depth of Cut), iş 
parçası malzemesi ve kesici takım olmak üzere temelde 
beş parametre belirlenmiştir. Burada kesici takım 
özellikleri sabit tutulmuş, çapı Ø20 olan 2 ağızlı parmak 
freze olarak belirlenmiştir. İşleyeceğimiz malzeme türü 
olarak AA5083 seçilmiştir. Tablo 1.’de iş parçası 
malzemesi analiz sonuçlarına göre kimyasal 
kompozisyonu verilmiştir. 
 

Fe Si Mn Cr Cu Mg Zn 

0.199 0.171 0.513 0.089 0.015 4.599 0.311 

TABLO 1. Deneylerde kullanılan AA5083 malzemesinin kimyasal 
kompozisyonu 

 
Deneysel çalışmalar için iş mili devri 1000 dev/dak’dan 
10000 dev/dak’ya kadar, ilerleme 100 mm/dak’dan 1000 
mm/dak’ya kadar Tablo 2’de verildiği gibi alınmıştır. 
Kesme derinliği olarak incelediğimiz konu son işleme 
operasyonu olduğu için 0.2 mm ve 0.5 mm için deney 
setleri oluşturulmuştur.  
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İş Mili Devri(dev/dak) İlerleme (mm/dak) Kesme Derinliği(mm) İş parçası Malzemesi Kesici Takım Takım Tutucu 

1000 

100 
200 
400 
600 
800 

1000 

0.2 
0.5 

AA5083 
 

20 mm 
Çapında 2 ağızlı 

parmak freze 
ER32 Pens 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

8000 

10000 

TABLO 2. Deney setleri ve deneylerde kullanılan kesme parametreleri 
 
 

Yukarıda belirtilen deney şartlarına göre toplamda 96 
farklı durum için deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneyler 
sonucunda yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Tüm 
veriler YSA modelinde giriş verisi (input) olarak 
kullanılmıştır. 

 
C. Deney Sonuçları 

 
Yukarıda bahsedilen koşullar altında hem YSA eğitimi 

için hem de sistemin davranışını incelemek için 
gerçekleştirilen deneyler sonucunda Ra yüzey 
pürüzlülüğünün; ilerleme, iş mili devri ve kesme 
derinliğine göre değişimleri aşağıda şekillerde 
bahsedilmektedir.  

Yüzey pürüzlülüğünün her parametre ile olan ilişkisi 
ayrı ayrı incelenmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’te görüldüğü 
gibi AA5083 malzemesi için f=100 mm/dak ve f=1000 
mm/dak sabit ilerleme hızları altında d=0.2 mm sabit 
kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün iş mili devrine 
göre değişimi incelenmiştir. Her iki eğri için de iş mili 
devir hızının artması, yüzey pürüzlülüğünün azalması 
açısından olumlu yönde katkı sağladığı görülmektedir.  

 

 
Şekil. 2. AA5083 malzemesi için 100 mm/dak ilerleme hızında ve 

d=0.2mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün iş mili devrine 
göre değişimi. 

Ayrıca f=100 mm/dak ve f=1000 mm/dak ilerlemeler için 
de ilerlemenin yüksek olduğu şart olan Şekil 3’deki şartta 
yüzey pürüzlülüğünün daha yüksek bir seyir içinde 
olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil. 3. AA5083 malzemesi için 1000 mm/dak ilerleme hızında ve 

d=0.2mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün iş mili devrine 
göre değişimi. 

 

Şekil 4 ve Şekil 5’te görüldüğü üzere AA5083 
malzemesi için f=100 mm/dak ve f=1000 mm/dak sabit 
ilerleme hızları altında d=0.5 mm sabit kesme 
derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün iş mili devrine göre 
değişimi incelenmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’de 
bahsedilenlere ek olarak kesme derinliğinin artması 
yüzey pürüzlülüğüne artmasına sebep olmaktadır. 

 
Şekil. 4. AA5083 malzemesi için 100 mm/dak ilerleme hızında ve 

d=0.5mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün iş mili devrine 
göre değişimi. 
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Şekil 5. AA5083 malzemesi için 1000 mm/dak ilerleme hızında ve 

d=0.5mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün iş mili devrine 
göre değişimi. 

 

Yukarıda bahsedilen durumlar hep sabit kesme 
hızlarındaki şartlar içindir. Bundan sonraki 4 şekil için 
sabit iş mili devri için ilerlemenin yüzey pürüzlülüğüne 
olan ilişkisi incelenmiştir. 

Şekil 6 ve Şekil 7’de AA5083 malzemesi için S=1000 
dev/dak ve S=10000 dev/dak sabit iş mili devir hızları 
altında d=0.2 mm sabit kesme derinliğinde yüzey 
pürüzlülüğünün ilerleme hızına göre değişimi 
incelenmiştir. 

 

 
Şekil.6. AA5083 malzemesi için 1000 dev/dak iş mili hızında ve 

d=0.2mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün ilerlemeye göre 
değişimi. 

 

Her iki eğri içinde ilerleme hızının artmasıyla yüzey 
pürüzlülüğünün arttığı gözlemlenmiştir.  

 
Şekil.7. AA5083 malzemesi için 10000 dev/dak iş mili hızında ve 

d=0.2mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün ilerlemeye göre 
değişimi. 

 

Şekil 8 ve Şekil 9’da AA5083 malzemesi için S=1000 
dev/dak ve S=10000 dev/dak sabit iş mili devir hızları 
altında d=0.5 mm sabit kesme derinliğinde yüzey 
pürüzlülüğünün ilerleme hızına göre değişimi 
incelenmiştir.  

 

     
Şekil.8. AA5083 malzemesi için 1000 dev/dak iş mili hızında ve 

d=0.5mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün ilerlemeye göre 
değişimi. 

 

Benzer şekilde ilerleme hızının artmasıyla yüzey 
pürüzlülüğünün arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Şekil 6 
ve Şekil 7’deki şartlarla birlikte incelendiğinde kesme 
derinliğinin artmasıyla yine yüzey pürüzlülüğünün arttığı 
gözlemlenmiştir. 

 
Şekil.9. AA5083 malzemesi için 10000 dev/dak iş mili hızında ve 

d=0.5mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün ilerlemeye göre 
değişimi. 

 
D. Yapay Sinir Ağları Modeli (YSA) 

Bu bölümde çalışmalarda kullanılan uzman sistemin 
temel yapısını oluşturan yapay sinir ağları ele alınmıştır. 
Yapay sinir ağları insan beynindeki sinir ağlarından 
esinlenerek geliştirilen bir yöntemdir. Bu çalışma 
kapsamında deneysel çalışmalardan elde edilen işleme 
verileri ile optimum işleme parametrelerinin tahmin 
edilebilmesi için yapay sinir ağları kullanılmıştır.  
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Şekil. 9. Yapay Sinir Ağları Ağ Modeli 

 
 

Temel YSA modelinde Şekil 9’da görüldüğü üzere 
giriş kümesi x1,x2,…,xm  şeklinde olup, vektör formunda 
X olarak ifade edilir. Her bir giriş sinyali wk1,wk2,…,wkm, 
wkb  ağırlık oranı ile çarpılır. Vektörel biçimde Wk olarak 
gösterilen, bu ikili çarpımların toplamı aşağıdaki gibi 
bulunur. 

 
net(X,Wk) = Wk

T X    (1) 
 
Burada;        
 
Wk = [ wk1 wk2… wkm wkb]

T   (2) 
 

X = [ x1 x2… xm bk]
T    (3) 

 
 
Ağırlıklı toplam değerinin hesabından sonra, bunun bir 

aktivasyon fonksiyonu f(.) üzerinden geçirilmesi ile 
nöronun çıkışı üretilir. 

 

)( XWfy T
kk   veya 

 

)(
1




m

i
ikjk xwfy     (4) 

 
Yukarıda temeli anlatılan yapay sinir ağlarının bu  

çalışma kapsamında tasarlanan uzman sistem  üzerindeki 
uygulaması Şekil 10’da şematik olarak gösterilmiştir. 
Burada giriş elemanları; yüzey pürüzlülüğü, kesme 
derinliği, takım çapı ve iş parçası malzemesi olarak 
verilmektedir. Çıkış elemanları da iş mili devri ve 
ilerleme parametrelerinden oluşmaktadır. Giriş ve çıkış 
elemanları TABLO 3’de belirtilmiştir.  
 

YSA GİRDİLER YSA ÇIKTILAR 

Ra(µm) d(mm) D(mm) Malzeme S(dev/dak) f(mm/dak) 

TABLO 3. YSA modelinde kullanılan işleme parametreleri 
 

 
 

 
Şekil. 10. Çalışmada oluşturulan yapay sinir ağları ağ modeli 

 
Çalışmada aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid 

fonksiyonu kullanılmıştır. Sigmoid fonksiyonu klasik 
yapay sinir ağları fonksiyonundan farklı olarak nonlineer 
sistemlerin davranışını çok iyi bir şekilde simule  
edebilir. Bu fonksiyon aşağıdaki gibi tanımlanır.  
 

1
)exp(1

2
)( 




neta
netf     (5) 

 
Burada a, sigmoid fonksiyonun eğim parametresini 

göstermektedir.  
 
Modellemede ileri beslemeli geri yayılımlı YSA 

modeli kullanılmıştır. Bu model için MATLAB 
programında neural network toolbox yerine formüllerin 
uygulandığı özel bir kod yazılmıştır. Daha sonra buradan 
elde edilen eğitilmiş veriler ana program olan yüzey 
pürüzlülük kontrol sisteminde kullanılmıştır.  

 
E. Optik Yüzey Pürüzlülük Sensörü 

Yüzey pürüzlülük sistemleri mekanik veya optik bir 
şekilde ölçüm yapabilir. Ancak mekanik ölçüm sistemleri 
yüzeye temas etmesi gerektiğinden, yavaş çalıştığından 
ve pahalı olduğundan dolayı uzman sisteme uygulama  
açısından uygun bulunmamıştır. Ayrıca mekanik olarak 
iğne kullanıldığından dolayı ölçüm yaparken yüzeyi 
çizmektedir. Bu da hassas yüzey kalitesi gerektiren 
durumlarda sorun teşkil etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında tez çalışmasında 
işlenen yüzeyin yüzey pürüzlülüğünü ölçmek için Şekil 
11’de gösterilen Hohner marka D516 model optik yüzey 
pürüzlülük sensörü kullanılmıştır. Optik yüzey 
pürüzlülük cihazı sayesinde sürekli ve temassız bir 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. Sistemde optik sensör 
tercihi bir çok avantaj sağlamıştır. Hızlı veri aktarımı, 
geliştirilen programa adaptasyonu, CNC freze tezgahına 
kolay entegrasyonu, düşük maliyeti ve gerçek zamanlı 
işlemede ölçüm için de uygun olması en önemli 
avantajları olarak sayılabilir.. 
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Şekil. 11. Optik Yüzey Pürüzlülük Sensörü kesit görünüşü 

 
E.1. Optik Yüzey Pürüzlülük Sensörü Ölçüm Prensibi 

Optik yüzey pürüzlülük sensörü, işlenmiş metal 
yüzeylerde yüzey pürüzlülüğü 0.05µm ile 20µm 
hassasiyet aralığında ölçüm yapabilmektedir.  

İşleme operasyonu sonunda Şekil 12’de gösterildiği 
gibi yüzeye IR LED ışını gönderilmekte ve yüzeyin 
formuna göre yüzeyden Dağılma (Scatter) ve Yansıma 
(Reflection) ışınları almaktadır. Burada yüzeyin 
pürüzlülüğüne göre Scatter ve Reflector değerleri 
değişmektedir. 

 

 
Şekil. 12. Yüzey pürüzlülük sensörü ölçüm prensibi 

 
Bu sistemde yüzey pürüzlülük değeri scatter/reflector 
oranına göre belirlenmektedir. Ölçümlerden önce 
sensörün minimum ve maximum yüzey pürüzlülük 
değerine sahip mastarlar yardımıyla kalibrasyonu 
yapılmaktadır. Kalibrasyon işleminde önce minimum 
ölçü kabul edilen ve buna göre yüzey kalitesi belirli olan 
mastar parça taranır, tarama sonucu elde edilen 
Reflector/Scatter oranına karşılık gelen Ra değeri 
bilgisayar yazılımına yazılır. Ardından maximum ölçü 
kabul edeceğimiz yüzey kalitesi için aynı işlemler 
tekrarlanarak, elde edilen Ra değeri de sisteme girilir. 
Artık iki aralık boyunca bu iki değere göre sensör bağıl 
olarak her noktadaki Reflector/Scatter oranına karşılık 
yüzey pürüzlülük değerlerini belirler. 
 
   
   F= SS - SN   ve   F=SS + SN   (6) 
        

Burada F fonksiyonu kalibrasyon parametresi olarak; 

SS: Foto detektörden yansıyan yönde gelen sinyal 

SN: Foto detektörden Normal yönde gelen sinyal olarak 
ifade edilir[7]. 

III. Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sisteminin Kontrolü 

Önceki kısımlarda şimdiye kadar sistemin 
mekaniğinden ve kesme parametrelerini belirleyecek 
YSA modeline göre hazırlan program için deneysel 
çalışmalar ve sonuçlarından bahsedildi. Ayrıca yüzey 
pürüzlülük kontrol sisteminde ölçüm kısmını oluşturan 
optik yüzey pürüzlülük sensörü ve çalışma prensibi 
anlatıldı. 

Bu kısımda yüzey pürüzlülük kontrol sistemi çalışma 
prensibi ve sistem yazılımı hakkında bilgi verilecektir. 

 
 

A. Sistemin Çalışma Prensibi 
Yüzey pürüzlülük kontrol sisteminin amacı temel 

olarak bitirme operasyonu işleme pasosu öncesi yüzey 
pürüzlülüğü ölçümüyle sistemin istenilen yüzey 
pürüzlülüğüne karşı optimum kesme parametrelerini 
belirleyip, buna göre talaş kaldırma yapılarak istenilen 
yüzey pürüzlülüğünün elde edilmesidir.  

İşleme operasyonu öncesinde, kaba işleme için 
girilmesi gereken iş mili devri, her pasodaki kesme 
derinliği ve ilerleme sisteme girilir. Ayrıca işleme sonrası 
istenilen yüzey pürüzlülüğü ve son paso için kesme 
derinliği de sisteme girilir. Sistem kaba işlemeyi 
başlangıçta verilen parametrelere göre gerçekleştirir. Son 
(finiş) operasyonu öncesi sensör yüzey pürüzlülüğünü 
ölçme işlemini yapar. Ölçülen yüzey pürüzlülüğüne göre 
eğer yüzey istenilen kalitede ise mevcut parametreler ile 
sistem işlemeyi yapar ve işlemi tamamlar. Eğer finiş 
operasyon öncesi yüzey ölçüm sonucu yüzey pürüzlülüğü 
istenilen değerde değil ise; olması gereken yüzey 
pürüzlülüğüne göre sistem son (finiş) kesme 
parametrelerini tahmin eder. Uzman Sistem tarafından 
belirlenen iş mili devri ve ilerleme değerine göre sistem 
son (end mill)  işlemeyi gerçekleştirir ve işleme sonrası 
doğrulama ölçümünü yaparak işlemeyi tamamlar. Ayrıca 
ölçüm sonucunda elde etmiş olduğu ölçüm verisi ve o 
veriyi oluşturan işleme parametrelerine ait verileri de 
YSA için yeni referans seti olarak sistemin sürekli 
eğitilmesinde kullanılır. Bu sayede bu çalışmada her 
tezgaha uygulanabilen ve sürekli kendini eğiten bir 
uzman sistem oluşturulmuştur. Sistemin çalışma 
prensibini anlatan algoritma Şekil 13.’de verilmiştir. 
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Şekil. 13. Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi Program Algoritması 

 
Burada sistem finiş operasyon öncesi müdahale edip 

belirlediği iş mili devri ve ilerleme değerlerini YSA 
yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre tayin etmektedir.  

 
B. Sistem Yazılımı 

Yukarıda bahsedilen algoritmayı gerçekleştirmek için 
sistem yazılımı geliştirilmiştir. Burada sistem program 
arayüzü ve ana kontrol yazılımı Visual Studio’da 
hazırlanmış olup; MATLAB Programında hazırlanan 
hesaplama programı da ana yazılım içine entegre 
edilmiştir. Şekil 14’de sistem programının ekran 
görüntüsü gösterilmiştir. 

 

 
Şekil.14. Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi Program Arayüzü 

 
Yüzey pürüzlülük kontrol sisteminde x,y,z 

eksenlerindeki servo motor hareketleri ve tezgah ile her 
türlü haberleşme işlemi PLC üzerinden sağlanmaktadır.  

Yüzey pürüzlülük kontrol sistemi arayüz kısmında da 
görüldüğü üzere manuel ve otomatik operatör girdi kısmı, 
optik sensör ölçümü ve kesme parametresi hesaplama 
programı olarak 3 alt kısımdan oluşmaktadır. 

Şekil 15’de görüldüğü üzere sistemin başlangıç ve 
kaba işleme parametreleri bu kısımdan girilmektedir. 
Burada x,y,z deki işleme sınırları, başlangıç ilerleme ve 
iş mili devri ve kaba işleme için her pasoda kesme 
derinliği verilebilmektedir. 

 

 
 

Şekil.15. Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi Başlangıç Parametre 
Girişi Arayüzü 

 

Daha sonra Şekil 16’da görüldüğü gibi sistemin işleme 
sonunda istenilen yüzey pürüzlülük değeri, iş parçası 
malzemesi, takım çapı ve son (finiş) paso kesme derinliği 
bu kısımda sisteme girilmektedir. Buradaki parametreler 
deney setlerine girdi olarak belirlenen parametrelerdir. 

 

 
Şekil.16. Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi iş mili devri ve ilerleme 

hesaplama Programı Arayüzü 

 
Önceki kısımlarda deney setleri sonucunda MATLAB 

programında kod yazılarak YSA yöntemiyle sistemin 
eğitilmesinden bahsedilmişti. Aynı programda 
MATLAB’da eğitilen veriler “.mat” uzantılı bir dosyaya 
yazdırılır. Bu kısımda eğitilmiş verilerin yazılı olduğu 
”.mat” dosyası yine MATLAB’da hazırlanmış bir başka 
kod vasıtasıyla giriş parametreleri olan istenilen yüzey 
pürüzlülüğü değeri, iş parçası malzemesi, takım çapı ve 
kesme derinliğine göre çıkış parametreleri olan iş mili 
devri ve ilerleme hesaplanmaktadır. Burada giriş verisine 
bağlı olarak çıkış verileri tek olmayacağından birkaç iş 
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mili devri ve ilerleme çiftleri çıkabilir. Bu durumda  en 
büyük (maksimum) ilerleme değerine karşılık gelen iş 
mili devri alınarak işlem tamamlanır. İlerlemeyi 
maksimum almamızdaki amaç işleme süresini 
kısaltmaktır. Sonuçta yüzey olarak aynı sonucu verdiği 
görülmüştür. 

Şekil 17’de optik sensör kısmına ait sonuç örnekleri 
görülmektedir. İki ekranda da üst kısımda görülen değer, 
yüzey ölçüme başladığı andan o ana kadarki ölçüm 
sonuçlarının ortalama değeridir. 

 

                 
(a)                                             (b) 

Şekil.17. (a) Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi Optik Sensör 
ölçümü sonucu istenilen durumda olmadığının arayüz gösterimi (b) 

Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi Optik Sensör ölçümü sonucu 
istenilen durumda olduğunun arayüz gösterimi  

 

Alt kısımda ise statü olarak durumu göstermektedir. 
Burada sonuç referans değerin altında veya eşit ise 
“GOOD” olarak, üzerinde ise “BAD” olarak 
göstermektedir. 
 

IV. Yüzey Pürüzlülük Kontrol Sistemi Sonuçları ve 
Tartışmalar 

İş parçası boyutları olarak 50x70x200’lük AA5083 
malzemeden numune hazırlanmıştır. Başlangıç işleme 
parametreleri olarak f=1200 mm/dak ilerleme hızı ve 
S=4000 dev/dak iş mili devri belirlenmiştir. Kesme 
derinliği olarak d=0.8mm kaba işleme için verilmiştir. 

 Yüzey pürüzlülük isteri olarak 0,5µm’lik bir değer 
girilmiştir. Ayrıca finiş paso kesme derinliği olarak 
d=0.2mm olarak belirlenmiştir. Takım olarak daha önceki 
deneylerdeki gibi 20mm’lik 2 ağızlı parmak freze 
kullanılmıştır. 

Kaba işleme sonrasında Şekil 19’daki gibi optik yüzey 
pürüzlülük sensörü ile ölçüm alınmıştır. Sensör ölçümü 
sonrası çıkan yüzey pürüzlülük değeri 1,576 micron 
çıkmıştır. 

 
 
 

 
Şekil. 19. İş mili ve iş miline entegre edilmiş optik ölçüm sistemi 

 
Yüzey pürüzlülük değeri istenilen değerin üzerinde 

olduğu için sistem istenilen değer için iş mili devri ve 
ilerleme hızını hesaplamıştır. 0.6µm ve altı için olması 
gereken optimum kesme parametrelerini S=7584 dev/dak 
ve f=303 mm/dak olarak belirlemiştir. Yapılan işleme 
sonucuna göre iş parçası üzerinde yapılan yeni ölçüme 
göre yüzey pürüzlülük değeri 0,476 micron olarak elde 
edilmiş ve işlem tamamlanmıştır. Şekil 20’de yüzey 
pürüzlülük kontrol sistemi öncesi ve müdahale sonrası 
durumu gösterilmiştir. Burada mavi renkli eğri kaba 
işleme sonrası ölçülen yüzey pürüzlülük eğrisi, kırmızı 
olan istenilen yüzey pürüzlülük sınırı ve yeşil olan eğri 
ise belirlenmiş parametrelere göre alınan verileri ifade 
eden eğridir. 

 

 
Şekil.20. Uzman sistem öncesi ve sonrası yüzey pürüzlülük eğrileri 

 
Daha önceden yapılan deneysel çalışmalardaki 

sonuçlar ile kıyaslamak gerekirse Şekil 21’de en yakın 
durumu ifade eden d=0.2mm kesme derinliğinde S=8000 
dev/dak iş mili devri için ilerlemenin yüzey 
pürüzlülüğüne göre değişimi eğrisindeki sonuçla yüzey 
pürüzlülük kontrol sistemi sonucu elde edilen verinin 
örtüştüğü görülmektedir. 
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Şekil.21.  Deneyler sonucu elde edilen verilere göre 8000 dev/dak iş 

mili devrinde d=0.2mm kesme derinliğinde yüzey pürüzlülüğünün 
ilerlemeye göre değişimi. 

 

İşleme deneyleri sonucunda yüzeyden alınan 
mikroskop görüntüleri mikroskopla 25 kat büyütülerek 
Şekil 22’de, (a) uzman sistemin kullanılmadığı durum ve 
(b) uzman sistemin devreye girmesi sonucu elde edilen 
yüzey olmak üzere iki durum da karşılaştırmak amacıyla 
gösterilmiştir. Bitirme operasyonu için yüzey pürüzlülük 
kontrol sisteminin belirlemiş olduğu kesme 
parametrelerine göre işlenmiş olan yüzey görüntüsünde 
de görüldüğü gibi yüzey pürüzlülüğündeki iyileşme net 
bir şekilde görülmektedir.  

 

         
                    (a)                                         (b) 

Şekil 22. (a) AA5083 malzemesi 4000 dev/dak iş mili hızında 
f=1200 mm/dak ilerleme hızında d=0.8 mm kesme derinliği 
değerlerinde ilk işleme yüzey görüntüsü (x25)  (b) uzman sistemin 
iyileştirdiği işleme parametreleri olan S=7534 dev/dak iş mili hizi ve 
f=303 mm/dak ilerleme hızında d=0.2 mm finiş kesme derinliğine göre 
elde edilen yüzey görüntüsü (x25) 

IV. Sonuçlar 

Bu çalışmada geliştirilen uzman sistem kullanılarak 
yüzey işleme operasyonunda belirlenen en iyi (optimum) 
iş mili devri ve ilerleme hızına göre yüzey pürüzlülüğü 
kontrolü sağlanmıştır.  

 
Değişik işleme parametrelerine göre elde edilen yüzey 

pürüzlülük ölçümü sonuçları ve mikroskoptan elde edilen 
işleme görüntüleri, geliştirilen uzman sistem ile daha 
kaliteli bir bitime yüzeyi elde edilebildiğini göstermiştir. 
Bu uzman sistem sayesinde doğru işleme parametreleri 
seçimi operatör inisiyatifinden çıkarılarak minimum 
operatör müdahalesiyle toplam işleme zamanından 
tasarruf sağlanmıştır. Sistem tarafından en iyi (optimum) 
kesme parametrelerinin belirlemesiyle aynı zamanda 
takım aşınmasına da önemli katkılar sağlayacağı 
öngörülmektedir. . Bu sistemde yüzey pürüzlülüğü süreç 

boyunca sürekli olarak kontrol altında tutulduğu için 
yüzey pürüzlülüğü kalite kontrolü süreç içerisinde üretim 
aşamasında sağlanmış olmaktadır. Öğrenme özelliği 
sayesinde her tezgaha uygulanabilir bir sistemin 
geliştirilmesi sağlanmıştır.  

 

Teşekkür 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde motivasyon, techizat 
ve iş gücü desteği sağlayan TÜBİTAK-SAGE’ye 
teşekkür ederiz. 
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Özet—Talaşlı imalatta üretim hassasiyetini etkileyen en 
önemli parametrelerden biri de titreşimdir. Bu 
titreşimler; harmonik, rezonans, tırlama ve dış kaynaklı 
olabilir. Bu kritik titreşimleri frekanslarını bilmek ve 
dolayısıyla bu değerlerden uzak çalışma frekanslarında 
çalışmak; sadece hassasiyeti etkilemeyip, takım ömrünü 
de etkiler. Takım tezgâhlarında titreşimsiz çalışma 
şartları için kararlılık diyagramları kullanılır. Takım ve 
iş mili birlikte değerlendirildiği nümerik olarak 
hesaplanmış karalılık diyagramları vasıtasıyla takım 
ucunun dinamiğinin bilinmesine yardımcı olur ve bu 
noktanın frekans cevap fonksiyon(FCF) ile dinamik yer 
değiştirme ve bu noktaya gelen kuvvetler hakkında bilgi 
edinebilir. Bu çalışma iki bölümden oluşmuştur. İlk 
olarak sütunlu matkap tezgâhı modellenmiş ve sonlu 
elamanlar (SE) programı vasıtasıyla hormonik titreşim 
analizi gerçekleştirilmiş. İkinci kısım ise yapay sinir 
ağları ile simülasyon analizinden meydana gelmiştir. 
Sonlu elemanlar ile elde edilmiş titreşim parametreleri 
yapay sinir ağları ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak 
yapay sinir ağları ile gerçekleştirilen bu simülasyon 
yaklaşımı matkap tezgahı titreşim analizinde oldukça iyi 
bir sonuç vermiş ve bu ikili simülasyon yaklaşımı gerçek 
matkap tezgahlarının titreşim parametrelerinin 
tahmininde kullanılabilir. Böylelikle tezgâhlarda üretim 
gerçekleştirilmeden önce istenmeyen etkilere sebep 
olacak frekans değerleri belirlenmiş olur. 

Anahtar kelimeler: Rotor dinamiği, yapay sinir ağları, mekanik 
titreşimler, sonlu elamanlar metodu, frekans cevap fonksiyonu, talaşlı imalat 

 

Abstract—Machining is one of the most important 
disturbances affecting the production of precision 
production of canning is also vibration. These vibrations; 
harmonic resonance, chatter and can be outsourced. This 
is critical to know the vibration frequency and therefore 
work in the remote operating frequency of these values; 
not affect the sensitivity of only affects the tool life. 
Stability diagrams are used for vibration machine tools 
working conditions. Tool and the spindle helps to know 
the dynamics of the tool tip stability diagrams calculated 
by numerically evaluating these points together and 
frequency response function (FRF) dynamic change 
places with, and learn about the forces coming to this 
point.  

 
* sahiny@erciyes.edu.tr 
‡ emiresim@erciyes.edu.tr 

This study is consisted of two parts. First Drill column 
machine modeled and finite elements (ANSYS) harmonic 
vibration analysis was performed by the program. The 
second section is formed from the simulation analysis 
and artificial neural networks. Obtained by the finite 
element vibration parameters were analyzed by neural 
networks. As a result of this simulation approach drilling 
machine vibration analysis performed by neural networks 
has given good results and this dual vibration simulation 
approach used to estimate the parameters of the actual 
drilling machine. Moreover, the machine tools will be 
carried out before causer undesired effects frequency is 
determined. 

 
Keywords: Rotor dynamics, neural networks, mechanical vibrations, 

finite element method, frequency response function, machining 

I. Giriş 

     İmalatın amacı hammadde ile ürün arasındaki 
dönüşümü gerçekleştirmektir. İmalat yöntemlerinden 
biride; kesici takımın iş parçasına göre nispi hareketleri 
sonucunda iş parçasından plastik deformasyonla bir talaş 
kaldırma yöntemine gerçekleştirilen talaşlı imalattır. en 
önemli Talaş kaldırma yöntemlerinden biride delme 
işlemidir ve talaş kaldırma yöntemlerinin % 33’ nü 
içermektedir. 
     Delme işleminde takım ve kesme geometrisinin 
karmaşıklığından dolayı kesme esnasında istenmeyen bir 
çok etki meydana gelmektedir bunların en başında iş 
parçasının kötü yüzey kalitesine ve takım ömrüne etki 
eden titreşimlerdir. Üretim kaybına neden olan bu 
titreşimlerin tespit edilmesi ve takım tezgâhlarının daha 
kararlı çalışacağı çalışma hızlarının belirlenmesi ve 
kararlılık diyagramlarının irdelenmesi gerekmektedir. 
     Endüstride takım dinamiğinin tanımlanması için 
genellikle darbe testleri kullanılmaktır. Yalnız takım 
kombinasyonunun sürekli değiştiği sistemlerde bu tür 
testlerin tekrar tekrar yapılması gerekliliğinden dolayı bu 
yönteme alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Altıntaş ve 
Budak, frezelemede kararlılık diyagramlarının analitik 
tahmini üzerine çalışmalar yapmıştır[1]. Ertürk ve 
arkadaşları, takım ucunun frekans cevabı için iş mili, 
takım tutucu ve takım kombinasyonunu timoshenko kiriş 
modeli kullanarak analitik ve sonlu elemanlar yöntemi ile 
analiz etmişlerdir[2]. Zhung ve arkaşları. Tezgah 
dinamiği için Receptance Coupling Substrucre Analysis 
(RCSA) yöntemiyle analiz gerçekleştirmişlerdir[3]. 
Zhijun Wu ve arkadaşları, takım tezgâhı 
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karakteristiklerini analiz etmek için sonlu elemanlar 
metodu kullanılarak modal analiz ve hormonik cevap 
analizleri gerçekleştirmişlerdir[4]. Yapmış oldukları 
deneysel çalışmalar ve sonlu elemanlarla elde edilen 
sonuçların bir birini desteklediği ve büyük oranda 
birbirlerini doğruladığı görülmüştür. Pedranmehr ve 
arkadaşları, Freze tezgâhının modal analizini hem 
deneysel gerçekleştirerek sonuçları karşılaştırmışlardır 
[5]. 
     Ulrik ve arkadaşları, iki katlı bir yapıda kütle 
değişiminden kaynaklanan bağlantı elemanlarına 
Etkilerini tanımlamak için frekans cevap fonksiyonu ve 
yapay sinir ağlarını kullanmışlardır[6]. Pirtini, takım 
tezgâhlarında delme işleminde meydana gelen kuvvetler 
ve delik kalitesi üzerine çalışmalar yapmışlardır[7]. 
İkbal ve arkadaşları, yapay sinir ağlarını kullanarak bir 
robot manüplatörde hata tespiti yapmışlardır[8]  . Taplak 
ve arkadaşları, yapay sinir ağları kullanarak asansör 
titreşimlerinin analizini gerçekleştirmişlerdir[9]. 
     Bu çalışmada sütunlu matkap tezgahı Solidworks  
CAD programı vasıtasıyla tasarlanmış farklı malzeme 
işleme şartları belirlenerek matkap tezgahının modal 
analizi  ve harmonik cevap analizi sonlu elamanlar 
metoduyla (SEM) ANSYS Workbench programı 
vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler frekans 
cevap fonksiyonunun tahmin edilmesi için yapay sinir 
ağları (YSA) ile modellenerek matkap tezgâhlarının 
performans analizi gerçekleştirilmiştir. 
 
II.  Takım Tezgâh Dinamiği ve Sonlu Elemanlar 
Analizi 

Takım tezgâhının dinamik performansı iş parçasının 
kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Gerçek dinamik 
yüklerin etkisi altında çalışan takım tezgâhlarının 
dinamik analiz performansının belirlenmesi çok 
kullanışlıdır ve takım tezgâhlarının tasarım aşamasında 
takım tezgâhlarının karakteristiklinin belirlenmesine 
katkı sağlamaktadır. Dinamik karakteristiklerin 
belirlenmesinde modal analiz, harmonik cevap, rastgele 
tepki ve geçici cevap analizleri kullanılır. 
Dinamik analizler değişen yükler altında sistemin sertlik 
ve sönümüm dikkate alındığında bir yapının 
karakteristiğini belirlenmesinde kullanılmaktadır. Burada 
genel bir yaklaşım olarak sistemin dinamik 
karakteristiğini açıklamak için yaklaşık bir çözüm getiren 
sistemin elamanlara ayrıldığı ve düğüm modeli dinamik 
denklemleri kullanılabilir.  Burada elemanlar ve düğüm 
modeli arasında lineer bir ilişki olduğu kabul edilerek 
istemin birçok elemana bölündüğü için sistem çok 
serbestlik dereceli bir yapıya dönüşür[4]. 
Çok serbestlik dereceli sitemin titreşim modeli zaman 
bağımlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 
 
      )()()()( tftxktxctxm                        (1) 

Sistemin Laplace formunda ifadesi aşağıdaki gibi 
verilmektedir: 

       )()(2 sfsxkscsm                            (2)  

Burada;  m  kütle matrisi,  c  sönüm matrisi,  k  ise 

rijitlik matrisi olarak ifade edilir. Kütle matrisi ve rijitlik 
matrisi simetrik matris sönüm matrisi nonlineer yapıdan 
dolayı simetrik olmayan şekilde tanımlanır [10]. 
Çok serbestlik dereceli bu sistemin mekanik empedansı 
şu şekilde ifade edilir: 
 

     kscsmsz  2)(                                     (3) 

Buradan mekanik empedans matrisi dinamik denklemde 
yazılırsa; 

)(

)(
)(

sx

sf
sz                                                        (4) 

olarak bulunur. Sistemin transfer fonksiyonu ise 
impedans matrisinin tersi ile tanımlanabilir: 

)()( 1 szsH                                                      (5) 

Sistemin sinuzodal  bir tahrikte dinamik bir yük etkisi 
altında sistemin frekansa karşı verdiği cevap harmonik 
cevap olarak nitelendirilmektedir. Bu bir tür zorlanmış 
titreşim olarak adlandırılır ve böylece yapının nasıl 
etkilendiğinin öğrenilmesini sağlar. Harmonik yükleme 
altında dinamik denklem aşağıdaki gibi tanımlanır: 

)().()().()( 1 sfsHsfszsx                             (6) 

Burada X(s) eğer transfer fonksiyonu ve sistem 
uygulanan zorlama kuvveti biliniyorsa hesaplanabilir.  
Bu çalışmada kullanılacak olan sütunlu matkap 
tezgâhının SOLIDWORKS programı ile tasarlamış katı 
modeli Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1 de gösterilen 
tezgâhta tezgâhı oluşturan alt tabla, iş tablası, sütun ve iş 
mili kutusu kısımları Gri dökme demir olarak 
tanımlanmış ve iş mil takım tutucu takım ve diğer 
elemanlar yapı çeliği olarak tanımlanmıştır. Analizlerde 
kullanılan bu malzemelerin özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. 

 
TABLO 1. Tezgâhta kullanılan malzeme özellikleri 

Malzeme  Elestiklik 
Modülü(GPa) 

Poison 
oranı 

Yoğunluk 
(kg/m3) 

Yapı çeliği 200 0,3 7850 

Gri dökme 
demir 

130 0,28 7200 
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Tasarımı gerçekleştirilen sütunlu matkap tezgâhı analiz 
için sonlu elamanlar analiz programı olan ANSYS 
Workbench programına aktarılmıştır. Programda ilk önce 
modal analiz için en alt kısmından tezgâhın sabitlenmesi 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1. Sütunlu matkap tezgâhının katı modellenmiş hali 

Tezgâhın programda oluşturulmuş sonlu elemanlar 
modeli Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Sütunlu matkap tezgâhının verilen şartlar altında modal 
analizi gerçekleştirilmiş ve matkap tezgâhının ilk 6 doğal 
frekans için elde edilen değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo2. Farklı modlarda doğal frekanslar  

Mod No Frekans(Hz) 
1 9.1148 

2 10.413 

3 55.779 

4 65.446 

5 76.786 

6 87.895 

 
 

Aynı zamanda ilk 6 doğal frekans için sütunlu matkap 
tezgâhının mod şekilleri Şekil 3’te verilmiştir. 

            

Şekil 2. Matkap tezgâhı sonlu elamanlar modelinin görünümü 

 

Şekil 3. Matkap tezgâhı farklı titreşim modlarında davranışı 

Sistemin harmonik analizi takım tezgâhının dinamik 
karakteristiğini tanımlamada daha anlamlı çalışmalar 
olup nümerik yaklaşık çözüm yaklaşımı olan sonlu 

Sütun 

İş Mili 
Kutusu 

İş Tablası

Alt Tabla

İş mili, takım 
tutucu ve takım 

 

4. mod 5. mod 6. mod 

2. mod 1. mod 3. mod 
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elemanlar vasıtasıyla takım tezgâhının cevabı 
hesaplanabilir. Modal analizde görüldüğü gibi ilk altı 
mod için maksimum değer 87.895 Hz olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle sistemin frekans cevabı için 
frekans aralığı 0-200Hz arasında ve 1 Hz adımlarla iş 
miline zorlama olarak tanımlanmıştır. Burada matkap 
tezgâhında iş mili, takım tutucu ve takımın 2000 dev/dak 
maksimum devirde döndüğü kabul edilmiş birde normal 
ortalama bir devir olarak 1000 dev/dak döndüğü kabul 
edilerek analizler gerçekleştirilmiştir. Burada devirlerin 
seçilmesinde matkapta takım çapı işlenen malzeme 
özelliklerine göre iş mili devrinin değişmesinden dolayı 
iki farklı malzemeyi işlediği kabul edilmiştir. Ayrıca 
zorlama frekansının genliği 1000 N olarak ayarlanmıştır. 
Aynı zamanda matkabı oluşturan malzeme ve sınır 
şartları modal analizde tanımlanan değerlerle aynı 
tanımlanmıştır. 

IV. Yapay Sinir Ağı (YSA) ile Modelleme 

Bu çalışmada, matkap tezgâhının performansını analiz 
etmek içim ileri beslemeli YSA tipleri kullanılmıştır. Üç 
katmandan oluşan YSA yapısında girişte 1 lineer hücre, 
çıkış katmanında üç lineer olamayan hücreden 
oluşmuştur. Gizli katmanda ise yine lineer olmayan 20 
hücreden oluşmaktadır. Burada analiz için Geri Yayılım 
Yapay Sinir Ağı (GYYSA) ve Radyal Esaslı Yapay Sinir 
Ağı (REYSA) yaklaşımları kullanılmış ve bu yaklaşımlar 
şematik olarak Şekil 4 (a) ve(b)’de verilmiştir. Bu iki 
yaklaşım için eğitim ve test aşamalarında kullanılan 
veriler birbirinden farklıdır ve alt başlıklarda ağın 
eğitilmesinde kullanılan algoritmalar hakkında genel 
bilgiler alt başlıklarda anlatılmıştır. 

A. Geri Yayılım Algoritmalı Yapay Sinir Ağları (GYYSA) 
Geri yayılım yapay sinir ağı, öğrenme kapasitesi ve 
basitliği sebebiyle günümüzde ençok kullanılan 
yapılardan biridir. GYSA, katmanlar arasında tam bir 
bağlantının bulunduğu çokkatmanlı, ileri beslemeli ve 
öğreticili olarak eğitilen bir YSA modelidir. Bu modelde 
elde edilen titreşim sonuçları ile ysa modelinde girşe göre 
geeçkleşen çıkışlar karşılaştırılır. Elde edilen YSA 
sonucu ve SEM modelinde ki titreşim asındaki hata ağ 
içerisinde ağırlıkları ayarlamada kullanılırBu işlem her 
bir katman için gherçekleştirilir. Her katmanındaki, her 
bir nöron ağırlıklandırılmış değeri hesaplandıktan sonra, 
bu değer yine aktivasyon fonksiyonu ile karşılaştırılarak 
mevcut hata minimize edilmeye çalışılır. Hata değeri 
belli bir mertebeye ininceye kadar iterasyon işlemine 
devam edilir ve böylece ağın eğitim aşaması 
tamamlanmış olur. Test aşamasında ise eğtğmde 
kullanılan değerlweden farklı bir giriş uygulanır. bu 

girişe göre ağın çıkışı ile istenen değer arsında oluşan 
hata ağın geneeleştrilmesi ve ağın yeteniğini belirlemede 
kullanılır. Geri Yayılım algoritması sinir ağları ağırlıkları 
ayarlamak için en çok kullanılan algoritmalardan biridir. 

 

Şekil 4. (a) Şematik GYAYSA yapısı (b) Şematik REYSA yapısı 

Bu YSA modelinde gizli katman ile giriş katmanı 
arasında ağırlıkları ayarlama kuralı aşağıdaki gibidir: 

)1(
)(

)( 2 



 tW
W

tE
tW ij

ij
ij                        (7) 

ijW ; giriş ve gizli katmanları arasındaki ağırlık 

matrisidir. Çıkış katmanı ile gizli katman arasındaki 
ağırlıkları ayarlama kuralı aşağıdaki gibidir: 

F(Hz)
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 tW
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tE
tW jn
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jn                       (8) 

jnW ; gizli ve çıkış katmanları arasındaki ağırlık 

matrisidir. Burada  ; öğrenme oranı ve   ; momentum 

terimidir. E1(t); giriş ve gizli katmanı arasındaki hata, 
E2(t); gizli ve çıkış katmanı arasındaki hatadır. 

B. Radyal Esaslı Yapay Sinir Ağları(REYSA) 
REYSA yapısı ileri beslemeli YSA yaklaşımıdır. Gizli ve 
çıkış katmanlarında Gauss aktivasyon fonksiyonu 
kullanılmaktadır. Genellikle lineer olmayan verilerin 
modellenmesi için tercih edilmektedir. Radyal esaslı 
fonksiyon aşağıdaki gibi tanımlanır: 





m

j
jj xhwxf

1

)()(                                             (9) 

Burada jw ;ağ ağırlıklarını, )(xf ; gizli katmandaki çıkış 

değeri fonksiyonu, x ; giriş vektörü, m ; gizli katmandaki 

nöron sayısı ve jh ;transfer fonksiyonudur. 

 
)exp()(

3

1
2

2







n jn

jnn
j

r

cx
xh                              (10) 

V. Simülasyon Sonuçları ve Değerlendirme 

Takım tezgahının performans analizi iki aşamalı 
simülasyon yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 
sütunlu matkap tezgâhı tasarımı gerçekleştirilmiş ve 
sistemin SEM modeli oluşturularak sistemin titreşim 
analizi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise elde edilen 
titreşim verileri YSA eğitiminde kullanılmıştır (Şekil 5). 

YSA ile simülasyonda iki farklı yaklaşım kullanılmış ve 
YSA’ nın eğitilmesi ve test edilmesinde farklı değerler 
kullanılmıştır. Burada bir önceki bölümlerde belirtildiği 
gibi tezgâhın 1000 devir/dakika ve 2000 devir/dakika da 
çalışmasına göre çalışma gerçekleştirilmiştir Şekil 6’da 
1000 devir/dak ya göre Şekil 7 de 2000 devir/dakika ya 
göre takım tezgâhının Frekans cevap fonksiyonun SEM 
sonuçları ve GYYSA yaklaşımından elde edilen sonuçları 
verilmiştir. Şekilden de anlaşıldığı gibi SEM sonuçları ile 
GYYSA sonuçları arasında farklılıklar vardır ve özellikle 
doğal frekanslar denk gelen yerlerde grafiğin ani değişim 

gösterdiği maksimum noktalarda meydana gelmektedir. 
Şekil 7 ani değişimin az olduğu durumlarda GYYSA 
istenilen değerleri karakterize eden titreşim verilerini 
modellenmesinde değerlere yaklaşmış fakat verileri 
yakınsamada meydana gelen hatalar yüksektir. Bu 
nedenle Önerilen GYYSA yaklaşımı takım tezgâhları 
frekans cevabının tahmin edilmesinde kullanılmayacağı 
anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 5. Analizin blok diyagram gösterimi 

Şekil 8 ve 9 da matkap tezgâhının farklı çalışma 
şartlarına göre radyal esaslı yapay sinir ağlarına göre 
analiz edilmiştir. Şekillerden ve Tablo 3 de verilen hata 
değerlerine bakıldığında REYSA yaklaşımı frekans 
cevap fonksiyonlarının tahmin edilmesinde en iyi sonucu 
verdiği görülmüştür. 

 

Tezgâh tasarımı 

SEM Modeli 

Titreşim Analizi 

y(Hz) 

F(Hz) 

+ 

en(Hz)

yn(Hz) 

yc(Hz)

_ 
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Şekil 6. Sütunlu matkap tezgâhının 1000dev/dak çalışma hızında göre sonlu elemanlar ve GYYSA yaklaşımına göre (a) x yönünde frekans ve ivme 
değişimi, (b) y yönünde frekans ve ivme değişimi, (c) z yönünde frekans ve ivme değişimi. 

(b) 

(c) 

(a) 

872
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Şekil 7. Sütunlu matkap tezgâhının 2000dev/dak çalışma hızında göre sonlu elemanlar ve GYYSA yaklaşımına göre (a) x yönünde frekans ve ivme 
değişimi, (b) y yönünde frekans ve ivme değişimi, (c)z yönünde frekans ve ivme değişimi. 

(a) 

(b) 

(c) 

873
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Şekil 8. Sütunlu matkap tezgâhının 1000dev/dak çalışma hızında göre sonlu elemanlar ve REYSA yaklaşımına göre (a) x yönünde frekans ve ivme 
değişimi, (b) y yönünde frekans ve ivme değişimi, (c) z yönünde frekans ve ivme değişimi. 

(b) 

(c) 

(a) 
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Şekil 9. Sütunlu matkap tezgâhının 2000dev/dak çalışma hızında göre sonlu elemanlar ve REYSA yaklaşımına göre (a) x yönünde frekans ve ivme 
değişimi, (b) y yönünde frekans ve ivme değişimi, (c) z yönünde frekans ve ivme değişimi. 

(a) 

(b) 

(c) 
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TABLO 3. Farklı çalışma hızlarında, YSA parametreleri ve RMSE hata 
değişimi 

YSA 

Tipi 

 

Çalışama 

Hızı 

(dev/dak) 

Öğrenme  

oranı() 
Momentum 

Katsayısı(α) 

Iterasyon  

Sayısı(N) 

RMSE

Hata 

GYYSA 

1000  0.25  0.4  10000  2.6x103 

2000  0.25  0.4  10000  2.1x105 

REYSA 

1000  0.25  0.4  10000  1.6x10‐10 

2000  0.25  0.4  10000  9.5x10‐10 

V. Sonuçlar 

YSA esaslı çalışmada; tasarlanıp analizi yapılmış sütunlu 
matkap tezgahının titreşim değişimi analiz edilerek 
optimum model elde edilmiştir. Burada malzeme yapısı 
farklılık göstermesi durumunda kritik frekans ve ivme 
değerleri belirlenerek gerekli iyileştirme üzerine sonuçlar 
elde edilmiştir. Sonuçlardan da görüldüğü gibi REYSA 
tipi yapay sinir ağı en iyi tahminlemeyi sağlamıştır. 
Netice itibariyle, REYSA tipi YSA tahminleyici deneysel 
çalışmaların da tercih edilebilir modeli olabilecektir. 
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Raylı Sistem Araçları Cer Motorlarının Dizayn Parametrelerinin Belirlenmesi Ve 

Yerli İmalat İmkanlarının Araştırılması 
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Özet— Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım türlerinde 
raylı sistem uygulamalarının önemi artmaktadır. Her 
geçen gün raylı sistem ağının genişlemesi, raylı sistem 
araçlarına olan ihtiyacın artması; araç, sistem ve 
ekipman imalatına dikkat çekmektedir. Buna istinaden, 
bu çalışmada raylı sistem araçlarındaki cer motor 
ihtiyacı ve tasarım parametrelerine dair incelemeler 
yapılmış, çözüm önerileri sıralanmış ve yerli oranını 
artırmak için imalat imkanları araştırılmıştır. Raylı 
sistem araçlarında kullanılan mevcut doğru akım 
motorları, asenkron motorlar (indüksiyon motorları) ve 
sabit mıknatıslı senkron motorlar teknik özellikler 
bakımından mukayese edilerek dizayn parametreleri elde 
edilmiştir. Türkiye 2023 ulaşım stratejileri doğrultusunda 
raylı sistem araç filosunun büyümesi ve mevcut 
araçlardaki yenileme ihtiyacı dikkate alındığında, 2023 
yılına kadar olan cer motoru talebi belirtilerek, yerli 
imkanlarla yapılacak imalatın ülke cari açığının 
azaltılmasına yapacağı katkı vurgulanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Cer motor, sincap kafesli asenkron motor, yerli cer 
motor üretimi 

 
Abstract—Importance of railway transportation is 

increasing day to day. Expansion of railway network 
makes the need for Rolling stocks higher. So that, 
production of Rolling stock equipment and system 
attracts attention of mankind, based on this issue this 
paper is written by observing parameters of traction 
motor need and design, submits some solution 
suggestions and manufacturing capability to increase the 
domestic rate were investigated. Design parameters of 
traction motor gathered by analogising DC motors, 
induction motors and permanent magnet syncrhonous 
motors.  Turkey 2023 transportation strategy in line 
Rolling stock fleet growth and considering the need to 
renew the existing traction motors, up to 2023, indicating 
the demand for traction motors, the manufacturing will 
be held with local facilities countries are highlighted 
contribution to the reduction of the current account 
deficit. 

Keywords: Traction motor, squirrel cage induction motor, domestic 
production of traction motors 
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I. Raylı Sistem Pazarı 

A. Dünya’ya Bakış 
UNIFE Roland Berger tarafından yapılan, dünya raylı 

sistem pazar araştırmasına göre gelecekteki pazar değeri 
Şekil 1’de verilmektedir. Bölgesel pazarda Batı Avrupa 
yüzde 28 oranla en büyük pazar payına sahiptir. Batı 
Avrupa’yı yüzde 26’lık payla Asya-Pasifik takip 
etmektedir. Bu oranların yanında, raylı sistem araçlarının, 
yüzde 33 payla dünya pazarında çok önemli bir yere 
sahip olduğu görülmektedir. Raylı sistem araçlarının, 
işletme ve hizmetlerden sonra yüzde 33 ile ikinci en 
büyük paya sahip olması bu alandaki yatırımların önemli 
bir yer tuttuğunun göstergesidir. Bu pazar araştırmasında 
raylı sistem sektöründeki büyüme yüzde 3 olarak 
belirtilmiştir. [15] 

 

 
Şekil. 1. Küresel demiryolu tedarik pazarında gelecekteki gelişimi 

 
B. Türkiye Ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Demiryolu 

Varlığı 
Demiryolu pazarının dünya ölçeğindeki pozisyonu 

Tablo1’de görülmektedir. Görülüyor ki, raylı sistemlerin, 
Kuzey Amerika ve Asya’da etkin bir şekilde büyümeye 
devam ettiğini, Batı Avrupa’da ise yeniden yapılandırma 
ve Beyaz Kitabın koyduğu hedefler doğrultusunda ulaşım 
sektöründeki çevreci, enerji tasarrufu, arazi kullanımı, 
yüksek seviyede hareketlilik ve kullanıcı merkezli 
taşımacılık avantajlarıyla önceliğini ve güncelliğini 
koruduğunu görmekteyiz. 
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Tablo 1: Kıtadan kıtaya demiryolu 

II. Türkiye’de Raylı Sistem Araçları 

2023 stratejik hedefleri doğrultusunda, raylı sistem 
üstyapı sınıfında değerlendirilen araç üretiminde önemli 
adımlar atılmaktadır. Raylı sistem yatırımlarının yüksek 
maliyetli oluşu, sonuçlarının uzun vadede elde edilmesi, 
araç üretiminin kamusal alanda gerçekleştirilmesi gerekli 
kılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Lokomotif ve Motor 
Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Türkiye 
Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., TCDD İştiraki 
EUROTEM, İstanbul Ulaşım A.Ş. gibi sektör lideri 
kurum/kuruluşlar araç ve ekipman üretimi yaparak raylı 
sistem ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sektörün ekonomik 
büyüklüğü özel sektör için de teşvik edici olmuştur. Bu 
sayede ve kamunun teşviğiyle Durmazlar Makina San ve 
Tic A.Ş. de araç ve ekipman üretimine başlamıştır. 

Tablo 2’de Türkiye araç parkının, bazı Avrupa 
ülkeleriyle karşılaştırılarak, türlerine göre adedi bilgileri 
verilmiştir.  

 
Tablo 2: Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerindeki araç adedi bilgileri 
 
Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında 

kullanılan metro, tramvay, hafif metro ve EMU araçları 
dikkat çekmektedir. Bu araçların özellikleri genel 
hatlarıyla Tablo 3’te verilmiştir.  

 

A. Tramvay 
Katenerden 750V DC gerilimle beslenen, saatte tek 

yöndeki yolcu kapasitesi genelde 5.000-15.000 arası 
olan, şehir içinde karayolu ile kesişmeleri, kavşakları 
olan, şehir içi demiryolu taşıma modudur. İstasyonlar 
arası mesafe genelde 300-700m arasıdır. Karayolu 
kesişmeleri olduğu için frenleme ivmesinin yüksek 
olması istenir. Acil fren ivmesi 2,8m/s2, hızlanma ivmesi 
genelde 1,2-1,4 m/s2 arasındadır. Fren sisteminde ray 
tekerlek arası sürtünmeden bağımsız ayrı bir ek sistem 
bulunması istenir. Maksimum hızı genelde 50-70km/s 
arasıdır. Gövde dayanımı düşüktür (200-400kN). 
 
B. Hafif Metro (LRV Light Rail Vehicle) 

 Tramvayla aynı temel özelliklere sahiptir. Ama bu 
modda çalışan aracın temel görevi şehrin dışındaki 
banliyölerden topladığı yolcuyu tramvay hatlarına girerek 
şehir merkezinde dağıtmasıdır. Merkez dışında daha 
yüksek hızlarda gider. Ortalama 60-80 km/h hızla 
kendine ait hatlarda işletilir. 90-110km/s hızlara 
erişebilir. Tek yönde saatte 10-30 bin yolcu taşımaktadır. 
Merkez dışındaki durak aralıkları 1-2km olabilir. Eğer 
şehir dışında konvansiyonel hattı kullanacaksa araç 
gövde dayanımı daha yüksek yapılır (600-800kN). 
 
C. Metro 

Üçüncü ray veya katenerden 1500V DC gerilim ile 
beslenen, karayolu ile çakışması olmadan sadece kendine 
ayrılmış hatta yolcu taşır. İstasyonlar arası mesafe 700-
1200m arasıdır. Araç genişliğine ve uzunluğuna bağlı 
olarak yolcu kapasitesi değişir. Tek yönde saatte 30.000 – 
70.000 kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Araç maksimum 
hızları 80-90km/s arasıdır. 110km/s hıza dek çıkan 
uygulamalar son yıllarda yapılmaktadır. Araç gövde 
dayanımı en az 800kN olması gerekir. 
 
D. Banliyö 

Metroya benzer özellikleri vardır. Ama konvansiyonel 
hatları da kullanabilir. Tek yönde, saatte 110.000 yolcu 
taşıma kapasitesine dek çıkabilir. Paris’teki RER A 
banliyö hattı günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşır. Şehir 
içi raylı toplu ulaşımda kapasitesi en yüksek olan taşıma 
modu budur. İstasyon aralıkları 3,2-8km olup şehir 
merkezinde kısalabilir. Aracın maksimum hızları 110-
130km/s hıza dek çıkabilir. İvmelenme değerleri 
düşüktür. 
 
E. EMU 

Electrical Multiple Unit olup konvansiyonel demiryolu 
hattında şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan 
elektrikli dizilerdir. 2-5 araç arası büyüklükte konfigüre 
edilirler. Özel bir toplu taşıma modu olmayıp sadece 
aracı tanımlar. Metro ve banliyö için kullanılır. 
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Tramvay Hafif Metro Metro 
Araç Kontrol Manuel/görsel Manuel/sinyal Sinyal/otomatik kontrol 
Enerji Besleme Katener Katener Katener / 3. Ray 
Hat Türü Cadde Korunmuş Yol Korunmuş Yol 
istasyon peronları Alçak- yüksek Yüksek Yüksek 
Tam Korumalı Hat (%) 0-40 40-90 100 
Araç Boyu (m) 14-35 14-54 15-23 
Araç Genişliği (m) 2,2-2,7 (2,4) 2,2-3,0 (2,65) 2,5-3,2 (2,9) 
Dizideki Araç Sayısı 1-3 vagon 1-4 vagon 4-10 vagon 
Araç Kapasitesi (yolcu) 100-250 110-250 140-280 
Hat Kapasitesi (xbin yolcu/saat) 5-15 10-30 30-70 
Azami dizi sıklığı (dizi/saat) 60-120 40-60 20-40 
Azami Hız (km/h) 50-70 60-80 80-110 
Ortalama hız (km/h) 12-20 30-50 40-65 
Kapasite İşletme Hızı (km/h) 8-13 15-40 24-55 
Acil Fren İvmesi (m/s2) 2-3,7 (tipik değer 2,8) 2-3 (tipik değer 3) 1,1-2,1 (tipik değer 1,3) 
Azami İvme (m/s2) 1-1,9 (tipik değer 1,2) 1-1,7 (tipik değer 1) 1-1,4 (tipik değer 1,1) 
ortalama hat uzunluğu (km) 5-25 5-25 10-25 
ortalama istasyon aralığı (km) 0,3- 0,7 1-2 0,8-3,2 
Min. Sefer aralığı 5-10 dak. 5-10 dak. 5-10 dak. 
Normal sefer aralığı 10-20 dak. 10-20 dak. 10-20 dak. 
Yatırım Maliyeti (milyon $/km-hat) 5-10 10-50 40-100 

Tablo 3. Kent içi raylı sistem araçlarının özellikleri 
 
Günümüzde raylı sistem ağının genişlemesi, raylı 

sistem araçlarına olan ihtiyacın artması; araç, sistem ve 
ekipman imalatına dikkat çekmektedir. Buna istinaden, 
devam eden kısımlarda, raylı sistem araçlarındaki cer 
motor tasarım gereksinimleri ve imalata yönelik 
ihtiyaçlar incelenmiş,  araçlardaki yerlilik oranını 
artırmak için imalat imkanları araştırılmıştır.  

III. İşletme Gereksinimleri ve Cer Kuvveti 

Hattın geometrisine, yolcu sayısına, işletme 
planlamasına bağlı olarak, etkin kütleye sahip bir aracın 
hareketi için gerekli cer kuvveti, zamana bağlı olarak araç 
hızının bir fonksiyonudur. 

 
Hız, v= ds/dt; 
Mesafe, s=f(t); 
İvmelenme, a= d2s/t2 
 
Cer sisteminin önemli bir parçası olan cer motorunda 

üretilen moment, teker-ray arayüzünde doğrusal kuvvete 
çevrilir. Bu kuvvet aracın dinamik olarak hızlanmasını ve 
yavaşlamasını sağlayan cer gücünü oluşturur. 

Cer gücü, aracın etkin kütlesinin ilk kalkış anında ve 
azami hıza ulaşıncaya kadar maruz kaldığı karşıt 
kuvvetlerin hesaplanması sonucu motor miline 
indirgenmesiyle bulunur.  

me etkin kütlenin hesaplanması için (1) formülünde 
yer alan aracın boş ağırlığı ile yolcu ağırlığından teşkil 
olan m kütlesinin, JM motor ve JT tekerlek eylemsizlik 
momentlerinin hesaplanması gerekmektedir.  

Aracın boş ağırlığı mekanik tasarım aşamasında 
belirlenir. Yolcu ağırlığı ise EN 13452 standardında 
belirlenen fren performans değerlerine göre m2’de yer 
alan yolcu sayısına göre belirlenir. Dönen kütleleri 

oluşturan her bir aks, tekerlek, rotor, fren diski ve ana 
dişli ağırlıkları da etkin kütleye eklenir. 

 
me = [JM ηü2 / (1- λ)2RT

2] + [JT / (1- λ)2RT
2] + m (1) 

 
JM, mekanik tasarım gereği araçta bulunması istenen n 

motor adedi için, (2) formülü ile rotor ağırlığı olarak mR 
ve RR rotor yarıçapı için hesaplanır.  

 
JM = n mR RR

2 /2    (2) 
 
JT, araçta bulunan n tekerlek adedi için, (3) formülü ile 

tekerlek ağırlığı mT ve RT tekerlek yarıçapı için 
hesaplanır.  

 
JT = n mT RT

2 /2    (3) 
 
Cer kuvveti (Taşıt toplam direnci Fd), aracın t 

zamanda v hızıyla azami güce erişebilmesi için gerekli 
olan kuvvete, mekanik ve hava direnç kuvveti olan FR 
dahil edilerek (4) formülü ile hesaplanır. 

 
Fd = FR+me dv/dt    (4) 
FR = FA + FC + FG 

 
Aracın azami hıza erişebilmesi sırasında karşılaşacağı 

direnç kuvveti olan FA, araç kesit alanıyla ilgili k2 hava 
direnç katsayısı, aracın yolcu ile beraber ağırlığının 
oluşturduğu k1 mekanik direnç katsayısı, aynı ağırlıktaki 
aks sayısını da hesaba dahil eden k0 mekanik direnç 
katsayılarından oluşan (5) Davis formülü ile hesaplanır. 

 
FA= k0+k1v+k2v

2    (5) 
 
Aracın hareket ettiği hattın eğimi cer motoru üzerinde 

ilave moment ihtiyacını ortaya koymaktadır. 
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FG hat eğim kuvveti, me etkin kütlenin yüzde 4-6’lık α 
eğimde g yer çekimi ivmesiyle oluşturduğu direnç 
kuvvetidir. 

 
FG = mg sin(α) ≈ mg tan(α) ≈ megα  (6) 
 
Kent içi raylı sistem araçları yüzde 4 eğime kadar ray 

üzerinde azami hızda seyahat edebilir. Daha büyük 
eğimler için, cer motoru kısa süreli olmak üzere aşırı 
yüklenebilir. 

FC hat kurp direnç kuvveti, m kütleli aracın, 1435mm 
genişliğe sahip demiryolları için kabul edilen C1, C2, C3 
direnç katsayılarına istinaden, R yarıçaplı kurp 
bölgesinde maruz kaldığı kuvvettir. 

 
FC = (mg/1000)(C1-C2R) / (R-C3)  (7) 
 
Fd etkin çekme kuvveti, RT tekerlek yarıçapı üzerinden 

ü dişli çevirme oranına ve η dişli verimliliğine sahip dişli 
şanzıman ile motor miline aktarılarak MM motor momenti 
(8) formülü ile hesaplanır. λ kayma sabitidir.  

Azami çekiş gücü azami teker bandaj çapına göre 
hesaplanır. 

 
MM = [(1- λ)/ηü].Fd.RT     (8) 

 
Motor miline indirgenen MM momenti, geleneksel 

hesaplamalarla güç değerine dönüştürmek mümkündür. 
İşletilen araçların teknik özelliklerinden faydalanılarak 

benzetim modeline göre cer gücü ihtiyacını belirlemek de 
mümkündür.  

Buradan hattın türüne göre, işletme tarafından 
belirlenen duraklar arası mesafe ve seyir süresine bağlı 
olarak aracın hızlanma ivmesi hesaplanır. 

Aynı şekilde, EN 13452 standardına göre, araç boş 
ağırlığı ve m2’de yer alan yolcu ağırlıkları tespit edilerek 
frenleme ivme değerleri belirlenir [9].  

Cer motorlarının güç hesabı, AW3 yük koşulundaki 
servis dışı olan bir aracın, yüksek yol eğiminde, düşük bir 
hızla hareket ettirmesi gerekliliği dikkate alınarak 
yapılmaktadır. 

Belirlenen hızlanma ve frenleme ivme değerlerine 
bağlı olarak, hattın dirençleri de dikkate alınarak gerekli 
olan motor gücünü (9) formülü ile tespit etmek 
mümkündür. 

 
P(t) = k0at + k1a

2t2 + k2a
3t3 + mEa2t   (9) 

IV. Cer Motorları ve Teknolojik Gereksinimler 

Cer motorları özel amaca yönelik olarak aracın, düşük 
hızlarda yüksek moment, hızlı moment tepkisi, yüksek 
anlık güç,  geniş hız ve moment aralıklarında yüksek 
verim taleplerini karşılamak üzere, yüksek güvenilirlik ve 
sağlamlıkta, düşük maliyetli olarak tasarlanır. 

Kent içi raylı sistem araçlarının hareketi, serbest 
uyartımlı doğru akım motorları, sincap kafesli asenkron 

motorlar, sabit mıknatıslı senkron motorlar olmak üzere 
üç tür cer motoru tarafından sağlanmaktadır. 

 
A. Serbest Uyartımlı Doğru Akım Motorları 

DC motorlar, alan kutupları, yardımcı kutuplar ve 
sargıları, endüvi ve sargıları, kollektör, fırçalar gibi çok 
sayıda parçadan oluşmaktadır. Kullanılan parçaların 
aşınması, kayıpları artırıcı özellikleri ve sürekli bakım 
gerektirmeleri nedeniyle bu motorların kullanımı 
azalmıştır. DC motor kullanımında işletme maliyetlerinin 
artması ve elektriksel olarak veriminin düşük olması, 
bakım gerektirmeyen ve verimi yüksek sincap kafesli 
asenkron motorların tercih edilir olmasını sağlamıştır. 
Dolayısıyla bu çalışmada DC motorlara sınırlı olarak 
değinilmiştir. 

 
B. Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar 

Raylı sistem araçlarında yeni uygulanmaya başlayan 
sabit mıknatıslı senkron motorlar, yapı itibariyle sincap 
kafesli asenkron motorlara benzemekte, verimi yüksek, 
bakım gereksinimi duymayan yeni teknoloji ürünü 
motorlardır. 

Sabit mıknatıslı senkron motorları sincap kafesli 
asenkron motorlardan ayıran en önemli özelliği, asenkron 
motorların rotorunda bulunan bakır çubuk veya 
alüminyum dolgu kafesinin yerine kalıcı mıknatısların 
olmasıdır. Bu mıknatıslar nadir topraktan elde edilen ve 
uygun teknoloji ile manyetik özelliği kazandırılan 
Neodimyum doğal mıknatıslarıdır [22]. Bu sayede 
motorlar, rotorunda sabit bir manyetik alana sahiptir. 
Stator yapısı asenkron motorun statoruyla aynıdır.  

Mıknatıslanma rotordaki sabit mıknatıslarla 
sağlandığından asenkron motorda var olan rotor akımı 
sabit mıknatıslı motorda yoktur. Akım sadece stator 
sargılarında vardır. Bu da asenkron motorda rotorda 
oluşan bakır kayıplarının sabit mıknatıslı motorda 
olmayacağı anlamına gelir ve soğutulması daha kolaydır. 
Bununla beraber demir kayıpları ve ısıl analizleri tasarım 
hesaplamalarında yer alır.[1] 

Stator sargılarında oluşacak kısa devre motorun tahrip 
olmasına sebep olabilir. Çünkü sürekli mıknatısların 
alanının hareket etmesi, statorda çok yüksek akımların 
indüklenmesine neden olacaktır. Bu nedenle bu 
motorların kontrolünde ilave devre elemanları ve 
karmaşık algoritmalar kullanılır.  

Bunun yanında sincap kafesli asenkron motorlarda 
olduğu gibi, DC motorların tersine fırça ve kollektör gibi 
aşınan parçaları bulunmamaktadır. 

Tablo 4’te raylı sistem araçlarında kullanılan cer 
motorlarının mukayesesi verilmiştir. 
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AC Motor Sabit Mıknatıslı Senkron Motor DC Motor 
Hacim ve Ağırlık %80 %70 %100 
Verim %80-98 AC Motor +%2-4 %75 
Gürültü %100 -6dBA - 
Invertör başına motor sayısı 4 paralel 1 4 paralel 
Galvanic yalıtım İhtiyaç duymaz İhtiyaç duyar - 
Dahili motor yalıtım hatası Yok Yüksek Risk - 
Motor yapısı Doğal Soğutmalı Tamamen kapalı Cebri Soğutmalı 
İmalat %100 Karmaşık - 
Maliyet %70 %100 %90 
Isıl risk Düşük Yüksek Düşük 
Elektronik kontrol IGBT Karmaşık IGBT IGBT 
Bakım periyodu 1,2 milyon km 1,2 milyon km 400-600 bin km 
Aşınan parçalar Yok Yok Kollektör, Fırça 
Arıza oranı Düşük Düşük Yüksek 
Bakım Maliyeti Düşük Düşük Yüksek 
İşletme Maliyeti Düşük Düşük Yüksek 
Elektrodinamik frenleme 0 km/h kadar 0 km/h kadar 10 km/h kadar 
Üretim maliyetleri Düşük Yüksek Yüksek 
Üretim maliyetleri Düşük Yüksek Yüksek 
Komütatör Yok Yok Var 

Tablo 4. Raylı sistem cer motorlarının mukayesesi 
 

Günümüzde, araştırmacıların birçoğu daimi mıknatıslı 
senkron motorların, daha kompakt, daha verimli, düşük 
hızda daha kararlı durum ve dinamik performanslarının 
cer uygulamaları için uygun olduğunu belirtmektedir.  

Ancak, özel tasarımı ile asenkron motorların mevcut 
raylı sistem uygulamalarında yoğun bir şekilde 
kullanılması, araçların güç ve hız taleplerini karşılayan 
iyi bir ekonomik çözüm olduğu göstermektedir [8]. Sabit 
mıknatıslı senkron motorlara, başka bir araştırma konusu 
olması gerektiği düşüncesiyle, bu çalışmada sınırlı olarak 
yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı raylı sistem araçlarında yaygın 
olarak kullanılan, gerekli hız ve ivme taleplerini 
gerçekleştirmek üzere yeterli momenti üretebilen 
asenkron cer motorlarının yerli imkanlarla 
üretilebileceğini tespit etmektir.   

 
C. Asenkron Motorlar (İndüksiyon Motorları) 

Günümüzde raylı sistem araçları cer sisteminde yaygın 
olarak üç fazlı sincap kafesli asenkron motorlar 
kullanılmaktadır. 

Standart DC motorlara göre, yapımı basit, bakımı 
kolay, güç/boyut ve güç/ağırlık oranları yüksek olan 
sincap kafesli asenkron motorlar, EN 60077 tanımlanan 
en ağır normal servis koşullarında ihtiyaç duyulan 
performans gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanır 
ve imal edilir. Motorun genel tasarımı araçların mekanik 
tasarım gereksinimlerine göre özelleştirilir, gövde 
tasarımı, soğutma yöntemleri ve montaj düzenlemeleri 
gibi özellikleri dikkate alınarak, modern cer 
uygulamalarına uygun şekilde, EN 60349-2 standardına 
göre imal edilir [15].  

 
C1. Üç Fazlı AC Motor Yapısı 

Konvansiyonel uygulamalarda olduğu gibi stator ve 
rotor olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bazı raylı sistem 
uygulamalarda olduğu gibi statoru oluşturan sac paketi 

aynı zamanda motorun gövdesini teşkil etmekte, ayrıca 
bir gövdeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Stator ve rotor, silisyumlu sac paketlerinden 
müteşekkildir. Geometrilerinde, sonsuz iletkenlik ve en 
düşük sıcaklık katsayısına sahip, gümüş katkılı dökme 
bakırdan imal edilen birincil ve ikincil form sargıların 
yerleştirildiği, olukları ve boyundurukları ihtiva eder. 
Form sargılar, iletken-iletken-gövde arası oluşabilecek 
kısa devrelere karşı yalıtılarak, oluklara yerleştirilir.  

Stator sargılarının bağlantı uçları üç faz oluşturacak 
şekilde gruplandırılır ve bağlantı kutusuna iletilir. Rotor 
iletkenleri, kısa devre halkası ile her iki uçtan kısa devre 
edilir.  

Stator ve rotor arasında asgari ölçüde hava aralığı 
bulunması gereklidir. Rotorun yüksek dönüş hızlarında, 
merkez kaç kuvvetinin, sargıları dağıtmaması ve hava 
aralığının sabit kalması beklenir. 

Stator geometrisi, rr rotor yarıçapına bağlı olarak (10), 
izin verilen akı yoğunluklarına göre, Lby boyunduruk 
yüksekliği ve wt diş genişliği ilgilidir. [2].  

 
rr = rm - (Lby+Ldd+Lha)    (10) 
 
Boyunduruk yüksekliği Lby, stator iç çapı Ciç, hava 

aralığı akı yoğunluğu Bha, boyunduruk akı yoğunluğu Bba 
ve kutup çifti p sayısına; diş genişliği wt, stator iç çapı 
Ciç, hava aralığı akı yoğunluğu Bha, diş akı yoğunluğu Bt, 
toplam oluk S sayısına; diş derinliği ise, motor yarıçapı 
rm, stator iç yarıçapı rsi, boyunduruk yüksekliğine Lby 
bağlı hesaplanır. 

 
Ldd = rm - rsi - Lby    (11) 
Lby = (Ciç Bha) / (2Bba 2p) 
wt = (Ciç Bha) / (Bt S) 
 
Stator sargılarının ürettiği manyetik akının dolaştığı, 

stator boyunduruğu, hava kanalı ve rotor boyunduruğu, 
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manyetik devre yoludur. Manyetik akı bu yapı içinden 
geçerek devreyi tamamlar. Manyetik akının aktığı 
ferromanyetik alanda histeresis ve fuko kayıpları, aşırı 
ısınmaya, dolayısıyla kayıplara neden olmaktadır. Bu 
kayıpların azaltılmak üzere stator ve rotor, silisyumlu 
saclarla imal edilir. Sacların yüzeyine 8-25 mikron 
kalınlığında, 300-350 °C’de fırınlanan lak kaplaması 
uygulanır.  

Ayrıca, stator ve rotor oluklarının geometrik tasarımı, 
form sargıların fiziksel ve elektriksel karakteristiği,  bakır 
kayıplarının, dolayısıyla oluk yüzey kısımlarında oluşan 
ikincil harmonik bakır kayıpların azaltılması ve 
verimliliğin artırılması yönünden önemlidir.[3]  

 
C2. AC motorun çalışması 

Asenkron motorda yalnız statora AC gerilim 
uygulanır. Rotora uygulanmaz. Statordaki döner 
manyetik alan, kısa devre edilmiş rotor kafesinde akım 
indükler ki, bu akım manyetik alan üretir. Üretilen bu 
manyetik alan hızlanma ve frenleme momenti üretmek 
için stator manyetik alanıyla birbirlerini karşılıklı etkiler. 

İvmelenme esnasında, rotor dönüş hızı elektronik 
olarak ayarlanır. Bu dönüş hızı stator döner manyetik 
alan hızından yavaştır. Fakat frenleme esnasında rotor 
hızı, statordaki döner manyetik alan hızından daha 
hızlıdır. Eğer statordaki döner manyetik alan hızı ile 
rotorun dönüş hızı aynı olursa motorda moment 
üretilmez. Bu dönüş hızı farkı, kayma olarak adlandırılır. 

% Kayma (Ns-Nb)/Nsx100 şeklinde ifade edilir. Ns 
senkron hızı, Nb rotor hızını ifade eder. Senkron hız 
Ns=120 x f/P ile gösterilir. f hertz frekansı, P çift kutup 
sayısını göstermektedir. 

Kayma, motorun hız-moment karakteristiği 
tasarımının belirleyici unsurudur. Senkron hıza yakın 
dönen, düşük kaymaya sahip motorlar yüksek kaymaya 
sahip motorlardan daha verimlidir.  

Nominal motor hızında üretilen moment senkron hızı 
olarak adlandırılır ve sıfırdır. Asenkron motorlar senkron 
hızdan daha düşük hızlarda moment üretir. Sabit bir 
moment-hız aralığında çalışması için stator gerilimi, üç 
fazlı değişken frekanslı güç kaynağı ile kontrol 
edilmelidir.  

 
C3. Yalıtım sistemi 

Sincap kafesli asenkron motorun geliştirilmesi, 
düzgün sinüs temin etmek üzere yalıtım sistemi ile 
ilişkilidir. En az bakımla serviste kalması, güvenilir bir 
çalışmaya sahip yapıda olması gerekmektedir. 

Kayıplar nedeniyle çalışma sıcaklığındaki artış 
yalıtımdaki bozulmalara neden olmaktadır. Kayıplar 
tahmin edilerek sıcaklık artışını önlemek mümkündür [2]. 
Sıcaklık artışı iletkenin T çalışma sıcaklığındaki iletkenin 
R direnci, T0 ilk çalışma sıcaklığındaki iletkenin R0 
direnci, α sıcaklık kat sayısına bağlı olarak tespit edilir. 

 
R=R0[1+α(T-T0)]    (12) 

Motor üzerinde kullanılan yalıtım sisteminin derecesi 
izin verilen sıcaklık artışına göre tespit edilir. Genel 
olarak yalıtım malzemesi, yüksek sıcaklığa daha kısa 
maruz kaldığında etkin ömürlüdür. Ömrü havadaki 
kirleticiler ve kimyasal temizleyiciler tarafından 
kısalabilir. Cer motoru yalıtım sınıfı EN 60085 
standardına göre “Class 200” olarak tespit edilir [14].  

Motor tipleri ve motor parçaları arasında biraz farklı 
şekillerde uygulanır. Sincap kafesli asenkron motorlarda 
sıcaklık artışı, EN 60349-2’de belirtildiği üzere herhangi 
bir sargı veya parça için tehlikeli olmamalıdır [15]. 

Cer motor yalıtım sistemlerinde, bu standartların 
asgari gerekliliklerin ötesinde, ısıl, mekanik ve dielektrik 
özellikleri geliştirilmiş malzeme ve vernikler kullanılır.  

 
C4. Motor havalandırma ve gürültü 

Raylı sistem araçlarının, ülkelere göre farklılık 
gösteren iklim koşullarında çalışması söz konusudur. 
Ortam sıcaklığı, motorun çalışmasının etkileyeceği için, 
özellikle sıcaklık artışında karakteristiğini koruyan parça 
ve malzemeler seçilerek tasarlanır. Ülkemizde -25 C ve 
+40 C aralığında ortam sıcaklığı ideal koşul olarak 
görülmektedir. 

Cer motorunun araç altından açık alanda bulunması 
dolayısıyla çevre gürültüsü söz konusudur. Motorun tam 
frekans aralığında maksimum kabul edilebilir ses seviyesi 
1 metre mesafeden 85 dB (A) 'dir. 

Tüm cer motorlarında ısıl artışlar önemli miktarda iç 
kayıplara neden olmaktadır. Modern yalıtım sistemleri 
yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesine rağmen, motorun iç 
sıcaklık artışı yinede kontrol edilmelidir. 

Tüm cer uygulamalarında soğutma şekli, motorunun 
gücüne, sargılarından geçen akımların genliklerine, 
kullanılan elektro-manyetik devrenin yapısına, 
mıknatıslanma karakteristiğine ve kayıplara bağlıdır. 
Kayıpların motor sıcaklığında meydana getirdiği artış, 
ısınan yüzeylerde ısı transferinin yapılmasıyla engellenir. 
Buna göre, cer motorların yapısı soğutma şekline bağlı 
olarak tamamen kapalı, kendinden havalandırmalı, cebri 
havalandırmalı olarak imal edilir. 

Tamamen kapalı motorlar iç kısmına gelen harici 
havaya kapalı sistemlerdir. Demiryolu araçlarında 
nadiren uygulanır. 

Kendinden havalandırmalı motorlar, raylı sistem 
araçlarının büyük kısmında kullanılır. Burada hava ısıyı 
dağıtmak için motorun içinden geçmeye zorlanır.  

Motorlar uzun süre düşük hızlarda yüksek çekiş 
gücünde çalışabilir. Bu durumda cebri havalandırma 
kullanmak gereklidir, soğutma havası harici fandan 
beslenir. 

Kendinden havalandırmalı ve cebri havalandırmalı 
motorlarda hava, herhangi bir parça kirlenmeyecek 
şekilde temiz ve kuru olması için filtrelenir. Yeterli 
soğuk hava tüm hız aralıklarında ve motorun her çalışma 
şartında elde edilmesi gerekir. Hava akımı diğer 
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ekipmanlar tarafından engellenmeyecek ve ısıtılmayacak 
düzende imal edilir. 

İmalatı yapılacak motorda kullanılacak havalandırma 
şekli, düzensiz hava akımı nedeniyle motorun aşırı 
ısınmasını önlemek ya da sıcak noktalardan kaçınarak 
enerji tüketimi minimize etmek üzere, ısıl analizlere göre 
yapılır.[4] 

 
C5. Motor kontrolü 

Cer motorlarının geniş hız aralığında yüksek moment, 
dolayısıyla yüksek cer performansı sağlaması 
gerekmektedir. 

Şekil 2’de bir motorda cer performansı eğrisi 
verilmiştir. Moment, eğrinin birinci bölgesindeki temel 
hıza kadar sürmelidir. Bu hızın üzerinde motor 
üretebileceği en yüksek çıkış gücü ile çalışır. Bundan 
dolayı ikinci bölgede cer performansı V hızı ile ters 
orantılıdır ve bu bölge asenkron motorlarda frekans ayar 
bölgesidir. Üçüncü bölgede ise motorun fiziksel 
limitlerinden dolayı cer performansı hızın karesi ile ters 
orantılıdır. Bu limit, devrilme momentinin olduğu 
sınırdır. 

 
Şekil 2. Cer performansı- Hız eğrisi [12] 

 
Cer performans eğrisi ile aracın ihtiyacı olan güç eğrisi 

denge hızında kesişir ki, bu hız aracın teorik olarak 
maksimum hızıdır. Bu hıza yakın hızlarda, aracı 
hızlandırmak için, grafikte kırmızı okla gösterildiği gibi 
sadece çok küçük miktarlarda cer performansı mevcuttur.  

Şekil 3’te günümüz raylı sistem araçlarında yaygın 
olarak kullanılan, frekans kontrolü ile asenkron 
motorların her hız aralığında moment üretmesini 
sağlayan ve hassas yol veren güç kontrol devresi 
görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. Raylı sistem araçları kontrol devresi 

 

AC motor hız kontrolü için 750V, 1500V gibi DC 
invertör giriş gerilimi kullanımına bağlı olarak, değişken 
gerilim ve değişken frekans elde etmek için farklı 
yöntemler kullanılır. Bunlardan en önemlisi olan darbe 

genlik modülasyonlu (PWM) invertörle, 4 adet asenkron 
motorun paralel bağlanarak sürülmesi, asenkron 
motorların kullanımını artırıcı yönde desteklemektedir. 

Cer motorlarının nominal çalışma gerilimi ve akımı, 
maksimum çekeceği akım, güç devresinin kapasite ile 
sınırlandırılır. Verilen sürücü özellikleri, stator ve rotor 
geometrileri, motor performansları hakkında parametrik 
değerleri etkilemektedir. 

Düz bir hat üzerinde, iki istasyon arasındaki araç 
hareketi araç ivmelenmesi, süzülme, frenleme ve duruş 
şeklinde tanımlanabilir. Süzülme ve frenleme anında 
asenkron motorlar rejeneratif özellik kazanır. Üretilen 
rejeneratif enerji cer invertörünün süzülme kontrolü ile 
üzerinden, aynı hat üzerinde kalkış yapmak üzere olan 
başka bir aracın kullanması için hatta verir [5]. 

 
C6. Motor montajı 

Her motorlu aks, motor montaj şekline göre, iki yönlü 
harekete uygun olarak tasarlanır. İşletme şartlarında 
aracın sık sık duruş-kalkış, ağır yolcu yükü, ani yolcu 
yükü değişimi, hattaki yol eğimleri dikkate alınarak 
tasarlanır. 

Cer motorlarının aks-yol ve tekerlekler arasındaki 
sınırlı bir alanda yerleştirilmesi itibariyle, tasarımın 
mekanik yönleri de ortaya konularak, itici cer gücünü 
aracın tekerleklerine transfer etmek için motor çıkış şaftı 
ve araç aksları arasında mekanik aktarma organlarına 
ihtiyaç duyulur. Cer motorunun ürettiği momenti 
dönüştürme oranına bağlı olarak artıran, aks teker setine 
aktaran, sabit dönüştürme oranına sahip dişli üniteleri 
kullanılmaktadır. 

Her tahrikli bogide tek veya birbirine çapraz konumda 
iki cer motoru aksa paralel olarak yerleştirilebilir. Şekil 
4’te görüldüğü gibi, bogi yerleşiminin kısıtlı olması bu 
motorların tasarımını etkilemektedir. Düşük tabanlı 
araçlarda aynı uygulamayı yapmak mümkün olduğu gibi, 
motorların bogi dışına alınarak aks başlarına montajı da 
mümkündür.  

Yerleşim kısıtları ve ağırlıkları nedeniyle cer 
motorları, hafif ve küçük boyutlarda tasarlanır. 

 

 Şekil 4. Yüksek tabanlı araç motor yerleşimi [13] 

 
Mekanik düzenlemeler tek bir motor ve tek bir 

aks/tekerlek için yapılabileceği gibi, tek motor tek bojide 
iki aks tahrik edecek şekilde de yapılabilir. Motor, 
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uygulamaya göre mekanik aktarma organlarıyla, boyuna 
ya da enine montajlanabilir.  

 
C7. Motor kayıpları ve verimi 

Raylı sistem araçlarında büyük oranda kullanılan 
sincap kafesli asenkron motorlar, yüzde 80-98 arasında 
değişen bir verimlilikle çalışmaktadır. Doğru uygulama 
için tasarlanan asenkron motorların verimliliğinin sabit 
mıknatıslı motorların verimliliğinden önemli ölçüde daha 
yüksek olduğu ortaya konmuştur [8]. Aracın asıl işletme 
durumunda, asenkron motor çok önemli bir avantaja 
sahiptir. Moment üretmesi gerekmediği zamanlarda 
uyarmaya ihtiyaç duymaz ve boşta elektrik kayıplarının 
önüne geçer. Asenkron motor rotasyonel kayıpları az 
olduğu için daha verimli çalışır.  

Verimlilik motordaki bakır kayıpları, demir kayıpları, 
mekanik kayıplar ve başıboş yük kayıpları gibi 
elektriksel ve mekanik kayıpların azaltılmasıyla doğru 
orantılı olarak artmaktadır. Motorda oluşan toplam 
kayıpların yaklaşık olarak yüzde 60-65 kadarını Joule 
kayıpları, yüzde 25-30 kadarı da demir kayıplarından 
oluşmaktadır. Geri kalan sürtünme ve vantilasyon 
kayıpları ise, yaklaşık olarak rotor hızının karesi ile 
değişir.  

Motorların manyetik devresinde kullanılan parçalar 
farklı elektromanyetik özelliklere sahiptir. Bu parçaların 
manyetik endüksiyon değeri, lineerlikten ayrılıp doyma 
bölgesine girdiği ara bölgede seçilir. Lineer bölgede 
yapılan seçimler manyetik alan küçük olmasından dolayı 
demir çekirdek kesitinin büyümesine ve gücün 
küçülmesine yol açar. Ayrıca demir ağırlığının artmasıyla 
demir kayıpları artarak verimin küçülmesine sebep olur. 
Aynı şekilde manyetik endüksiyonun doyma bölgesinde 
seçilmesi, bobinlerin aşırı yüklenmesine neden 
olacağından, ısınma nedeniyle soğutma problemleri 
ortaya çıkmaktadır.  

Parçaların manyetik özelliklerinin yanında stator - 
rotor oluk ve boyunduruk ölçülerinin optimum düzeyde 
belirlenmesi, asgari demir kayıplarına ve bakır 
kayıplarına erişildiği için, verimde varabileceği en 
yüksek noktaya ulaşır [6]. 

Stator ve rotoru oluşturan sac paketlerinin mümkün 
olduğu kadar ince saclardan oluşturulması ve etkin bir 
laminasyon malzemesi ile laklanması, motordaki 
kayıpları önemli ölçüde azaltılır ve zarar verecek ısı 
değerlerine ulaşması engellenir. 

Rulmanlı yataklarda meydana gelen sürtünme kaybı 
vantilasyon kaybının yanında çok küçüktür. Birçok 
durumda hesaba dahi katılmaz. Bu kayıp genel olarak 
rulmanın çapı, boyu, rulmana gelen basınç ve milin 
çevresel hızı ile orantılıdır. 

V. Türkiye’de Cer Motor İmalatı 

Araç ve yol teknik bilgileri, eşdeğer devre analizine 
göre, Maxell programı ile motor parametreleri belirlenir. 
Bu programdan 3D tasarımlara yönelik motora ait bütün 

elektriksel ve boyutsal bilgileri (stator ve rotor boyu, iç 
ve dış çaplar ile stator ve rotor oluklarına ait ölçüler) elde 
edilir. Eşdeğer devre parametreleri, moment değerleri, 
kayıplar ve verim gibi değerler hesaplanır. Performans 
değerleri kontrol edilir, işletme karakteristik eğrileri 
çizilir ve nominal çalışma noktaları belirlenir. Aynı 
zamanda sonlu elemanlar yöntemi ile analizleri yapılarak, 
mekanik ve ısıl hesaplamaları yapılır [10]. 

Ayrıca, asenkron motorların, performansı artırma, 
kayıpları azaltmak ve verimliliği artırmak üzere şu 
tasarım konuları önem arz etmektedir [7]: 
 Aktif parçaların kullanımı (silisyumlu sac, gümüş 

katkılı bakır kullanımı gibi), 
 Yüksek performanslı laminasyon malzemelerinin 

kullanımı, 
 Stator, rotor geometrileri ve hava boşluğu ile ilgili 

tasarım, 
 Doymanın engellenmesi için rotor ve stator oluk 

yüksekliği ve genişliğiyle ilgili tasarım, 
 Rotorun sargıların konumlarıyla ilgili tasarım, 
 Manyetik alanın etkisi altında kalan sac paketi, mil 

ve kutup ayakları gibi parçaların tasarımı. 
 

Raylı sistem lokomotif ve makine üretimi konusunda 
çalışan TÜLOMSAŞ, DC ve AC cer motoru imalat 
teknolojisinde oldukça büyük bilgi birikimi ve deneyime 
sahiptir. Cer motorunda önemli yer tutan her türlü yalıtım 
için gerekli altyapı mevcuttur. Rotor, stator paketlerinin 
oluşturulması, sargıların ve dökme bakırların 
yerleştirilmesi, emprenye, balans, rotor mili, 
havalandırma, hız sensörü, gövde imalat ve test 
aşamalarıyla ilgili tüm işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, TÜLOMSAŞ test laboratuvarında AC cer 
motoru verim ve karakteristiğinin belirlenmesi EN 60349 
standardına göre minimum frekansta, nominal hızda, 
maksimum kayma sınırlama hızında ve maksimum hızda 
aşağıdaki testler yapılmaktadır [15]: 
 Gövdenin boyutsal ve ağırlık ölçümleri, 
 Stator sargı direnci, 
 Yüksüz, rotor kilitlemeli kısa devre ve yüklü 

karakteristik testleri, 
 Sürekli nominal güçte ve bir saatlik çalışmadaki 

sıcaklık artış testleri, 
 Aşırı hız testi, 
 Gürültü, salınım, titreşim testleri, 
 Hız sensörü ölçümleri, 
 İzolasyon direnci ölçümleri,  
 Dielektrik yalıtım testleri. 

 
Türkiye’nin cer motorlarıyla ilgili kendine özgü 

teknolojisi bulunmamaktadır. Tek cer motor imalatçısı 
olan TÜLOMSAŞ imal etmekte olduğu lokomotiflere ait 
cer motorlarını ya komple ithal etmektedir ya da 
lokomotif firmalarının lisansları ile üretmektedir. 
TÜLOMSAŞ bu bağlamda 400 adet/yıl cer motor üretme 
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ve 800 adet/yıl bakım-onarım kapasitesine sahiptir. 
Dolayısıyla cer motor imalatı için ülkemizde alt yapı 
mevcuttur. 

Artan raylı sistem yatırımları araç ihtiyacını, 
dolayısıyla ekipman ihtiyacını artırmaktadır. Araç üretimi 
konusunda önemli atılımların yapıldığı günümüzde, 
yatırımlar, ikincil fayda olarak, ekipman yan sanayinin 
geliştirilmesi gerekliliği ortaya koymaktadır. Bu 
doğrultuda araçların %25’ini oluşturan cer sistemi 
içindeki cer motorunun imalatı önemli bir yerli katma 
değer oluşturacaktır. Gelecekte ihtiyaç duyulacak 
miktarın belirlenmesi, mevcut miktarın, 2023 hedefleri 
doğrultusunda artırılması, sektörel büyüme ve yatırımlara 
göre şekillenmektedir. 

“Türkiye Ulaşım Ve İletişim Stratejisi Hedef 2023” 
belgesinde belirlenen hedefler doğrultusunda 
Türkiye’nin, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi tarafından, 5 yıl içinde 853 metro ve LRT 
aracı, 2023 yılına kadar yaklaşık 7000 adet metro ve LRT 
aracına ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Bu araçların 
yaklaşık 90000 adet cer motoruna ihtiyacı olacağı 
ortadadır.  

Bu talebin parasal değeri, asenkron cer motorunun 
güncel ortalama fiyatı baz alınarak hesaplandığında 
yaklaşık 2,250 milyar Euro baliğ olmaktadır. Bu değerin 
yüzde 50’sinin bile ülkemizde kalması cari açığın 
azaltılmasına katkı yapacağı aşikardır. 

Cer motoru tasarım ve imalatının yerli olarak 
yapılması, teknoloji transferi, teknolojinin satın alması 
veya AR-GE faaliyetleri ile gerçekleştirilir. 

Cer motoru üretim teknolojisinin satın alınması ile 
yüksek fayda elde edilir. Bu fayda, uzun vadede çok fazla 
değişmemektedir.  

Üretim teknolojisinin AR-GE faaliyetleri ile yerli 
imkanlarla geliştirilmesi kısa vadede ihtiyacın 
karşılanması için yeterli faydayı sağlayamamaktadır. Orta 
ve uzun vadede elde edilecek fayda sınırlı olmakla 
beraber yeterli olmamaktadır. 

Üretim teknolojisi transfer edilerek, kısa zamanda 
yüksek fayda elde edildiğinden bu yolla teknolojinin elde 
edilmesi uygun olmaktadır. 

IV. Sonuçlar 

Raylı sistem uygulamalarında cer motorları, yol 
şartlarına, aracın yapısına, motorun araç üzerindeki 
konumuna ve çevre şartlarına göre tasarlanmaktadır. Bu 
durum her motorun araç özelinde tasarlanmasını ve imal 
edilmesini gerektirmektedir.  

Cer motorlarının mukayese edildiği ve cer motoru 
dizayn parametrelerine göre sabit mıknatıslı cer motoru 
imal etmek için yüksek imalat ve malzeme 
teknolojilerine ihtiyaç vardır. Bu teknolojileri edinmenin 
yüksek yatırım maliyeti gerektirdiği bilinmektedir. Buna 
karşılık, verimlilik bakımından çok iyi durumda olan 
sincap kafesli asenkron cer motorları oldukça yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 

Bazı cer motorlarının imalatında yerlileştirme payı 
yüzde 75 oranına kadar çıkmaktadır. Ancak genel olarak 
cer motoru imalatında yerli oran yüzde 51’i geçmektedir. 
Bakiye oran Lisansör firmalardan ithal edilmektedir. 

Bununla birlikte 2023 hedefleri dikkate alındığında cer 
motoru üretim kapasitesi yeterli gelmemektedir. Bu 
sebeple ihtiyaçların karşılanması için TÜLOMSAŞ 
imalat teknolojilerini yenilemeli ve teknolojisini 
geliştirmelidir. 

Teknolojik açıdan cer motoru ile ilgili TÜLOMSAŞ’ın 
mühendislik kabiliyetlerinin artırılması Üniversiteler 
ve/veya TÜBİTAK desteği ile birlikte yapılabilir. Ancak 
Üniversiteler ve TÜBİTAK bu çalışmaları imalat ve 
mamul mühendisliği konularında TÜLOMSAŞ’ın 
tecrübesi üzerine bina etmesi ihtiyaç duyulan zamanı 
azaltacaktır. Bu göz ardı edilmemelidir. 

AR-GE faaliyetlerinin uzun vadeli alması, prototip 
safhasından seri üretim safhasına geçişi çok sayıda 
prosedür ve belgelendirmelerin zaman alması nedeniyle, 
2023 hedeflerine yönelik talep edilen Cer motorunu 
üretmek son derece güçtür. 

ARGE faaliyetlerine paralel olarak teknoloji transferi 
veya teknoloji satın alma yolu ile cer motoru üretimi 
TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ gibi kuruluşlar tarafından 
yapılabilir. Bu tesislerde şehir içi raylı sistem araçları için 
cer motoru üretimi önceliği verilmelidir. 

Üretilecek cer motorlarını 2023 stratejilerindeki ithal 
araçlarda yüzde 51 yerli oranı gereğince ülkemize 
kazandırmak mümkündür. 

Buna ilaveten özel sektörü demiryolu sektörüne 
yatırım yapmasını temin için, alım garantili, Demiryolu 
sektöründeki AR-GE altyapısının düzenlenmesi, bu alana 
yapılacak yatırımların desteklenmesi ve iş adamlarının 
teşvik edilmesi uzun vadede ülkemizin refahının 
gelişmesinde önemli bir etken olacaktır. 

Sonuç olarak büyük Türkiye hedefine varabilmek için 
öncelikle ihtiyaç planlaması yapılmalı. İhtiyaç planlaması 
talep değerlendirmeye göre değil, talep yönetim 
sistemine göre yapılmalıdır. Kamu alımları dizaynı, 
teknoloji transferi ve %50 yerli imalat oranlarına 
oturtulmalıdır. Mevcut kurulu kapasiteyi artırmak için de 
son on yıldır gelişme kaydeden özel sektör demiryolu 
imalat sanayi şirketleri devreye sokulmalıdır. Demiryolu 
sektörü için yeni AR-GE fonlarının oluşturulması ve yeni 
yasal teşviklerin getirilmelidir. KİK ihale mevzuatı 
demiryolu sektörü için bu konseptle uyarlı hale 
getirilmelidir. 

TCDD’nin son iki Şura’da belirlenen hedef taşıma 
rakamlarını yakalayabilmek için toplam taşıma içindeki 
demiryolu sektörünün taşıma paylarının dağılımını 2023 
yılına kadar dengeli duruma getirilmelidir.  

Bu nedenle demiryolu sektörü çok hızlı bir şekilde 
yeniden yapılandırılmalı ve demiryolu makine imalat 
sanayisi özel teşviklerle teknolojik ve finansal olarak 
güçlendirilmelidir. Kalkınmanın lokomotifi olan 
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ulaştırma ve demiryolu sektörü yeni yasama döneminde 
de meclisimizin önemli ve öncelikli konusu olmalıdır. 
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Özet—Günümüzde dekoratif taş endüstrisinde esnekliği, 
düşük titreşim-gürültü karakteristiği ve yüksek 
hassasiyeti ile tel testereler sıklıkla kullanılmaktadır. 
Uygulamada tel kesme makinasında temel sorun; kesici 
takımları taşıyan halatın ömrü ve kopma zamanın 
öngörülememesidir. Taş kesme makinesinin çelik halat, 
kesici takım ve tahrik kasnağından oluşan 
mekanizmasının doğal frekansı farklı tasarım parametreli 
esas alınarak incelenmiştir. Taş kesme işleminde taş-
kesici takım teması ile oluşan zorlanmış titreşim karakteri 
belirlenmeye çalışılarak, tahrik halatına gelen dinamik 
yükler tanımlanmıştır. Gerçekleştirilen analizlerde kesme 
hızı ve kesme kuvveti temel tasarım kriterleri olarak 
dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, halat-kesici takım 
mekanizmasının tasarım parametrelerinin, kesme 
şartlarının iyileştirilmesini sağlayacak ve işletme ömrünü 
artıracak doğrultuda seçilmesine çalışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Tel testere, kesme hızı, titreşim analizi. 
 
Abstract—In today's decorative stone industry wire 

saws are used frequently due to  flexibility ,low vibration 
and noise characteristics with high precision The main 
problem in practice, wire cutting machine; life of the 
rope and breaking with the inability of the time 
foreseen.Stone cutting machine which is composed of  
steel rope, cutting tool and drive pulley; mechanism 
natural frequency was examined on the basis of different 
design parameters.The forced vibration character trying 
to determine occur by  cutting tool contact with stone, the 
dynamic loads from the driving the ropes have been 
identified. Cutting speed and cutting force In performed 
analysis is considered as the basic design criteria.Thus, 
the rope-cutter mechanism design parameters selection, 
which will improve the of cutting conditions and are 
working in the direction to increase the operating life. 

Keywords: Wire saw, cutting speed, vibration analysis. 
I. Tel Testere ile Kesme İşlemi 
Bu çalışmada; sert cisimlerin plaka şeklindeki  

kesimlerinde sıklıkla kullanılan elmas kesici takıma sahip 
tel testerenin titreşim analizi yapılmıştır. Bu yapıdaki bir 
testere ile aynı anda çok sayıda plaka kesilebildiği için 
günümüz taş endüstrisinde sıklıkla karşılaşılmaktadır.Bu 
sistemler aynı anda birden fazla plaka kesimi, döner 
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*mustafagul@erciyes.edu.tr 

testereye göre daha az talaş kaldırma ve daha düzgün bir 
yüzey elde etme gibi avantajlarının yanı sıra  kesme 
hızının yavaşlığı ve kesici uçları taşıyan halatın kopma 
zamanının öngörülememesi gibi dezavantajlara sahiptir. 
Mevcut dezavantajlar konu ile ilgili çözülmesi gereken 
problemlerin temelini oluşturmakta ve konu ile ilgili 
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.  
Wickert ve Mote yatay yönde hareket eden öngerilmeye 
sahip bir halatın düşey yönde yaptığı serbest titreşimi 
[1]ile sistemin modal analizi, özdeğer ve doğal frekansını 
belirleme amaçlı çalışmalar yapmıştır [2]. Pakdemirli ve 
arkadaşları halat hareketlerinin ivmelenmesi üzerine 
araştırmalarda bulunmuştur [3]. Huang ve Mote benzer 
yapıların sönüme sahip olması halinde [4],Ying ve Tan 
isehalatların aktif titreşim kontrolü üzerine çalışmıştır 
[5]. Naguleswaran ve Williams yaptıkları analizlerde 
Galerkin methodunun kullanılmasıyla birlikte 
öngerilmenin titreşime etkisini incelenmiştir [6]. Chen 
yaptığı çalışmada, hareket halinde ki bir kablonun iki 
destek noktası arasında, yük altındaki sistemi ele almış 
veyükün hareket halinde ki kablonun doğal frekansını 
arttırdığını ortaya koymuştur [7]. Wang ve arkadaşları 
son yıllarda yaptıkları çalışmada ise sürekli sistem olarak 
ele alınan tel testere modeli üzerinde titreşim 
analizlerindeki hata oranlarını belirlemiştir [8]. Huang ve 
Xu’nun yaptığı çalışmada ise taş kesme için kullanılılan 
halatların kopma bölgesi mikro ve makro boyutlarda 
incelenmiş, sonucunda ise neredeyse tüm kopma 
şekillerinin yorulma kaynaklı olduğu sonucuna 
varılmıştır [9].Turchetta ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada yeni bir taş kesme makinasinin tasarımı ve 
prototip imalatı sonucunda yapılan testlerde daha iyi bir 
talaş kaldırma miktarı ve kesici uçlara homojen yük 
dağılımı elde edilmiştir [10]. Bu çalışmalardan elde 
edilen veriler ışığında, taş kesme operasyonu esnasında 
sistemde var olan ve kesme esnasında oluşan 
büyüklüklerin titreşime etkisi incelenecektir. 

II. Sürekli Titreşim Modeli 
İncelenecek olan sistemin fiziksel modeli iki tambur 
arasından değişken 𝑣(𝑡) hızıyla geçen sürekli bir halat 
olarak ele alınacaktır. Şekil 1 de gösterilmiştir. 
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Şekil 1 Koordinatlar ve geometri [1] 
 

 
Şekil 1 Koordinatlar ve geometri [1] 

  
Burada 𝑃(𝑡): halatta oluşan öngerilme, 𝑣(𝑡): halatın 
eksenel yöndeki sabit olmayan hızı, 𝐿: iki tambur 
arasındaki halat uzunluğu, 𝑘: tamburun yataklandığı 
kısım ile bağlantısından doğan rijitlik katsayısı olarak 
ifade edilmiştir. 
     Fiziksel modeli verilmiş olan  sistemin düşey yöndeki 
serbest titreşim karakteristiği Hamiton prensibinden 
faydalanarak şu şekilde hesaplanmıştır.  
 

   
2

1

0
t

t

KE PE dt     (1) 

 
Yukarıdaki denklemde, 𝐾𝐸 kinetik enerjiyi, 𝑃𝐸 

potansiyel enerjiyi temsil etmektedir. İki tamburun 
arasındaki kısımı sınır şart kabul edilmiştir. Buna göre 
kinetik enerji; 

 
2

2
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LA dy dyKE v v dx
dt dx
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şeklinde olacaktır.  ,A,v sırasıyla halatın 
yoğunlunu,kesit alanını ve yatay yöndeki hızıdır.𝑦 düşey 
yöndeki yerdeğiştirmeyi ifade ederken, 𝑥eksenel yöndeki 
yerdeğiştrimeye karşılık gelmektedir. 
Potansiyel enerji ise; 
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(3) nolu eşitlikte, 𝑃: halatta meydana gelen öngerilme, 𝐸: 
halatın elastiklik modülü, 𝑒oransal uzama, 𝐹 sürücü 
kuvveti¸  ise eksenel yöndeki toplam yedeğiştirmeyi 
ifade etmektedir[3]. 
Oransal uzama miktarı [10]; 
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(4) nolu eşitliğin (3) nolu eşitlikte yerine yazılması 
devamında (2) ve (3) nolu eşitliklerin (1) nolu eşitliği 
sağlayacak şekilde düzenlenmesi sonucu; 

2

1

2 2

2 2

1 22

0

1 22 2

2
2

1 1 0

1 1 2 1
2

t L

t

A dy dy dy dy
v v v

dt dt dx dx

dy
P dxdt

dx

EA dy dy
F

dx dx





  

    

     

               
 

    
    

     
 

        
                 

 
(5) 

 
(5) nolu eşitlik meydana gelecektir. Gerekli düzenlemeler 
yapılıp yüksek mertebeden işlemler elimine edildikten 
sonra aşağıdaki eşitlik elde edilmiştir.;  
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Meirovitch çalışmasında Galerkin methoduyla çözüm 
önermiştir [11]. Çözüm için önerilen fonksiyon; 
 

   
1

, ( )sin
n

i
i

y x t q t i x L


     (7) 

 
Burada bahsedilen, iq ; genelleştirilmiş koordinat 
sistemini ifade eder. (7) nolu eşitliğin türevleri alınarak 
(6) nolu eşitlikte yerine yazılacak olursa elde edilecek 
olan eşitlik; 
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(8) 

 
İfade edilmiştir. Galerkin methodunun uygulanması ; 
 

0

( ) 0,       j=1,2,....n.
L

jRw x dx   (9) 

 ( ) sinj
j xw x L


   (10) 

 
(8) ile (10) nolu eşitlikler (9) nolu eşitlikte yerlerine 

yazılacak olursa gerekli integre işlemleri sonucunda; 
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Sistemin genel  hareket ifadesini (12)-(14) eşitliklerinden 
türetilen matrisler belirleyecektir. Oluşturulacak 
matrislerin boyutları sistemin mertebesini yükseltecek, bu 
da çıkacak olan sonucunhassasiyetine tesir edecektir [3]. 
Bahsedilen ifadeler ışığında  (7) nolu eşitlik için üç 
terimli bir seri açılımı sonucundaadi diferansyel 
denklemler elde edilmiştir. 
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(15) 

 (15) nolu eşitlikten  ; 
 Halatın yatay yönde yaptığı hız ve 

ivmelenmenin, 
 Tamburlar arasındaki halatın uzunluğunun, 
 Halattaki öngerilmenin 
 Halatın yoğunluğunun ve kesit alanının, 

doğal frekans üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Tambular 
arasındaki 

mesafe     
L (m) 

Halat çapı     
D (mm) 

Halatın 
yoğunluğu 

               
( Kg/m^3) 

Öngerilme 
P (N) 

Halatın 
yatayda ki 

hızı           
v (m/s) 

4 7.2 7810 1500 20 
TABLO 1. İncelenen sistemin özellikleri 

 
(15) nolu eşitlik neticesinde sistemin doğal frekansları 
(𝑟𝑎𝑑/𝑠) cinsinden bulunmuştur. 
 

 +52.5357i 
 +15.1658i 
 + 0.0491 

 
Halatın yataydaki hızının 20 𝑚/𝑠 olduğu göz önüne 
alınarak ele alınan doğal frekanslar ile çalışma hızının 
çakışmadığı gözlenmektedir. 
 

 
Şekil 1. Halat hızı doğal frekans değişimi 

 
Şekil 1’ de halatın yatay yönde yaptığı hareket 
doğrultusunda doğal frekansının değişimi 
gösterilmektedir. Sistem üçüncü mertebeden olamasına 
rağmen diğer iki frekans değeri imajiner bölgede olduğu 
için grafikte anlamlı bir sonuç ifade etmeyecektir. 
Çalışma hızı olarak 2𝑚/𝑠 den başlayarak ulaşılabilir bir 
hız değeri olan 45 𝑚/𝑠 lik bir aralık seçilmiştir. 
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Şekil 2. Halattaki öngerilme ile  doğal frekans değişimi 

 
Şekil 2’de kesim esnasında taşıyı görevi üstlenen 
halattaki gerilme miktarı ile doğal frekans incelenmiştir. 
Halatın taşın üstünde uniform bir aşındırma 
gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında gerilme, sistemin çıktısını doğrudan 
etkileyen bir parametredir. 

III. Taş Kesimi Esnasındaki Kesme Kuvvetleri 
Bir önceki bölümde yük altında olmayan bir sürekli 

sistemin doğal frekansına etki eden parametreler ifade 
edilmiştir. Bu bölümde ise iş parçası ile kesici halatın 
teması ve ilerlemesi sonucunca oluşacak olan kuvvetler 
incelenecektir. Şekil 3. taş kesme operasyonunu şematize 
eder. 

 

 
Şekil 3. Taş kesme modeli 

 
Şekil 4.’te kuvvet analizi için kesici elmas takım ile 

kesilecek olan taş arasındaki kuvvet ilişkisi incelenmiştir. 
 

 
Şekil 4. Her bir elmas kesici uç üzerine etkiyen kuvvetler 

 
1:Kesici takımın taşındığı halat 
2:Kesici elmas takım 

 
Burada: P; gerilmeyi, F

s
; kesici takım ile taş 

arasındaki sürtünmeden kaynaklı kuvveti, F
m

; kesici 

takımın merkezkaç kuvvetini, F
t
ise kesici takım ile taş 

arasındaki normal kuvveti, 𝐽 eğrilik yarıçapını ifade eder. 
 

Kesici takımın 𝑥 ve 𝑦 yönündeki uygulanan kuvvetler 
için sırasıyla (16) ve (17) nolu eşitliklerde belirtilmiştir. 
 

 cos cos 0
2 2s

da daF P P dP   
       

   
 (16) 

 

 sin sin 0
2 2n m

da daF F P P dP   
       

   
(17) 

 
1da   bilindiğine göre; 

 

cos 1
2

da 
 

 
 ve   sin 0

2
da 

 
 

  (18) 

 
(18) nolu eşitlikteki kabuller neticesinde; 
 

0sF dP                              (19) 

0t mF F Pda                        (20) 
elde edilmiştir. 

(20) nolu eşitlikte  tdF NJda  ve 2
mdF mv da  

ifadeleri yerlerine yazılırsa elde edilen;  
 

2NJda Pda mv da                 (21) 
 

Bu durumda merkezkaç kuvvetini düşük hızlar için ihmal 
edilecek olursa [10]  ; 
 

( ) /N P a J   (22) 
 
Kesici takım ile iş parçası arasındaki normal kuvvet, 
halatın kesim işlemi esnasında meydana getirdiği 
𝐽 yarıçaplı eğriye ve halattaki gerilmeye bağlı olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

IV. Sonuçlar 
Bu çalışmada sürekli sistem olarak modellenen taş kesme 
makinasının titreşim analizi yapılarak, sistemin doğal 
frekansına etkiyen parametreler incelenmiş olup, ele 
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alınan makinanın çalışma hızı ve diğer parametreler 
ışığında rezonans bölgesinde olup olmadığı incelenmiştir. 
Bunun yanında sistemin yük altında çalışma şartları 
incelenmiştir. Halattaki öngerilmenin, parça işlemedeki 
sürtünmeyle ve halatta oluşan eğrilikle ilişkisi ifade 
edilmiştir. Çalışma sonucunda halattaki öngerilme 
dolayısıyla ilerleme hızının büyük önem arz ettiği 
sonucuna ulaşılabilir. İlerki çalışmalarda ise ilerleme hızı 
ile bahsedilen gerilmenin optimizasyonu ele alınarak en 
iyi kesme hızının elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
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Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters 

Yapısal Değişiklik Yapılması 
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Özet—Mühendislikte imalat aşamasından sonra bir 
ürünün belirli özellikleri sağlayabilmesi için üzerinde 
bazı fiziksel değişiklikler yapılması ihtiyacı ortaya 
çıkabilmektedir. Bir yapı üzerinde yapılan bu fiziksel 
(kütle, katılık veya sönüm) değişiklikler o yapının 
dinamik özelliklerini değiştirmektedir. Ancak bazı 
durumlarda yapılan değişiklikler sonucunda yapının 
belirli bir doğal frekansının değişmemesi istenebilir. Bir 
yapı üzerine belirli bir kütle eklendikten sonra istenilen 
bir doğal frekansın sabit kalmasını sağlayacak bir yay 
tasarlanabilmektedir. Bu çalışmada altı serbestlik 
dereceli bir sistem üzerinde belirli bir koordinata kütle 
eklendikten sonra, yapının belirli bir doğal frekansını 
korumak amacıyla, sistem üzerinde seçilen iki 
genelleştirilmiş koordinat arasına eklenmesi gereken 
yayın yay katsayısının belirlenebilmesi için Sherman-
Morrison formülüne dayalı yapısal değişiklik tekniğinden 
faydalanılarak bir yöntem geliştirilmiştir. Yöntemin 
geçerliliği sayısal bir uygulama ile gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: doğal frekans, frekans tepki fonksiyonu, modal 
analiz, yapısal değişiklik  

Abstract—In engineering, requirement of some 
physical modifications on a product after the 
manufacturing process may occur in order to provide the 
specific properties. The physical (mass, stiffness or 
damping) modifications on a structure change dynamic 
properties of the structure. However in the some cases it 
can be desired that a specified natural frequency of the 
structure is not altered after modifications. A spring can 
be designed without a specified natural frequency after 
the adding a specific mass on a structure. In this study, 
after adding a known mass at a specified coordinate on a 
six degree of freedom mass-spring system to design a 
spring which is needed to preserve a specified natural 
frequency by adding two generalized coordinates, a 
method is developed making use of the structural 
modification technique based on Sherman-Morrison 
formula. The validity of the developed method is 
demonstrated by a numerical application. 

Keywords: frequency response function, modal analysis, natural 
frequency, structural modification1 

                                                           
* mhuseyinoglu@firat.edu.tr 
† cakaro@firat.edu.tr 

I. Giriş 
 Yapısal değişiklik pratikte karşılaşılan çeşitli titreşim 
problemlerinin çözümü için kullanılan etkili bir araçtır. 
Bu değişiklikler ürün üzerinde ek geliştirme yapılmasının 
yanı sıra çoğu zaman tasarım aşamasında titreşim ve 
gürültü problemlerinin dikkate alınmaması nedeniyle 
yapılmaktadır. Yapılan değişiklikler sonucunda 
ilgilenilen yapının istenilen dinamik özellikleri sağlaması 
amaçlanmaktadır. Yapılacak bu değişiklikler genel olarak 
o yapının kütle, katılık veya sönüm gibi fiziksel 
özelliklerinin değişimiyle olmaktadır. Aynı zamanda bir 
yapının kütle, katılık ve sönüm parametreleri o yapının 
doğal frekansları ve titreşim biçimleri gibi dinamik 
özelliklerini belirlemektedir. Temel olarak yapısal 
dinamik değişiklik mevcut bir yapıya kütle, yay veya 
sönüm gibi elemanların eklenmesi veya çıkarılması 
işlemi olarak tanımlanabilir. Kütleler yapı üzerinde 
mevcut bir koordinata doğrudan eklenebildiği gibi bir 
yay vasıtası ile de eklenebilir. İkinci durumda yapıya ek 
serbestlik derecesi getirilmiş olur. Yaylar ise mevcut 
genelleştirilmiş iki koordinat arasına veya bir koordinat 
ile yer arasına bağlanabilirler [1-2]. Yapısal değişiklik 
genellikle iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan 
birincisi mevcut yapı üzerinde yapılan fiziksel 
değişikliklerin o yapının dinamik özelliklerini nasıl 
etkileyeceğini belirlemek için kullanılan düz yapısal 
değişikliktir. Diğeri ise imalatı yapılmış bir ürünün 
istenilen dinamik özellikleri sağlayabilmesi için ürün 
üzerinde yapılması gerekli olan değişikliklerin 
belirlenmesi için kullanılan ters yapısal değişikliktir. Ters 
ve düz yapısal değişiklikler için geliştirilen yöntemlerde 
sonlu elemanlar (SE) çözümünden veya deneysel modal 
analizden [3-6] elde edilen modal özellikler 
kullanılmaktadır. Doğrudan frekans tepki fonksiyonları 
(FTF) kullanılarak da yapısal değişiklik 
yapılabilmektedir [7-8]. Çoğu zaman incelenen yapıların 
sonlu elemanlar modellerinin mevcut olmayışı veya 
oluşturulmasındaki zorluklar gibi nedenlerle deneysel 
verileri kullanarak yapılan yapısal değişiklik tercih 
edilmektedir. Ölçülen FTF’ ler yapısal değişikliğin yanı 
sıra model doğrulama ve güncelleme, genel titreşim ve 
gürültü problemlerinin çözümü, sistem tanımlama ve dış 
kuvvetlerin belirlenmesi gibi birçok amaçla 
kullanılmaktadırlar [9].  
 Yapısal değişiklik daha çok rezonans olgusundan 
kaçınmak için kullanılır. Tsuei ve Yee [10], sönümsüz bir 
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mekanik sistemin belirli bir doğal frekansının istenilen 
bir değere kayması için bir yöntem sunmuşlardır. Bir 
başka çalışmada Bucher ve Braun [5], modal özelliklerin 
eksikliğini de dikkate alarak istenilen doğal frekansları ve 
öz vektörleri elde etmek amacıyla gerekli kütle ve yay 
değişikliklerinin hesabı için klasik modal analiz teorisine 
dayalı bir yöntem sunmuşlardır. Ram [11] yapıya kütle-
yay sistemleri ekleyerek spektral bir bantta yapının doğal 
frekanslarını belirleyecek bir strateji geliştirdi. Sivan ve 
Ram [12] ise yapısal değişiklikte sınırlı modal özellik 
etkisini bir optimizasyon problemi ile çözmeye 
çalışmışlardır. Diğer taraftan McMillan ve Keane [13], 
bir plak üzerine eklenen noktasal kütlelerin konumlarını 
değiştirerek, bu durumun yapının dinamik özellikleri 
üzerine olan etkisini araştırmışlardır. Diğer bir 
araştırmada McMillan ve Keane [14], dikdörtgen bir plak 
üzerine sıralı bir şekilde eklenen kütleler ile titreşim 
yalıtımı üzerine bir çalışma yapmışlardır. Yapılan 
çalışmada en iyi titreşim yalıtımı için eklenen kütlelerin 
konumlarını Genetik Algoritma ile optimize etmişlerdir. 
Park ve Park [15], mevcut bir yapının istenilen dinamik 
özellikleri sağlaması amacıyla FTF bağlama tekniğine 
dayalı bir yöntem kullanmışlardır. Çalışmadaki gerekli 
yapısal değişiklikler cebirsel denklem takımının 
çözümüyle elde edilmiştir. 
 Mekanik sistemlerde rezonans kadar ters-rezonanslar 
da önemli olmaktadır. Tüm FTF’ lerde rezonans 
frekansları aynı olmakla beraber ters-rezonans frekansları 
her FTF’ de farklı olabilmektedir. Bir yapıda ölçülen FTF 
dikkate alındığında bu yapı, ilgili tahrik koordinatında, 
ters-rezonans frekanslarında harmonik bir kuvvetle tahrik 
edildiğinde yapının cevap koordinatındaki titreşim 
genliği sıfır olur [1]. Mottershead ve Lallement [16], bir 
doğal frekansı yanındaki ters rezonansa ötelemek 
suretiyle ilgili noktada bir düğüm noktası oluşturarak 
rezonans probleminin giderilebileceğini göstermişlerdir. 
 Ters yapısal değişikliğin özel bir uygulama alanı ise 
yapısal değişikliklerden sonra mevcut yapının belirli bir 
doğal frekansının değişmeden kalmasıdır. Tasarım ve 
imalat aşamasından sonra bir yapı üzerinde bazı 
iyileştirmelerin gerekliliğinden kaynaklanan 
değişiklikler, belirli sayıda kütlelerin yapı üzerinde çeşitli 
koordinatlara eklenmesi veya çıkarılması ile 
yapılmaktadır. Yapı üzerine kütle eklendikten sonra 
değişiklik yapılmış yapının bir doğal frekansı harmonik 
kuvvet frekansı ile çakışabilmekte ve bu durumda 
yapının rezonansa girmesine neden olmaktadır. Titreşim 
teorisinden de bilindiği gibi bir sisteme kütle 
eklendiğinde doğal frekanslar düşme eğilimi gösterirken 
yay eklendiğinde bu değerler artma eğilimindedirler [17]. 
Bu özellikten faydalanılarak sisteme kütle eklendikten 
sonra belirli bir doğal frekansın değişmeden kalması 
isteniyorsa iki genelleştirilmiş koordinat arasına yay 
eklemek suretiyle bunu gerçekleştirmek mümkün olabilir. 
Burada esas problem genelleştirilmiş koordinatlar arasına 
yerleştirilecek yayın özelliklerinin belirlenmesidir. 

Yaptıkları çalışmada Wu ve Luo [18], dikdörtgen bir plak 
üzerine noktasal kütleler ve bir ucu sabit yaylar ekleyerek 
değiştirilmiş sistemin istenilen mod şekillerini ve bu mod 
şekillerine karşılık gelen doğal frekansları sağlaması için 
bir yöntem geliştirmişlerdir. Gürgöze ve İnceoğlu [19], 
bir ucu ankastre diğer ucu serbest bir kirişe kütle 
eklendikten sonra istenilen bir doğal frekansının sabit 
kalması için eklenen bir ucu sabit yayın yay sabitinin 
hesabı için bir yöntem sunmuşlardır. Farklı sınır şartları 
ile eklenen kütlelerin farklı değer ve konumları için 
eklenmesi gereken yayın yay sabiti değerlerini tablo 
halinde vermişlerdir. Benzer bir problemi Mermertaş ve 
Gürgöze [20] plaklara uygulamışlar ve yay sabitinin 
hesabı için FTF’ leri kullanan ‘‘empedans bağlama 
tekniği’’ [1] olarak adlandırılan yapısal değişiklik 
tekniğine dayalı bir yöntem sunmuşlardır. Yaptıkları 
çalışmada sadece iki sınır şartı için dikdörtgen bir plak 
üzerinde hareket ettirilen belli sayıda noktasal kütlenin 
plağın temel frekansını değiştirmemesi için yayların 
kullanımı ihtimalini araştırmışlardır. Benzer bir 
çalışmada Çakar [21], bir konsol kiriş üzerine kütle 
eklendikten sonra orijinal yapının belirli bir doğal 
frekansının değişmemesi için eklenmesi gereken bir ucu 
sabit yayın, yay sabitinin hesaplanması için Sherman-
Morrison (SM)  formülüne dayalı bir yöntem sunmuştur. 
Daha sonra Çakar [22] sunduğu bu yöntemi 
genelleştirerek gerçek yapılara uygulanabilirliğini 
göstermiştir. 
 Bu çalışmada ise diğerlerinden farklı olarak yere bağlı 
yay yerine iki genelleştirilmiş koordinat arasına 
yerleştirilmiş yay durumu göz önüne alınmıştır. Bunun 
için altı serbestlik dereceli bir kütle-yay sistemine bilinen 
bir kütle eklendikten sonra değişen doğal frekanslardan 
istenilen herhangi birinin değişmemesi için iki 
genelleştirilmiş koordinat arasına eklenmesi gereken 
yayın katsayısı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ilk 
olarak SM formülüne dayalı yapısal değişiklik yöntemi 
verilmiştir. Daha sonra, yapılan ters yapısal değişiklikte 
yay sabitinin hesabı için geliştirilen yöntem sunulmuş ve 
son olarak da sunulan yöntemin geçerliliği ve etkinliği 
sayısal bir uygulama ile gösterilmeye çalışılmıştır. 

II. Yapısal Değişikliğin Teorik Formülasyonu 
 Bu çalışmada yapısal değişikliğin formülasyonu için 
sunulan yöntem SM eşitliğine dayanmaktadır. SM eşitliği 
ile değişiklik yapılmış bir matrisin tersini 
hesaplayabilmek için değişiklikten önceki matrisin tersi 
ve değişim vektörleri kullanılmaktadır. Bu eşitlik 
yardımıyla yeni matrisin tersi, herhangi bir matris tersi 
işlemine gerek kalmaksızın hesaplanabilmektedir [23]. 
Bu durumu açıklayabilmek için tekil olmayan bir [A] 
kare matrisi dikkate alınacak olursa, bu matriste 
[]={u}{v}T  gibi iki vektörün dış çarpımı şeklinde ifade 
edilebilen bir değişiklik yapılması sonucu elde edilen 
değiştirilmiş yeni matrisin [A*]=[A]+ {u}{v}T  tersi, SM 
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formülü kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir 
[23]. 
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A A

v A u


   (1) 

 SM formülü yapısal analiz, istatistik, ağ sistemleri, 
optimizasyon ve kısmi diferansiyel denklemler gibi 
birçok alanda kullanılmıştır [24-25]. Sanlitürk [2] SM 
formülünü lineer ve lineer olmayan yapısal değişiklikte 
kullanılmasıyla ilgili bir çalışma sunmuştur. Çakar ve 
Sanlitürk [26] yerel yapısal değişiklik için genel bir 
formül geliştirmiş ve bunu deneysel olarak ölçülmüş 
FTF’ ler üzerindeki ivmeölçerin kütle etkisini kaldırmak 
için kullanmışlardır. Ayrıca yazarlar aynı yöntemi FTF 
ölçümü esnasında serbest sınır şartlarını sağlamak 
amacıyla yapıları asmak için kullanılan elastik 
kordonların etkilerini kaldırmak için de kullanmışlardır 
[27]. 
 Değişiklik yapılmamış bir mekanik sistemin frekans 
alanındaki hareket denklemi şu şekilde ifade edilmektedir 
[2]. 

 
             2K M i C q Z q f      (2) 
 
 Burada [K], [M] ve [C] sırasıyla sistemin katılık, kütle 
ve sönüm matrislerini, {q} cevap genlikleri vektörünü, 
{f} kuvvet vektörünü,  [Z] dinamik katılık matrisini ve ω 
açısal frekansı göstermektedir. Bu denklemin 
çözümünden sistem cevabı aşağıdaki gibi elde edilebilir. 
 
         

-1
q Z f f   (3) 

 
 Bu denklemde [α], dinamik esneklik (reseptans) veya 
FTF matrisi olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda 
dinamik katılık ile dinamik esneklik arasında [Z]-1 = [α] 
bağıntısı mevcuttur. Yapının fiziksel parametrelerinde 
yapılacak değişiklikler [∆Z] aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir.  

 
        2Δ Δ Δ ΔZ K M i C    (4) 
 
 Dinamik katılık ve dinamik esneklik arasındaki bağıntı 
dikkate alınarak değiştirilmiş sistemin dinamik esneklik 
tipindeki FTF’ leri (1) denklemi ile verilen SM formülü 
ile hesaplanabilir [2, 9, 21-22, 26-27]. 
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        (5) 

 
 Burada α* matrisi, değişime uğramış sistemin FTF’ 
lerini içermektedir. Aynı zamanda (5) denklemindeki {u} 
ve {v} değişim koordinatları haricindeki tüm elemanları 

sıfır olan kolon matrislerdir. Bu denklemde yapısal 
değişiklik için yapılan sayısal hesaplamalarda istenmeyen 
matris tersi işleminin kullanılmadığı görülmektedir. 
 İncelenen sistemlerin sayısal çözümleri mevcut ise 
FTF matrisinin tamamını oluşturmak mümkündür. Ancak 
deneysel çalışmalarda bu matrisin çoğu zaman bir satırı 
veya sütununu oluşturmak mümkün olmaktadır. Bu 
durum dikkate alındığında (5) denklemi yapı üzerinde 
sadece değişiklik yapılan koordinatlara bağlı olarak 
yazılabilir. Buna göre FTF matrisi aşağıdaki gibi alt 
matrislere ayrılabilir [2]. 

 

  
aa ap

pa pp


 

 

 
 
 

 (6) 

 
 Burada a ve p alt indisleri sırasıyla aktif ve pasif 
koordinatları göstermektedir. Yapı üzerindeki 
değişikliklerin aktif koordinatlarda yapılması ile (6) 
denklemi kullanılarak yeni sistemin aktif koordinatlar 
arasındaki FTF’ leri aşağıdaki gibi yazılabilir [2]. 
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    (7) 

 
 Denklem (7) sadece aktif koordinatları kullanarak 
hesaplama yapmayı mümkün kılmaktadır. Bu durumda 
dikkate alınacak FTF’ lerin sayısı aktif koordinatlarla 
sınırlı olduğundan birçok uygulamada incelenen sistemin 
serbestlik derecesi sayısından oldukça düşüktür [2]. 
 Şekil 1’ de bir yapı üzerinde temel yapısal değişiklikler 
gösterilmiştir. Burada i, j ve r değişim koordinatlarını; p 
ve q ise herhangi iki koordinatı göstermektedir. Şekil 1-a 
‘da görüldüğü gibi iki genelleştirilmiş koordinat arasına 
bir yay eklenmesi durumunda değişim matrisi aşağıdaki 
gibi olmaktadır [2]. 

 

  Δ
k -k

Z
-k k


 
 
 

 (8) 

 
 Böyle bir değişim için toplam değişim matrisi 
kolaylıkla iki vektörün çarpımı şeklinde yazılabilir. 

 

       
1

-1
Δ Tu v k kZ  

 
 
 

 (9) 

 
 Eşitlik (9) ile verilen toplam değişim matrisinde sadece 
sıfır olmayan elemanların verildiği belirtilmelidir. Bu 
vektörlerin değişiklik yapılmayan koordinatlarındaki 
vektör elemanları ″0″ olarak alınır. 
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a- Yay değişikliği 

 
b- Sönüm değişikliği 

c- Kütle değişikliği 
Şekil 1. Yapısal değişiklikler. 

 
 Benzer şekilde Şekil 1-b’ de verilen iki genelleştirilmiş 
koordinat arasında sönüm değişikliği için de toplam 
değişim matrisi iki vektörün çarpımı şeklinde yazılabilir 
[2]. 

 

       
1

-1
Δ Tu v i c cZ  

 
 
 

 (10) 

 
 Bir diğer temel yapısal değişiklik yapı üzerinde kütle 
değişikliğidir (Şekil 1-c). Yapı üzerinde herhangi bir 
koordinata kütle eklenmesi durumunda toplam değişim 
matrisi sadece bir elemandan oluşmaktadır. Değişim 
matrisinin diğer tüm elemanları sıfırdır ve aşağıdaki 
biçimde ifade edilebilir [2]. 

 
        21Δ Tu v mZ    (11) 
 
 Bu değişim matrisleri dikkate alınarak değişiklik 
yapılmış sistemlerin FTF’ leri SM formülü yardımıyla 
hesaplanabilir. Yapı üzerinde, i ve j koordinatları arasına 
bir k yayı eklenmesi durumunda (Şekil 1-a), p ve q 
koordinatları arasındaki transfer FTF aşağıdaki gibi elde 
edilmektedir. 
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 Aynı şekilde, Şekil 1-b’ de gösterilen i ve j 
koordinatları arasına bir c sönüm elemanı eklenmesi 
durumunda, p ve q koordinatları arasındaki transfer FTF 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
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 (14) 

 
 Yukarıdaki denklemler incelendiğinde değişiklik 
yapılan yeni sistemin transfer FTF’ lerini hesaplamak 
için orijinal sistemin cevap, kuvvet ve değişim 
koordinatlarına ait sürüş noktası ve transfer FTF’ lerinin 
bilinmesi yeterli olduğu görülmektedir. 
 Sistem üzerinde r koordinatına m kütlesi eklenmesi 
halinde (Şekil1-c), değişiklik yapılmış sistemin p ve q 
koordinatları arasındaki transfer FTF’ si aşağıdaki gibi 
hesaplanabilmektedir [26]: 

 

 
2

2

( )

1
pq rr pq pr rq

rr
pq

m

m

     

 
 

 



 (15) 

 
 Bu denklemden de görüleceği üzere yapı üzerinde r 
koordinatına m kütlesi eklenmesi ile oluşan yeni sistemin 
transfer FTF’ sini hesaplamak için orijinal sistemin 
değişim r, cevap p ve kuvvet q koordinatlarına ait 
transfer ve sürüş noktası FTF’ lerinin bilinmesi yeterli 
olacaktır. 

III. Değişiklik Yapılmış Sistemde Doğal Frekansın 
Değişmemesi için Eklenmesi Gereken Yay Hesabı 
 Bu amaçla Şekil 2’ de verilen altı serbestlik dereceli 
kütle-yay sistemi dikkate alınmıştır. 

m 

 p q 

r 

i j 
 p 

q 

c 

i   j 
 p 
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 k 
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Şekil 2. Kütle ve yay eklenmiş altı serbestlik dereceli sistem [28]. 

 
 Burada öncelikle sistem üzerinde 2 koordinatına bir m 
kütlesi eklenmiştir. Bu durumda sistemin doğal 
frekansları değişecektir. Bu değişiklikten sonra orijinal 
sistemin belirli bir doğal frekansının değişmemesi için 4 
ve 5 genelleştirilmiş koordinatları arasına eklenmesi 
gereken yay elemanının yay katsayısı belirlenmeye 
çalışılacaktır. 
 Şekil 2’ de verilen sistemin 2 koordinatına kütle 
eklendikten sonra değişiklik yapılmış sistemin 3 ve 4 
koordinatları arasındaki transfer FTF’ si (15) eşitliği 
yardımıyla hesaplanabilir. 

 

 34 22 34 32 24
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34 2
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1
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 (16) 

 
 Kütle değişikliği yapılmış sistem üzerinde 4 ve 5 
genelleştirilmiş koordinatları arasına k yayının eklenmesi 
durumunda yeni sistemin 3 ve 4 koordinatları arasındaki 
transfer FTF’ si (13) denklemi yardımıyla aşağıdaki 
şekilde hesaplanabilir. 
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 (17) 

 
 Sistem üzerinde yapılan kütle ve yay değişikliğinden 
sonra sistemin doğal frekanslarından istenilen birinin 
mesela r, değişmemesi için yapının son hali ile ilk 
haline ait FTF’ lerinin bu frekanstaki değerlerinin aynı 
olması gerektiği düşünülebilir. Yani; 

 
 34 34( ) = ( )r r   

  (18) 

 
olmalıdır. Bu durumda (18) eşitliği tekrar düzenlenir ve k 
yay katsayısı bu denklemden çekilecek olursa; 
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(19) 

 
ifadesiyle yay katsayısı hesaplanabilir. Bu denkleme göre 
kütle eklendikten sonra sistemin ωr doğal frekansının 
değişmeden kalması için eklenmesi gereken yayın yay 
sabitinin hesabında 3, 4 ve 5 koordinatlarına ait ilgili 
FTF’ lerinin mevcut olması yeterlidir. Eğer yapıya birden 
fazla kütle veya yay eklenmesi istenirse bu durumda 
yukarıda açıklanan işlemler ardı ardına uygulanabilir. 
Burada (18) denklemine alternatif olarak, FTF’ nin doğal 
frekanslara karşılık gelen değerlerinin sönümsüz 
sistemlerde sonsuza gittiği dikkate alınır ve denklem (17) 
paydası sıfır olacak şekilde düzenlenirse; 

  

 
 45 44 55
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k
  

  


 
 (20) 

 
eşitliği ile verilen bir sonuç da elde edilebilir. 
 Sayısal uygulama olarak Şekil 2’ de verilen altı 
serbestlik dereceli sistem için fiziksel parametreler 
aşağıda verildiği gibi dikkate alınmıştır. 
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 İlk olarak teorik modal analiz yöntemiyle değişim 
yapılmamış sistemin öz değerleri ve öz vektörleri elde 
edilmiştir. Bu sistemin titreşimlerine ait doğal frekansları 
Tablo 1’ de verilmiştir. 
 

Mod 1 2 3 4 5 6 
r (Hz) 1.09 1.45 2.05 2.61 3.14 3.37 

 
TABLO 1. Orijinal sistemin doğal frekansları. 

 
 Sistemin istenen koordinatlara ait transfer ve sürüş 
noktası FTF’ leri [1]’ de verilen; 
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denklemi yardımıyla 0.01 Hz frekans adımları ile 0-7 Hz 
frekans aralığında elde edilmiştir. Burada N mod sayısını, 
pr ve qr sırasıyla r modu için cevap ve tahrik 
koordinatlarına ait öz vektörleri, r r modunun 
frekansını,  zorlayıcı kuvvetin frekansını ve ζr r. modun 
modal sönüm oranını göstermektedir. Bu şekilde elde 
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edilen FTF’ ler orijinal sistemin FTF’ leri olarak 
adlandırılmıştır. Bu çalışmada sönüm dikkate 
alınmamıştır. 
 Toplam kütlesi 6 kg olan sistemin 2. koordinatına 
m=500 gr’ lık bir kütle eklenerek kütle değişikliği 
yapılmış ve (16) denklemi yardımıyla değiştirilmiş 
sistemin FTF’ si ( 34

 ) elde edilmiştir. Şekil 3’ de orijinal 
ve kütle eklenmiş sistemin 3. ve 4. koordinatları 
arasındaki transfer FTF’ si görülmektedir.  
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Şekil 3. Orijinal sistemin 34  FTF’ si ile kütle eklenmiş sistemin 34


 

FTF’ sinin karşılaştırılması. 
 
 Beklenildiği gibi sisteme kütle eklendikten sonra doğal 
frekanslar azalma eğilimi göstererek kaymıştır. 
 Bu uygulamada, örnek olarak yapısal değişimden sonra 
sistemin 2.05 Hz frekanslı üçüncü doğal frekansının sabit 
kalması istendiğini varsayalım. Kütle eklendikten sonra 
bu doğal frekansın değişmemesi için 4. ve 5. koordinatlar 
arasına eklenmesi gereken yayın yay sabiti (19) denklemi 
yardımıyla k= 93.08 N/m olarak hesaplanır. Kütle ve yay 
değişikliği yapılmış sistem ile orijinal sistemin FTF’ leri 
Şekil 4’ de karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 4. Orijinal sistemin 34  FTF’ si ile kütle eklenmiş sistemin 34


 

FTF’ sinin karşılaştırılması. 
 
 Şekil 4 incelendiğinde, kütle ve yay eklenmiş altı 
serbestlik dereceli sistemin 2.05 Hz frekansındaki doğal 
frekansının orijinal sistemin doğal frekansıyla çakıştığı 
açıkça görülmektedir. Böylece kütle ve yay eklendikten 
sonra sistemin istenilen bir doğal frekansı değişmeden 
kalmıştır. 

IV. Sonuçlar 
 Bu çalışmada, bir sistem üzerinde yapılan kütle ve 
katılık değişimlerinden sonra belirli bir doğal frekansın 
değişmeden kalması problemi incelenmiştir. Mevcut 
çalışmalardan farklı olarak frekansı sabit tutmak için yay 
elemanı iki koordinat arasına yerleştirilmiş ve gerekli 
yayın katsayısının hesabı için bir yöntem sunulmuştur. 
Yöntemin geçerliliği altı serbestlik dereceli sönümsüz bir 
kütle-yay sistemi üzerinde yapılan uygulama ile 
gösterilmeye çalışılmış ve başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir.  
 Yapısal değişim genelde mevcut yapılara 
uygulandığından kütle ve katılık gibi fiziksel 
parametreler önceden bilinmeyebilir. Oysa sunulan 
yöntem FTF’ leri kullandığından dolayı bunların 
deneysel olarak ölçülmesi durumunda yapının fiziksel 
parametrelerinin bilinmesine gerek yoktur. Bu nedenle 
yöntem oldukça kullanışlıdır. Ayrıca yöntem yapısal 
değişiklik koordinatları ile ilgili sınırlı sayıdaki FTF’ leri 
kullandığından dolayı modal özelliklerin kullanıldığı 
yöntemlere göre daha üstündür. Diğer taraftan bu 
çalışmada altı serbestlik dereceli bir kütle-yay sistemi 
dikkate alınmakla birlikte sunulan yöntemin aslında genel 
olduğu ve tüm sistemlere uygulanabilir olduğu 
söylenebilir. 
 Bu çalışmada tek bir frekans dikkate alınmakla birlikte 
yapısal değişiklikten sonra birden fazla doğal frekansın 
değişmeden kalması istenebilir. Denklem (19) ile verilen 
k, hesaplanmak istenen FTF’ lerin frekans noktalarının 
sayısı boyutunda bir satır vektördür. Diğer doğal 
frekansların da değişmemesi için hesaba katılan fiziksel 
parametre sayısının arttırılması gereklidir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta en az değişmeden kalması 
istenilen doğal frekans sayısı kadar fiziksel sistem 
parametresinde değişiklik yapılmasıdır. Buna bağlı olarak 
hangi fiziksel parametrelerde veya koordinatlarda 
değişiklik yapılması problemi, mevcut durum bir 
optimizasyon problemine dönüştürülerek uygun bir 
yöntemle çözülebilir. Bu sayede değiştirilmiş sistemlerde 
belirli doğal frekansların orijinal yapı ile aynı olabilmesi 
için yapılması gereken yapısal değişimler belirlenebilir. 
Bu durum dikkate alındığında bu yöntem aynı zamanda 
SE modellerinin güncellenmesi için de kullanılabilir. Bu 
konu üzerinde yazarların çalışmaları devam etmektedir. 
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Özet— Bu çalışmada titreşim yalıtımında yaygın 
olarak kullanılan poliüretan malzemenin plak titreşimleri 
üzerine etkisi deneysel modal analiz yöntemi ile 
incelendi. Bu amaçla 200x200x1 (mm3) boyutlarında 
AISI 1040 çeliğinden üretilmiş bir plağın bir yüzeyine 
sırasıyla 10, 20, 30 ,40 ve 50 mm olarak değişen 
kalınlıklarda poliüretan köpük uygulandı. Her bir durum 
için deneysel modal analiz yapıldı ve sonuçlar 
karşılaştırmalı olarak sunuldu. Sonuç olarak poliüretan 
takviyeli yapının artan kalınlıklarda titreşimleri daha iyi 
sönümlediği belirlendi. 

Anahtar kelimeler: doğal frekans, modal sönüm, modal test,     
poliüretan köpük, titreşim yalıtımı 

 
Abstract— In this study, the effects of polyurethane 

foam which is widely used in vibration isolation on plate 
vibrations have been investigated by using experimental 
modal analysis method. For this aim, polyurethane foam 
with 10, 20, 30, 40 and 50 mm thickness has been applied 
to one surface of steel AISI 1040 plate with 200x200x1 
(mm3) dimensions. For each thickness, experimental 
modal analysis has been performed and the results have 
been comparatively presented. As a result, it has been 
observed the plate covered by polyurethane foam with 
increased thickness can damp vibration better. 

Keywords: natural frequency, modal damping, modal test, 
polyurethane foam, vibration isolation 

 
I. Giriş1 
      
      Titreşim hareketi yapının denge konumu etrafında 
tekrarlanan hareketleri olarak tanımlanabilir. Dinamik 
yükler altında çalışan sistemlerde tekrarlı bir hareket olan 
titreşim hareketi meydana gelir. Endüstride kullanılan 
birçok makine elemanının dinamik yükler etkisi altında 
nasıl bir davranış gösterdiğinin belirlenmesi, yapının 
güvenli bir şekilde çalışması ve makinenin performansı 
açısından oldukça önemli bir konudur. Bu bağlamda, 
gerekli dinamik analizler yapılarak, yapının doğal 
frekansları, yapısal sönümü ve mod biçimleri elde 
edilmelidir. Yapılan dinamik analizler sonucunda, 
istenmeyen titreşimleri azaltmak için titreşim kaynağını 
                                                           
*msen@firat.edu.tr 
†mhuseyinoglu@firat.edu.tr 
‡ cakaro@firat.edu.tr 

 

durdurmak veya yapı üzerinde değişiklik yapmak 
gerekebilir. Bunun sağlanamadığı durumlarda yapıyı 
titreşim kaynağından izole etmek için uygun bir titreşim 
yalıtım sistemi tasarlamak gereklidir. Titreşim yalıtımını 
gerçekleştirebilmek için titreşim kaynağı ve yapı arasına 
sönüm kabiliyeti yüksek malzemeler yerleştirilir veya 
uygun dinamik titreşim sönümleyicileri tasarlanır [1]. 
     Titreşim kaynağı ve yapı arasına yerleştirilen sönüm 
kabiliyeti yüksek malzemeler arasında temel olarak metal 
yaylar, polimerler, esnek yastık ve takozlar sayılabilir. 
Son yıllarda, polimerler grubuna giren sert poliüretan 
köpükler düşük üretim maliyeti, hafiflik, üretim kolaylığı 
ve yüksek miktarda enerji emme özelliği gibi avantajlar 
sunan önemli bir mühendislik malzemesi olmuştur [2]. 
Bu avantajlar dikkate alınarak ses yalıtımı, ısı yalıtımı, 
titreşim emme ve benzeri birçok alanda kullanım olanağı 
ve çalışma alanı bulmuştur [3-6]. Zhang ve Dupuis [7] 
otomobil koltuklarında kullanılan esnek poliüretan 
köpüğün dinamik davranışlarının belirlenmesi için 
deneysel bir çalışma yapmışlardır. Esnek poliüretan 
köpük yapıyı 3 inç boyutlarında bir küp olarak tasarlamış 
ve tek serbestlik dereceli olarak modellemişlerdir. Yapıyı 
bir sarsıcı kullanarak tahrik etmişler ve deneysel 
sonuçlardan faydalanarak esnek poliüretan köpüğün 
dinamik özelliklerini belirlemişlerdir.  
     Viskoelastisite, köpüklerin makro ölçekli 
davranışlarının önemli bir özelliğidir. Viskoelastik 
malzemeler elastik katı bir cismin belli ölçüdeki sertliği 
ile karakterize edilirler. Aynı zamanda viskoz bir akışkan 
gibi akış ve enerjiyi sönümleme özelliğine sahiptirler [8]. 
Bu konuda Deng vd. [9] esnek poliüretan köpük 
malzemelerin viskoelastik özelliklerinin belirlenmesi için 
deneysel bir çalışma yapmışlardır.  
     Viskoelastik köpükler üzerine yapılan birçok deneysel 
çalışmadan faydalanılarak bu malzemelerin bazı 
özelliklerini matematiksel olarak tanımlamak için çok 
sayıda analitik model önerilmiştir. Bu modelleme 
çalışmaları basit eğri uydurmadan, mikro düzeyde yapısal 
ilişkilerin geliştirilmesine kadar uzanmaktadır. Model 
kurma işleminde gerilme-şekil değiştirme ilişkilerinden 
faydalanılmış ve çeşitli model kurma yöntemleri 
önerilmiştir. Bu model kurma yöntemleri yay ve viskoz 
sönüm elemanlarının kombinasyonlarını içeren mekanik 
modeller yardımıyla geliştirilmiştir [2]. Bu modelleme 
yöntemlerinin en çok bilinenleri arasında Wiechert [10], 
Maxwell [11] ve Kelvin [12] gelir. Bazı model kurma 
yöntemleri ise sürekli sistemler mekaniği prensiplerinden 
faydalanılarak elde edilmiştir [13,14]. Scarpa vd. [15] 
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auxetic poliüretan köpük malzemenin titreşim yalıtımlı 
eldiven uygulamaları için mekanik özelliklerini 
araştırmışlardır. Çalışmada 30-35 gözenek/inch yapısına 
ve 0.0027 g/cm3 yoğunluğuna sahip klasik açık gözenekli 
poliüretan köpük malzeme kullanılmıştır. Çalışma 
sonucunda klasik poliüretan köpüklere oranla auxetic 
poliüretan köpüklerin titreşimi ve basınç gerilmelerini 
önemli ölçüde azalttığını ifade etmişlerdir.  
     Bu çalışmada ucuz ve kalıcı çözümler için kullanılan 
sert poliüretan köpüğün plakların dinamik özelliklerine 
etkisi incelenmiştir. Bu amaçla kare bir plağın bir yüzüne 
farklı kalınlıklarda poliüretan köpük uygulanmış ve 
deneysel modal analizleri yapılmıştır. Takip eden 
bölümlerde sırasıyla çalışmada izlenen yol, kullanılan 
malzemeler ve yöntemden bahsedildikten sonra deneysel 
çalışmalar ve elde edilen sonuçlar sunulacaktır. 

II. Materyal ve Yöntem 
     Dinamik problemlerin çözülebilmesi için sistemin 
dinamik davranışını belirlemek gerekir. Bunun anlamı 
kritik frekanslarda yapıda titreşim sonucu meydana gelen 
hareketlerin belirlenmesidir. Bu çalışmada yapının 
dinamik özelliklerinin belirlenmesinde deneysel modal 
analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bu amaçla sistem 
ölçülebilir kuvvetlerle tahrik edilir ve sistemin bu tahrik 
kuvvetine karşı göstermiş olduğu davranış tepki/kuvvet 
oranı incelenir. Bu oran titreşim teorisinde Frekans Tepki 
Fonksiyonu (FTF) olarak adlandırılmaktadır (Şekil 1). 
Lineer sistemler için bu oran bağımsız bir iç özelliktir ve 
sistem tahrik edilsin veya edilmesin değişmez. 
 

 
      Sisteme                                                          Giriş Kuvvetine 
  Uygulanan Giriş                                                  Karşılık Sistem 
        Kuvveti                                                               Cevabı 

 
    F(ω)           x          H(ω)         =         X(ω)      

 
Şekil 1. Frekans Tepki Fonksiyonu modeli 

    
 
 

 
 

Şekil 2. Deneysel modal analizin safhaları [16] 
 

     Şekil 2 ‘de FTF ’lerin deneysel olarak ölçülmesi ve 
analiz safhası görülmektedir. Deneysel olarak ölçülen bu 

FTF ’ler başta yapıların dinamik özellikleri olan doğal 
frekans, modal sönüm ve mod biçimlerinin belirlenmesi 
olmak üzere yapısal değişiklik, sonlu elemanlar gibi 
sayısal çözümlerden elde edilen sonuçların doğrulanması 
gibi birçok amaç için kullanılabilmektedir. FTF’ler 
analitik veya sayısal yöntemlerle belirlenen dinamik 
özellikler kullanılarak da aşağıdaki eşitlik yardımıyla 
hesaplanabilir [1]. 
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     Burada pr ve, qr r. mod biçim vektörünün p ve q 
konumlarındaki elemanları, kr, mr ve ηr r. modun 
sırasıyla; modal yay sabiti, modal kütlesi ve modal 
sönüm oranıdır. ω ise rad/s olarak dairesel frekansı 
göstermektedir. Bu şekilde dinamik özellikleri bilinen 
sistemin istenilen frekans aralığındaki FTF ’leri, her bir ω 
frekans değeri için tüm modların etkileri toplanarak 
hesaplanabilir.  
     Bu çalışmada deneysel uygulama için 200x200x1 
(mm3) boyutlarında AISI 1040 çelik malzemeden kare bir 
plak kullanılmıştır. Deney numunesinin fiziksel ve 
mekanik özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir. 

 
TABLO 1. AISI 1040 malzemesinin özellikleri 

Elastisite Modülü     Kayma Modülü      Poisson Oranı      Yoğunluk 
             (E)                          (G)                        (υ)                         (ρ) 

   
         200 GPa       80 GPa     0.3          7.85 g/cm3 

 
 
     Özellikleri Tablo 1’ de verilen deney numunesinin 
deneysel modal analiz tekniği ile dinamik özellikleri 
belirlenmiştir. Deneysel modal analizde, yapıya bilinen 
(ölçülen) bir kuvvet verilmekte ve yapının bu kuvvete 
karşı tepkisi ölçülmektedir [17]. Bu işlemde yapıya 
kuvvet uygulamak için çekiç, yapının tepkisini ölçmek 
için ivmeölçer ve verileri değerlendirmek için bir sinyal 
analizörü kullanılır (Şekil 3). 
 

 
Şekil 3. Modal test ölçüm sistemi şematik gösterimi 

    

Misina 

Test 
yapısı 

İvmeölçer 

Analizör 

Bilgisayar Modal 
çekiç 

Frekans Tepki 
Fonksiyonu 

(FTF) 
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     Deney numunesinin deneysel modal analiz yöntemi 
ile dinamik özellikleri belirlendikten sonra elde edilen 
sonuçlar, ANSYS sonlu eleman yazılımı ve Leissa [18] 
tarafından önerilen analitik yaklaşım dikkate alınarak 
doğrulanmıştır. 
     Leissa [18] kapsamlı çalışmasında farklı kenar 
oranlarına sahip plakların çeşitli sınır şartları için doğal 
frekanslarını veren analitik ifadeleri sunmuştur. Buna 
göre doğal frekanslar (2) eşitliği yardımıyla yapının 
mekanik, geometrik ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak 
hesaplanabilmektedir: 
 

                              

2

2

D
a





                                        (2)                                                  
 

    
 Bu eşitlikte, λ boyutsuz frekans parametresini, ρ birim 
alanın kütlesini [kg/mm2], a kenar uzunluğunu [mm] ve 
(3) eşitliği ile verilen D, eğilme rijitliğini [Nmm] ifade 
etmektedir. 
 

                              

3

212(1 )
EhD




                                     
(3) 

      
Deneysel ve analitik sonuçlar doğrulandıktan sonra plak 
üzerine değişen kalınlıklarda poliüretan takviyesi 
uygulanarak yapının dinamik davranışlarının nasıl 
değiştiği deneysel modal analiz yöntemi ile belirlenmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada düşük yoğunluklu ve yapısında 
çapraz bağ içeren sert poliüretan köpük kullanılmıştır ve 
bu malzemenin hafiflik özelliği ve gözenekli yapısından 
faydalanarak yapının ağırlığı arttırılmadan titreşimlerin 
sönümlenmesi amaçlanmıştır. 

III. Deneysel Çalışmalar 
     Deneysel modal analiz için doğrulanması gereken iki 
temel varsayım vardır: Doğrusallık ve zamanda 
değişmezlik. Doğrusallık modal analizin temelini 
oluşturur. Ayrı modların üst üste bindirilerek sistemin 
davranışının tanımlanabilmesini sağlar. Deneysel modal 
analiz için gerekli ölçümler belirli bir zaman zarfında 
yapılabildiğinden ölçümlerde bir bütünlük sağlanabilmesi 
için sistem cevabının zaman içerisinde değişmez olması 
gereklidir. Deneysel modal analiz açısından, zamanda 
değişmezliğin en azından belirli bir süre için değişmezlik 
olması kabul edilebilir. Gerçek hayattaki yapıların ne 
doğrusal ne de zamanda değişmez oldukları göz önüne 
alındığında modal analiz yapılmadan önce bütün olası 
hatalara ve belirsizliklere rağmen bu yöntemin yapıların 
mevcut durum analizinde kullanılıp kullanılmayacağı 
kararının verilmesi gereklidir. Deneysel modal analiz 
deneylerinin tasarlanabilmesi için ön ölçümlere ihtiyaç 
vardır. Ön ölçümler sayesinde tetikleme, örnekleme 
sayıları, kayıt süresi, frekans çözünürlüğü, ölçülecek 
frekans aralığı, kullanılacak pencereler gibi kayıt 
değişkenleri ve ölçüm noktalarının tasarımı/doğrulanması 

ve en uygun veri kayıt değişkenleri tanımlanır. 
Tanımlanması gereken sistemin sonlu elemanlar modeli 
kurularak ön ölçümler sayesinde tanımlanan deney 
tasarım değişkenlerinin denenmesi yapılabilir [19, 20]. 
Bu araştırmada yapılan deneysel çalışmalar Fırat 
Üniversitesi Makina Teorisi ve Dinamiği 
Laboratuvarında gerçekleştirildi. Deney numunesi 50 mm 
aralıklarla bölümlendirilip 25 adet düğüm noktası 
belirlendi (Şekil 4). 
 

 
 

Şekil 4. Bölümlendirilmiş deney numunesi 
 

     Plakanın serbest titreşim analizinden daha iyi bir 
sonuç alabilmek için üst kısmı iki köşesinden misina ile 
asılmış ve böylece serbest sınır şartları oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Deney düzeneği ve yapılan bir ölçüm işlemi 
Şekil 5’ te görülmektedir. 
 

 

Şekil 5. Deney düzeneği ve ölçüm işlemi 
 

     
     Ölçümlerde yapıyı titreştirmek için KISTLER 
firmasının üretmiş olduğu darbe çekici (Model: 
9724A2000 S/N 2069942) ve yapının titreşimlerini 
ölçmek için Dytran firmasının üretmiş olduğu ICP 
ivmeölçer (SN 2373) kullanılmıştır.  Verilerin toplanması 
için OROS firmasının Or36 serisi titreşim analizörü ve 
parametrelerin belirlenmesi için Oros Modal yazılımı 
kullanıldı. Ölçüm işlemi için öncelikle ivmeölçer birinci 
düğüm noktasına balmumu yardımıyla bağlandı. Seçilen 
bu nokta serbest sınır şartlarında geniş bir frekans 
aralığında dinamik özelliklerin belirlenmesi için oldukça 
uygundur. Test için kullanılan ölçüm parametreleri Tablo 
2’de verilmiştir.  
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TABLO 2. Test için kullanılan ölçüm parametreleri 
Parametre Değer 
Frekans genişliği 0-2000 Hz 
Frekans çözünürlüğü 1.25 Hz 
Örnek sayısı 1600 
Ölçüm süresi 0.8 s 
Pencereleme (cevap/tahrik) (üniform/üniform) 

    

      
 

Şekil 6. Kuvvet ve ivme ölçerlerden alınan zaman sinyalleri. 
 
     Ölçümler yapılmadan önce zaman cevabına bakılmış 
ve ölçüm süresi içinde titreşimin durduğu ve genliğinin 
sıfır olduğu görülmüştür (Şekil 6). Bu nedenle ivme 
cevabına bir pencereleme fonksiyonu uygulanmamıştır. 
Böylece pencere fonksiyonunun getireceği ilave sönüm 
etkisi bertaraf edilmiştir. Ayrıca tekrarlanabilirlik, 
karşılıklılık (reciprocity) gibi kalibrasyon testleri de 
yapılmıştır. 
     Deneylerde, plakanın 1. Düğüm noktasına ivmeölçer 
yerleştirilip, her bir düğüme modal çekiçle darbe 
uygulanarak ilgili düğüm noktaları için FTF ’ler elde 
edildi. Bu şekilde 25 adet FTF ölçüldü. 
     Poliüretan takviyesiz plak için yapılan deneysel 
çalışma sonucunda ilk altı frekans için elde edilen 
değerler, ANSYS sonlu elemanlar yazılımı ve Leissa [18] 
tarafından verilen analitik yöntemle hesaplanan değerler 
ile karşılaştırmalı olarak Tablo 3 ‘de verilmiştir. Bu 
karşılaştırmadan deney sonuçlarının yeterince güvenilir 
olduğuna karar verilmiştir. 
 

 TABLO 3. Deneysel, sayısal ve analitik olarak elde edilen doğal 
frekansların karılaştırması (Hz) 

Mod           Leissa [18]         ANSYS           Deneysel 
   1           81.88                      81.69                        82.00 
   2                     119.09                    119.08                       122.70 
   3                     147.50                    147.48                       150.34 
   4                     213.66                    211.09                       205.72 
   5                     387.07                    371.20                       351.07 
   6                     471.54                    468.47                       472.35    
 

Plak için deneysel, sayısal ve analitik sonuçlar 
doğrulandıktan sonra plak üzerine sırasıyla 10, 20, 30, 40 
ve 50 mm kalınlığında sert poliüretan köpük takviyesi 
uygulandı ve her bir kalınlık için deneysel modal analiz 
yapıldı. Aşağıda poliüretan takviyeli plak yapısı 
görülmektedir (Şekil 7). 

 

 
 

Şekil. 7. 10 mm kalınlığında poliüretan takviyeli yapı 
 

      Poliüretan köpük malzemesi, kesintisiz kaplama 
yeteneği ile birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-
40 katı kadar şişerek yoğun gözenekli bir yapı halini 
almaktadır. Poliüretan köpük takviyesi plak yüzeyine 
yapıştırılarak tutturuldu. Poliüretan köpük takviyesinden 
sonra poliüretan takviyeli plaklar için deneysel modal 
analiz işlemleri tekrarlandı. Birinci mod için elde edilen 
sonuçlar, takviyesiz yapı ve her bir takviye kalınlığı için 
Tablo 4’te verilmiştir. Her bir durum için birinci mod 
biçimleri de Şekil 8-13 ’de görülmektedir. Her durum 
için birinci mod biçimi aynıdır. 

 
TABLO 4. Artan takviye kalınlıklarına göre birinci mod için doğal 

frekans ve sönüm oranlarının karşılaştırılması.  
         Frekans (Hz)                   Sönüm (%) 
   Takviyesiz Plak             82.01                                         0.37          
   10 mm Takviyeli                 86.66                                         0.26 
   20 mm Takviyeli               110.22                                         0.97       
   30 mm Takviyeli               140.42                                         1.43        
   40 mm Takviyeli               167.27                                         3.10       
   50 mm Takviyeli               194.93                                         5.58      
 

 
Şekil 8. Takviyesiz plak 
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Şekil. 9. 10 mm takviyeli plak 

 
 

 
Şekil 10. 20 mm takviyeli plak 

 

 
Şekil 11. 30 mm takviyeli plak 

 
Şekil 12. 40 mm takviyeli plak 

 

 
Şekil 13. 50 mm takviyeli plak 

 
 

        
     Tablo 4 ‘de verilen sonuçlara göre 10 mm takviyeli 
durum hariç poliüretan takviyesinin artan kalınlığı ile 
birinci doğal frekans değerinin ve modal sönümlerinin 
arttığı görülmektedir. Genel yapıya bakıldığında 10 mm 
takviye durumu için beklenenden farklı bir sonuç 
çıkmasının nedeni çeşitli olmakla birlikte ilk akla gelen 
poliüretan malzemenin homojen olmayan yapısı ve 
yapıştırmanın etkisi olabilir. Bu bakımdan bu kalınlık 
için ölçümlerin tekrar edilmesinde fayda vardır. Bunun 
araştırılması başka bir çalışmaya bırakılmıştır 

VI. Sonuçlar 
     Plaklar, otomotiv endüstrisi, inşaat yapıları, havacılık, 
hidrolik sistemler, deniz taşıtları ve benzeri birçok 
mühendislik alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Çalıştıkları yerlerde çok kritik dinamik yüklere maruz 
kalabilirler. Bu nedenle mevcut çalışma şartları için 
detaylı bir dinamik analiz yapılması ve gerekiyorsa 
uygun bir titreşim yalıtımı uygulanması, üzerinde 
çalışılan sistemin performansı ve verimi için oldukça 
önemlidir.  
     Bu çalışmada ilk olarak 200×200×1 (mm3) 
boyutlarındaki kare bir plak için serbest titreşim analizi 
yapıldı. Yapılan deneysel modal analiz sonuçları, 
ANSYS yazılımı ve Leissa [18] tarafından verilen 
yöntem kullanılarak doğrulandı. Daha sonra plak üzerine 
sırasıyla 10, 20, 30, 40 ve 50 mm olarak değişen 
kalınlıklarda sert poliüretan köpük takviyesi uygulanarak 
dinamik analizler yapıldı. 
     Takviyesiz plak için yapılan deneysel modal analiz 
sonucunda ilk 6 mod için doğal frekanslar elde edildi. 
Karşılaştırma maçıyla ANSYS ve [18] ‘de verilen 
analitik yöntem ile de ilk 6 mod için doğal frekans 
değerleri hesaplandı. Takviyesiz plak için yapılan analiz 
sonucunda deneysel, sayısal ve analitik yöntemlerle elde 
edilen doğal frekans değerlerinin birbirine oldukça yakın 
olduğu gözlemlendi. 
     Daha sonra plak üzerine değişen kalınlıklarda sert 
poliüretan köpük takviyesi uygulanarak deneysel modal 
analiz yapıldı ve her durum için dinamik özellikler 
belirlendi. Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, aynı 
mod için artan takviye kalınlığı ile doğal frekans ve 
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sönüm oranı değerlerinde genel olarak bir artış 
gözlemlenmiştir. Ancak beklenenin aksine 10 mm 
poliüretan takviyeli yapının sönüm oranının takviyesiz 
duruma göre daha düşük çıktığı belirlenmiştir. Bunun, 
takviye yapısı ile plak arasındaki yapışkan tabakanın 
etkisiyle yapının dinamik özelliklerinin etkilenmesi 
sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yazarların 
konuyla ilgili çalışmaları devam etmektedir. 
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Özet—Modal test, yapıların dinamik davranışlarının 
belirlenmesinde kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir. 
Yöntem, ilgilenilen yapının frekans tepki fonksiyonlarının 
(FTF) ölçümüne ve bunların analizine dayanmaktadır. 
Test yapısına bağlı olarak bazı durumlarda yapı 
üzerindeki bazı FTF ‘leri ölçmek oldukça zor veya 
mümkün olmayabilmektedir. Bu çalışmada pratik olarak 
ölçülemeyen ancak analiz için gerekli olan sürüş noktası 
FTF ’sinin yardımcı bir kütle kullanılarak yapılacak 
ilave bir ölçümle hesaplanmasını sağlayacak bir yöntem 
sunulmuştur. Yöntemin geçerliliği sayısal bir uygulama 
ile gösterilmeye çalışılmış ve oldukça başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Ayrıca FTF ‘ler üzerinde parazit olması 
durumunda yöntemin etkinliği incelenmiş ve ters-
rezonans bölgelerinde olumsuz olarak etkilendiği 
görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: modal test, frekans tepki fonksiyonu, titreşim 

 
Abstract—Modal testing is a very effective tool for 

the determination of the dynamic behaviours of the 
structures. The method is based on measurement of 
frequency response functions (FRFs) of the structure 
under test and their analysis. In some cases, the 
measurement of some FRFs may be very difficult or 
impossible in connection with the test structure. In this 
work, a method based on measurement of an additional 
FRF using a dummy mass is proposed for the calculation 
of un-measured point FRFs. The method is verified by a 
numerical example and very good results are obtained. 
However the efficiency of the method is investigated in 
the case of FRFs contaminated by noise and it is seen 
that it is adversely affected in the anti-resonance regions. 

Keywords: modal testing, frequency response function, vibration 

I Giriş 

Yapısal titreşimin deneysel çalışmaları, pratikte 
karşılaşılan titreşim olaylarının nedenlerini anlamada ve 
bunların kontrol edilmesinde önemli kolaylıklar 
sağlamaktadır. Bu amaçla, ya normal işletme şartlarında 
çalışan makina üzerindeki kuvvet ve cevaplar ölçülür ya 
da incelenen yapı veya eleman laboratuvar ortamında 
bilinen bir kuvvet veya kuvvetler ile tahrik edilerek 
yapının cevapları ölçülür. İkinci tip ölçümde daha yakın 
ve esnek bir ölçüm söz konusu olduğundan yapı hakkında 
daha doğru ve detaylı bilgiler elde etmek mümkündür. 

*cakaro@firat.edu.tr 
†sanliturk@itu.edu.tr 

Asıl amacı deneysel veriler kullanılarak incelenen 
yapının matematiksel bir modelinin kurulması olan 
modal test işlemi; ölçümlerin alınması, ölçülen verilerin 
analiz edilmesi ve matematiksel modelin oluşturulması 
olmak üzere başlıca üç ana safhadan oluşmaktadır. Bu 
yaklaşım ile elde edilen FTF verileri ve sonuçlar yapısal 
dinamiğin çok çeşitli alanlarında kullanılmaktadır.  

Modal testin en yaygın kullanım alanlarından biri 
sonlu elemanlar veya diğer teorik modeller kullanılarak 
elde edilen sonuçlar ile testlerden elde edilen sonuçların 
karşılaştırılmasıdır. Bazen de yapının teorik modelden 
elde edilen modal özelliklerinin ölçümle bulunan 
sonuçlara yaklaştırılması amacıyla teorik modelin 
düzeltilmesi yoluna gidilebilir. Bu işlem analitik modelin 
düzeltilmesi (updating) olarak adlandırılmaktadır. 

Modal testin bir başka uygulama alanı yapısal dinamik 
değişikliktir. Bu işlemde yapıya kütle ve yaylar eklenerek 
veya çıkarılarak yapılan değişikliklerin yapının dinamik 
özelliklerini nasıl etkilediği incelenir. Diğer bir uygulama 
alanı ise yapısal değişiklik kapsamında olan ve karmaşık 
yapıların teorik analizinde de sıkça kullanılan yapısal 
ayırma-birleştirmedir (substructuring-assembly, 
coupling-uncoupling). Bu işlemde; incelenen yapı alt 
sistemlere bölünür ve her bir sistem için matematiksel 
model oluşturulur, daha sonra bunlar belli usullere göre 
birleştirilerek ana yapının dinamik özellikleri 
belirlenmeye çalışılır.   

Bunların dışında modal test, makinalarda titreşime 
sebep olan kuvvetlerin belirlenmesi ve arıza tespiti gibi 
amaçlar için de kullanılmaktadır. Modal test ile ilgili 
basılı popüler kitaplar Ewins [1], McConnel [2] ve Maia 
ve Silva [3] ‘nın kitaplarıdır. Ayrıca dinamik testler için 
hazırlanan DTA (Dynamic Testing Agency Handbook) el 
kitabı [4] başarılı bir test için stratejileri vermektedir. 

Deneysel çalışmalarda FTF ‘leri ölçülecek yapının 
sonlu elemanlarda olduğu gibi bir ağ yapısı oluşturulur ve 
düğüm noktalarına ait FTF’ler ölçülerek (1) ‘de verilen 
FTF matrisi oluşturulur. FTF matrisi düğüm sayısı 
boyutunda simetrik bir kare matristir. Tek eksende N 
ölçüm noktası için bu matrisin boyutu NxN dir. Frekansa 
bağlı olan bu matrisin her bir elemanının gösteriminde 
(Hij) birinci indis tepki ölçüm koordinatını gösterirken 
ikinci indis kuvvet uygulama koordinatını 
göstermektedir. 
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Uygulamalarda ilgilenilen yapının dinamik 

özelliklerinin (doğal frekans, mod biçimi ve modal 
sönüm oranları) belirlenmesinde çoğunlukla FTF 
matrisinin bir satırı veya sütunu oluşturulur. Örneğin 
modal çekiç kullanılarak yapılan ölçümlerde (ivmeölçer 
sabit tutulup çekiç gezdirilerek yapılır) FTF matrisinin 
bir satırı; sarsıcı kullanılarak yapılan ölçümlerde (sarsıcı 
konumu sabit iken ivmeölçer gezdirilerek yapılır) ise 
FTF matrisinin bir kolonu oluşturulur. Bununla birlikte 
modal testin yapısal ayırma-birleştirme gibi bazı 
uygulamalarında bu matrisin köşegen elemanlarının da 
oluşturulması gerekebilir. Ancak pratikte test edilen 
yapıya bağlı olarak bazı FTF ’leri ölçmek oldukça güç 
veya mümkün olmayabilir. Yapının geometrisi, çekiç 
kullanılarak yapılan testlerde bazı kritik noktalarda 
kaçınılamayan “çift vuruş” etkisi, sarsıcı kullanılarak 
yapılan testlerde sarsıcının başka bir konuma 
taşınmasının pratik olmayışı bu durumlara örnek olarak 
verilebilir. 

Silva vd.[5] modal testte karşılaşılan sistematik 
hatalardan transdüser kütle etkisini kaldırmaya 
çalışırlarken ölçülmeyen bazı FTF ‘lerin de hesapla 
türetilebileceğini gördüler ve sonraki çalışmalarında bu 
yöntemlerini sundular. Silva vd. [6] FTF matrisini 
oluşturmak üzere her bir ölçüm noktasına sırayla 
yardımcı kütle ekleyip tahrik noktasındaki FTF ile ilgili 
transfer FTF ’yi tekrar ölçtükten sonra her bir kütlenin 
sırasıyla etkisini çıkararak tüm FTF ‘leri türetebildiler. 
Bu çalışmalarında kütle etkisini kaldırmak için yapısal 
bağlama/ayırma olarak bilinen yöntemi kullanmışlardır. 
Her bir yardımcı kütle ile ölçüm yapılırken bir önceki 
yardımcı kütle de sistem üzerinde bırakıldığından N ’inci 
ölçüm noktasına gidildiğinde N tane yardımcı kütle 
kullanılmasını gerektirmektedir. Silva vd. [7] bir sonraki 
çalışmalarında aynı yöntemi genelleştirerek 
sunmuşlardır. Ashory [8] yine transdüser kütle etkisini 
kaldırmak üzere yapısal bağlama/ayırma tekniğinden 
faydalanmıştır. Ashory iki farklı kütle kullanarak transfer 
FTF ölçümünü tekrarlamış ve bu ikisini kullanarak 
transdüser kütle etkisi kaldırılmış FTF ‘lerin yanında 
ölçülmeyen bir FTF ’yi de türetmiştir. Ancak bu 
yöntemde matris tersi alma işlemi yapıldığından yardımcı 
kütle seçiminde dikkat edilmesi gerekmektedir. Çakar ve 
Şanlıtürk [9,10], sarsıcı kullanılarak yapılan FTF 
ölçümlerinde ivmeölçerin etkisini kaldırmak üzere 
Sherman-Morrison (SM) [11] formülüne dayalı yapısal 
değişiklik tekniğini kullanan bir yöntem önermişlerdir. 
Bu yöntemde ihtiyaç duyulan bir FTF ‘yi elde etmek için 
ilgili noktaya yardımcı bir kütle eklendikten sonra sürüş 
noktası FTF ‘si ile transfer FTF tekrar ölçülmektedir. 

Yapılan bir dizi işlemden sonra kütle etkisi kaldırılmış 
FTF ‘lerden başka yardımcı kütlenin koyulduğu noktaya 
ait ölçülmemiş FTF ‘de hesapla bulunabilmiştir. Bu 
problem son olarak Hosaya vd.[12] tarafından ele 
alınmıştır. Çalışmada ölçülmeyen sürüş noktası FTF ‘si 
için ivmeölçerin kütlesine nispeten daha küçük yardımcı 
kütle kullanımına dayalı bir yöntem sunulmuştur. FTF’ler 
üzerindeki parazitlerin (noise) yöntem üzerindeki 
olumsuz etkisi detaylı olarak incelenmiş ve deneysel bir 
uygulama da yapılmıştır. 

Yukarıdaki çalışmalarda [5-10], ölçülen FTF ‘lerden 
transdüser kütle etkisini çıkarırken aynı zamanda 
ölçülmeyen bazı FTF ‘lerin elde edilebileceği 
görülmüştür. Bu çalışmada ise transdüser kütle etkisini 
dikkate almaksızın herhangi bir nedenle ölçülemeyen 
ancak analiz için gerekli sürüş noktası FTF ‘sinin elde 
edilmesi ile ilgilenilmiştir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan 
FTF ölçüm noktasına yerleştirilen yardımcı bir kütle 
kullanılarak yapılacak ilave bir ölçümden 
faydalanılmıştır.  

II. Teori 

 Bu çalışmada sunulan yöntem matris teorisinden 
bilinen SM eşitliğine dayalı yapısal değişiklik tekniği 
kullanılarak geliştirilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde önce 
bu tekniğin teorisi verilecek ve sonra çalışmada 
bahsedilen problem için önerilen çözüm tekniği 
verilecektir.  
  
A. SM Formülüne dayalı yapısal değişiklik 
 SM formülü, mevcut bir matriste yapılan bir değişiklik 
ile elde edilen yeni matrisin tersini ilk matrisin tersini ve 
değişim verilerini kullanarak doğrudan hesaplamaya 
yarayan bir formüldür. SM eşitliği ile değişiklik yapılmış 
bir matrisin tersini hesaplayabilmek için değişiklikten 
önceki matrisin tersi ve değişim vektörleri 
kullanılmaktadır. Bu eşitlik yardımıyla yeni matrisin 
tersi, herhangi bir matris tersi işlemine gerek kalmaksızın 
hesaplanabilmektedir. Bu durumu açıklayabilmek için 
tekil olmayan bir [A] kare matrisi dikkate alınacak olursa, 
bu matriste   T

[Δ] = u v  gibi iki vektörün çarpımı 

şeklinde ifade edilebilen bir değişiklik yapılması sonucu 
elde edilen değiştirilmiş yeni matrisin tersi, SM formülü 
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir [11]. 
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 Burada   T

[ ] = [ ]+*A A u v  dir. Dinamik direngenliği 

[Z] ile ifade edilen lineer mekanik bir sistem üzerinde 
[Z] değişimi uygulanır ve dinamik direngenlik ile 

dinamik esneklik (receptance) arasındaki    -1
Z 
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bağıntısı dikkate alınırsa değiştirilmiş sistemin dinamik 
esnekliği, 
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biçiminde ifade edilebilir.  Burada [α*] matrisi, değişime 
uğramış sistemin dinamik esnekliği, {u} ve {v} ise 
değişim koordinatları haricindeki tüm elemanları sıfır 
olan kolon matrislerdir. Dinamik esneklik matrisi [] 
incelenen sistemin bütün FTF ‘lerinden oluşmaktadır. 
Teorik uygulamalarda bu matrisin tümünü oluşturmak 
mümkün olmakla beraber deneysel uygulamalarda tüm 
FTF ‘leri ölçmek pratik bir yaklaşım değildir ve 
genellikle FTF matrisinin sadece bir kolonunun veya bir 
satırının elemanları oluşturulur. FTF matrisinin bir 
satırını veya bir sütununu kullanarak yapılacak bir modal 
analizden sonra tüm FTF ‘leri elde etmek mümkün 
olmakla birlikte ölçülmüş verilerdeki mevcut 
uyuşmazlıklar ve sistematik hatalar böyle bir hesaptan 
sonra elde edilecek FTF ‘lerin doğruluğuna olan güveni 
azaltır. Ayrıca bu şekilde oluşturulan FTF ‘ler için artık 
(residual) etkilerini dahil etmek zordur. Bu bakımdan (2) 
ifadesinin deneysel sistemler için kullanılmasının bazı 
zorlukları vardır. Bununla birlikte bu ifade sadece aktif 
koordinatları yani değişim, tahrik ve tepki koordinatlarını 
içerecek biçimde yazılabilir [13]:  
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T

aa a aa aa
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    (3) 

 
 Denklem (3) sadece aktif koordinatları kullanarak 
hesaplama yapmayı mümkün kılmaktadır. Bu durumda 
dikkate alınacak FTF’ lerin sayısı aktif koordinatlarla 
sınırlı olduğundan birçok uygulamada incelenen sistemin 
serbestlik derecesi sayısından oldukça düşüktür. 
 Ayrıca Çakar [9], bir yapı üzerinde r değişim 
koordinatını; p ve q ise sırasıyla tepki ve tahrik 
koordinatlarını, yani ölçüm koordinatlarını göstermek 
üzere değişime uğramış sistemin FTF ’sinin doğrudan 
hesabı için genelleştirilmiş bir formül geliştirmiştir:  
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 Örneğin yapı üzerinde r koordinatına bir m kütlesi 
eklenirse ur=1, vr =2m olarak alınır. Bu formül Çakar 
ve Şanlıtürk [9,10,14-17] tarafından ölçülmüş FTF 
’lerdeki transdüser kütle etkisi ve mesnet etkileri gibi 
sistematik hataların düzeltilmesi için geliştirilmiştir. Bu 
çalışmada da modal testte ölçülemeyen FTF ’lerin 
hesaplanmasında kullanılmak üzere geliştirilecektir.  
 

B. Ölçülemeyen FTF ’lerin hesabı için yöntem 
 Yöntemi açıklamadan önce, pratik uygulamalarda daha 
çok ivme tipindeki FTF ’lerin (inertance-accelerance) 
ölçüldüğü dikkate alınarak çalışmanın bundan sonraki 
bölümlerinde FTF denildiğinde ivme tipindeki FTF ‘nin 
kastedileceğini ve bunun Apq sembolü ile gösterileceğini 
belirtelim. 
 Şekil 1 ‘de görülen yapı üzerinde p ve q gibi iki ölçüm 
noktası göz önüne alınsın. Yapı üzerinde q noktasına ait 
sürüş noktası FTF ’si Aqq ve p ile q noktaları arasındaki 
transfer FTF Apq ‘nun ölçülebildiği ancak p noktasına ait 
sürüş noktası FTF ’si App ‘nin gerekli olduğu halde 
herhangi bir kısıtlama nedeniyle ölçülemediği 
varsayılsın. Ölçülemeyen bu App ‘nin elde edilmesi için 
bu çalışmada şöyle bir yöntem önerilmektedir: p 
noktasına kütlesi m olan bir yardımcı kütle yerleştirip p 
ve q noktalarına ait transfer FTF ‘yi tekrar ölçelim. Bu 
durumda ölçülen bu FTF üzerinde yardımcı kütlenin de 
etkisi bulunmaktadır. Bu etkiyi ifade edebilmek için bu 
FTF ’yi ( )p

pqA  ile gösterelim. Burada (p) koordinatında bir 

kütle değişikliği söz konusudur. İncelenen sistemde p 
koordinatına bir m kütlesi eklendiğinde değiştirilmiş 
sistemin FTF’si; 
 

 ( )

1
pq

pp

p
pq

A

mA
A 


 (5) 

 
biçiminde yazılabilir. Denklem (5), (4) denkleminde 
ur=1, vr =2m,r yerine p yazılarak ve ivme tipindeki 
FTF ile dinamik esneklik arasında  A = 2 bağıntısının 
olduğu dikkate alınarak elde edilmiştir. Burada değişimin 
p koordinatında olduğunu göstermek için değiştirilmiş 
sistemin FTF ‘sinde (*) işareti yerine (p) üssü 
kullanılmıştır. 

 
Şekil 1. Test edilen yapı üzerinde FTF ölçümleri. 

 

p 

q 
Tahrik Cevap 

Test yapısı 

p 

q 
Tahrik 

Test yapısı 

yardımcı 
kütle m

a) Aqq ve Apq ‘nun ölçümü 

b) Yardımcı kütle ile ( )p
pqA  ‘nun ölçümü 
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  Dikkat edilirse bu denklemin paydasındaki App p 
noktasına ait ölçülemeyen FTF ‘dir. Apq ve ( )p

pqA  ise 

yardımcı kütle olmadan ve yardımcı kütle kullanılarak 
ölçülen transfer FTF ‘lerdir. Denklem (5) ‘den App 
çekilerek aşağıdaki gibi bulunur; 
 

 
( )

1
1pq

p

pq

pp

A

A
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 (6) 

 
Not olarak, burada ölçümlerde ivmeölçerlerin kütle 

etkisinin dikkate alınmadığını belirtmek gerekir. Bu 
etkilerin dikkate alınması gerektiği durumlarda yazarların 
[9,10,13-16] çalışmalarında sunulan yöntemler 
yardımıyla ivmeölçerlerin etkisi kaldırılabilir. 

III. Sayısal Uygulama 

Uygulama olarak Şekil 2 ‘de verilen 80 cm 
uzunluğunda ve 2.5x1 (cm2) kesit ölçülerindeki konsol 
bir kiriş dikkate alınmıştır. Kirişin elastisite modülü 
E=207x109 N/m2, yoğunluğu  = 7800 kg/m3 ve poisson 
oranı =0.28 olarak alınmıştır. Konsol-kiriş FINES [18] 
sonlu elemanlar (SE) yazılımı ile modellenmiş olup 
modelde üç düğüm noktalı 3BEM03 elemanı 
kullanılmıştır. 24 elemana bölünen kiriş 49 düğüm 
noktasına sahiptir. Kirişin eğilmesine ait serbest titreşim 
analizi yapılarak 20 mod için öz değerleri ve öz vektörleri 
elde edilmiştir. 

Sistemin p tahrik ve q cevap koordinatını göstermek 
üzere değişiklik koordinatları ile ilgili FTF leri; 
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N
pr qr

pq
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   (7) 

 
bağıntısı yardımıyla 0.1 Hz adımlarla 0-1200 Hz frekans 
aralığında elde edilmiştir. 

 
 

 
 

 
Şekil 2. Sayısal uygulama için konsol kiriş ve yapılan ölçümler. 

Burada N mod sayısı, pr ve qr sırasıyla r modu için 
cevap ve tahrik koordinatlarına ait öz-vektörler, r r 
modunun frekansı,   zorlayıcı kuvvetin frekansı ve r 
modal sönüm oranıdır.  

Yöntemi açıklamak üzere basitlik için bu FTF ‘lerden 
p=42 ve q=6 alarak, A6,6 ve A42,6 ‘nın transdüser kütle 
etkisi olmadan deneysel olarak ölçülebildiğini, ancak 
ihtiyaç olduğu halde A42,42 ‘nin herhangi bir nedenle 
ölçülemediğini varsayalım.  Bu durumda mevcut FTF 
matrisi aşağıdaki gibidir: 

 

 6,6 6,42

42,6

A A

A ?

 
 
 

A  (8) 

 
Ölçülen iki FTF Şekil 3 ‘de verilmiştir. Burada 

matrisin (?) elemanı ihtiyaç duyulan ancak ölçülemeyen 
A42,42 ‘dir. Karşılaştırma amacıyla A42,42 SE çözümünden 
elde edilmiş olup bundan sonra hedef FTF olarak ifade 
edilecektir. Bu FTF daha önce açıklandığı gibi 42 
koordinatına yardımcı bir kütle yerleştirerek yapılacak 
ilave ölçüm yardımıyla hesaplanacaktır. Bu ilave ölçüm 

 42
42,6A  (veya  42

6,42A ) dir. Bu amaçla 42 koordinatına m=300 

g ‘lık bir kütle eklensin. İncelenen kirişin toplam kütlesi 
1.56 kg olup yardımcı kütlenin etkisini açıkça görebilmek 

için yeterince büyük seçilmiştir.  42
42,6A  ölçüldükten sonra 

(6) denklemi yardımıyla A42,42 elde edilecektir. Sayısal 

benzetimde gerekli  42
42,6A  ‘yi elde etmek için yine FINES 

SE yazılımından faydalanılmıştır. Bunun için kiriş 
üzerinde 42 koordinatına m=300 g’lık bir kütle 
yerleştirilerek özdeğer ve özvektörler elde edilmiş ve 
sonrasında (7) denklemi yardımıyla da değiştirilmiş 
sisteme ait FTF ’ler hesaplanmıştır. Buradan elde edilen 
FTF yardımcı kütleli olarak ölçülen FTF ‘ler olarak 
isimlendirilmiştir. Yardımcı kütle kullanmadan ölçülen 
ve yardımcı kütle kullanarak ölçülen transfer FTF ‘ler 

A42,6 ve 
 42
42,6A  Şekil 4 ‘de verilmiştir. Beklendiği gibi ilave 

kütle kullanılarak ölçülen FTF ‘de sistemin doğal 
frekanslarında düşüş olmaktadır. 

(6) denkleminden, ihtiyaç duyulan ancak deneysel 
kısıtlar nedeniyle ölçülemeyen FTF aşağıdaki gibi 
hesaplanır: 
 

  
42 6

42

42,6

42,42

1
1,* A

A
A

m


 
  

 
 (9) 

 
Burada bu FTF ’nin hesapla bulunduğunu göstermek 

üzere (*) sembolü kullanılmıştır. Hesapla bulunan bu 
FTF daha önce FINES yardımıyla elde edilen ilk 
(hedeflenen) FTF’ ile Şekil 5 ‘de karşılaştırılmıştır. 
Görüldüğü gibi her iki FTF tam olarak üst üste 
oturmaktadır. Bu uyuşma yöntemin başarısını ortaya 
koymaktadır. 

1   2   3   4   5   6  ................... 42    43 44 45  46 47 48 49
........... 

m 
yardımcı 

kütle 

b) Yardımcı kütle kullanarak 
 42
42 6A  ‘nın ölçümü.

1   2   3   4   5   6  ......................  42 43 44 45  46 47 48 49
........... 

a)  A6,6 ve A42,6 ‘nın ölçümü. 
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Şekil 3. Ölçülen FTF’ler : A42,42  ve A42,6. 

 
 

 
Şekil 4. Yardımcı kütlesiz ve kütleli ölçülen FTF’ler: A42,6 ve  42

42,6A . 

 
 

 
Şekil 5. FINES ve sunulan yöntem ile hesaplanan FTF ‘lerin 

karşılaştırılması. 

 
 

 
 
 
Şekil 7 deki grafikte görüldüğü gibi 150-200 Hz 

frekans aralığı hariç diğer frekanslarda FTF’lerde 
oldukça iyi bir uyum söz konusudur. Özellikle 187 Hz 
frekansta gerçekte olmamakla birlikte sanki bir doğal 
frekans varmış gibi gözükmektedir. Bunun nedeni şöyle 
açıklanabilir: (9) denkleminde hedeflenen FTF ‘yi 
hesaplamak için kullanılan ve Şekil 4 ve 6 ‘da verilen 
FTF’ler 187 Hz frekansta ters-rezonansa sahiptir. Genlik 
değerlerinin oldukça düşük olduğu bu frekansta ve yakın 
civarında FTF’ler parazitten önemli ölçüde 
etkilenmektedir. Ayrıca (9) denkleminde bu iki FTF ‘nin 
birbirine oranı söz konusudur. Bu da yöntemin bu frekans 
bölgesinde iyi sonuç vermemesine neden olmaktadır. 

 
 
 

 
Şekil 6. Yardımcı kütlesiz ve kütleli ölçülen FTF’ler: A42,6 ve  42

42,6A , 

%0.1 parazitli durum. 
 
 

 
Şekil 7. FINES ve sunulan yöntem ile hesaplanan FTF ‘lerin 

karşılaştırılması, %0.1 parazitli durum. 
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IV. Sonuçlar 

Modal testte yapının geometrisi gibi kısıtlar nedeniyle 
bazı FTF ‘leri ölçmek zor veya mümkün 
olmayabilmektedir. Bu çalışmada pratik olarak ölçülmesi 
zor veya mümkün olmayan ancak analizler için gerekli 
olan sürüş noktası FTF ‘sinin elde edilmesi için bir teknik 
sunulmuştur. Bu teknikte ölçüm yapılamayan noktaya 
yardımcı bir kütle konularak ilgili transfer FTF tekrar 
ölçülmektedir. İlave kütleli ve kütle olmadan ölçülen bu 
FTF ‘leri kullanarak ölçülemeyen sürüş noktası FTF ‘sini 
hesaplayan bir formül geliştirilmiştir. Bu formül SM 
eşitliğini dayalı yapısal değişiklik tekniği kullanılarak 
geliştirilmiştir.  

Sayısal benzetim için konsol bir kiriş dikkate alınmış 
ve sonlu elemanlar yöntemi ile serbest titreşim analizi 
yapılarak FTF ‘leri elde edilmiştir. Daha sonra aynı kiriş 
üzerinde ölçülemediği varsayılan noktaya ilave bir kütle 
konularak FTF ‘ler tekrar hesaplanmıştır ve bu çalışmada 
geliştirilen (9) denklemi ile gerekli olan FTF hesapla elde 
edilmiştir. Sunulan yöntem ile elde edilen FTF ‘nin ilave 
kütle yok iken elde edilen (hedef) FTF ile yapılan 
karşılaştırmasında her ikisinin birbiriyle tam bir uyum 
içerisinde olduğu ve yöntemin mükemmel bir sonuç 
verdiği görülmüştür.  

Deneysel verilerde her zaman var olan parazit etkileri 
göz önüne alınarak FTF’lere % 0.1 oranında parazit 
eklenmiş ve bu durumlar için yöntemin başarısı 
incelenmiştir. Hesaplamada kullanılan FTF ‘nin sahip 
olduğu ters-rezonans frekansı civarı hariç yöntemin 
başarılı olduğu görülmüştür. Ters rezonans civarında 
genlik oldukça düşük olduğundan parazitten oldukça 
etkilenmekte ve yöntem bu bölgede duyarlı olmaktadır.  
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Özet— Asma köprüler coğrafi zorlukların aşılması 

bakımından önemli yapılardır. Köprüler ulaşılması güç 
yerleri bağlama ve o bölgelere hareketlilik getirme 
görevlerini üstlendiklerinden tasarımının ve inşasının 
eniyilenmesi gerekmektedir. Bu eniyileme yapının fiziksel 
etkilere güvenli, uzun ömürlü ve ekonomik açıdan verimli 
olmasını sağlayacaktır. Köprünün dinamik davranışının 
analiz edilebilmesi amacıyla sonlu elemanlar modeli 
kurulmuştur. MATLAB-SIMULINK® ortamında 
oluşturulan otomobil, otobüs, kamyon, TIR ve raylı taşıt 
modellerinden bir trafik ortamı elde edilmiştir. Sistemin 
çözülebilirliğini arttırmak amacıyla taşıtların zemine 
geçirdikleri kuvvetlerin baskın harmonikleri 
kullanılmıştır. Çalışmada trafiğin oluşturduğu bu 
kuvvetler sonlu elemanlar yöntemi ile modellenen 
köprüye uygulanmış, köprünün bu etkiler karşısında 
verdiği cevaplar elde edilerek, analizleri yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: sonlu elemanlar, asma köprü, titreşim analizi, 
taşıt titreşimi, raylı taşıt1 

 
Abstract— Suspension bridges are elementary 

structures to overcome geographical difficulties. As the 
role of bridges is to connect hard to reach places and 
introduce liveliness to those places, their designs and 
constructions must be optimized. This optimization will 
allow the bridge to be safe against physical effects, 
durable and economically efficient. To analyze 
dynamical behavior of the bridge finite element model 
has been used. Automobile, bus, truck, semi-trailer truck 
and railway vehicle models has been simulated with 
MATLAB- SIMULINK® platform to acquire a traffic 
environment. To increase the solvability of the system 
only the dominant harmonics of the transmitted forces 
from vehicles to surface has been used. In this study, 
traffic forces has been applied to the bridge which has 
been modelled with finite elements method and the 
responses of the bridge under these conditions has been 
gathered and analyzed. 

Keywords: finite element, suspension bridge, vibration analysis, 
vehicular vibration, railway vehicle 
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I. Giriş 
Bir kaynağın veya bir insanın bir bölgeden diğer bir 

bölgeye transferi her zaman ciddi bir problem 
oluşturmuştur. Mevcut ulaşım altyapısı, bu problemin 
çözümü için sürekli gelişmek durumundadır. Karayolu 
ulaşımı bu perspektifte en çok revize edilen ulaşım türü 
olarak ön plana çıkar.  

Karayolu ulaşımı, alternatifleri olan deniz taşımacılığı 
ve hava taşımacılığına nazaran daha çok bölgeye ulaşımı 
sağlayabildiği ve ilk yatırım maliyetlerinin daha düşük 
olması sebebiyle çözüm için öne sürülen yöntemler 
arasında ilk akla gelen yöntemdir. Sıklıkla tercih edilmesi  
sebebiyle, bölge geliştikçe, arz edilen ulaşım 
seçeneklerinin zaman içerisinde yetersiz kalması trafik 
problemini oluşturmakta, alt yapının geliştirilmemesi 
durumunda ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Bu 
duruma bölgenin coğrafi koşullarının elverişsiz olması da 
eklendiğinde, uzayan mesafeler, maliyetleri daha da 
arttırmakta, bu durum da bölge ekonomisi açısından 
büyük bir yük oluşturmaktadır.  

Coğrafi engellerden vadi, boğaz vb. iki yükselti 
arasına inşa edilen köprü uygulamaları, coğrafi koşullara 
doğrudan bağlı kalmaksızın belli bir mesafeyi 
kısaltmanın en etkili yolları arasındadır. Bu iki kara 
parçası arasına deniz girmesi durumunda, bu çözüm daha 
da etkili bir seçenek yaratmaktadır. Bu sayede kaynak her 
iki bölgeye vasıta değiştirmeden ulaşabilmektedir.  

Her ne kadar köprü inşasının sağladığı ekonomik 
getiriler büyük olsa da, bu tarz projeler oldukça yüksek 
bütçeler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, yatırım 
yapılan bu projenin ömür ve güvenliğini akıllara 
getirmektedir. Sürekli olarak maruz kaldığı dinamik 
yükler karşısında köprünün nasıl tepki vereceği merak 
konusudur.  

Bu durum uzun mesafelerin birleştirilmesi söz konusu 
olduğunda daha da ciddi bir probleme dönüşmektedir. 
Ana açıklığın uzun olması dinamik açıdan daha esnek bir 
yapıya sebep olmakta, bu da rezonans gibi problemlerin 
oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Araç trafiği, rüzgâr 
vb. dinamik etkilerin sistemin doğal frekansı ile 
çakışması durumunda köprünün yıkılmasına kadar 
gidebilecek risklerin oluşması muhtemel olmaktadır.  

  Bu tarz uygulamalar arasında asma köprüler, Türkiye 
de dâhil olmak üzere, dünyada sıklıkla uygulanagelen bir 
yöntemdir. Geniş ana açıklıklara imkân sağlayan bu 
uygulamalar, aşılması güç birçok coğrafi engelin aşılarak, 
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bölgelerine büyük katma değerler sağlamıştır. Şüphesiz 
bu uygulamalar arasında en çok dikkat çekici olanı 
Akashi köprüsüdür. Yim W.T. çalışmasında, Akashi 
köprüsünün genel özellikleri ortaya koymuş, fonksiyon 
ve tasarımları ile köprü tasarımında karşılaşılan 
problemleri, çözüm için üretilen teknolojileri ve bakım 
çalışmalarını tanıtmıştır. Burada trafiğin ve aerodinamik 
yüklerin yarattığı dinamik etkilere dikkat çekilmiştir. 
Ayrıca depremler karşısında alınan önlemler de 
vurgulanmaktadır [1].  

Karayolu trafiği, yapılarla olan etkileşimi açısından 
incelenmesi gereken bir konudur. Ju S.’in Ortaya 
koyduğu çalışmada, hareket halindeki bir ağır vasıtanın 
zemine ve çevre binalarda yarattığı titreşimi sonlu 
elemanlar programı kullanarak göstermiştir [2]. Bir başka 
çalışmada Liao B.H. ve Zhou D.Q., üzerinden ağır vasıta 
geçen kısa açıklıklı bir köprünün sonlu elemanlar 
analizini gerçekleştirmişlerdir [3]. 

 
Yazar İncelenen Model Araç Modeli Yöntem Bulgu 
Tsao T.C. vd. 
[4] 

Taşıt-Köprü Etkileşimi Ağır Yüklü 
Taşıt 

Toplu Ve Yayılı 
Parametrik Sistem 
Tasarımı  

Taşıt-Köprü Etkileşiminin 
Yanı Sıra Köprü-Taşıt 
Etkileşimi LPV Kontrolcüye 
Uygunluk 

Au F.T.K vd. 
[5] 

Gergin Eğik Halat 
Sistemli Köprü 

Demiryolu 
Taşıtı 

Lineer olmayan 
Yüzeysel Köprü Modeli- 
10 DOF Vagon Modeli 

Köprü Darbe Faktörü Tespiti 

Wu Y.S. [6] Sabit Mesnetli Kiriş 
Modeli Köprü 

Demiryolu 
Taşıtı 

Ray-Köprü Euler-
Bernoulli Çubuğu, Taşıt 
Yarım Vagon Modeli 

Her Bir Alt Sistemin Kalıcı 
Durum Cevapları, Araç Hız 
Ve Uzunluğuna Bağlı 
Cevaplar, Farklı Hızlara 
Bağlı Darbe Faktörleri 

Moghimi H. ve 
Ronagh H.R. 
[7] 

Kompozit Çelik 
Tabliye(Beton Plak,  5 
Çelik Kiriş, Çelik 
Diyaframlar Ve 
Elastomerik Yastıklar) 

Ağır Yüklü 
Taşıt 

Sonlu Elemanlar 
Yöntemi 

Titreşimin Rahatsızlık 
Etkisinin Azaltılabilmesi İçin 
Çelik Kirişlerin Kesit 
Oranlarını Arttırmak Ve 
Uzatma Bağlantılarını 
Azaltma 

Fryba L. ve 
Yau J.D. [8] 

Tasarımı Yapılan 
Massima Köprüsünün 
Deprem Anında Olası 
Tepkisi (Ana Açıklık: 
3300 M) 

Demir Yolu 
Taşıtı Yük 
Modeli  

Dikey Titreşim Hareketli 
İntegro-Diferansiyel 
Çubuk Modeli, Yayılı 
Yük, Deprem Girişi 
Olarak Kobe Depremi 

Yayılı Yükün 
Hesaplanmasında Kullanılan 
Hız Parametresindeki 
Değişim Karşısında Depreme 
Maruz Kalmış Köprünün 
Tepkisi Değişmemekte. 

Lonetti P. ve 
Pascuzzo A. 
[9] 

Hibrit Köprü ( Gergin 
Eğik Ve Asma Halat 
Sistemli) 

Demir Yolu 
Taşıtı Yük 
Modeli 

Ayak Ve Tabliye-Euler-
Bernoulli Çubuğu 
Büyük Sehimli Hareket-
Green Ve Lagrange 
Burulma-De Saint 
Venant Teorisi 
Kablo Hasarı-Sürekli 
Hasar Mekaniği Teorisi, 
Kachanov Kanunu 

3 Farklı Senaryoda 
Kabloların Kopması Halinde 
Meydana Gelecek Hasar 
Ortaya Konmuştur. Bulgular 
Hibrit Tip Halat Sisteminin 
Hasara Karşı 
Dayanıklılığının Tek Başına 
Kullanıma Göre Daha İyi 
Olduğunu Göstermiştir. 

Müderrisoğlu 
K. vd.  

Asma Köprü Uygulaması Kapsamlı Tam 
Taşıt 
Modelleri İle 
Kurulmuş 
Trafik Modeli, 
Tam Tren 
Modeli 

Sonlu Elemanlar 
Yöntemi İle Köprü 
Modeli,  
 

Trafik Modeli Etkimesi 
Altında, Tren Modeli 
Etkimesi Altında Ve Hem 
Trafik Hem Tren Etkisi 
Altında Köprünün 
Göstereceği Tepkinin 
Zamana Bağlı Olarak Eldesi 

TABLO 1. Araç-köprü etkileşiminin ortaya konduğu çeşitli çalışmalar 
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Karayolu taşıtlarının yol tutuşu sağlamaları yol 
pürüzlülüğüne bağlıdır. Fakat bu yol pürüzlülüğü zemine 
aktarılacak dinamik yükleri arttırıcı rol de oynamaktadır. 
Bu durum Liu L.J. vd. tarafından hareketli bir yük 
halinde lineer elastik bir köprüye uygulanmak suretiyle 
gösterilmiştir. Ayrıca aracın hızının yola aktarılacak 
dinamik kuvveti nasıl değiştirdiği de çalışmaları 
tarafından irdelenmiştir [10]. 

Köprü üstünden geçecek trafiğin modellenmesi ayrı 
bir problem olarak karşılaşılmaktadır. Bunun ile ilgili 
çeşitli modüller mevcuttur. Cengiz A. vd. çalışmalarında, 
büyük açıklıklı köprü uygulamalara geçilmesi 
durumunda önem kazanan trafik yükünün, yapı 
üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bunun için 
SAP2000® programındaki modülü kullanmak suretiyle 
Tatara köprüsünün farklı trafik senaryolarındaki dinamik 
davranışı gösterilmiştir. [11]. Minguillon C.C. vd., 
çalışmasında kapsamlı bir trafik modeli geliştirmişlerdir. 
Yapılan trafik modellemesinin köprü tasarımlarında 
güvenlik testi olarak simüle edilebileceğini, gerçek 
değerlerle iyi bir korelasyon sağladığı belirtilmiştir. 
Yapılan modelin uzun köprülerde kullanılabileceği 
belirtilmiştir [12]. 
 Köprü-Taşıt etkileşiminin uygulandığı uygulamalar, 
köprü güvenliğinin birçok ayrıntıya bağlı olarak 
değişkenlik göstereceğini, basit gibi görünen faktörlerin 
köprünün ömrünü etkilemede oldukça etkili olduğunu 
ortaya koymuştur. Yol pürüzlüğü, araç hızı gibi yol seyir 
özellikleri, köprünün dinamik davranışını dikkate değer 
bir şekilde arttırmaktadır. Konu ile ilgili yapılagelen 
çalışmalar Tablo 1 ile gösterilmiştir. 
 Bu çalışmada, üzerinden geçecek ulaşım türüne bağlı 
olarak köprünün tabliyesinde yaşanacak sehim, zamana 
bağlı olarak elde edilecektir. Çalışma 3 farklı vaka ile 
incelenecektir. Bunlar 
 Yalnızca Karayolu Taşıt Trafiği Etkisi Altındaki 
Köprünün Davranışı, Çift Yön 
 Yalnızca Demiryolu Taşıtının Etkisi Altındaki 
Köprünün Davranışı, Çift Yön 
 Hem Karayolu Trafiği, Hem De Demiryolu Trafiği 
Etkisi Altındaki Köprünün Davranışı, Çift Yön 
şeklinde simüle edilecektir. Çalışma sonucunda farklı 
trafik yoğunluk ve koşulları altında köprünün dinamik 
davranışını gözlemeyi sağlayacak bir model önerilmiş 
olacaktır.  

II. Yöntem ve Materyaller 
A. Araç modelleri 
 Çalışmada kurulacak trafik modeli için kapsamlı bir 
araç modelleme aşamasına girişilmiştir. Yapılagelecek 
modellemede yalnızca dikey zorlamalar dikkate 
alınacağı, rüzgâr etkisi ihmal edileceği için araçlar dikey 
serbestlik derecesine göre modellenmiştir. Buna karşın 
yol bozukluğunun leteral yönde etkiyeceği göz ardı 
etmeyerek modelin tam taşıt modeli olarak ele 

alınmasının daha doğru sonuca ulaştıracağı düşünülerek 
modeller tam taşıt modeli olarak kurulmuştur.  
 Modellenen karayolu taşıtları araçlar, 2 akslı otomobil, 
3 akslı otobüs, 3 akslı kamyon, 5 akslı TIR modelidir. Bu 
modellerde her bir tekerlek bağımsız süspansiyon 
sistemine sahiptir.  
 Modellenen demiryolu taşıtı ise, 2 bojili, 4 akslı vagon 
modelidir. Burada tekerlekler takım halinde 
düşünülmüştür. Dolayısıyla tekerlek takımlarının 
yapacağı yalpa hareketi de göz önüne alınmıştır.  
 Otomobil modeli Şekil.1 ile gösterilmiştir. Otomobile 
ait ölçüler ise Şekil.2 ile paylaşılmıştır. Otobüs ve 
kamyon modeli Şekil.3 ile gösterilmiştir. Otobüs ve 
kamyonun ölçülendirmeleri Şekil 4 ile gösterilmiştir. TIR 
modeli ise Şekil.5 ile tanıtılmış, Şekil.6’da TIR modeline 
ait ölçekler gösterilmiştir. Şekil.7’de tren modeli 
gösterilmiştir. Şekil.8 ile tren modeline ait ölçüler 
verilmiştir.  
 Kullanılan modeller, 2. Neviden Lagrange denklemleri 
yöntemi kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. Elde 
edilen hareket denklemleri Durum Uzay formuna 
getirilerek simülasyona gömülmüştür. Bunun için Sistem 
Matrisi ifadesi, 
 

 
 
ile elde edilmiştir. Buradan hareketle  
 

 

 
 
şeklinde durum uzay formunda ifade edilmiştir. Elde 
edilen bu ifade, MATLAB-SIMULINK® kullanılarak 
çözümlenmiştir.  
 

 
Şekil 1. Otomobil modeli  

 

(1) 

(2) 
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Şekil 2. Otomobil modelinin ölçüleri 

 

 
Şekil 3. Otobüs ve kamyon modeli  

 

 
Şekil 4. Otobüs ve kamyon modeline ait uzunluklar 

 

 
Şekil 5. TIR modeli  

 

 
Şekil 6. TIR modeline ait uzunluklar 

 

 
Şekil 7. Tren modeli 

 
 

(4) 

(3) 
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Şekil 8.Tren modeline ait ölçüler 

 
B. Yol düzensizlikleri 
 Çalışmada kurulan modelleri için iki farklı yaklaşıma 
başvurulmuştur. İlk yaklaşım, gerçek yol bozukluğu 
ölçümlerinde elde edilen verinin yol verisi olarak 
kullanılmasından ileri gelir. Tren modelinde kullanılan 
yol girişleri bu duruma karşılık gelmektedir.  Şekil.9 de 
tam vagon modelinde kullanılmış yol girişinin ilk 400 
metresi verilmiştir. 
 

 
Şekil 9. Sağ ve sol rayın ilk 400 metresindeki yol bozukluğu 

 
Rastgele tepki üzerine bir tartışma: Bir yol bozucu girdisi 
titreşim olarak düşünülebildiği gibi zeminin güç 
yoğunluğunun rastgele yer değiştirmesi olarak da 
tanımlanabilmektedir. ISO 2631 yol standartları 
doğrultusunda,  
 

   

 
, referans frekans olup,  olarak alınmaktadır. 

 fonksiyonu yol pürüzlülüğünü ifade etmektedir. 
Araç hızı sabit kabul edildiği takdirde yoldaki 
düzensizlik aşağıdaki denklik ile simüle edilebilmektedir. 
  

 
 

 
 

 
 
  yol parçasının uzunluğudur.  
 

 
 
ve ,  aralığında rastgele bir değerdedir.  ise 
istenilen frekans sınırıdır.  
 
 Bu noktada bizim, köprü için kullandığımız yol 
şartları ve araç hızları; , ,  ve  
olarak seçilmiştir. C sınıfı ortalama bir yol için, 

 değeri kullanılmıştır. Araç hızları 
da 60 km/h olarak seçilmiştir.  
 Şekil 10’da belirtilen standartlara göre elde edilmiş 
karayolu yol bozukluğu resmedilmiştir.  
 

 
Şekil 10. Karayolu yol düzensizliği 

 
C. Köprü modeli 
 Çalışmada 400 m uzunluğunda, 60 m genişliğinde, 6 
metre profil yüksekliğine sahip asma bir köprü yüzey 
model olarak modellenmiştir. Basitlik açısından 
köprünün tabliyeleri dikdörtgen profil olarak 
modellenmiş, kafes yapıları ihmal edilmiştir. Daha 
gerçekçi bir sonuç için kafes yapıları, atalet momentinin 
ve tabliye rijitliğinin sağlanması açısından önemlidir. 
Yapılan model, ANSYS® kullanılarak çözümlenecektir. 
Şekil.11 ile modellenmiş köprü gösterilmiştir. 
 

(3) 

(5) 

(6) 

(7) 

(4) 
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Şekil 11. Köprünün sonlu elemanlar modeli 

 
 Kabloların basitlik açısından eksenel çalışan bir çubuk 
gibi modellenmiştir. Kabloların uç noktasında oluşan 
rijitlik kablolara ait eş değer yay katsayılarını 
belirlemiştir. Literatürde bu nokta ile ilgili çeşitli 
modelleme çalışmaları ve bu modellerin elastik tabliyeye 
bağlandığı integro diferansiyel denklemleri çalışmanın 
daha gerçekçi yapacak etmen olarak vurgulanabilir.  
 Sonlu elemanlar programı ile yapılan çözümleme 2268 
Noktada, 2240 elementlik mesh ile çözümleme 
yapılmıştır. Şekil 12 ile modele tanımlanmış mesh 
gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 12. Köprünün sonlu elemanlar mesh modeli 

 
D. Köprüye uygulanacak trafik modeli  
 Bu yol girdisi sonucunda taşıtların her bir tekerinin yer 
değiştirme bilgileri çekilerek yola aktarılan kuvvetler 
hesaplanmıştır. Hesaplanan kuvvetler katı modeli 
oluşturulan köprü üzerinde koşturulmuş ve sonuçları 
sunulmuştur. 
 Trafik Modelinin uygulanması için zemine araçlardan 
aktarılacak kuvvetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
belirleme işlemi için [13]’de kullanılagelen yöntem 
uygulama basitliği sebebiyle tercih edilmiştir. Literatürde 
görüldüğü üzere, Konvilasyon İntegralinin 
kullanılmasıyla elde edilmiş hareketli yük tanımları 
[11][12], Analitik olarak araçların köprüye gömüldüğü 

uygulamalar [7][8] da literatürde karşılaşılan diğer 
yöntemlerdir.  
 [13]’da önerilen modele göre, tek bir tekerlekten 
zemine aktarılan kuvvet,  
 

 
 
olarak tanımlanmıştır. Burada, daha genel bir trafik verisi 
elde etmek amaçlandığından, köprüden gelen yol 
değişimleri ihmal edilmiştir. Bu durumda formülasyon  
 

 
 
olarak tanımlanabilir. Simülasyon boyunca görülen 
değişime göre elde edilen kuvvetler, genel bir ifadede 
yazılmak istendiğinden ötürü, RMS değerlerinin alınması 
ile dinamik maksimum kuvvet ifadesine ulaşmak 
mümkün hale getirilmiştir. Bunu araçların tekerlekleri 
cinsinden  
 

 
 
şeklinde bir ifade edilmiştir. Uygulama esnasında, 
otomobilin n değeri 4, otobüs ve kamyonun 6, TIR’ın 10, 
treninse 8 olarak ayarlanacaktır. Bu sayede, her bir 
kuvvet, aracın gövdesine indirgenmiştir.  
 Köprü üzerinden geçecek trafik araştırıldığından, 
günlük köprü üzerinden geçen araçların ortalama hızına 
göre T zaman içerisinde köprü üzerinden geçecek araç 
sayısı araştırılmıştır. Bu amaçla yapılan araştırmada, 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
rapordaki verilerden yararlanılmıştır [14]. Raporda, gün 
içerisinde geçen toplam araç sayı ile, bu araçların 
yüzdelik miktarları verilmiştir. Çalışmada, T=24 s için 
geçen araç sayısını bulmak için 24 s içerisinde geçen 
araca karşı bu araçların yüzdelik karşılıkları belirlenerek 
toplam trafik yükü belirlenmiştir.  Her bir aracın trafik 
üzerinde gösterdiği baskın frekans değerlendirildiğinde, 
Trafik kuvveti 
 

 
 
olarak belirlenmiştir. Trenin yarattığı kuvvet ise  
 

 
 
olarak elde edilmiştir.  

III. Simülasyon 
 Simülasyonlar, taşıtların simultane bir biçimde 400 
metrelik köprüden 60 km/h sabit hızla geçeceği şekilde 
çalıştırılmıştır. Çözümleme SIMULINK ode45 
çözümleyicisi kullanılmıştır. Bu şekilde elde edilen 

(10) 

(8) 

(9) 

(11) 

(12) 
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sürekli veriler 50 Hz’lik örnekleme zamanı kullanılarak 
kaydedilmiştir. Yapılan fourier analiz sonucunda elde 
edilen baskın frekanslar, araç tiplerine göre Tablo 2’de 
sıralanmıştır. Simülasyon Runge-Kutta (ode45) 
çözümleyici kullanılarak, 0.01 - 0.0001 saniyelik 
değişken zamanlı çözümleyici ile çalıştırılmıştır. Fourier 
için alınan ölçümlerde ayrıklaştırma uygulanmış, sürekli 
veri örnekleme frekansı ile ayrıklaştırılmıştır. Bu sayede 
sanki ölçüm analog olarak alınıyormuş da, sonrasından 
dijital forma getiriliyormuş gibi bir yolla gerçekte 
alınabilecek ölçümler taklit edilmiştir. Bunun seçimi için, 
bütün araçların genel özdeğer çözümleri elde edilmiş, 
ortaya çıkan frekans aralığı içerisinde araçlara ait olacak 
en büyük doğal frekans seçilmiştir. Bu sayede her modun 
etkisi, veri kaybı olmaksızın görülebilecektir. Yapılan bu 
analiz sonucunda 50 Hz örnekleme frekansı, herhangi bir 
aliasing problemine sebep vermeksizin başarılı bir 
ayrıklaştırma yapacağı görülmüştür. Araçların seyir 
halinde göstereceği baskın frekanslar Tablo 2 ile 
verilmiştir.  
 

TABLO 2. Araçlara ait baskın frekanslar 
Araç Tipi Baskın Frekans (Hz) 
Otomobil Gövdesi 0.92 
Otobüs Gövdesi 0.79  
Kamyon Gövdesi 0.79 
TIR Çekici 1.33 
TIR Yük 0.18 
Tren Vagonu 0.66 

 
 Şekil 13 ile otomobil gövdesine (x1) ait Fourier Analiz 
sonuçları görülmektedir. Şekil.14 ile kamyon gövdesine 
(x1) ait Fourier Analiz sonuçları görülmektedir. Şekil 15 
ile otobüs gövdesine (x1) ait Fourier Analiz sonuçları 
görülmektedir. Şekil.16 ile TIR Çekicisine (x1) ait 
Fourier Analiz sonuçları görülmektedir. Şekil.17 ile TIR 
Çekicisine (x2) ait Fourier Analiz sonuçları 
görülmektedir. Şekil.18 ile Tren Vagonuna (x1) ait 
Fourier Analiz sonuçları görülmektedir. 
 Çalışma 3 farklı vaka ile incelenmiştir. Bunlar 
 Yalnızca Karayolu Taşıt Trafiği Etkisi altındaki 
Köprünün Davranışı, Çift Yön 
 Yalnızca Demiryolu Taşıtının Etkisi altındaki 
Köprünün Davranışı, Çift Yön 
 Hem Karayolu trafiği, hem de demiryolu trafiği etkisi 
altındaki Köprünün davranışı, Çift Yön 
Şeklinde daha önceden belirtilmişti. 

 

 
Şekil 13. Otomobil gövdesine (x1) ait fourier analizi 

 

 
Şekil 14. Kamyon gövdesine (x1) ait fourier analizi 

 

 
Şekil 15. Otobüs gövdesine (x1) ait fourier analizi 
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Şekil 16. TIR çekicisine (x1) ait fourier analizi 

 

 
Şekil 17. TIR yüküne (x2) ait fourier analizi 

 

 
Şekil 18. Tren vagonuna (x1) ait fourier analizi 

 
 Yalnız karayolu taşıt trafiği etkisi altındaki köprünün 
gösterdiği cevap incelendiğinde, 24 saniye içerisinde en 
büyük sehim hareketinin 12,3.s içerisinde meydana 
geldiği, bunun da orta noktada oluştuğu görülmüştür. 
Şekil.19 ile katı modelin yapacağı hareket gösterilmiştir. 
En tehlikeli nokta, kablonun boyunun kısa olmasından 

ötürü de, sehim karşısında en yüksek gerinim alacak 
nokta olması sebebiyle dikkat edilmesi gereken bir nokta 
olduğu ortadadır. Benzer yaklaşım [5] ile de 
görülmektedir. Buradan hareketle Şekil.20 ile yalnız 
karayolu taşıt trafiği etkisi altında orta açıklığın zamana 
bağlı yer değişimi hareketinin resmedilmiştir. 
 Yalnız tren geçişi esnasında köprünün gösterdiği cevap 
incelendiğinde, 24 saniye içerisinde en büyük sehim 
hareketinin 13,8.s içerisinde meydana geldiği, bunun da 
orta noktada oluştuğu görülmüştür. Şekil.21 ile katı 
modelin yapacağı hareket gösterilmiştir. 
 Tren geçişi, taşıt trafiğinin aksine bir süreklilik arz 
etmediğin ötürü, yayılı yük davranışından ziyade, bir 
titreşim hareketi şeklinde bir davranış göstermiştir. Şekil. 
22 ile çift yönlü ve 3 vagonlu trenlerin geçişi esnasında 
orta açıklığın zamana bağlı yer değişimi hareketinin 
resmedilmiştir. 

 
Şekil 19. Karayolu taşıt trafiği altında köprü modelinin yapacağı 

hareket. 

 
Şekil 20. Karayolu taşıt trafiği altında köprünün orta noktasında 

meydana gelen yer değişimi 
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Şekil 21. Demiryolu vagonu geçişi esnasında köprü modelinin yapacağı 

hareket 

 
Şekil 22. Demiryolu vagonu geçişi esnasında köprünün orta noktasında 

meydana gelen yer değişimi 
 
 Karayolu taşıt trafiği etkisi altında, demiryolu 
vagonunun geçişi esnasında köprünün gösterdiği cevap 
incelendiğinde, 24 saniye içerisinde en büyük sehim 
hareketinin 13,8.s içerisinde meydana geldiği, bunun da 
orta noktada oluştuğu görülmüştür. Şekil. 23 ile katı 
modelin yapacağı hareket gösterilmiştir. 
 Demiryolu taşıt geçişi, karayolu taşıtı etkisi altındaki 
köprüye ciddi bir anlamda bir dinamik yük etkimediği, 
buna karşın statik yükler göz önüne alındığında, sehim 
miktarının dikkate alınacak derecede artacağı 
düşünülebilir. Şekil. 24 ile bu etkinin orta açıklıkta 
oluşturacağı etki, zamana bağlı olarak resmedilmiştir. 

 
Şekil 23. Karayolu taşıt trafiği altında ve demiryolu vagonu geçişi 

esnasında köprü modelinin yapacağı hareket 
  

 
Şekil 24. Karayolu taşıt trafiği altında ve demiryolu vagonu geçişi  

IV. Sonuçlar ve Tartışma 
 Bu çalışmada, bir otomobil, otobüs, kamyon ve TIR 
karayolu taşıtlarının bulunduğu bir trafik etkisi altındaki 
asma köprünün hareketi incelenmiştir. Ayrıca köprü 
üzerinden demiryolu taşıtının geçmesi durumunda 
meydana gelebilecek etki de araştırılmıştır. Buradan 
hareketle, karayolu taşıt trafiği etkisi altındaki köprüden 
tren geçmesi durumunda meydana gelecek etkiler 
araştırılmıştır.  
 Bulgulara göre, demiryolu taşıtları, trafik yüküne 
oranla, anlık meydana gelmesi ve taşıt sayılarının etkisi 
göz önüne alındığında, yarattığı dinamik etki açısından 
çok etkili olmadığı kanaatine varılmıştır. Nitekim, yalnız 
demiryolu geçişi esnasında 3 mm’den az bir deplasmanın 
orta açıklıkta görülmesi, köprüler göz önüne alındığında 
baskın kuvvetin statik kuvvet olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum taşıt dinamik yükü hesaplanması 
esnasında ihmal edilen köprü deplasmanlarının da hesaba 
katılması durumunda artış gösterebileceği hususu 
unutulmamalıdır.  
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Taşıt trafik modeli incelendiğinde, maksimum 
genliğin 34 mm civarlarında oluştuğu düşünülebilir. Her 
ne kadar dinamik etki olsa da, trafiğin sürekli olarak 
bulunması ve trafik etkisinin homojene bir biçimde 
dağıtılması, sonrasında görülmektedir ki, trafik koşulları 
altında baskın bir kuvvetin geçmesi durumunda, köprü 
giriş ve çıkışlarında halatların gevşemesine sebep olarak 
bir koşulun oluşması muhtemeldir. Bunu referans hattının 
üzerine geçerek, yayların basmaya çalıştığı koşulda 
oluştuğu düşünülebilir. Çekiye çalışan gergin halatların 
basmaya çalışması durumunda, halatlarda gevşemeler 
meydana gelecek, bu da o halatın çalışmamasına sebep 
olacaktır. Bu durum diğer halatların üzerine daha çok yük 
gelmesine sebep olacağından, kopmalara davetiye 
çıkaracaktır. Nitekim rüzgar, deprem ve trafik yükleri 
adına köprünün güvenliğini tehlikeye sokacak etmenlerin 
başında bu durum gelmektedir. Bu durum özellikle [12] 
çalışmasında detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, [16] 
çalışmasında Kobe depremi sonucunda kablolarda 
meydana gelebilecek gerilmelerdeki değişim ortaya 
konmuştur.  

Çalışmanın basitleştirilmesi açısından belli başlı 
ihmaller yapılmıştır. Öncelikle çalışmayı en çok 
zayıflatan etmen, araç modellerinin köprü modeli ile 
bağlı olmayışıdır. Köprünün sehim hareketinden 
etkilenmeksizin araçlar simüle edilip, elde edilen 
simülasyon verileri kullanılarak RMS değerleri çekilmiş 
ve buna bağlı olarak trafik modeline ulaşılmıştır. Oysaki 
gerçek koşullarda köprü bir tepki kuvveti olarak yol 
profilini değiştirmekte, bu da zemin kuvvetlerini 
arttırmaktadır. Bu durumda dinamik kuvvetlerin daha 
yüksek çıkması olasıdır. 

Köprü modeli ele alındığında, bazı etmenler 
gerçekçilikten uzak bir izlenim vermektedir. Özellikle 
tabliye profilinin dikdörtgen profil olarak modellenmesi 
ve kafes yapılarının tanımlanmaması, köprü katı 
modelinin atalet momentini azaltmakta, bu da rijitliği 
negatif yönde etkimektedir. Bu durum köprünün 
olağandan daha fazla deplasman verdiği sonucunu 
doğurabilir.  

Halatların eş değer yay katsayılarının modellenmesi 
sonucunda, halatların gevşemeye bağlı olarak rijitlik 
kaybetmesini karşılamamaktadır. Ayrıca bu gevşemenin 
diğer halatlara binecek yüklerin üzerinde yaratacağı 
değişimler göz önüne alınmamıştır. Halatların rijitliği de 
basitleştirilip eksenel yüklemeye bağlı basit kiriş 
modeline göre yay sabitinin elde edilmesi şeklindedir. Bu 
duruma karşı, halatların lifli yapılarına uygun rijitlik 
modellemeleri ve elastik halat modelinin tercih edilmesi, 
halat dinamiğini daha doğru yansıtacak bir modellemeyi 
mümkün kılacaktır.  

Araştırma, yalnızca dikey yönelimli hareket için 
incelenmiştir. Bu da, çalışmayı sınırlayan bir diğer 
etmendir. Araçların yatay serbestliğinin de incelenmesi 
ve köprüye bu yatay tesirlerin de etki edilmesi ile 

köprünün yapacağı burulma hareketleri de göz önüne 
alınabilecektir.  

 
Tablo 3. Otomobil süspansiyon sistem parametreleri [16] 

Otomobil Süspansiyon Sistem Parametreleri [16] 
Kutle 
parametreleri 

Katilik 
parametreleri 

Sonum 
parametreleri 

Diger 
parametreler 

m=1100 kg 
m2=25 kg 
m3=45 kg 
m4=25 kg 
m5=45 kg 
J1=1848 kgm2 
J2=550 kgm2 

k1=15000 N/m 
k2=250000 N/m 
k3=17000 N/m  
k4=250000 N/m 
k5=15000 N/m 
k6=250000 N/m 
k7=17000 N/m 
k8=250000 N/m 

c1=2500 Ns/m 
c3=2500 Ns/m 
c5=2500 Ns/m 
c7=2500 Ns/m 

V=60 km/h 
L1=1.2 m    
L2=1 m 
L3=0.8 m 
L4=0.8 m 

 
Tablo 4. Otobüs süspansiyon sistem parametreleri [17] 

Otobüs Süspansiyon Sistem Parametreleri [17] 
Kutle 
parametreleri 

Katilik 
parametreleri 

Sonum 
parametreleri 

Diger 
parametreler 

m=15632 kg 
m2=1250 kg 
m3=700 kg 
m4=1250 kg 
m5=1250 kg 
m6=700 kg 
m7=1250 kg 
J1=4531 kgm2 
J2=600 kgm2 

k1=72000 N/m 
k2=921607 N/m 
k3=190000 N/m  
k4=921607 N/m 
k5=190000 N/m 
k6=921607 N/m 
k7=72000 N/m 
k8=921607 N/m 
k9=190000 N/m  
k10=921607 N/m 
k11=190000 N/m 
k12=921607 N/m 

c1=6500 Ns/m 
c2=6500 Ns/m 
c3=6500 Ns/m 
c4=6500 Ns/m 
c5=6500 Ns/m 
c6=6500 Ns/m 

V=60 km/h 
L1=3.812 m 
L2=5.042 m 
L3=0.84 m 
L4=1.2 m 
L5=1.2 m 

 
Tablo 5. Kamyon süspansiyon sistem parametreleri [18] 

Kamyon Süspansiyon Sistem Parametreleri[18] 
Kutle 
parametreleri 

Katilik 
parametreleri 

Sonum 
parametreleri 

Diger 
parametreler 

m=10194 kg 
m2=375 kg 
m3=400 kg 
m4=730 kg 
m5=375 kg 
m6=400 kg 
m7=730 kg 
J1=4531 kgm2 
J2=600 kgm2 

k1=108000 N/m 
k2=944046 N/m 
k3=230000 N/m  
k4=1057170 N/m 
k5=155500 N/m 
k6=2057694 N/m 
k7=108000 N/m 
k8=944046 N/m 
k9=230000 N/m  
k10=1057170 N/m 
k11=155500 N/m 
k12=2057694 N/m 

c1=10385 Ns/m 
c2=10385 Ns/m 
c3=14432 Ns/m 
c4=10385 Ns/m 
c5=10385 Ns/m 
c6=14432 Ns/m 

V=60 km/h 
L1=3.812 m 
L2=5.042 m 
L3=0.84 m 
L4=1.2 m 
L5=1.2 m 

 
Tablo 6. TIR süspansiyon sistem parametreleri [19] 

TIR Süspansiyon Sistem parametreleri [19] 
Kutle 
parametreleri 

Katilik 
parametreleri 

Sonum 
parametreleri 

Diger 
parametreler 

m1=9785 kg 
m2=26000 kg 
m3=270 kg 
m4=270 kg 
m5=270 kg 
m6=270 kg 
m7=520 kg 
m8=520 kg 
m9=520 kg 
m10=520 kg 
m11=270 kg 
m12=270 kg 
J11=18311 kgm2 
J12=2790 kgm2 
J21=251900 kgm2  
J22=47360 kgm2 
J3=3300 kgm2  
J4=3300 kgm2 

k1=155800 N/m 
k2=155800 N/m 
k3=2000000 N/m  
k4=155800 N/m 
k5=2000000 N/m 
k6=155800 N/m 
k7=2000000 N/m 
k8=155800 N/m 
k9=2000000 N/m  
k10=967430 N/m 
k11=2000000 N/m  
k12=967430 N/m 
k13=2000000 N/m 
k14=967430 N/m 
k15=2000000 N/m 
k16=967430 N/m 
k17=2000000 N/m 
k18=300000 N/m 
k19=847000 N/m 
k20=300000 N/m 
k21=847000 N/m 

c1=200000 Ns/m 
c2=44506 Ns/m 
c3=0 Ns/m 
c4=44506  Ns/m 
c5=0 Ns/m 
c6=44506  Ns/m 
c7=0 Ns/m 
c8=44506  Ns/m 
c9=0 Ns/m 
c10=27627 Ns/m 
c11=0 Ns/m 
c12=27627 Ns/m 
c13=0 Ns/m 
c14=27627 Ns/m 
c15=0 Ns/m 
c16=27627 Ns/m 
c17=0 Ns/m 
c18=10000 Ns/m 
c19=0 Ns/m 
c20=10000 Ns/m 
c21=0 Ns/m 
 
 

V=60 km/h 
L11=4,8 m 
L12=1,2 m 
L13=3,6 m 
L14=1,2 m 
L15=1,2 m  
L16=4,134 
L21=4 m  
L22=0,685 m 
L23=0,7 m 
L24=1,2 m 
L25=1,2 m  
L26=6,973 m  
 

 
 
 
 
 
 
 

920



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

  
 

Tablo 7. Tren süspansiyon sistem parametreleri [20] 
Tren Süspansiyon Sistem  Parametreleri [20] 
Kutle 
parametreleri 

Katilik 
parametreleri 

Sonum 
parametreleri 

Diger 
parametreler 

m1=45000 kg 
m2=2200 kg 
m3=2200 kg 
m4=1900 kg 
m5=1900 kg 
m6=1900 kg 
m7=1900 kg 
J11=231200 kgm2 
J12=2850 kgm2 
J21=2200 kgm2  
J22=1000 kgm2 
J31=2200 kgm2  
J32=1000 kgm2 
J4=550 kgm2 
J5=550 kgm2 
J6=550 kgm2 
J7=550 kgm2 

k1=800000 N/m 
k2=800000 N/m 
k3=800000 N/m  
k4=800000 N/m 
k5=2130000 N/m 
k6=2130000 N/m 
k7=2130000 N/m 
k8=2130000 N/m 
k9=2130000 N/m  
k10=2130000 N/m 
k11=2130000 N/m  
k12=2130000 N/m 
k13=14209023.56 N/m 
k14=14209023.56 N/m 
k15=14209023.56 N/m 
k16=14209023.56 N/m 
k17=14209023.56 N/m 
k18=14209023.56 N/m 
k19=14209023.56 N/m 
k20=14209023.56 N/m 

c1=217400 Ns/m 
c2=217400 Ns/m 
c3=217400 Ns/m 
c4=217400 Ns/m 
c5=120000 Ns/m 
c6=120000 Ns/m 
c7=120000 Ns/m 
c8=120000 Ns/m 
c9=120000 Ns/m 
c10=120000 Ns/m 
c11=120000 Ns/m 
c12=120000 Ns/m 

V=60 km/h 
L1y1=12.25 m 
L1y2=12.25 m 
L1x1=0.7175 m 
L1x2=0.7175 m 
L2y1=1.25 m 
L2y2=1.25 m 
L2x1=0.7175 m 
L2x2=0.7175 m 
L3y1=1.25 m 
L3y2=1.25 m 
L3x1=0.7175 m 
L3x2=0.7175 m 
L4x1=0.7175 m 
L4x2=0.7175 m 
L5x1=0.7175 m 
L5x2=0.7175 m 
L6x1=0.7175 m 
L6x2=0.7175 m 
L7x1=0.7175 m 
L7x2=0.7175 m 
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Özet—Krenler, amaca uygun olarak, malzemelerin bir 

konumdan diğerine hareketi, istenilen konuma uygun 

olarak yerleştirilmesi ve o konumda tutulması işlemlerini 

kontrollü olarak gerçekleştiren makinelerdir. Aynı 

zamanda gelişen teknolojiye uygun olarak tasarım 

şartlarının ve parametrelerinin de değişimi kaçınılmaz 

olmaktadır. Günümüzdeki krenler genellikle düşük 

hızlarda çalışmalarından dolayı dinamik etkiler ihmal 

edilerek, statik etkiler dikkate alınarak tasarımı 

yapılmaktadır. Bununla birlikte artan teknoloji ile üretim 

hızları artmış ve ürünlerin bir yerden bir yere taşınması 

için, özelikle limanlarda yüklerin gemilere yüklenmesi ve 

boşaltılması gibi yerlerde hızlı çalışan krenlere olan 

ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada bir 

köprülü ve çift köprülü kren sistemleri üzerinde bir ve 

birden fazla arabanını kullanıldığı ve yük taşıma 

esnasında köprüler üzerinde meydana gelen dinamik 

etkiler Sonlu Elamanlar Metodu(SEM) kullanılarak 

analiz edilmeye çalışılmıştır. Her iki köprüden aynı 

yükün taşınması esnasında birden fazla arabanın 

kullanıldığı çift köprülü krende daha az dinamik etkilerin 

görüldüğü tespit edilmiş ve bu tip krenlerle daha hızlı 

çalışılacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Köprülü kren, çok arabalı kren sistemleri, sonlu 

elamanlar metodu, hareketli yük  
 

Abstract—Cranes, expediently, movement from one 

position to the other materials to be placed according to 

the desired position and keeping that position are 

machines that perform operations controlled.It can also 

change the parameters in accordance with the design 

requirements and evolving technology is 

inevitable.Nowadays cranes are usually neglected 

dynamic effects due to the operation at low speed, it is 

possible to design considering the static effects. 

However, the production rate increased with increasing 

technology and for a place to move from one place to the 

products, loading of cargo ships in the harbor and 

especially in places such as emptying fast growing need 

for those working crane is increasing. Therefore, in this 

study as one bridge and double bridges overhead crane 

systems on one or more of the car used and load dynamic 

effects occurring on the bridge during transport have 

been analyzed by usingFinite Element Method (FEM). 

 
*sahiny@erciyes.edu.tr 
‡
emiresim@erciyes.edu.tr 

Both bridges more than one of the car used during the 

transportation of the same loads double birdge cranes 

has been identified as seen less dynamic effects and 

reached the conclusion that this type of crane those 

working faster. 
 

Keywords: Overhead crane, multi car crane systems,finite element 

method, moving load 

I. Giriş 

Mühendislik sistemlerinde sisteme etki eden yükler 

zamanla değiştiği durumlarda sistem üzerinde 

konumlarının da değişmesinden dolayı dinamik 

zorlanmaya maruz kalmaktadırlar. Bu tür yapılarda 

sisteme etki eden bu tür yüklemelerde yükün konumu ve 

genliklerinde değişimlerden dolayı değişen şartlara göre 

sistem dinamik bir tepki oluşmaktadır. Mühendislik 

sistemlerinde etki eden dinamik etkilerden bir tanesinde 

yükün hareketli olduğu durumdur. Hareketli yükün 

tanımladığı sistemlerden biride üzerinde arabanın hareket 

ettiği kren sistemleridir. Hareketli yük problemi ile 

alakalı günümüze kadar bir çok araştırmacı tarafından 

teorik ve deneysel çalışmalarla incelenmiş ve  bu konu ile 

alakalı yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi sunulabilir; 

 K.H. Low tarafından yapılan çalışmada çoklu kütle 

taşıyan kirişler için öz fonksiyonlar kullanılarak titreşim 

analizi yapılmıştır polinom yaklaşımlı mod analizi hem 

analitik hem  de deneysel sonuçlarla karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. Karşılaştırma sonuçları önerilen 

modeller için geçerli sonuçlar vermiştir[1] K.H. Low 

diğer bir çalışmasında ise   Bir Euler Bernoilli kirişinin 

yoğunlaşmış kütle ve herhangi bir noktasındaki kütle 

taşıması durumunda  doğal frekanslarının karşılaştırma 

çalışması yapılmıştır[2] Farklı noktalarda toplu kütle 

taşıyan lineer elastik yapıların serbest titreşimleri ile 

alakalı yaygın olarak kullanılan  analiz yaklaşımlarının 

sınıflandırılması, yaklaşık ve tam analizler  hakkında  

çalışmaları genelleyerek  özetlemiştir(örneğin Lagrange 

yaklaşımı, Dinamik Green  fonksiyon yaklaşımı, Laplace 

transformu, analitik ve nümerik çözüm metotları)[3,4,5] 

Metin Gürgöze tarafından yapılan bir çalışmada kiriş 

boyunca birkaç yay ve kütle sistemi eklenmiş Euler 

Bernoilli kirişinin frekans denklemi için alternatif 

formülasyon geliştirmiş [6]ve yine Metin Gürgöze ve H. 

Erol tarafından yapılan diğer bir çalışmada viskoz sönüm 

ve yaydan oluşan sistemin eklenmesi durumunda kirişin 

titreşim analizini incelemişlerdir.[7] 
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D.C.D. Oguamanamand, J.S. Hansen ve G.R. Heppler 

tarafından yapılan çalışmada; basit mafsallanmış düzgün 

Euler-Bernoulli kirişi taşıyıcı ve faydalı yük 

modellenmişKren taşıyıcısı ve yük kütlesiz bir kiriş 

üzerinde asılmış olarak modellenmiştir, yerçekimi 

kuvvetine maruz ve kiriş doğrultusu boyunca hareket 

edecek şekilde sınır şartları belirlenmiştir. Hamilton 

prensibi kullanılarak kren hareketi için iki çift integro-

diferansiyel denklem türetilmiştir. Kiriş-kren sistemi için 

titreşimlerin doğal frekansları tespit edilmiş ve bu 

durumlar için kesin frekans denklemleri türetilmiştir. 

Nümerik çalışmalar araba yürüme hızı, faydalı yük 

kütlesi, araba kütlesi, asılı faydalı yük boyuna bağlı 

olarak yapılmıştır. Yüksek hızlarda kiriş üzerindeki 

maksimum çökme, araba ataletinden dolayı kiriş 

sonunda, yavaş hızlarda ise kiriş ortasında meydana 

geldiği tespit edilmiştir [8,9]. J.J. Wu, A.R. Whittaker ve 

M.P. Cartmell tarafından yapılan çalışmada; hareket 

yükleri altındaki yapıların dinamik davranışları analitik 

yöntemlerle ve sonlu elemanlar metoduyla incelenmiştir. 

Önceki çalışmalarda atalet etkileri göz önüne 

alınmaksızın hareketli kütleler hareket yükleri olarak 

kabul edilmiştir. Bu genellikle doğru bir yöntem değildir, 

burada atalet etkileri analiz sonuçlarını etkilemektedir. 

Öncelikle tekil kütlenin basit mafsallı kiriş üzerindeki 

hareketi modellenmiş ve yöntem geliştirilmiştir. 

Geliştirilen yöntem gezer köprülü portal kren sistemi 

üzerine uygulanmış ve deneysel olarak sistemin dinamik 

davranışları incelenmiştir [10]. J.J. Wu, A.R. Whittaker 

ve M.P. Cartmell tarafından yapılan çalışmada zamana 

bağlı olarak hareket eden yükler altındaki yapıların 

dinamik davranışlarının tespiti standart paket analiz 

programları ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle analizler 

tek kiriş üzerinde hareket eden tekil kütle için 

gerçekleştirilerek örneklendirilmiş ve daha sonra aynı 

methodoloji iki boyutta hareket edebilen mobil portal 

kren için tekrarlanmıştır [11].W. Yang, Z. Zhang ve R. 

Shen tarafından yapılan çalışmada; bir kule kren modeli 

ele alınırken sistem dönebilen ve aynı zamanda hareket 

eden taşıyıcı ile serbest olarak mafsallanmış kiriş 

üzerinde sarkaç hareketi ile taşınan küresel şekilde 

gösterilmiş faydalı yük olarak modellenmiştir. Serbest 

mafsallanmış ve dönebilen kiriş Euler-Bernoulli kiriş 

teorisine göre matematiksel modeli oluşturulmuştur. 

Faydalı yük noktasal kütle olarak modellenerek, kütlesiz 

elastik kablo ile dönebilen serbest mafsallı kirişe 

bağlanmıştır. Hamilton prensibine göre hareket yükleri 

kiriş düzlemi içinde ve dışında ele alınarak hareket 

denklemleri çıkarılmıştır [12]M. Abu Hilal Euler 

Bernoulli kirişlerinin zorlanmış titreşimini Green 

fonksiyonlarına dayalı dinamiği üzerine çalışmalar 

yapmıştır[13].Jia-Jang Wu 3 boyutlu portal vincin sonlu 

elemanlar modeli ve deneysel modal analizini 

gerçekleşitrerek dinamik analizini gerçekleştirmiştir. Bu 

çalışmada kullanılan portal vinç ve sonlu elemanlar 

modeli aşağıdaki şekilde görülmektedir[14]. Malgaca ve 

arkadaşları dinamik şekil değiştirme ölçümü askı tip 

krene uygulanmış ve kiriş için FEM modeli ile deneysel 

gerilme değerlerini karşılaştırmışlardır[15]. 

Bu çalışmada kren sistemlerinde kullanılan köprü 

elemanı bir ve iki kirişli olarak tarsımı yapılmış. 

Üzerinde farklı araba çalıştırılması durumlarında kirişler 

üzerinde meydana gelebilecek dinamik etkiler Sonlu 

elmanlar metodu ile incelenerek hareketli yük analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

II. Köprülü Kren Dinamiği 

Üç boyutlu köprülü vinç ağır yüklerin taşındığı farklı 

endüstrilerdeki tüm fabrikalarda ve limanlarda yükün 

araba ile istenilen konuma kaldırıldığı,  taşındığı ve 

indirildiği sistemlerdir. krenelerin bu işlemleri istenilen 

hedefe hızlı ve mümkün mertebe tam olarak 

gerçekleştirmesi istenir.Köprülü krenler, yükseğe 

yerleştirilmiş iki kren yolu arasında bir köprü 

konstrüksiyondan ibarettir. Köprülü kren tarafından 

gerçeklenmesi gereken hareketler şunlardır: 

a) OY ekseni boyunca düşey hareket, yani kaldırma ve 

indirme hareketi 

b) OZ ekseni boyunca yatay hareket, köprünün öteleme 

hareketi 

c) OX ekseni boyunca yatay hareket, arabanın köprü 

üzerinde yaptığı öteleme hareketi. 

Şekil1’de şematik olarak gösterilen kren sisteminin ön 

yükleme, kaldırma ve arabanın hareketli durumu 

gösterilmektedir. Kren sistemlerinde belirtilen her durum 

için kren sisteminin farklı bir dinamik tepkisi mevcuttur. 

Bu çalışmada kren sistemi üzerinde hareket eden araba ve 

taşınan yükün hepsi şekil 2 de görüldüğü gibi toplam 

kuvvet olarak uygulanmış ve bu kuvvet de sistem 

üzerinde sabit bir hızda hareket ettiği durum için  kren 

sisteminin dinamik analizi gerçekleştirilmiştir. Burada 

köprü tek kirişli ve iki kirişli olarak düşünülmüş veKiriş 

üzerinde 20 eşit parçaya bölünmüştür.20 ayrı yükün her 

bir sn içerisinde diğer bir alan hareket ettiği kabul 

edilerek hareketli yükün zamana göre tanımlanması Şekil 

3 ‘te görüldüğü gibi yapılmıştır. 

 

Şekil 1. Gezer köprülü kren sistemleri ve yükün taşınma aşamaları 
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Şekil 2. Hareketli yükün kirişe uygulanması analizi 

 

Şekil 3. Hareketli yükün modellenmiş hali 

Çok serbestlik dereceli sitemlerin genel hareket denklemi 

aşağıdaki gibi ifade edilmektedir[16]: 

 

             )(tPqkqcqm                (1) 

Burada; tanımlanan yapının  m  kütle matrisi,  c  sönüm 

matrisi,  k  rijitlik matrisi olarak ifade edilmektedir. q

tüm yapının ivme vektörü, q  tüm yapının hız vektörü,

 q tüm yapının yer değiştirme vektörünü ifade 

etmektedir.  )(tP  ise sisteme dışarıdangerçekleştirilen 

zamana bağlı dış kuvvet vektörü olarak 

tanımlanmaktadır. 

Hareketli yükün analizi gerçekleştirilen bu sümilasyonun 

temeli zamana bağımlı olarak dış yükün sonlu elamanlar 

modeline uygulanmasıdır. Şekil 3 ten de görüldüğü gibi 

maksimum yük belirtilen ilk bölgede uygulanırken diğer 

bölgelerde sıfır olarak görülmektedir. Zamana göre diğer 

alana geldiğinde bu sefer diğer bölgelerdeki kuvvet 

tanımı sıfır olarak görülmektedir. Clough ve Panzien’e 

göre belirtilen dış kuvvet vektörü aşağıdaki formda 

tanımlanmaktadır[17]:  
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Burada )4,3,2,1(),()( itf s
i  eşdeğer düğüm kuvvetleri 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 4. Hareketli yükün kiriş üzerinde alınan s elemanında oluşturduğu 

düğüm kuvvetleri. 

Düğüm kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır; 

   NPtf s )()(
                                 (3) 

Burada P kirişe üstten uygulanan düşey kuvvetin değeri 

olup  N ise şekil fonksiyonu olarak ifade edilmektedir 

ve aşağıdaki gibi ifade edilir; 

   TNNNNN 4321                    (4) 

Şekil fonksiyonları ise şu şekilde 

tanımlanmaktadır[17,18]; 

32
1 231  N                           (5) 

P 

s s-1 s 

l 

x(t) 

)(1 tf s
)(3 tf s

)(4 tf s)(2 tf s
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2 2   lN                    (6) 

32
3 23  N                        (7) 

 32
4   lN                      (8) 

 
l

x
                                   (9) 

Burada l eleman uzunluğu, x ise elaman boyunca düşey 

yönde uygulanan P kuvvetinin uygulandığı mesafedir ve 

Şekil 4’te bu tanımlamalar görülmektedir. 

III. Simülasyon Sonuçları ve Değerlendirme 

Burada bir kirişli ve iki kirişli kren sisteminde köprü 

açıklığı L=20m olarak belirlenmiştir. Köprü için 600mm 

genişlik 1000 mm yükseklik ve et kalınlığı 8mm olan içi 

boş kutu profil kullanılmıştır. Bir kirişli ve iki kirişli 

köprülerde malzeme olarak yoğunluğu ρ=7850 kg/m
3
ve 

elastiklik modülü E=210 Gpa olan çelik malzeme tercih 

edilmiştir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi bir kiriş ve iki kirişli köprü katı 

modeli oluşturulduktan sonra ANSYS Workbench sonlu 

elamanlar programı ile analizigerçekleştirilmiştir. Kren 

tasarımında köprünün orta noktasının yer değiştirmesi 

ana tasarım parametrelerinden olduğundan dolayı 

sonuçlarınkarşılaştırılmasında köprü açıklığının orta 

noktasından elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

Kren sistemleri genel olarak üzerindebir arabalı olarak 

tasarlanmaktadır.Bu çalışmanda ise üzerinde birden çok 

arabanın olduğu koşullarda aynı kiriş üzerinde meydana 

gelen dinamik etkilerin araştırılmasına yoğunlaşılmıştır. 

Bu nedenle kiriş üzerine bir arabalı ve iki arabalı olması 

durumuna göre analizlergerçekleştirilmiştir. Bir kirişli 

köprü ve üzerinde bir arabanın hareket ettiği düşünülerek 

araba 2000N ve taşınan yükün 10000N toplamını içeren 

hareketli kuvvet 12000 N olarak uygulanmıştır. Bir kiriş 

ve üzerinde iki araba ile aynı yükün taşınması durumunda 

ise sistemde 2 hareketli yük 7000 N olarak uygulanmıştır. 

Tek kirişli kren sistemi için her iki durumda elde edilen 

kirişin orta noktasında meydanagelen yer değiştireme,  

hız ve ivme sonuçları sırasıyla Şekil 5, 6, 7 de sırasıyla 

verilmiştir. 

Şekil 5’te görüldüğü gibi iki araba kullanılması 

durumunda kiriş orta noktasının yer değiştirmesi bir 

arabalı duruma göre daha fazla olduğu belirgin şekilde 

görülmektedir. 

Şekil 6 ve Şekil 7 de hız ve ivme değişimleri 

incelendiğinde iki arabalı kren sistemi dinamik tepkisi bir  

 

Şekil 5. Bir kiriş kren sisteminin üzerinde bir ve iki araba hareket 
etmesine göre kiriş orta noktasının yer değişimi 

 

Şekil 6. Bir kiriş kren sisteminin üzerinde bir ve iki araba hareket 

etmesine göre kiriş orta noktasının hız değişimi. 

 

Şekil 7. Bir kiriş kren sisteminin üzerinde bir ve iki araba hareket 
etmesine göre kiriş orta noktasının ivme değişimi. 

arabalı sisteme göre hemen hemen aynı şekilde olmasına 

rağmen iki arabalı durumda hem hız hem de ivme 

değerlerinde bir miktar artışlar olduğu büyütülmüş 

halindeki görünümlerinde görülmektedir. İki arabalı 

durumdaki bu ufak artışlar ikinci arabanın ağırlığının 

sisteme getirmiş olduğu dinamik etki olarak 

değerlendirilebilir. 

Çift kiriş üzerinde bir araba olduğu durumda yük ve 

araba ağırlığı ikiye bölündüğü için 1. ve 2. kirişe 

6000N’luk kuvvet her iki kirişe birden uygulanmış ve tek 

kirişte tanımlanan hareketli yük modeli çift kiriş içinde 
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tanımlanmıştır.Çift kiriş üzerinde iki araba olduğu 

durumda ise iki araba ve yükün ağırlığı 4 kuvvete 

bölünmüş ve 4 ayrı 3500N’luk hareketli yük 

tanımlanmıştır. Yukarda belirtilen şartlar göre Çift kiriş 

1. Kiriş üzerinde meydana gelen yer değiştirme, hız ve 

ivme değişimleri sırasıyla Şekil 8,9 ve 10 da 

verilmiştir.2. Kiriş üzerinde meydana gelen yer 

değiştirme, hız ve ivme değişimleri sırasıyla Şekil 11,12 

ve 13’te verilmiştir. 

 

Şekil 8. Çift kiriş 1.kiriş üzerinde bir ve iki araba hareket etmesine göre 

kiriş orta noktasının yer değişimi. 

 

 

Şekil 9. Çift kiriş 1.kiriş üzerinde bir ve iki araba hareket etmesine göre 
kiriş orta noktasının hız değişimi. 

 

 

Şekil 10. Çift kiriş 1.kiriş üzerinde bir ve iki araba hareket etmesine 
göre kiriş orta noktasının ivme değişimi. 

 

Şekil 8 de çift kiriş 1. Kirişte çift arabalı durumda yer 

değiştirme miktarının daha fazla olduğu görülmektedir. 

Şekil 9 ve 10 da ise iki arabalı durum için hız ve ivme 

değerinin bir arabaya göre aynı etkileri oluşturduğu 

görülmektedir. Şekil 9 incelendiğinde ise iki arabalı 

durumda yer değiştirme değerinin daha 1 kiriş’te oluşan 

etkinin tam tersi daha az olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 11. Çift kiriş 2.kiriş üzerinde bir ve iki araba hareket etmesine 
göre kiriş orta noktasının yer değişimi. 

 

 

Şekil 12. Çift kiriş 2.kiriş üzerinde bir ve iki araba hareket etmesine 

göre kiriş orta noktasının hız değişimi. 

 

 

Şekil 13. Çift kiriş 2.kiriş üzerinde bir ve iki araba hareket etmesine 
göre kiriş orta noktasının ivme değişimi. 

Şekil 12’de 2. kiriş için hız cevabı incelendiğinde ise 1. 

Kirşe göre aynı şekilde hız değişimi meydana gelirken 
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hızın değişim miktarının daha az olduğu 

görülmektedir.Şekil13’te 2. kirişin ivme değişimi 

incelendiğinde ise iki arabalı durumda ivme değerinin 

daha fazla olduğu görülmektedir. 

IV. Sonuçlar 

Kren sistemi üzerinde bir ve birden fazla arabanın 

hareket etmesi durumunda bir ve çift kirişli köprü 

tasarımında köprü üzerinde dinamik etkiler SEM ile 

analiz edilmiştir. Sonuçlardan görüleceği gibi bir ve iki 

arabanın hareket ettiği bu sistemlerde ikinci araba 

taşınacak toplam kuvveti artırdığından dolayı her iki kiriş 

sistemi içinde dinamik etkiyi artırdığı görülmektedir. 

Aynı zamanda ikili kiriş sistemi kullanılması sistem 

üzerine etki eden dinamik etkileri oldukça azalttığı 

sonuçlardan da görülmektedir. Netice itibari ile çift kiriş 

sisteminde her iki kirşte oluşan etki sistem simetrik 

olmasına rağmen yer değiştirme, hız ve ivme değerleri 

sistemin farklı davranış gösterdiğini belirlemekte 

yardımcı olmaktadır. 
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Özet— Esnek1 bağlantılı mekanizmalar, katı uzuvlar 
arasında bağıl hareketi sağlayan mafsal yerine, esnek bir 
elemanın kullanıldığı ve mafsal (eklem) görevinin bu 
elemanca sağlandığı mekanizmalardır. Bu durum, 
mekanizmada hareketli eklem sayısının azalmasına 
yardımcı olur. Eklem boşluğu, imalat hataları veya 
montaj gereksinimleri sebebiyle kaçınılmazdır. Basit 
eleman çiftlerinin potansiyel olarak yüksek eleman 
çiftlerine dönüşmesine imkân verir. Mekanizmanın 
kararlılığı ve dinamiği üzerine önemli etkiye sahiptir. Bu 
çalışmada; eklem boşluğunun klasik mafsallı ve esnek 
bağlantılı mekanizmalar üzerine etkileri nümerik ve 
deneysel olarak incelenmiştir. Krank-biyel mekanizması, 
model mekanizma olarak belirlenmiştir. Nümerik 
analizde, boşluklu eklem bölgesindeki temas kuvvetleri 
araştırılmış, deneysel analizde ise bu kuvvetlerden 
kaynaklı yataklardaki zorlanmış titreşimler ölçülmüştür. 
Sonuçta; (i) esnek elemanın sönüm etkisinin, eklem 
boşluğundan kaynaklanan olumsuzlukların azaltılmasına 
katkı sağladığı, (ii) esnek elemandan kaynaklı burulma 
yay davranışının, boşluklu eklemde mil ve yatak 
arasındaki ayrışmayı azalttığı, bunun yanında 
mekanizmada gerek duyulan giriş tork değerinin de 
artmasına sebep olduğu görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Eklem boşluğu, esnek bağlantılı mekanizma, 
titreşim, gerçek olmayan mafsal 

 
Abstract— Compliant mechanism has got at least one 

flexible member between conventional rigid links. This 
leads to decreasing of movable joints. In articulated 
mechanisms, clearance is inevitable due primarily to the 
manufacturing errors or assembly necessities. Clearance 
causes to lower pairs to becoming higher pairs in joints, 
and affects the dynamics and stability of the mechanism. 
In this study, both numerical and experimental 
investigations were carried out to analyze the effects of 
joint clearance on partly compliant and conventional 
articulated mechanisms. A planar slider-crank 
mechanism was considered as a model mechanism. In 
case of numerical study, contact forces were investigated 
in joint connections. Bearing vibrations were also 
investigated in experimental studies. The results show 
that (i) the suspension effects of flexural pivot decrease 

                                                            
* serkaya@erciyes.edu.tr 
† selimdogan@meliksah.edu.tr  
‡ sabanulus@erciyes.edu.tr 

the undesired effects of joint clearance, (ii) the torsional 
spring behavior of flexural pivot decreases the 
separation between journal and bearing. This behavior 
also increases the necessary input torque values.  
Keywords: Joint clearance, compliant mechanism, vibration, pseudo 
joint. 

I. Giriş 

Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak mekanizma 
ve makinelerde, performans artımı ve maliyet azalımı 
beklentileri artmıştır. Bu noktada esnek bağlantılı 
mekanizmalar bazı avantajlar sunmaktadır. Esnek 
bağlantı özelliği sebebiyle, katı mafsal (eklem) ve uzuv 
sayısı azalmış ve gerek imalat gerekse montaj 
konularında, klasik türlerine göre önem kazanmıştır [1]. 
Ayrıca, klasik mafsallı yapılarda önlenemeyen ve hatta 
bağıl hareket için gerekli olan tolerans ve boşluklardan 
kaynaklı olumsuzluklar da dolaylı olarak önlenebilmiştir. 
Eklem boşluğu, eklemi oluşturan mil ve yatak arasındaki 
temasın şeklini değiştirmekte, yüzeysel temas 
karakteristiği nokta veya çizgisel temasa dönüşmektedir. 
Böylelikle, temas alanı değişimi, basınç ve kuvvet 
karakteristiğinde değişime sebep olmaktadır. Boşluktan 
kaynaklı olarak mekanizmanın kinematiğinde ve 
dinamiğinde darbe etkileri görülmekte ve mekanizmanın 
performansında azalmalar olmaktadır. 

Eklem boşluklu mekanizmalar ve esnek bağlantılı 
mekanizmalar üzerine yapılan çalışmalar, son on yıl 
içerisinde önemli oranda artmıştır. Eklem boşluğu olan 
esnek bağlantılı mekanizmalar üzerine çalışmalar 
kısıtlıdır. Bu kategoride, deneysel çalışmaya ise yapılan 
araştırmalar neticesinde ulaşılamamıştır. Eklem 
boşluğunun mekanizmaların kinematiğine ve dinamiğine 
etkileri konusunda en kapsamlı çalışmaları 
gerçekleştirenler arasında Flores ve ark. yer almaktadır. 
Eklem bölgesinde kuru ve viskoz sürtünme etkilerinin [2-
5], düzlemsen ve uzaysal mekanizmalarda farklı eklem 
boşluğu türlerinin ve değerlerinin [6, 7], eklem 
boşluğunun aşınmaya etkilerinin [8], boşluklu 
mekanizmanın analiz parametrelerindeki değişimlerin 
(çözüm zamanı vb) incelendiği pek çok çalışma, tematik 
literatürde yerini almıştır. Esnek bağlantılı temanın 
işlenmediği, esnek uzuvlu mekanizmaların analizleri [9-
14], eklem boşluğunun klasik mekanizmalar ve robotik 
uygulamalar üzerine etkileri [15, 16], eklem boşluğundan 
kaynaklı bozucu etkilerin, adımlama mekanizması 

928



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

üzerindeki yansımaları [17] ve bunların optimizasyon 
problemi gibi ele alınarak çözümü [18-20], literatürde 
yapılmış çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Klasik 
mekanizmalar üzerine etkilerinin hem teorik hem de 
deneysel olarak incelemeleri de belirli başlıklar altından 
irdelenmiştir[21-23].        

Yapılan çalışmalar, komşu uzuvların bağıl hareketi 
için eklem içerisinde olması gereken ve tamamen yok 
edilemeyen eklem boşluğunun olumsuz etkilerini 
göstermektedir. Bu kapsamda, bu olumsuz etkilerin 
azaltılması için çeşitli öneriler mevcuttur. Bunlar 
içerisinde, bazı çalışma grupları tarafından önerilen 
modelleme ve optimizasyon akış şeması, kayda değerdir. 
Bu noktada, tamamen veya kısmen esnek bağlantılı 
mekanizmalar, bu boşluktan kaynaklı olumsuzlukların 
azaltılmasında kullanılabilir. Bu çalışmada, tek eksenli 
esnek bağlantı karakteristiğine sahip bir krank-biyel 
mekanizmasının nümerik ve deneysel çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Eklem boşluğunun yansımaları, 
mekanizma üzerinden ölçülen titreşim değerleri ile ortaya 
konulmuştur. 

II. Model mekanizma  

Düzlemsel krank-biyel mekanizması, model 
mekanizma olarak dikkate alınmıştır. Klasik mekanizma 
modelinde, krank-biyel ve biyel-piston uzuvları arasında 
boşluklar tanımlanmıştır. Esnek bağlantılı mekanizma 
modelinde ise, biyel ve piston uzuvları arasında tek 
eksende dönme hareketine sahip esnek bir bağ 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla, klasik mekanizmadaki biyel 
ve piston uzvu, esnek bağlantılı mekanizmada tek uzuv 
olarak modellenmiştir. Model mekanizmaların görünümü 
ve esnek eleman için analizde kullanılan katımsı cisim 
modeli Şekil 1’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Model mekanizma: (a) Klasik eklem bağlantılı mekanizma, (b) Kısmi esnek bağlantılı mekanizma, (c) Katımsı cisim modeli 

 
Esnek bağlantılı mekanizmaların analizi, klasik 

mekanizmalara göre daha zordur.  Bu zorluk, esnek 
karakterli elemandan kaynaklıdır. Bu problemin aşılması 
için, esnek bağın davranışı, burulma yayı olarak 
modellenebilir. Böylelikle esnek bağlantılı 
mekanizmaların sanki katı mafsallı klasik mekanizmalar 
gibi analizine imkân veren katımsı cisim modeli 
oluşturulabilir (Pseudo rigid body model). Katımsı 
modelde dikkate alınan burulma yay etkisi 
  

b=KT Θ  (1) 

 

olarak verilebilir. Burada Kb; burulma yay katsayısıdır. Θ 
açısı ise θ3 ve θ30 arasındaki farka eşittir. Burada θ30; 
biyel için başlangıç konumudur ve değeri sıfırdır. Kb 
burulma yay katsayısı ise; 
 

 sfp sfp

b
32

E I
K =

l
 

(2) 

 
Burada Esfp; esnek bağ elemanının elastiklik modülü,  Isfp; 
esnek bağ elemanının kütlesel atalet momenti ve l32 ise 
bu bağ elemanının efektif boyunu nitelemektedir. Model 

(a)

Sensör

Sensör

Piston

 

Biyel 

 
Esnek bağ 

Krank 

(b)

Eşdeğer burulma  
yayı 

l32 

l32/2

Piston 

Biyel  

θ30=0o	

 
θ3	

(c)

l32 
w 

t 

 
Esnek bağ 

Deforme olmamış  
durum 
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mekanizmalar için geometrik ve malzeme özellikleri, 
Tablo 1’de verilmiştir. 
 
  Klasik eklemli Esnek bağlantılı 
Tanım Uzunluk 

(mm) 
Kütle 
(kg) 

Atalet 
momenti 
(kgmm2) 

Uzunluk 
(mm) 

Kütle 
(kg) 

Atalet 
momenti 
(kgmm2) 

Krank  150 0.25 771.37 150 0.25 771.37 
Biyel  564 0.77 22821 455 0.56 10052.1 
Esnek 
bağ  

- - - 40/100(*) 0.011 9.41 

Piston - 1.83 822.75 - 1.06 1090.52 
(*): Efektif uzunluk / Montaj uzunluğu 

TABLO 1. Mekanizmanın geometrik ve malzeme karakteristiği 
 

 
Mekanizma eklemlerindeki boşluk/tolerans değerleri, 
komşu uzuvların bağıl hareketi için gereklidir. Eklem 
boşluğu, mil ve yatak yarıçapları arasındaki mesafe 
olarak tanımlanır. Döner eklemlerdeki boşluk, kinematik 
kısıtlayıcıları ortadan kaldırır ve mekanizmaya; düşey ve 
yatay eksenlerde olmak üzere iki hareket serbestliği 
kazandırır. Eklem boşluğundan dolayı mil ve yatak 
arasında üç hareket karakteristiği görülebilir. Bunlar; mil 
ile yatak arasında herhangi bir temasın olmadığı serbest 
hareket modu, temasın ilk anı olan darbe modu ve mil ile 
yatak arasında sürekli olarak temasın sağlandığı moddur. 
Bu modlar, mekanizmanın davranışına azami seviyede 
etki etmektedir. Mil ile yatak arasında bağıl nüfuziyet 
(penetrasyon); 
 

0e c     (3) 
 
olarak verilebilir. Burada e; boşluk vektörünü ve c ise 
radyal boşluk değerini tanımlamaktadır (Sekil 2). 
 

 
Şekil 2. Boşluk vektörü ve kuvvet bileşenleri 

 
Eklem boşluk vektörünün büyüklüğü |e|=(ex

2+ ey
2)1/2 

olarak tanımlanır. Mil ve yatak arasında temas yokken, 
temas kuvvetinden söz edilemez. Temasın olması 
durumunda ise iki kuvvet bileşeninden bahsedilebilir. 
Bunlar; Hertz temas teorisine göre normal kuvvet (FN) ve 
Coulomb sürtünme kanununa göre teğetsel kuvvet 
(FT)’dir. 
 

C

C N T

F =0 δ<0

F =F +F δ 0

for

for 
 

(4) 

 
Eğer bağıl nüfuziyet değeri sıfıra eşit veya büyük ise, 
normal kuvvet aşağıdaki gibi tanımlanır.  
  

 3 2
NF =Kδ +Dδ  (5) 

 
Burada ilk terim elastik kuvvet bileşeni, ikinci terim ise 
enerji kaybını veren bileşendir. K; rijitlik katsayısıdır ve 
malzeme ile geometrik özelliklerden tanımlanır. D ise 
histeretik sönüm katsayısıdır. K değeri;  
 

 

1/ 2

4

3
i j

i ji j

r r
K

r rh h

 
     

 
(6) 

 
olarak verilebilir. Burada hk; 
 

 
21

,k
k

k

h k i j
E


   

(7) 

 
ile tanımlıdır. ν

 
ve E; sırasıyla poison oranı ve elastiklik 

modülüdür. rk ; eğer dışbükey ise pozitif, içbükey ise 
negatif olarak alınmalıdır. Histeretik sönüm katsayısısın 
analitik ifadesi ise; 
 

 2 3/2

0

3 1-ζ Kδ
D=

4v
 

(8) 

 
formülü ile tanımlıdır. ζ; restorasyon katsayısıdır. ν0 ise 
başlangıç darbe hızıdır. Numerik çözüm, MSC. ADAMS 
yazılımı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu programda 
tanımlanan normal kuvvet bileşeni [24]; 
 

( )3/2
max max

N

dδ
Kδ +STEP δ,0,0,d ,C δ 0

F = dt
0 δ <0

for

for

ìïï ³ïíïïïî
 

(9) 

olarak tanımlanan bir adım fonksiyonudur. Aynı şekilde 
histeretik sönüm katsayısı da adım fonksiyonu olarak 
 

( ) ( ) ( )( )2

max max max max max max

max max

0 δ 0

STEP δ,0,0,d ,C = C δ d 3-2 δ d 0<δ< d

C δ d

for

for

for

ì £ïïïïíïïï ³ïî

 

(10) 

ifadesi ile tanımlanır. Bu ifadedeki dmax; penetrasyon sınır 
şartlarına bağlı pozitif bir değerdir. Cmax; maksimum 
sönüm katsayısıdır. Teğetsel kuvvet bileşeni ise; 
 

ey	

ex	
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  T
T T N

T

F =-μ υ F
υ

υ  (11) 

 
olarak tanımlıdır. Bu ifadede μ(υT) ; dinamik sürtünme 
katsayısıdır. Bu katsayı, çarpışma bölgesindeki teğetsel 
kayma hızının fonksiyonu olarak elde edilmektedir. 

III. Deneysel sistem 

Farklı esnek bağların ve farklı mekanizmaların 
uyarlanabilmesi için kullanılan deneysel sistem Şekil 
3’de verilmiştir. Sistem elemanlar ve mekanizma 
uzuvları, şekil üzerinde görülmektedir. 

 

 
Şekil 3. Deneysel sistemin görünüşü 

 
Piston ve biyel uzuvları arasında esnek bağ elemanı 

için polypropylene malzemesi kullanılmıştır. Bu elemana 
ait yoğunluk ve elastiklik modülü değeri, test cihazında 

yapılan ölçümler ile elde edilmiştir. Test cihazı ve deney 
numunesine ait geometrik değerler, Şekil 4’de verilmiştir.

 

 
Şekil 4. Esnek bağ için malzeme karakteristiği: (a) Test cihazı, (b) Deney numunesinin geometrik yapısı, (c) ve (d) Deney numunesinin testten önceki ve 

sonraki durumu 

 
Kullanılan esnek bağın kalınlığı 4.15 mm ve derinliği 

30 mm’dir. Efektif boyu ise 40 mm’dir. Yoğunluğu ve 
elastiklik modüllü ise sırasıyla 9.0598x10-7 kg/mm3 ve 
953 N/mm2‘dir. Eklem boşluğundan kaynaklı farklı 

(a) 

(b)

(c)

(d)
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hareket modlarından dolayı, mekanizmanın farklı 
noktalarına yerleştirilen sensörler ile ivme ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, döner 
mafsallarda 0.5 ve 0.85 mm eklem boşlukları 

oluşturulmuş ve bu değerler, 41x dijital kamera ile 
doğrulanmıştır. Kullanılan ivmeölçer ve manyetik 
tutucularının toplam kütlesi 25x10-3 kg’dır. Ölçüme ait 
blok diyagram, Şekil 5’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Deneysel ölçüm için blok diyagramı 

 
Şekil 5’de verilen sensör konfigürasyonunda, sensör-1 ve 
sensör-2, krank ana yatağının x ve y ekseni 
doğrultularına yerleştirilmiştir. Sensör-3 ise piston ana 
yatağının y ekseni doğrultusuna yerleştirilmiştir. Sensör-
4; piston uzvu üzerine öteleme doğrultusuna, sensör-5 ise 
biyel uzvunun teğetsel doğrultusunda ölçüm yapacak 
şekilde yerleştirilmiştir. Ölçüm için Brüel & Kjaer 
3560B tipi analizör ve 4514 tipi ivmeölçerler 
kullanılmıştır [25].  

IV. Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında, eklem boşluğu etkisinin 
klasik mafsallı ve esnek bağlı mekanizmalar üzerine 

etkileri hem nümerik hem de deneysel olarak 
incelenmiştir. Mil ve yatak arasında iki farklı boşluk 
değeri oluşturulmuştur. Her iki model mekanizma için 
benzer malzeme özellikleri tercih edilmiştir. Esnek bağ 
elemanı malzemesi ise polypropylene tercih edilmiştir. 
Nümerik çözüm, MSC. ADAMS programı üzerinde 
yapılmıştır. Simülasyon adımı ve restorasyon katsayısı, 
0.001 ve 0.9 olarak ayarlanmıştır. Dinamik sürtünme 
katsayısı ise 0.01 olarak kabul edilmiştir. Numerik 
çözümden elde edilen yatak kuvveti değişimi Şekil 6’da 
verilmiştir. 
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Şekil 6. Krank ve piston ana yatağındaki kuvvet bileşenleri 

 

Küçük zaman aralıklarındaki darbe kuvvetleri, 
sistemin ana yataklarında oluşacak titreşimlerin ana 
sebebidir. Model mekanizmalar içerisinde kuvvet 
değerleri, esnek bağlı mekanizmada daha düşük 
seviyelerdedir. Eklem boşluğundan kaynaklı farklı 
hareket modları, özellikle darbe modu, mekanizmanın 
titreşim karakterini daha karmaşık hale getirebilir.  
 

Deneysel çalışma için, deney sistem üzerine bağlanan 
mekanizma modellerinin, 200 d/d çalışma hızı için 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Mekanizma üzerinde gerek 
yataklara gerekse hareketli uzuvlara yerleştirilen 
sensörler aracılığıyla, mekanizma modellerinin titreşim 
karakteristiği irdelenmiştir. Şekil 7, esnek bağlı 
mekanizmanın titreşim davranışını vermektedir. 
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Şekil 7. Esnek bağlı mekanizmanın titreşim davranışı 

 
Esnek bağlı mekanizmanın eklem boşluklu ve 

boşluksuz karşılaştırması, bu boşluğun mekanizmanın 
dinamiğine ve dolayısıyla titreşim davranışına olumsuz 
yönde etki edeceğinin bir kanıtıdır. Boşluk değerinin 
artan değerleri, dinamik davranışını daha da 
kötüleştirmektedir. Bu, artan titreşim genliği ile ifade 

edilebilir. Özellikle, titreşim davranışındaki anlık 
değişimler, darbe modundan kaynaklı anlık kuvvet 
piklerinden kaynaklanmaktadır. Aynı boşluk değerlerinde 
klasik mafsallı ve esnek bağlı mekanizmaların 
karşılaştırılması ise Şekil 8 ve 9’da verilmiştir. 
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Şekil 8. 0.5 mm boşluk değerinde klasik mafsallı ve esnek bağlı mekanizmaların karşılaştırılması 
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Şekil 9. 0.85 mm boşluk değerinde klasik mafsallı ve esnek bağlı mekanizmaların karşılaştırılması 

 
Esnek bağlı mekanizmada titreşim davranışının, klasik 

mafsallı mekanizmaya göre daha iyi olduğu söylenebilir. 
Bunun temelde iki sebebi vardır. Birincisi; esnek bağ, 
klasik mafsal yapısını ortadan kaldırmaktadır. 
Dolayısıyla, eklemde var olan boşluk etkisi, eklemin 
ortadan kalkması neticesinde doğrudan yok edilmektedir. 
İkincisi ise; esnek bağ, burulma yayı etkisi ile boşluklu 
eklemde mil ile yatak arasındaki temas kaybını ortadan 
kaldırmaktadır. Yani; mil ve yatak arasında kuvvet kapalı 
bir kinematik çift oluşumuna zemin hazırlamaktadır. 
Böylelikle, serbest hareket modu ve akabinde hasıl 
olacak darbe modu sayısı azalmakta ve bu da, sistemin 
dinamiğine olumlu katkı sağlamaktadır. Bu yargıya 
dayanak olacak unsurlardan biri de, esnek bağlı 
mekanizmada sürekli temas modunun daha baskın olması 
sebebiyle titreşim cevabında periyodik davranışın daha 
belirgin hissedilmesidir. 
 
 

V. Tartışmalar 

Eklem boşluğunun mekanizma üzerine olumsuz 
etkilere sahip olduğu açıktır. Boşluk/tolerans değerleri, 
bağıl hareket için gereklidir ve tamamen yok edilemez. 
Dolayısıyla bu olumsuzluğun azaltılması için ilave 
yöntemler geliştirilmektedir. İmalat teknolojisindeki 
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artırmıştır. Eklem boşluğunun klasik mafsallı ve eklem 
bağlı mekanizmalar üzerine etkilerinin numerik ve 
deneysel incelemesi neticesinde elde edilen temel 
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sebep olmaktadır. Bu, mekanizmanın, makine 
içerisindeki sorumluluğunu, aşınma ve yorulma 
dayanımına olumsuz etki etmektedir. (ii) Artan eklem 
boşluğu değeri, istenilen değerlerden sapmaları daha da 
belirgin hale getirmektedir. (iii) Esnek bağın oluşturduğu 

15 16 17 18 19 20
0

5

10
1st sensor

15 16 17 18 19 20
0

5

10
2nd sensor

15 16 17 18 19 20
0

10

20

30

40

A
cc

e
le

ra
tio

n
 [m

/s
2
]

3rd sensor

15 16 17 18 19 20
20

40

60

80
4th sensor

15 16 17 18 19 20
0

20

40

60

Time [Second]

5th sensor

 

 

: Compliant mechanism : Articulated mechanism

Darbe modu 

Darbe modu 

Darbe modu 

Sensör‐3 

Zaman [Saniye]
Esnek bağlı mekanizma

İv
m
e
 [
m
/s

2
] 

Sensör‐4 

Sensör‐1  Sensör‐2 

Sensör‐5

 

Darbe modu Darbe modu  Darbe modu  

Klasik mekanizma

936



Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 2015   

   
 

burulma yay etkisi, boşluklu eklemde oluşabilecek 
serbest hareket ve darbe modlarını azami seviyede 
azaltmaktadır. Esnek bağ, hem pik frekansının hem de 
genliğinin azalmasını sağlamaktadır. 
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Özet—Tork ve hız değerlerinin tanımlı olduğu belirli 
çalışma aralıkları için, dişli çiftlerindeki Dinamik İletim 
Hatasını (DİH) profil değişiklikleri aracılığıyla 
azaltmaya yönelik bir optimizasyon çalışması yapılmıştır. 
Bu amaçla; biri sadece dişli çiftinin modellendiği tek 
serbestlik dereceli model, diğeri ise dişli çiftinin yanında 
sonlu eleman metodu ile modellenen mil esneklikleri ile 
rulman esnekliklerinin de hesaba katıldığı çok serbestlik 
dereceli model olmak üzere iki farklı dişli dinamiği 
modeli kullanılmıştır. Bahsedilen bu farklı modellerin 
kullanımının optimizasyon sonuçlarına etkileri, örnek 
dişli çifti üzerinde incelenmiştir. Bunun yanında Yük 
Altındaki Statik İletim Hatasının (YSİH) azaltılmasına 
yönelik optimizasyon sonuçlarının DİH’in azaltılmasına 
yönelik optimizasyon sonuçları ile karşılaştırılmasına da 
çalışma kapsamında yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: dişli dinamiği, iletim hatası, profil değişikliği, 
optimizasyon 

 
Abstract—An optimization study is performed target 

being the reduction of dynamic transmission error (DTE) 
for a selected operational range, where the operating 
torque and speed ranges are defined. For this purpose, 
two different models, i.e. a single degree of freedom 
(SDOF) lumped gear dynamics model and a multi-degree 
of freedom (MDOF) lumped model of a gear pair which 
is combined with shaft and bearing dynamics are 
employed. The differences between the optimization 
results obtained through loaded static transmission error 
(LSTE) minimization and DTE minimization using 
different models are presented based on example spur 
gear pairs.  

Keywords: gear dynamics, transmission error, profile modification, 
optimization 

I.Giriş 

Dişli sistemlerinde titreşim ve gürültünün azaltılması 
çoğu zaman uygun profil değişiklikleriile 
gerçekleştirilmektedir. Genellikle, bu 
değişikliklerleberaber statik durumda yük altındaki iletim 
hatasının (YSİH) dişli döngüsü (mesh cycle) içindeki 
değişimlerinin azaltılması, titreşim temelli problemlerin 
önlenmesi için yeterli kabul edilmektedir. Profil 
değişiklikleribelli bir yük altında en iyi sonucu verdikleri  

 
*yalozturk@tai.com.tr 

†ender@metu.edu.tr 

‡ozguven@metu.edu.tr 

için,uygulanacak yük senaryolarınagöreen iyi verim 
alınacak değişikliğe ait parametreleri bulmak amacıyla 
optimizasyon çalışmaları yapmak gerekebilir. 

Yük Altındaki Statik İletim Hatası(YSİH) temelli 
optimizasyon çalışmalarının ilki Tavakoli ve Houser 
tarafından 1986’da yapılmıştır [1]. Bu çalışmada farklı 
yükler altında en uygun değişikliğibulmak için amaç 
fonksiyonu olarak iletim hatasının harmoniklerinin 
ağırlıklandırılmış ortalaması kullanılmıştır. Fonseca, vd. 
aynımodelin çözümünü 2005 yılında bir genetik 
optimizasyon algoritması kullanarak gerçekleştirmişlerdir 
[2]. Bu ve benzer çalışmalar, YSİH temelli optimizasyo-
nunun, değişken parametre sadece yük olduğunda 
oldukça verimli olabildiğini de göstermiştir. 

Dişlilerde titreşimin azaltılması için daha sonra 
yapılan çalışmalarda, yukarıda bahsedilen optimizasyon, 
gerçek titreşim değerlerini temsil eden dinamik iletim 
hatasının (DİH) azaltılmasına yönelik olmuştur. 
Bonori,vd.  [3] YSİH optimizasyonunda kullandıkları 
genetik algoritmanın kalitesini kontrol etmek amacıyla 
dinamik modelleme tabanlı analizler kullanmışlardır. 
Faggioni, vd. [4] 8 parametreli bir optimizasyon modeli 
kullanarak DİH’nın azaltılmasına yönelik yapılan 
optimizasyonun YSİH’nınazaltıldığıoptimizasyon 
modelinden farklı sonuçlar verdiğini göstererek dinamik 
model temelli optimizasyon çalışmalarının gerekliliğini 
ortaya koymuştur. 

Son olarak, Öztürk, vd. [5] DİH’na yönelik 
optimizasyon çalışmalarını çok serbestlik dereceli 
dinamik modelleri içerecek şekilde genişletmişler ve mil 
ve rulman esnekliklerinin ihmal edilemediği durumlar 
için, çok serbestlik dereceli dinamik model kullanan 
optimizasyon çalışmalarının, tek serbestlik dereceli 
model kullanan optimizasyon çalışmalarına kıyasla 
oldukça farklı ideal profil değişikliği gerektirebildiğini 
göstermişlerdir.  

Bu çalışmada; biri sadece dişli çiftinin modellendiği 
tek serbestlik dereceli model, diğeri ise dişli çiftinin 
yanında sonlu eleman metodu ile modellenen mil 
esneklikleri ile rulman esnekliklerinin de hesaba katıldığı 
çok serbestlik dereceli model olmak üzere iki farklı dişli 
dinamiği modeli iletim hatası optimizasyonu 
amacıylakullanılmıştır. Amaç fonksiyonu olarak iletim 
hatasının değişim değerinin azaltılması seçilmiştir.Benzer 
amaçla yakın zamanda Öztürk, vd.’nin yayınladığı 
çalışmada [5] tek parametreli optimizasyonyapılmıştır. 
Bu çalışmada ise,çok parametreli optimizasyon 
çalışmaları da yapılmış ve 2 dişli için ayrı ayrı olmak 
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üzere profil değişikliği miktarları ve başlangıç noktaları 
için en ideal konfigürasyon bulunmaya çalışılmıştır. 
Verilen örneklerde, çeşitli tork ve hız aralıkları göz 
önünde bulundurulmuştur. 

II.Optimizasyon Çalışmasında Kullanılan Tek 
Serbestlik Dereceli Dişli Çifti Dinamik Modeli 

Literatürde, değişik kategoriler altında toplanmış 
birçok farklı dişli dinamiği modeli bulmak mümkündür. 
Bu dişli dinamiği modellerinin kapsamlı bir 
değerlendirmesini Özgüven ve Houser’ın [6]ve daha 
yakın zamanda yayımlanan Wang, vd.’nin [7] 
çalışmalarında bulmak mümkündür. 

Bu çalışmadakullanılmak üzere,iki farklı tek serbestlik 
dereceli dişli modeli değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki 
Özgüven ve Houser tarafından 1988 yılında önerilen ve 
aşağıda denklemi verilen dişli dinamiği modelidir[8]. 

 
2 	 (1)	

 
Burada x dinamik iletim hatasını,  dişli çiftinin 

eşdeğer kütlesini, ζ viskoz sönümleme oranını,  
dişliler arasındaki ortalama direngenlikdeğerini ve  de 
yük altındaki statik iletim hatasını (YSİH) temsil 
etmektedir. Bu modelde sistemin tahrik eden girdi YSİH 
olduğu için, YSİH’in statik optimizasyonla oldukça 
azaltıldığı durumlarda modelin nasıl sonuç verdiğinin 
irdelenmesi gereklidir. 

Aşağıda denklemi verilen dişli dinamiği modelinde ise 
zamana bağlı olarak değişen dişliler arası direngenlik hiç 
bir basitleştirme ve varsayımolmadan modelde girdi 
olarak kullanılmaktadır: 

 
	 	 (2) 

 
Bu modelde, c viskoz sönümleme katsayısını, k(t) 

zamana bağlı olarak değişen dişliler arası direngenliği, F 
sabiti dişliler arasındaki yükü ve e(t) de dişli hataları ve 
profil değişikliklerisonucundaortaya çıkan statik iletim 
hatasını temsil etmektedir. Bu modellere ilişkin ayrıntılı 
bilgi Öztürk, vd.’nin çalışmasında [5] verilmiştir. 

Denklem (2)’de verilen model, dişliler arasındaki 
zamana bağlı değişen direngenliğiolduğu gibi kullanması 
açısından daha doğru sonuçlar vermeye aday olmakla 
beraber, Özgüven ve Houser’ın önerdiği model, birçok 
uygulamada, mil ve rulman esnekliklerinin hesaba 
katıldığı çok serbestlik dereceli sistemlere rahatlıkla 
uygulanabilmesi ve frekans ekseninde daha kolay 
kullanılabilmesi nedenleriyle tercih edilmektedir.  

Özgüven ve Houser’ın modelinin [8] düşük YSİH 
değerlerinin görüldüğü durumlardanasıl sonuç verdiğini 
incelemek amacıyla; Öztürk, vd. [5],Tablo 1’de verilen 
dişli çiftinin dinamik analizinibu iki farklı modeli 
kullanılarak gerçekleştirmişlerdir. Aynı dişlilerden oluşan 
bu dişli çiftine yapılan optimum profil 

değişikliğineticesinde YSİH değişimi, verilen tork 
değerinde olabilecek minimum düzeye indirilmiştir. 

 
Diş	sayısı	 25	
Modül	 4	mm	
Eşdeğer	kütle	 0.23	kg	
Dişli	dibi	çapı	 93.97	mm	
Yanak	genişliği	 15	mm	
Uygulanan	tork	 107.9	Nm	
YSİH	varyasyonu	(profil	değişikliği	
uygulanmamış)	

5.1	µm	

YSİH	varyasyonu	(profil	değişikliği	
uygulanmış)	

0.6	µm	

TABLO 1. İki modelin karşılaştırılmasında kullanılan dişli çiftinin 
özellikleri [5]	

Karşılaştırma 0.1 ve	 0.05 olmak üzere iki 
farklı viskoz sönümleme oranı için yapılmıştır. Şekil 1bu 
sönümleme oranları için DİH değişimi 
değerlerinin,frekans değerlerinin sistemin doğal 
frekansına bölünmesiyle elde edilen boyutsuzlaştırılmış 
frekansa bağlı olarak aldığı değerleri göstermektedir. 
	

 
ŞEKİL1.ζ 0.1 (üstte) ve ζ 0.05	(altta) için model 

karşılaştırması [5] 

İki farklı modelle elde edilen sonuçlar arasında kabul 
edilebilecek küçükfarklılıklar gözlenmekle beraber, bu 
farklılıkların YSİH değişiminin minimum olduğu bir 
durumda (olabilecek en kötü durumda) ortaya çıktığı da 
göz önüne alınarak, YSİH’nı girdi olarak kullanan 
modelin , profil değişikliği uygulanmışdişlilerde de 
gerçeğe çokyakın sonuçlar verdiğini söylemek 
mümkündür. Bu sebeple yukarıda bahsedilen 
avantajlarından dolayı çok serbestlik dereceli dinamik 
dişli modelinde Özgüven ve Houser modelikullanılmıştır. 
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III.Optimizasyon çalışmalarında kullanılan çok 
serbestlik dereceli model 

Yukarıda detaylı anlatılan tek serbestlik dereceli dişli 
çifti modelinin yanında, dişli çiftini çok serbestlik 
dereceli olarak ele alan bir model de optimizasyon 
çalışmalarında kullanılmıştır. Çok serbestlik dereceli 
modelde dişli çiftinin üzerinde bulunduğu sistemdeki mil 
ve rulman dinamikleri de hesaba katılmıştır. Bu model 
Maliha, vd. [9] tarafından oluşturulan doğrusal olmayan 
modelindoğrusal halidir. Doğrusal olmayan 
etkiler,genelde, dişli ve rulman boşluklarından 
kaynaklanmaktadır.Optimize edilecek dişlilerde, sistemin 
doğrusal olmayan dinamiklerini tahrik edecek büyüklükte 
YSİH değerlerinin görülmesi beklenmediğinden, 
optimizasyon modelinin hesaplama ve buna bağlı çözüm 
süresi yükünü makul oranlarda tutmak amacıyla bu 
aşamada doğrusal bir model tercih edilmiştir. İleride 
geliştirilebilecek ve mevcut hesaplama yükünü aşağı 
çekebilecek optimizasyon algoritmalarıyla, daha kesin 
sonuçlar elde edilmesi açısından doğrusal olmayan sistem 
dinamiklerinin de modele dahil edilmesi mümkün 
olabilecektir.  

Sonlu eleman modeli kullanılarak sisteme dahil edilen 
miller için mil ekseni doğrultusundaki yer değiştirmeler 
ihmal edilmiştir. Rotor elemanı adı verilen tek boyutlu 
elemanlardan oluşturulan sonlu eleman modelindeki her 
düğüm noktası 5 serbestlik derecesine sahiptir. Rulman 
esneklikleri ve sönümleme katsayıları da radyal yönde 
tanımlanmışlardır. 

Dişli çifti birbirine doğrusal bir yay ve sönümleyiciyle 
bağlı olan 2 disk şeklinde modellenmiştir. Dinamik 
sistem, YSİH şeklindekiyer değiştirmegirdisi ile tahrik 
edilmektedir. Modelle ilgili detaylı bilgi Maliha, vd.’nin 
çalışmasından [9] elde edilebilir. 

Hem bu kısımda detayları anlatılan çok serbestlik 
dereceli modelde, hem de tek serbestlik dereceli modelde, 
profil değişiklikleri5 harmonik içeren Fourier serileri ile 
tanımlanmaktadır. Modelde girdi olarak kullanılan YSİH 
ve dişli çifti direngenliği, Ohio StateÜniversitesi 
tarafından geliştirilen STEP (Static Transmission Error 
Program) vasıtasıyla elde edilmektedir. Bu çalışmadaki  
modelleme, analiz ve optimizasyon hesaplamalarıiçin 
gereken kodlar MATLAB ortamında geliştirilmiştir. 

Bir sonraki kısımda detayları aktarılacak optimizasyon 
çalışmasında kaynak [5]’te verilen mil-dişli-rulman 
sistemi kullanılmıştır.Sistemin özellikleri Tablo 2’de 
verilmiştir.

 
Dişliler	 	

Diş	sayısı	 75	
Modül	 3.2	mm	
Eşdeğer	kütle	 2.47	kg	
Diş	dibi	çapı	 232	mm	
Yanak	genişliği	 30	mm	

Miller	 	

Dış	yarıçap	 55	mm	
İç	yarıçap	 40	mm	
Yoğunluk	 7800	kg/m3	
Elastik	modül	 206	GPa	
Mil	uzunluğu	 1	m	

Rulmanlar	 	

Direngenlik	 1x1012	N/m	
Sönümleme	katsayısı	 1x105	Ns/m	

TABLO2. Dinamik sistemin özellikleri [5] 
 
Sistemde her iki milin iki ucunda da birer adetolmak 

üzere toplam 4 adetrulman bulunmaktadır. Dişli çifti 
millerin orta noktasında yer almaktadır. Örnek olarak 
kullanılan bu sistemde, dişliler dışındaki elemanların 
direngenliğinin sistem davranışını ihmal edilemeyecek 
ölçüde etkilemesi hedeflenmiştir. 

IV.Optimizasyon Çalışmaları 

Bu kısımda, farklı modelleri temel alan optimizasyon 
çalışmaları sonucundaelde edilecek ideal profil 
değişikliğikonfigürasyonları karşılaştırılacaktır. Bunun 
yanında karşılaştırmaya YSİH optimizasyonu modeli de 
dâhil edilmiştir. Çalışma boyunca Tablo 2’de özellikleri 
verilen dinamik sistem kullanılmıştır. Bu çalışma 
kapsamındaki tüm optimizasyon örneklerinde amaç 
fonksiyonu olarak, çalışma aralığında elde edilen en 
yüksek iletim hatası değerinin minimizasyonu 
kullanılmıştır. Bu fonksiyonun seçilmesinin sebebi, dişli 
yorulmasında en büyük paya sahip olan en yüksek dişli 
kuvvetlerinin, en aza indirgenmesidir. 

Optimizasyon çalışmaları optimize edilen profil 
değişiklikparametresi sayısına göre iki kısım altında 
incelenmiştir. İlk olarak, profil değişiklikleribaşlama 
noktaları tek dişli çifti kontağının gerçekleştiği en yüksek 
noktada sabit tutulmuş ve iki dişli için de eşit olarak 
uygulanacak olan profil değişikliğimiktarı optimize 
edilmiştir. Bu duruma ait çalışmalar Öztürk, vd.’nin [5] 
tarafından yapılmış olup sonuçları burada yeniden 
verilecek ve değerlendirilecektir. Daha sonra ise optimize 
edilecek parametre sayısı her iki dişli için ayrı ayrı olmak 
üzere profil değişikliğibaşlama noktaları ve değişiklik 
miktarları olarak 4’e çıkarılmıştır. İki kısımda da 
uygulanan profil değişiklikleriçizgisel olup başlangıç 
noktasından dişli ucuna kadar azalacak şekilde 
tanımlanmıştır. Şekil 2 profil değişikliği parametrelerini 
göstermektedir. 
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ŞEKİL2.Profil değişikliği parametreleri 

 
İki kısımda da, belirtilen parametre aralıklarındaki tüm 

olası çözümleri inceleleyerek en ideal profil 
değişikliğineulaşılmak amaçlanmıştır ve farklı dinamik 
modellerin sonuçlarının irdelendiği bu aşamada herhangi 
bir optimizasyon algoritmasından faydalanılmamıştır. 
Statik durum ve dinamik sistem çözümü sonucu elde 
edilen iletim hataları değerleri incelenmiştir. Verilen 
çalışma aralığında elde edilen en yüksek iletim hatası 
değerinien düşük yapan profil değişikliği,ideal olarak 
nitelenmiştir. Statik durumda sadece incelenen tork 
aralığı önemli olurken, dinamik sistem çözümlerinde, 
tork dışında hız aralıkları da önem kazanmaktadır. 
A. Tek Parametreli Optimizasyon 

Bu kısımda yer alan optimizasyon çalışmaları 5 farklı 
örnekle incelenmiştir (Tablo 3). Tasarım torku olarak 
1000 Nm esas alınmıştır. Tablodaki tork değerleri de, bu 
değerin yüzdesiolarak verilmiştir. 
 
Durum	1	 	

Tork	oranı	aralığı	 %50	‐	%100		
Hız	aralığı	 2200‐2400	devir/dakika	
Değişiklikaralığı	 3	‐	23	µm	
Değişiklik	adımı	 5	µm	

Durum	2	 	

Tork	oranı	aralığı	 %0	‐	%50	
Hız	aralığı	 1600‐1800	devir/dakika	
Değişiklik	aralığı	 0	‐	20	µm	
Değişiklik	adımı	 5	µm	

Durum	3	 	

Tork	oranı	aralığı	 %20	‐	%40	
Hız	aralığı	 1600‐1800	devir/dakika	
Değişiklik	aralığı	 2	‐	10	µm	
Değişiklik	adımı	 2	µm	

Durum	4	 	

Tork	oranı	aralığı	 %80	‐	%100	
Hız	aralığı	 1000‐1200	devir/dakika	
Değişiklik	aralığı	 10	–	18	µm	
Değişiklik	adımı	 2	µm	

Durum	5	 	

Tork	oranı	aralığı	 %0	‐	%20	
Hız	aralığı	 600‐800	devir/dakika	
Değişiklik	aralığı	 0	–	8	µm	
Değişiklik	adımı	 2	µm	

TABLO3. İncelenen örnek çalışma aralıkları [5] 
 
Geniş tork aralıkları içeren ilk iki durum için statik, 

tek serbestlik dereceli dinamik ve çok serbestlik dereceli 
dinamik modellerin kullanımı neticesinde elde edilen 
optimizasyon sonuçları Şekil 3’de görülmektedir. Farklı 
profil değişiklikleriiçin, verilen çalışma koşulları altında 
elde edilen en yüksek iletim hatasınınen küçükdeğerine 
göre normalize edilerek sunulmuşolan bu grafikler 
vasıtasıyla, farklı model sonuçları karşılaştırılmıştır. 

İlk durum için 3 farklı model kullanılarak elde edilen 
optimizasyon sonuçlarına bakıldığında, statik model ve 
tek serbestlik dereceli dinamik model kullanılarak 
bulunan en düşük iletim hatasınınaynı profil 
değişikliğisonucunda (13 µm) elde edildiği 
gözlemlenmiştir. Çok serbestlik dereceli model ise en 
düşük iletim hatasının 8 µm’lik bir profil 
değişikliğiuygulandığında elde edileceğini 
göstermektedir.  İkinci durumda ise tek serbestlik 
dereceli model ve çok serbestlik dereceli model 
tarafından önerilen ideal profil değişikliğimiktarları 
arasındaki fark 10 µm’ye kadar çıkmıştır. Statik model 
ise diğer iki modelin önerdiği profil 
değişikliklerindenfarklı bir ideal profil değişikliğiönerisi 
sunmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar Faggioni’nin 
çalışmasına [4] paralellik göstermektedir. 

 
 
 

 
 
ŞEKİL3.1.Durum ve 2.Durum için optimizasyon sonuçları [5] 

 

Durum 1 Durum 2 

Statik Model 

TSD Model 

ÇSD Model 

Statik Model 

TSD Model 

ÇSD Model 
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Durum 3, Durum 4 ve Durum 5 için tork varyasyonları 
ilk 2 durumdan farklı olarak tasarım torkunun %20’si ile 
sınırlanmıştır. Profil değişikliğiadımları da 2 µm’ye 
kadar azaltılmıştır. Buradaki amaç,profil 
değişikliğindekibu kadar küçük farkların, kullanılan 
modele göre değişik sonuç verip, vermeyeceğini 
görmektir. Tek ve çok serbestlik dereceli modellerle elde 
edilen  sonuçlar arasındaki farklılıkları Şekil 4’ten 
görmek mümkündür. 

 
 
 

 
ŞEKİL4.Durum 3, 4 ve 5 için dinamik model optimizasyon sonuçları[5] 

Gözlemlenen bu farklılıkların,imalat hataları ve ya 
sistemin çalışma süresiiçinde ortaya çıkabilecek bazı 
koşullaraltında daha belirgin olabileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Örneğin, Durum 3 için, tek serbestlik 
dereceli model sonuçları incelendiğinde; dişlilerde 
zamanla gerçekleşebilecek aşınma düşünülerek 1. profil 
değişikliği(2 µm) tercih edilebilir. Oluşacak aşınma 
sonucu artacak profil değişikliği miktarı, zaten az 
miktarda olan iletim hatasını daha da düşürecektir. 

Oysaki ilk profil değişikliğinin kullanılması, çok 
serbestlik dereceli modelin sonuçlarına göre, aday profil 
değişiklikleri arasında en fazla iletim hatasına yol açacak 
seçenek olarak gözükmektedir.Bu örnekten de 
anlaşılacağı gibi çok serbestlik dereceli model 
kullanımının gerekli olduğu yerlerde tek serbestlik 
dereceli bir modelle yapılan optimizasyon çalışması, 
idealden oldukça farklı sonuçlar verebilir. 
B. Çok Parametreli Optimizasyon 

Bu kısımda optimize edilecek parametreler,her iki 
dişli için ayrı ayrı olmak üzere, profil değişikliği başlama 
noktaları ve değişiklik miktarları olarak alınmış, böylece 
optimize edilecek parametre sayısı4’e çıkarılmıştır. Tek 
parametre optimizasyonunda Tablo 3’de 
verilendurumlardan Durum 2, Durum 3 ve Durum 4 için 
optimizasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada profil 
değişikliği aralık ve adım değerleri Tablo 3’te ilgili 
durumlarda verildiği gibidir. Profil değişikliği başlangıç 
noktaları ise 25.2° dönme açısı (tek dişli çifti temasının 
gerçekleştiği en yüksek nokta)ile 26.1° dönme açısı 
arasında 0.3°’lik adımlar ile tanımlanmıştır. Tablo 4’te 
minimum iletim hatasının elde edildiği profil 
değişiklikleri ile ilgili bilgiverilmiştir 
Profil değişikliklerinin başlangıç noktaları da hesaba 
katıldığında, farklı modeller kullanıldığında birbirinden 
farklı ideal profil değişiklikleri elde edildiği 
görülmektedir. Bu durum, tek parametreli optimizasyon 
çalışması sonucunda ortaya çıkan dinamik koşullara 
uygun model kullanımının önemini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Tablo 4’de verilen örnek durumlar 
içerisinde özellikle Durum 3 için farklı modellerin 
önerdiği ideal profil değişikliklerinin, gerek miktar, 
gerekse başlangıç noktaları açısından birbirlerinden 
ayrıştığı gözlemlenmiştir. Burada dikkat çekilebilecek bir 
diğer nokta ise, yine Durum 3 için, statik modelin çok 
serbestlik dereceli modele daha yakın netice vermiş 
olmasıdır. Daha doğru sonuçlar elde etmek için 
kullanılan tek serbestlik dereceli dinamik modelleme, bu 
durum için, sistemin diğer elemanlarının dinamik 
karakteristiklerinin göz ardı edilmesi nedeniyle yanlış 
çıkarımlar elde edilmesine yol açabilmektedir.  

TABLO4. Çok parametreli optimizasyon sonucu elde edilen ideal profil değişiklikleri 

 Durum 2 
Statik 
model 

Durum 2 
TSD 

model 

Durum 2 
ÇSD 

model 

Durum 3 
Statik 
model 

Durum 3 
TSD 

model 

Durum 3 
ÇSD 

model 

Durum 4 
Statik 
model 

Durum 4 
TSD 

model 

Durum 4 
ÇSD 

model 
Dişli 1 
Değişim 
Miktarı[µm]   

5 5 10 6 4 8 16 16 14 

Dişli 2 
DeğişimMik
tarı 
[µm]   

5 5 10 6 4 8 14 16 14 

Dişli 1 
Değişim 
Yeri [°]  

25.5 26.1 26.1 25.8 25.2 26.1 25.8 25.8 25.2 

Dişli 2 
Değişim 
Yeri [°] 

25.8 26.1 26.1 25.8 25.2 26.1 25.5 25.8 25.2 

TSD Model  ÇSD Model 

Durum 3  Durum 3 

Durum 4  Durum 4 

Durum 5  Durum 5 
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V.Sonuçlar 

Bu çalışmada profil değişikliği optimizasyonu biri tek 
serbestlik dereceli diğeri ise çok serbestlik dereceli olmak 
üzere2 farklı dinamik model [5] kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  Tek serbestlik dereceli model sadece 
dişli dinamiğini göz önünde bulundururken, çok 
serbestlik dereceli olan model dinamik sistemin diğer 
elemanları olan mil ve rulman esnekliklerini de hesaba 
katmaktadır.Optimizasyon çalışması tek parametre 
optimizasyonu ve çok parametre optimizasyonu başlıkları 
altında gerçekleştirilmiştir. Çok parametre optimizasyonu 
başlığı altında dişli tasarımcısının profil değişikliği için 
seçmesi gereken tasarım parametreleri daha gerçekçi bir 
şekilde probleme yansıtılmıştır. Farklı modellerin 
kullanımı neticesinde ortaya çıkan optimizasyon 
sonuçları karşılaştırılmış ve bu sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 

Buoptimizasyon modellerinde kullanılan dişli 
dinamiği modeli Özgüven ve Houser’ın [8] çalışması 
temel alınarak oluşturulmuştur. Öztürk, vd.’nin [5] 
çalışması referans alınarak,YSİH’nın oldukça düşük 
değerlere sahip olduğu durumlar için bile kesin 
doğruluktaki modele oldukça yakın sonuçlar veren bu 
model, çok serbestlik dereceli sistemlerde uygulama 
kolaylığı getirmesi ve frekans uzayında çözüm 
sağlayabilmesi nedeniyle optimizasyon çalışmasında 
tercih edilmiştir. 

Optimizasyon çalışmalarında farklı modellerin aynı 
çalışma koşulları için önerdiği ideal profil değişiklikleri 
arasındaki farklılıklar birden çok örnek üzerinde 
incelenmiştir. Çok serbestlik dereceli modelde, sistemin 
dişliler dışındaki elemanlarının dinamik 
karakteristiklerini belirgin hale getirebilecek bir 
yapılandırma kullanılmıştır. 

Optimizasyon çalışmalarında statik model ve dinamik 
model sonuçları arasında gözlemlenen farklar  literatür ile 
uyum göstermektedir. Bununla beraber, mil esnekliğinin 
hesaba katılabilir olduğu sistemler için geçerli olmak 
üzere, tek serbestlik dereceli model ve çok serbestlik 
dereceli model kullanımı neticesinde elde edilen ideal 
profil değişiklikleri arasında da belirgin ve önemli kabul 
edilebilecek farklar gözlemlenmiştir. Yapılan 
karşılaştırmalar sonucu,yalnızca dişli dinamiğinin hesaba 
katılacağı bir dinamik modellemenin, esnek mil ya da 
rulmanlar üzerine yerleştirilmiş dişli çiftleri için en 
uygun profil değişikliğinin bulunmasında yeterli 
olamayabileceği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında 
imalat kalitesi ve aşınma gibi çalışma süresince ortaya 
çıkabilecek durumlar ile ilgili parametreler de 
düşünüldüğünde, ortaya çıkan farklılıkların daha da 
önemli hale gelebileceği durumlar gözlenmiştir.  

Çoklu parametre optimizasyonunda çizgisel profil 
değişikliklerinin başlama noktaları ve değişiklik 
miktarları iki dişli için ayrı ayrı değerlendirilerek 
parametre sayısı 4’e çıkarılmıştır. Böylelikle dişli 
tasarımında profil değişikliklerini tanımlayan 

parametrelerin etkileri daha gerçekçi bir şekilde 
optimizasyon modeline yansıtılmıştır. Bu sayede farklı 
modellerin kullanımıyla elde edilebilecek ideal 
konfigürasyonların birbirinden ne kadar ayrıştığı daha iyi 
gözlemlenebilmiştir. Ayrıca bu başlık altında incelenen 
örnekler aracılığıyla, dinamik durumu temsil etmekte 
yetersiz kalan bir modelleme çalışmasının dişli 
tasarımcısını idealden oldukça farklı bir profil 
değişikliğinegötürebileceği gösterilmiştir. Optimize 
edilen parametre sayısının arttırılması (parabolik profil 
değişikliği seçeneğinin eklenmesi, profil değişikliği 
miktar ve başlangıç noktalarının dişli kökünde de 
tanımlanması gibi) bu farklılıkları daha da 
arttırabilecektir. 

Bu çalışmada ağırlıklı olarak farklı dinamik 
modellerin kullanılmasının iletim hatasını düşürmeye 
yönelik optimizasyon çalışmalarına olan etkileri 
irdelendiğinden özelleşmiş bir optimizasyon 
algoritmasından faydalanılmamıştır; ancak,genetik 
algoritma ve benzeri tekniklerin kullanımıyla 
optimizasyon için gereken işlem süresini azaltmak 
suretiyle optimize edilecek parametre sayısını arttırmak 
ve/veya daha yüksek çözünürlükte bir çözüm kümesiyle 
çalışmak mümkün olabilecektir. Bunun yanında 
hesaplama süresinin azaltılmasıyla beraber doğrusal 
olmayan sistem dinamiklerinin de optimizasyon 
modeline dahil edilmesi ve daha doğru sonuçların elde 
edilmesi mümkün olabilecektir. 
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Özet—Bu çalışmada; traktör için geliştirilen mevcut 
transmisyon tasarımının belirli güç kapasitesine sahip 
motor ile kullanılması durumunda transmisyon 
bileşenlerinin maruz kalacağı yüklerin bilgisayar destekli 
mühendislik benzetim çalışması ile tespiti amaçlanmıştır. 
Transmisyon sistemi için detaylı çoklu cisim dinamiği 
benzetim modeli oluşturulmuştur. Maruz kaldığı yükler 
altında, gerilme değerleri ve noktaları açısından kritik 
olduğu öngörülen dişli çiftleri için sonlu elemanlar 
modeli oluşturularak, çoklu cisim dinamiği modeline 
esnek olarak dâhil edilmiştir. Esnekliği benzetimlere 
dâhil edilen dişli çiftlerinin yorulma teorisine göre 
ömürleri hesaplanmıştır. Şaftların esnekliği doğru yük 
aktarımı için hesaplamalara dâhil edilmiştir. Sistemde en 
yüksek dinamik yüklere maruz kalan yataklama elemanı 
belirlenerek, çalışma ömrü hesaplanmıştır. Benzetim 
çalışması ile eş zamanlı olarak transmisyonun 
laboratuvar testleri de yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: çoklu cisimler dinamiği, dişli ömür hesabı, 
rulman ömür hesabı, traktör transmisyonu esnek cisim dinamiği 
benzetimi 

 
Abstract—The purpose of this study is to determine 

the loads on the transmission components of a tractor 
driven by an actuator of predefined power capacity with 
the help of CAE simulations. A detailed multi body 
dynamics (MBD) model for the transmission system has 
been constructed. Gear pairs that are presumed to be 
critical in terms of their spatial positions and loading 
conditions have been modeled with finite elements and 
implemented in the MBD model as flexible bodies. Life 
cycle calculations have been made for the gear pairs that 
are included in the model by using fatigue theory. For the 
sake of an accurate load transmission, the flexibility of 
the shafts have been accounted for. The overall service 
life have been computed considering the bearing 
components subjected to the highest dynamic loadings. 
Also, laboratory tests on the transmission system itself 
have been carried out simultaneously.  

Keywords: multi body dynamics, gear fatigue life evaluation, 
bearing service life evaluation, flexible body dynamic simulation of 
tractor powertrain1 
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I. Giriş 
Transmisyon sistemi; tekerlekli bir araçta, motor çıkış 

şaftından tekerleklere kadar redüksiyon ile hareket 
iletimini sağlayan sistemdir.  

Transmisyon sistemine ilişkin 3B geometri, Şekil 1’de 
verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Transmisyon modeli 

Geliştirilen transmisyon sisteminin; farklı güç 
kapasitesine sahip motorlar ile kullanılması durumunda, 
yataklama ve aktarım elemanlarına gelen yüklerin tayin 
edilerek emniyet durumlarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Ancak, sistemin çok sayıda bileşen 
içermesi ve yüksek dinamik koşullarda çalışması 
sebebiyle, hesaplamalar açısından karmaşık bir sistemdir. 
Herhangi bir alt bileşenin maruz kaldığı yüklerin tespiti, 
ölçüm yöntemleri ile zahmetli, maliyetli ve bazı 
bileşenler için imkânsız olmaktadır. Prototip üzerinde 
belirli yükleme durumları ile aylar süren test süreçlerinin 
sanal ortamda yapılabilirliği çalışma kapsamında 
incelenmiştir. 

Bu gerekçeler ile sisteme ilişkin çoklu cisim dinamiği 
modeli oluşturularak, MSC Adams® yazılımı ile benzetim 
çalışması yapılmıştır. 

Benzetim modelinin kurulması aşamasında; sistem, alt 
bileşen grupları halinde modellenerek yük aktarımının 
doğruluğu kontrol edilmiştir. Ardından alt gruplar 
birleştirilerek, sistemin MSC Adams® ortamında montajı 
yapılmıştır. Transmisyon sistemini oluşturan alt bileşen 
grupları Error! Reference source not found.’de 
belirtilmiştir. 

Benzetim çalışması için yükleme senaryosu ve 
şanzıman kademe bilgisi, transmisyon üzerinde 
maksimum güç aktarımının gerçekleştiği durum için 
belirlenmiştir. Transmisyon üzerinden aktarılan 
maksimum güç, şanzımanın farklı aktarım kademeleri 
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için Jenkins transmisyon test prosedürü ile elde 
edilmiştir.  

Şanzıman sisteminin çalışma prensibi incelendiğinde 
yük aktarımı yapmayan kademe hız dişlilerinin ve 
şaftların avare şekilde döndüğü görülmektedir. Bu 
nedenle benzetim modeli çözüm yükünü hafiftletmek için 
sadece yük aktarımı yapan kademe hız dişlileri 
modellenmiştir. Şekil 2’de uygun aktarım kademesi ile 
oluşturulan transmisyon benzetim modeli verilmiştir. 

 
Şekil 2. Transmisyon benzetim modeli 

Benzetim modelinde bulunan dişli elemanlar, ilgili 
tüm geometri parametreleri dikkate alınarak KissSoft® ve 
MSC Adams Machinery® yazılımları ile modellenmiştir. 
Ayrıca dişli elemanların üzerine sabitlendiği ve tork 
aktarımını sağlayan şaftlar, doğru yatak yüklerinin tespiti 
ve sehim hesabı için esnek olarak modellenmiştir. 

Şaftların yataklanmasını sağlayan rulman yataklar, 
karşıladığı yüklere uygun serbestlikte modellenmiştir. 
Ayrıca yataklama elemanlarının ömürleri hakkında bilgi 
edinmek amacıyla, en yüksek dinamik yüke maruz kalan 
rulman belirlenerek, KissSoft® entegrasyonu ile ömür 
hesabı yapılmıştır. 

Transmisyon sistemi gibi yüksek dinamik koşullarda 
çalışan ve maliyeti yüksek sistemlerde, dişli elemanların 
mukavemet açısından sonsuz ömüre sahip olması 
beklenmektedir. Mevcut transmisyon sisteminde, maruz 
kaldığı yükler ve önceki tecrübeler dikkate alındığında, 
ayna – mahruti dişli çiftinin ömür açısından kritik 
olabileceği öngörülmüştür. Ömür hesaplamaları, MSC 
Adams® ortamında esnek dişliler için uygun çıktılar 
alınarak nCode DesignLife® ortamında Stress-Life ömür 
teorisine göre yapılmıştır. 

II. Benzetim Modeli 
Benzetim modelinde kullanılan makina elemanları ve 

modelleme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
A. Şaftların Modellenmesi 

Transmisyon sisteminde eğilme ve burulma yükleri 
altında çalışan birçok şaft mevcuttur. Yüksek yüklere 
maruz kalmaları ve boyutları nedeniyle birden fazla 
rulman ile yataklanmaktadırlar.  

Çoklu cisimler dinamiği benzetim modelinde bir şaft 
rijit olarak modellenip birden fazla döner mafsal ile 
yataklandığında kinematik sınırlar açısından aşırı tanımlı 
hale gelmektedir. Aşırı tanımlı sınırlar, çözüm esnasında 
yakınsama sağlanamadığı durumda çözücü tarafından 
ihmal edilmektedir. Söz konusu durum nedeniyle yük 
aktarımları yanlış hesaplanmaktadır.  

Aşırı sınır tanımının önüne geçmek için şaftın 
serbestlik derecesinin arttırılması veya yatakların esnek 
olarak modellenmesi gerekmektedir. Transmisyon 
sisteminde bulunan şaftlar yüksek yüklere maruz 
kaldığından dolayı şaftların esnekliğinin de 
hesaplamalara katılmıştır. Bu nedenle, şaftlar ayrık 
elemanlar ile modellenerek serbestlik derecesi 
arttırılmıştır. Ayrık elemanlar arasında 6 serbestlikte 
katılık ve sönüm değerleri, kesit yapısı ve malzeme 
özelliklerine göre “Timoshenko Beam” teorisi ile 
hesaplanmıştır. 

Şaftların kütlesinin, ataletinin ve katılığının doğru bir 
şekilde modellenmesi için kesit değişimlerine dikkat 
edilmiştir. (Şekil 3) 

 
Şekil 3. Ayrık elemanlar ile şaftların modellenmesi 

MSC Adams® benzetim modelinde ayrık elemanlar ile 
şaftların modellenmesi yaklaşımı, sonlu elemanlar 
yöntemi kullanılarak MSC Nastran® yazılımı ile 
doğrulanmıştır. Her iki yazılım ortamında, eş geometrik 
ölçülere ve malzeme değerlerine sahip kiriş elemanlar 
modellenerek, aynı büyüklükte eğilme ve burulma 
yükleri altında deformasyonları incelenmiştir. 
Hesaplanan deformasyon değerlerinin birbirine oldukça 
yakın olduğu görülmüştür. (Tablo 1) 

Tablo 1. Ayrık eleman yaklaşımı karşılaştırma 

 

Şaftlar için ayrık elemanlar yaklaşımı kullanılarak 
MSC Adams® yazılımı ortamında şaftlar için paremetrik 
bir altyapı oluşturulmuştur. Bir değişiklik gerektiğinde 
herhangi bir sonlu elemanlar çözücüsüne (MSC 
Nastran®) ihtiyaç duyulmaksızın ilgili parametrenin 
değiştirilmesi yeterlidir.  
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Gerilme sonuçlarına bakılması istenilen parçaların 
esnek cisim dosyalarının elde edilmesi için, sonlu 
elemanlar çözücüsü (MSC Nastran®)  kullanarak, yük 
aktarım noktalarının (interface point) tanımlanması ve 
Craig Bampton modal süperpozisyon [1] teorisine göre 
ilave mod şekillerinin hesaplanması gerekmektedir. 
Ayrık eleman yaklaşımı ile model hazırlama süreci ve 
çözücü yükü büyük oranda azaltılmıştır. Ancak bu 
yaklaşım ile şaftlar üzerindeki gerilme değeleri direkt 
olarak MSC Adams tarafından alınamamaktadır. 

B. Dişli Çiftlerinin Modellenmesi 
Dişli elemanlar katı geometri olarak modellenerek, 

dişli çiftleri arasına temas tanımı yapılmıştır. Dişli 
elemanların katı geometrileri, ilgili teknik resimleri 
referans alınarak tüm profil parametreleri ile MSC 
Adams Machinery® ve KissSys® yazılımları kullanılarak 
oluşturulmuştur. Transmisyon modelinde; düz ve helisel 
alın, konik ve ayna–mahruti dişli çiftleri bulunmaktadır.  

Şanzıman grubunda bulunan alın dişliler, şaftlar ile 
yekpare bir yapıdadırlar. Oluşturulan dişli elemanlar, 
ayrık elemanlar ile modellenen şaftlar üzerine 6 
serbestlikte sabitlenmiştir. 

 
Şekil 4. Yekpare dişli - şaft modellenmesi 

Şanzıman üzerinde bulunan tork, ayna–mahruti dişli 
çifti ile yön değiştirerek diferansiyel kovanına 
aktarılmaktadır.  

 
Şekil 5. Ayna - Mahruti dişli çifti 

Diferansiyel mekanizması içerisinde bulunan pinyon 
ve aks dişlileri, konik dişli elemanlar ile modellenmiştir.  

 
Şekil 6. Diferansiyel grubu 

Transmisyon üzerinden aktarılan tork, tekerleklere 
ulaşmadan önce, planet dişli grubu ile redüksiyona 
uğramaktadır. 

 
Şekil 7. Planet dişli grubu 

Dişli çiftleri arasındaki temas tanımı ile temas dişli 
geometrilerinden kaynaklanan yük aktarım bozuklukları 
doğru bir şekilde modellenebilmektedir. 

Temas tanımı ile iki cisim arasında “Impact” 
fonksiyonu yazılmaktadır. Yazılan “Impact” fonksiyonu 
ve grafiği (Şekil 8) aşağıda verilmiştir. 

 

 

 : cisimlere etki–tepki doğrultusunda etkiyen 
kuvvet vektörü 

 : temas katılık değeri 
 : katılık kuvvet üssü 
 : deplasman fonksiyonu 
 : temas tetiklenme değeri (Adams tarafından 

hesaplanmaktadır. 
 : temas sönüm değeri 

 : izin verilen penetrasyon değeri 
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Şekil 8. MSC adams - impact fonksiyonu 

C. Dişlilerin Esnek Modellenmesi 
Esnemez dişli elemanlar ile yapılan analizlerde, ayna – 

mahruti dişli çiftinin ve planet dişli kutusunun 
maksimum yüke maruz kaldığı tespit edilmiştir. 
Belirtilen dişli elemanlarının mukavemeti ve ömrü 
hakkında bilgi sahibi olabilmek için ayna – mahruti dişli 
çifti ve planet dişli grubu esnek olarak modellenmiştir. 
Esnek model dosyaları MSC Nastran® sonlu elemanlar 
yazılımı ile elde edilmiştir. 

 
Şekil 9. Esnek ayna - mahruti dişli çifti 

Transmisyon sisteminde, diferansiyelden sonraki alt 
sistemlerin simetrik olmasından dolayı sadece bir 
taraftaki planet dişli kutusu esnek hale getirilmiştir. 

 

 
Şekil 10. Esnek planet dişli kutusu 

 

D. Yatakların Modellenmesi 
Ayrık elemanlar ile modellenen şaftlar, ideal 

kinematik mafsal tanımları ile yataklanmıştır. Gerçekte 
kullanılan rulmanların serbestlikleri dikkate alınarak, 
silindirik ve döner mafsal tanımları yapılmıştır. 

Benzetim modelinin oluşturulmasının ardından, 
deneme çözümleri ile rulman yükleri göreceli olarak 
incelenmiştir. Mahruti dişli şaftının yataklandığı ve ayna 
dişliye yakın olan rulmanın yüksek dinamik yüklere 
maruz kaldığı görülmüştür. (Şekil 11) 

 
Şekil 11. Ömür hesabı yapılan rulman 

Rulmanın ömrü hakkında fikir sahibi olmak için 
KissSoft rulman kütüphanesinden ilgili rulman ve 
yağlama elemanı seçilerek modele detaylı olarak 
eklenmiştir. Detaylı rulman modeli ile rulman esnekliği 
hesaplamalara katılmaktadır. Aynı zamanda her çözüm 
adımında, maruz kaldığı yükler altında ISO 2818 [6] 
standardlarına göre KissSoft® yazılımı entegrasyonu ile 
ömür hesabı yapılmıştır.  

III. Sınır Şartları ve Çözüm Parametreleri 
Benzetim modeli, prototip transmisyon üzerinde 

gerçekleştirilen Jenkins testi ile aynı sınır koşullarında 
çözdürülmüştür. Toplam senaryo 70 saniye sürmektedir. 

Motor çıkış şaftı 40 saniyede 2300 rpm açısal hıza 
ulaşmaktadır. Motor çıkış şaftının açısal hızının zamana 
bağlı değişim grafiği Şekil 12’de verilmiştir. 

 
Şekil 12. Motor çıkış şaftı açısal hızı 
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Motor çıkış şaftının 2300 rpm açısal hıza ulaşmasının 
ardından, sağ ve sol tekerler üzerine 30 saniyede 
maksimum değerine ulaşacak karşı tork yükü 
uygulanmıştır. Karşı tork yükünün zamana bağlı değişim 
eğrisi Şekil 13’de verilmiştir. 

 
Şekil 13. Tekerlek karşı kork yükü 

Benzetim modelinin, çok sayıda esnek yapı ve temas 
tanımı içermesinden dolayı, çözücünün adım boyutu 
1.0e-5 saniye tanımlanmıştır. 

IV. Sonuçlar 
Hazırlanan benzetim modeli MSC Adams® çözücüsü 

ile çözdürülerek istenilen çıktılar elde edilmiştir. Elde 
edilen sonuçların doğruluğundan emin olmak için 
prototip üzerinde yapılan test ile benzetim sonuçları 
arasında karşılaştırma yapılmıştır. Test sisteminde 
motordan çekilen tork ile benzetim çalışması ile 
hesaplanan tork değerleri incelenmiştir. Böylece prototip 
testinin ve benzetim çalışmasının aynı yük koşulları 
altında yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili karşılaştırma 
grafiği Şekil 14’de verilmiştir. 

 
Şekil 14. Fiziksel test – benzetim çalışması karşılaştırma 

Elde edilen benzetim çalışması sonuçları ile 
transmisyon sisteminin tüm bileşenleri üzerine gelen 
yükler tespit edilmiştir. Yüklerin tespiti ile seçilen 
makine elemanlarının emniyeti ve çalışma ömrü 
hesaplanmıştır. 

Mahruti dişli şaftının yataklanmasında kullanılan 
rulman elemanın ömrü, ISO 281 standardlarına göre 

MSC Adams® – KissSoft® entegrasyonu ile elde 
edilmiştir. Hesaplanan ömür değerinin kritik olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Kritik olduğu öngörülen bölgelerdeki ayrık elemanlar 
ile modellenen şaftların sehimleri kontrol edilmiştir. 
Şekil 15’da belirtilen numaralandırmaya göre, düşey 
doğrultuda hesaplanan sehim değerleri Şekil 16’de 
verilmiştir. 

 
Şekil 15. Şaft - Ayrık eleman numaralandırması 

 
Şekil 16. Ayrık elemanların Y eksenindeki sehimi 

Esnek modellenen dişliler üzerinde gerilme yığılmaları 
kontrol edilmiştir. Gerilme yığılmaları Şekil 17 ve Şekil 
18’da verilmiştir. 

 
Şekil 17. Planet dişli kutusu gerilme yığılmaları 
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Şekil 18. Ayna - Mahruti dişli çifti gerilme yığılmaları 

Elde edilen sonuçlar ile mahruti dişlinin yüksek 
gerilmelere maruz kaldığı tespit edilmiştir. Yorulma 
analizi, 0.1 saniyelik maksimum yükleme durumunda 
mahruti dişlinin ne kadar hasar göreceğini hesaplamak 
için yapılmıştır. Planet dişli grubu ve ayna dişli için 
hesaplanan gerilmeler incelendiğinde yorulma açısından 
kritik olmadığına kanaat getirilmiştir. 

Yorulma analizi için dişli yapısındaki gerilmelerin 0.1 
saniye süresince nasıl değiştiğini elde etmek 
gerekmektedir. Yorulma analizleri için nCode 
DesignLife® yazılımı kullanılmıştır. MSC Adams® 
yazılımından elde edilen parça modal sentez dosyaları ile 
sonlu elemanlardan alınan modal analiz dosyası 
DesignLife yazılımında birleştirilip, süperpozisyonu 
yapılınca dişlinin gerilme-zaman değişimi elde edilmiştir. 
Dişliler yorulma bakımından çok uzun ömürlü 
olduğundan analiz yöntemi olarak Dang-Van seçilmiştir. 
Dang-Van yüksek tekrarlı bölgede emniyet faktörü veren 
bir yöntemdir. [2] Dişli malzemesinin Dang-Van malzeme 
parametreleri yazılım kütüphanesinden alınmıştır. Elde 
edilen emniyet katsayısı dağılımı Şekil 19’de 
gösterilmektedir. Dişlilerin uç bölgelerinde beklendiği 
gibi daha düşük emniyet katsayıları çıkmaktadır. Dişlinin 
hedef devir adeti girildiğinde elde edilen Dang-Van ömür 
grafiği Şekil 20’de verilmektedir. Burada eğim çizgisinin 
altında kalan gerilme grafiği herhangi bir kırılma 
problemi yaşanmayacağını göstermektedir.  

 
Şekil 19. Dang-Van ömür emniyet faktörü dağılımı 

 
Şekil 20. Dang-Van ömür sonuç grafiği 

Bu çalışma ile kurulan model, ileride farklı güçlere 
sahip motorlarda aynı güç aktarma sisteminin 
kullanılmasının düşünüldüğü durumlarda dayanım 
açısından ilk kontrollerin yapılabilmesi adına da 
kullanılabilecektir.  

Kaynakça 
[1] “Theory of Adams Flex”, ADAMS Kullanıcı kılavuzu, MSC 

Software, 2012. 
[2]  “DesignLife Theory Manual”, HBM nCode, 2012. 
[3] Söylemez E., Mechanisms, ODTU Basım İşliği, 2013 
[4] Budynas R., Nisbett K., Shigley’s Mechanical Engineering Design, 

McGraw-Hill Science, 2014 
[5]  Radzecich S., Dusley’s Handbook of Practical Gear Design and 

Manufacture, CRC Press, 2012 
[6]  “KissSoft Release Product Description”, KISSsoft AG, 2012. 
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Özet—Çalışmada hibrid sürücülü bir pres 
mekanizmasının dinamik modellemesi ve benzetimi 
sunulmaktadır. Metal şekillendirme işleminde 
kullanılmak üzere iki adet hareket senaryosu 
tasarlanmıştır. Sistem hareket denklemleri Lagrange 
tekniği ile türetilmiştir. PID denetim algoritması her iki 
eksendeki sürücü dinamik denklemlerine dâhil edilmiştir. 
Sistem benzetimi yaklaşık bir çözüm elde etmek için 
kullanılan bir integrasyon tekniği olan dördüncü 
dereceden Runge–Kutta tekniğinden faydalanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Benzetim sonuçları sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: hibrid pres, dinamik analiz, sistem benzetimi, 
PID denetim. 

 
    Abstract—Dynamic modeling and simulation of the 
hybrid system is presented in this study. Two motion 
scenarios are designed to be used on metal forming 
process. The equation of motion is derived by 
Lagrangian technique. Actuator dynamics for both axes 
are included with a PID control algorithm. The system 
simulation is performed with an explicit method; the 
fourth order Runge-Kutta method as an integration 
technique to get an approximate solution. The simulation 
results are presented. 

Keywords: hybrid press, dynamic analysis, system simulation, PID 
control 

I. Giriş1 
    Hibrid sürücülü sistemlerdeki temel çalışma prensibi, 
volanlı geleneksel motorların servo motorlarla beraber bir 
mekanizma aracılığıyla sürülmesi üzerinedir [1]. Böylece 
her iki sürücü sisteminin avantajlarından da faydalanmak 
mümkündür. Büyük bir sabit hızlı motorla küçük bir 
servo motorun hareketinin birleştirilmesiyle düzgün 
olmayan hareket çıktıları esneklik ve azaltılmış güç 
gereksinimi gibi özelliklerle elde edilir[2,3]. İki serbestlik 
derecesine sahip bir yedi çubuk mekanizması sistem 
yapılanması olarak seçilmiştir. Hibrid sistem analizinde 
yapılması gereken ilk iş sistemden istenen koç uzvu 
kinematik özelliklerinin tasarlanmasıdır. Tasarlanan 
hareketler farklı bölümlerden oluşabilir. Bu bölümler bir 
bütünü oluşturacaktır. Dolayısıyla bölümler arası geçişin 
oldukça düzgün olması gerekir. Çalışmada beşinci 

                                                           
* mekutuk@gantep.edu.tr 
† dulger@gantep.edu.tr 
 

dereceden polinomlardan yararlanarak iki adet hareket 
senaryosu tasarlanmıştır. Birinci hareket üst ölü noktaya 
hızlı çıkış, alt ölü noktaya yavaş iniş, inerken belirli bir 
kısımda sabit hızlı olarak düşünülmüştür. İkinci hareket 
ise alt ölü noktaya yavaş iniş, bekleme ve üst ölü noktaya 
daha hızlı çıkış şeklinde tasarlanmıştır. Bu hareketler 
metal şekillendirmede geleneksel olarak kullanılan krank 
koç mekanizması hareket çıktısından oldukça farklı 
hareketlerdir. Şekil 1’de gösterilmiştir. Çıkış hareketleri 
tamamlandıktan sonra servo motor hareket özelliklerinin 
bulunması için ters kinematik analiz yapılır. Bilinen koç 
uzvu ve sabit hızlı motorla sürülen krank kinematik 
verileri sistem girdileri olarak ters kinematik analize 
verilir.  Böylece servo motor tarafından sürülen krankın 
hareket özelliklerine ulaşılır[4,5,6].  

Şekil. 1. Koç hareketleri 

Dinamik modelleme sistem geçerliliği, analizi ve 
denetim sistemleri için oldukça önemli bir role sahiptir. 
İstenilen performansın elde edilebilmesi için dinamik 
modelleme üzerinde çalışılması gereklidir. Kullanılan 
teknik sistematik bir teknik olup Lagrange Yaklaşımı 
olarak isimlendirilmektedir [7,8].  
    Çalışmada, hibrid sürücülü mekanik presin dinamik 
modeli Lagrange yaklaşımı ile türetilmiş ve çözülmüştür. 
Motor mekanizma modelinin benzetimi için DC servo 
motor göz önüne alınarak konum denetimi PID ile 
yapılmıştır. 
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II. Dinamik Modelleme  
    Lagrange mekaniğinin temeli genel enerji ifadelerinin 
sistem değişkenlerine ve zamana göre kısmi türevlerinin 
alınması üzerinedir. Lagrange ifadesi sistemin toplam 
kinetik enerjisinden toplam potansiyel enerjisinin 
farkının alınması ile bulunur. Sistemin hareket denklemi 
(2) numaralı denklemin uygulanması ile türetilir. 
 
                         L=T-V                                                    (1) 

              i
i i

d L L Q
dt q q
  

  
  

                                (2) 

 
    Bu denklemde iQ  is genelleştirilmiş tork ya da kuvvet 
iken iq  ise genelleştirilmiş koordinattır. Lagrange 
mekaniğinde iki adet genelleştirilmiş koordinat vardır. 
Bunlardan bir tanesi açısal yer değiştirme, diğeri ise 
doğrusal yer değiştirmedir. [8]. Hibrid sürücülü mekanik 
pres şematik olarak Şekil 2.’de gösterilmiştir. 
Mekanizmanın iki krankına ait olan açısal yer değişim 
ifadeleri genelleştirilmiş koordinatlar olarak seçilmiştir; 

1 2q  , 2 5q  . Sistemin hareket denklemi (3) ve (4) 
numaralı denklemlerde verilmiştir. 
 

                2
22

d L L
dt




  
  
 

                             (3) 

 

                5
55

d L L
dt




  
  
 

                             (4) 

 
A.Sistem Kinetik Enerjisi 
    Mekanizmanın kinetik enerjisinin elde edilmesi için 
uzuvların kütle merkezlerinin hızlarının elde edilmesi 
gerekir.  

icgX ve 
icgY sırasıyla uzuvların yatay ve dikey 

pozisyonlarını gösterir. 
icgr ise ilgili uzvun kütle 

merkezinin yerini gösterir. Uzuvların kütle merkezlerinin 
X ve Y eksenlerindeki konumu ilgili denklemlerde 
sunulmuştur. Kütle merkezleri uzuvların orta noktaları 
olarak belirlenmiştir.  

Mekanizma uzuv uzunlukları Tablo 1 ‘de 
gösterilmiştir. Birim mm’ dir. 

 

1r  2r  3r  4r  5r  6r  e    
530 200 650 900 170 800 6 2450 

 
TABLO 1. Uzuv uzunlukları 

 

 
 

1 2 3 4 5 6,  ,  ,  ,  ,   AF r AB r BD r CD r FE r ED r     

 
Şekil. 2. Mekanizma şematik gösterimi 

 

Parametreler Uzuv 
2 

Uzuv 
3 

Uzuv 
4 

Uzuv 
5 

Uzuv 
6 Koç 

Kütle  (kg) 3 9.95 13.78 2.6 12.25 20 

Kütle atalet 
momenti 
(kg m2) 

0.0105 0.3519 0.9323 0.0067 0.6552 - 

TABLO 2. Uzuv kütle ve atalet momentleri 
 

2 2 2coscg A cgX X r                                              (5) 
 

2 2 2sincg A cgY Y r                      (6) 
 

3 32 2 3cos coscg A cgX X r r                                 (7) 
 

3 32 2 3sin sincg A cgY Y r r                                     (8) 
 

4 45 5 6 6 4cos cos coscg cgX r r r                            (9) 
 

4 45 5 6 6 4sin sin sincg cgY r r r                              (10) 
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5 5 5coscg cgX r                                                  (11) 
 

5 5 5sincg cgY r                                                    (12) 
 

6 65 5 6cos coscg cgX r r                                      (13) 
 

6 65 5 6sin sincg cgY r r                                        (14) 
 

sliderX e                                                          (15) 
 

0sliderY S s                                                      (16) 
 
    Uzuvların kütle merkezlerinin X ve Y eksenindeki 
hızları ilgili denklemlerde sunulmuştur. 
 

2 2 2 2sincg cgX r w                                              (18) 
 

2 2 2 2coscg cgY r w                                                (19) 
 

3 32 2 2 3 3sin sincg cgX r w r w                                (20) 
 

3 32 2 2 3 3cos coscg cgY r w r w                                 (21) 
 

4 45 5 5 6 6 6 4 4sin sin sincg cgX r w r w r w                 (22) 
 

4 45 5 5 6 6 6 4 4cos cos coscg cgY r w r w r w                  (23) 
 

5 5 5 5sincg cgX r w                                               (24) 
 

5 5 5 5coscg cgY r w                                                 (25) 
 

6 65 5 5 6 6sin sincg cgX r w r w                                (26) 
 

6 65 5 5 6 6cos coscg cgY r w r w                                 (27) 
 

sliderV s                                                            (28) 
 
Kütle merkezlerinin hızları;  
 

2 2
i i icg cg cgV X Y                                              (29) 

 
Uzuvların kütle merkezlerinin ivmeleri ilgili 
denklemlerde verilmiştir. 
 

2 2

2
2 2 2 2( sin cos )cg cgX r w                              (30) 

2 2

2
2 2 2 2( cos sin )cg cgY r w                                (31) 

 
3 3

2 2
2 2 2 2 2 3 3 3 3( sin cos ) ( sin cos )cg cgX r w r w          (32) 

 
3 3

2 2
2 2 2 2 2 3 3 3 3( cos sin ) ( cos sin )cg cgY r w r w            (33) 

 

4

4

2 2
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

2
4 4 4 4

( sin cos ) ( sin cos )

( sin cos )

    

 

cg

cg

X r w r w

r w

     

  
 (34) 

 

4

4

2 2
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

2
4 4 4 4

( cos sin ) ( cos sin )

( cos sin )
cg

cg

Y r w r w

r w

     

  

    


 (35) 

 

5 5

2
5 5 5 5( sin cos )cg cgX r w                              (36) 

 

5 5

2
5 5 5 5( cos sin )cg cgY r w                                 (37) 

 

6 6

2 2
5 5 5 5 5 6 6 6 6( sin cos ) ( sin cos )cg cgX r w r w          (38) 

 

6 6

2 2
5 5 5 5 5 6 6 6 6( cos sin ) ( cos sin )cg cgY r w r w         (39) 

 
slidera s                                                           (40) 

 
Kütle merkezlerinin ivmeleri; 
 

2 2
i i icg cg cga X Y                                              (41) 

 
Sistem kinetik enerjisi; 
 

6
2 2 2

2

1 1( )
2 2ii cg i i slider slider

i
T mV I m V



                       (42) 

 
    iI  kütle atalet momentidir.  Uzuvlar katı silindirler 
olarak alınmıştır. Katı silindirin kütle atalet momenti (43) 
numaralı denklemde verilmiştir [9].  
 

2 21 ( 3 )
12i i i iI m r d                                             (43) 

 
im , ir  ve id  sırasıyla ilgili uzvun kütlesi, uzunluğu ve 

yarıçapıdır. Kütle, uzunluk ve atalet momenti bilgileri 
Tablo (1) ve (2)’ de verilmiştir. Katı silindirlerin yarıçapı 
0.025 m olarak seçilmiştir. Sistem kinetik enerjisi (44) 
numaralı denklemde verilmiştir.   
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3 3

6 6

4

4

2 2
3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3

2 2
6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6

2
4 5 5 5 4 4 6 6 6

5 5 5 4 4 6

( (( cos cos ) ( sin sin ) ) / 2

      ( (( cos cos ) ( sin sin ) )) / 2

      ( (( cos cos cos )

      ( sin sin

   

   

  

  

cg cg

cg cg

cg

cg

T m r w r w r w r w

m r w r w r w r w

m r w r w r w

r w r w r w

   

   

  

 
2 5

2 2 2 2 2
6 6 2 2 5 5

2 2 2 2
5 5 5 4 4 4 6 6 6 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

2
6 6

sin ) )) / 2 ( ( )) / 2 ( ( )) / 2

      ( ( cos cos cos ) ) / 2 ( (3 )) / 24

      ( (3 )) / 24 ( (3 )) / 24 ( (3 )) / 24

      ( (

 

    

     



cg cg

slider

m r w m r w

m r w r w r w m w d r
m w d r m w d r m w d r
m w



  

2 2
6 63 )) / 24d r

(44) 

 
B.Sistem potansiyel eEnerjisi 
    Şekil 2 göz önüne alındığında F noktası referans 
noktası kabul edilmiştir. Sistem potansiyel enerjisi (45) 
numaralı denklemde sunulmuştur; 
 

6

2
ii cg slider slider

i
V m gY m gY



                                   (45) 

 
6 3

3 4

2

5

6 5 5 6 3 2 2 3

3 2 2 3 4 5 5 4 6 6

5 5 4 4 6 6 2 2

5 5

( sin sin ) ( sin sin )

( sin sin ) ( sin sin sin )

( sin sin sin ) ( sin )

( sin )

    

     

    

 

cg A cg

A cg cg

slider A cg

A cg

V m g r r m g Y r r

m g Y r r m g r r r

m g r r r m g Y r

m g Y r

   

    

   



(46) 

III. DC Motor Modellenmesi 
    DC motorun yük ve redüktör dahil serbest cisim 
diyagramı Şekil 3.’de verilmiştir [10,11]. 
 

 
Şekil. 3. DC motor şematik gösterimi 

 
Redüktördeki dişli oranları, 

i i i

i i i

b a b
i

a b a

w N
n

w N



          (2,  5)i                         (47)                           

i=2 ve 5 sırasıyla servo ve sabit hızlı motorlara aittir. 
iaw  

ve 
ibw  sırasıyla a ve b millerinin açısal hızlarıdır. 

iaN  ve 

ibN  sırasıyla a ve b dişlilerinin diş sayılarıdır. ii  ,  iR ve 

iL  sırasıyla akım, direnç ve indüktansı simgeler. b  mili 
doğrudan mekanizmanın krankına bağlanır. iB  viskoz 
sürtünme katsayısıdır. 

il
  dişlilerin ve fırçanın 

sürtünmesinden dolayı oluşan sabit tork değeridir. iJ   
volan, redüktör ve motora ait toplam atalet değeridir. 
 

i i ii f r mJ J J J                                                 (48) 

Kirchoff voltaj kanunu [11]; 
 

i
i i i i i

di
V i R L e

dt
                                               (49) 

 
ie  elektromotor kuvvetidir.  

 
Tork denklemi detaylı olarak yazıldığında [10,12]; 
 

( )i

i i i i

a
b i total l i a i

dw
n B w J

dt
                              (50) 

 

itotal  manyetik motor torkudur.  
 

i itotal t iK i                                                          (51) 

 
i ii e ae K w                                                   (52) 

 
tK  ve  eK

 
sırasıyla motor tork ve motor voltaj 

sabitleridir.  
 
Genel olarak,        
 

i ia i b i iw n w n q                                                  (53) 
 

ii i i e ii

i

V R n K qdi
dt L

 
                                          (54) 

 
 2 2

i i ib i t i i l i i i i i in K i n n B q n J q                            (55)  
 

Servo motor için 
ib  ifadesi (3) numaralı denklemde 

ifade edilen 2 , sabit hızlı motor için  
ib  ifadesi (4) 

numaralı denklemde ifade edilen 5 dir.  
 
A.Hareket Denklemlerinin Gösterimi 

Hibrid pres sistemi iki serbestlik dereceli olup, bir 
eksen servo diğer eksen ise sabit hızlı motora aittir.  

(55) numaralı denklem her iki eksen için de ayrı ayrı 
yazılır. Çıkan ifade lineeer olmayan ve birbirine bağlı 
denklemlerden oluşan bir settir. [4] numaralı kaynakta 
denklemler detaylı bir şekilde verilmektedir.  
 
B. Hibrid Sürücülü Sistemin Denetimi 
    Hibrid sistem denetiminde oransal, türevsel ve integral 
(PID) kullanılmıştır. PID denetimin matematiksel 
gösterimi aşağıda verilmiştir [10,12,13,14]; 
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0

( ) ( ) ( )
i i a i i a i i a

t

i p i i d i i I i iV k q q k q q k q q dt            (57) 

 

ipk  oransal , 
idk  türevsel ve 

iIk  integral sabitleridir. 

İstenilen açısal konum ve hız ifadeleri 
ii

q  ve 
ii

q  dir. 

Gerçek açısal konum ve hız ifadeleri 
ai

q  and  
ai

q  dir. 
Motor akım denklemi; 
 

0

( ) ( ) ( )
i i a i i a i i a i a

i

t

p i i d i i I i i i i i e i
i

i

k q q k q q k q q dt R i n K q
d
dt L

      




(58) 

 
C. Sistemin Durum Değişkenlerinin Gösterimi 
    Sistemin dinamik davranışı hakkında yaklaşık çözüm 
elde etmek için sayısal yöntemler kullanılır. İntegrasyon 
yöntemi olarak lineer olmayan sistemlerde kullanılan 
dördüncü derece Runge-Kutta tercih edilmiştir. Bu 
amaçla vektörel gösteriminin elde edilmesi gereklidir. 
Amaç durum değişkenlerini bir set haline getirmektir. 
Daha sonra sistem hareket denklemleri birinci dereceden 
diferansiyel denklemler olarak düzenlenmiştir [15]. 
Açısal yer değiştirme, açısal hız ve motor akımı durum 
değişkenleri olarak seçilmiştir. 
 
      1 2X  ,  2 2X w , 3 5X  , 4 5X w , 5 2X i , 
                                    6 5X i              

2

21

42

3

4

5

6

                                                   
                                                   
                                                   
    

X

X
XX

X

X
X
X

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2 2 2 2

5 5 5 5

5

2 1 2 2 2 1 2 5 2 2 2
0

5 3 5 4 5 3 5 6 5 4 5
0

                                               

( ) ( ) ( ) /

( ) ( ) ( ) /

i i i

i i i

t

p d I e

t

p d I e

k X k w X k X dt R X n K X L

k X k w X k X dt R X n K X L



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
  

        
  






(59) 

IV. Benzetim Sonuçları  
    Modelleme karmaşık sistemlerin dinamik 
karakterlerinin anlaşılabilmesi için sistem değişkenleri 
arasındaki bağlantıların kurulması ile yapılmaktadır. 
Sistem matematiksel ifadelerle tanımlanır. Bu ifadelerin 
bilgisayar yardımıyla çözülmesi sonucu benzetim 
sonuçları elde edilir [7]. Tüm kod yazma işlemlerinde 
Matlab proglama dili kullanılmıştır. 
    Sistemde kullanılması planlanan motorların özellikleri 
Tablo (3) ve (4) ‘de belirtilmiştir. Sabit hızlı motorda 
redüksiyon oranı 60 olarak belirlenmiştir. Servo motor 
doğrudan 2r  krankına bağlanılacaktır. Volan ve 
redüktörün toplam kütle atalet momenti 

5 5
( )r fJ J  50 

kgm2’dir. Presin bir kurs boyu için gereken süre 6 
saniyedir. İki adet koç hareketi tasarlanmış olup, ters 

kinematik yöntemiyle krankların konum, hız ve ivme 
karakteristiğine ulaşılmıştır. Elde edilen kinematik 
sonuçlar dinamik analizde komut  verilerini 
oluşturmaktadır [4]. Metal şekillendirme operasyonu için 
tasarlanan iki hareket üzerinde benzetim sonuçları 
sunulmuştur.  
 

Güç      5( )P  18.5 KW 

Voltaj  5( )V  440 V 

Akım   5( )i  52 A 

Açısal Hız  max( )W  600 rpm 

Atalet Momenti  
5

( )mJ  1.72 kg m2 

Volan+Redüktör Atalet Momenti 

5 5
( )r fJ J  50 kg m2 

Dişli Oranı  5( )n  60 

Direnç   5( )R  0.973 Ω 

İndüktans       5( )L  19.9*10-3  H 

Motor Voltaj Sabiti     
5

( )eK  6.2 V/rad/s 

Motor Tork  Sabiti     
5

( )tK  5.6627 Nm/A 

TABLO 3. DC motor parametreleri 
 

Güç      2( )P  3 KW 

Açısal Hız  max( )W  3000 rpm 

Atalet Momenti  
2

( )mJ  6.8*10-4 kg m2 

Direnç   2( )R  0.8 Ω 

İndüktans       2( )L  5.8*10-3  H 

Motor Voltaj Sabiti     
2

( )eK  0.8598 V/rad/s 

Motor Tork  Sabiti     
2

( )tK  0.76 Nm/A 

TABLO 4. DC servo motor parametreleri 
 

A. Birinci Hareket       
    Servo motor için açısal konum ve açısal hız, sabit hızlı 
motor için açısal konum ve açısal hız , servo motor ve 
sabit hızlı motor akımları başlangıç değerleri sırasıyla 
verildiği gibidir 

1icX = [-2.96(rad)  -1.64(rad/s)  4.51(rad)  
-1.0472(rad/s) 0(A) 0(A)]. Kontrol sistemi kazanç 
değerleri Ziegler-Nichols tekniği ile elde edilmiştir [11, 
14]. Deneme yanılma ile düzenlemeler yapılmıştır. Servo 
motor oransal (

2pk ), türevsel (
2dk ) ve integral (

2i
k ) 

kazanç değerleri sırasıyla 1000, 100 ve 50’dir. Sabit hızlı 
motor oransal (

5pk ) kazanç değeri 4000’dir. Sabit hızlı 
motorda türevsel ve integral kazanç değerleri 
kullanılmamıştır. 
    Birinci hareket benzetim sonuçları Şekil 4’de 
sunulmuştur. Devamlı çizgiler benzetim sonucu elde 
edilen değerleri simgelemektedir. Kesik çizgiler ise 
sistemin takip etmesinin istendiği, kinematik denklemler 
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sonucu elde edilen komut değerleridir. Şekil 4 dört 
kısımdan oluşur. Servo motor açısal konumu Şekil 4a’da, 
servo motor açısal hız grafiği Şekil 4b’de,  sabit hızlı 
motor açısal konumu Şekil 4c’de ve sabit hızlı motor 
açısal hız grafiği ise Şekil 4d’de gösterilmiştir. Şekil 4a 
ve 4c ‘de elde edilen konum bilgileri hibrid pres düz 
kinematik denklemlerine  girdi olarak verildiğinde 
benzetim sonucunda elde edilen koç deplasman grafiği 
(cevap) bulunmuştur. Kinematik ile hesaplanarak 
bulunan (komut) ve benzetim sonucu elde edilen (cevap)  
koç hareketleri Şekil 5’de sunulmuştur.    
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 4. Benzetim sonuçları (Hareket 1)  

 
Şekil 5. Koç benzetim sonuçları (Hareket 1)  

 
B. İkinci Hareket       
    Servo motor için açısal konum ve açısal hız, sabit hızlı 
motor için açısal konum ve açısal hız , servo motor ve 
sabit hızlı motor akımları başlangıç değerleri sırasıyla 
verildiği gibidir 

2icX = [-0.6727 (rad)  -0.5731 (rad/s)  
1.3090 (rad)  1.0472(rad/s) 0(A) 0(A)]. Çalışmada 
kontrol sistemi kazanç değerleri Ziegler-Nichols tekniği 
ile elde edilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda değerlerin 
eniyileştirmesi yapılacaktır. Servo motor oransal (

2pk ), 

türevsel (
2dk ) ve integral (

2i
k ) kazanç değerleri sırasıyla 

1000, 100 ve 50’dir. Sabit hızlı motor oransal (
5pk ) 

kazanç değeri 4000’dir. Sabit hızlı motorda türevsel ve 
integral kazanç değerleri kullanılmamıştır. 
    İkinci hareket benzetim sonuçları Şekil 6’de 
sunulmuştur. Devamlı çizgiler benzetim sonucu elde 
edilen değerleri simgelemektedir. Kesik çizgiler ise 
sistemin takip etmesinin istendiği, kinematik denklemler 
sonucu elde edilen komut değerleridir. Şekil 6 dört 
kısımdan oluşur. Servo motor açısal konumu Şekil 6a’da, 
servo motor açısal hız grafiği Şekil 6b’de gösterilmiştir. 
Sabit hızlı motor açısal konumu Şekil 6c’de, sabit hızlı 
motor açısal hız grafiği Şekil 6d’de gösterilmiştir. Şekil 
6a ve 6c ‘de benzetim sonucu elde edilen konum bilgileri 
hibrid pres düz kinematik denklemlerine  girdi olarak 
verildiğinde benzetim sonucunda elde edilen koç 
deplasman grafiği (cevap) bulunmuştur. Kinematik ile 
hesaplanarak bulunan (komut) ve benzetim sonucu elde 
edilen (cevap)  koç deplasman grafiği  Şekil 7’de 
sunulmuştur.    
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 6. Benzetim sonuçları (Hareket 2) 

 
Şekil 7. Koç hareket grafiği (Hareket 2) 

V. Sonuçlar 
Çalışmada hibrid bir sistemin dinamik modeli 

Lagrange tekniği ile türetilmiştir. Mekanizmadaki tüm 
uzuvların kinematik denklemleri  iki krankın bağımsız 
kinematik özelliklerine bağlı olacak şekilde düz 
kinematik denklemlerle elde edilmiştir. Lagrange 
denklemlerinin sonucunda genel tork ve açısal ivme 
ifadelerine ulaşılmıştır. Sistem ileri dereceden doğrusal 
olmayan bir sistem olduğu için birbiri içine gömülü bir 
çok denklem bulunmaktadır.  

Integrasyon tekniği olarak yaklaşık sonuç elde etmek 
adına dördüncü dereceden Runge-Kutta tekniğinden 
faydalanılmıştır. Durum değişkenleri gösterimi ile sistem 
birinci dereceden diferansiyel denklemler formatına 
getirilmiştir. Sistem denetiminde PID tekniği 
kullanılmıştır. Sistemin denetlenebilirliği sunulan 
benzetim sonuçlarıyla desteklenmiştir. Tüm analizlerde  
Matlab ® proglama dilinden faydalanılmıştır [4]. 
Sistemin denetleyici ayarlarında sezgisel algoritmaların 
uygulanması temelinde çalışmalar devam etmektedir. 
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Özet1—Metal şekillendirme birden fazla aşamayı 
gerektiren bir işlemdir. Uygulamalarda bükme, derin 
çekme, basma ve kesme olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Metal şekillendirme sektöründe farklı hareket senaryoları 
gerekmektedir. Endüstriyel uygulamalar temelinde, PID 
denetleyici değerleri sezgisel algoritmalarla optimum 
olarak bulunabilmektedir. Sunulan çalışmada, esnek 
üretim aşamasında kullanılabilen servo pres için GA-PID 
denetleyici tasarlanarak, koç hareketi denetlenmiştir. Bu 
amaçla 50 t yük kapasiteli bir mekanik servo pres modeli 
kullanılmıştır. Benzetim sonuçları GA-PID denetleyicisi 
aracılığıyla, koç hareketi üzerinde sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Servo pres, hareket denetimi, PID denetleyici, 
sezgisel algoritmalar,  genetik algoritma (GA-PID) 

 
Abstract—Many steps are required during forming of 

sheet metals. Applications can be seen as deep drawing, 
stamping, bending and cutting for example. Different 
motion scenarios are needed in sheet metal forming. On 
the basis of industrial applications, PID controller values 
can be found as optimum using evolutionary algorithms. 
In this study, the ram motion is controlled by design of 
GA-PID controller for a servo press which can be used in 
flexible manufacturing stage. A servo press with 50 t load 
capacity is used for this purpose. Simulation results are 
given on the ram motion by using GA-PID controller. 

Keywords:  Servo press, motion control, PID controller, 
evolutionary algorithms, genetic algorithm (GA-PID) 

I. Giriş 

Metal şekillendirme uygulamalarında servo preslerin 
hidrolik ve geleneksel preslere alternatif olarak kullanımı 
10-15 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır [1]. Son yıllarda 
hareket denetimi ile farklı senaryoları sunabilecek 
esnekliğe sahip olan ve tork denetimi de yapılabilen 
servo presler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
Araştırmacılar ve metal şekillendirme sektöründe bazı 
firmalar, son yıllarda çalışmalarını servo denetimli 
preslere yönlendirmiştir. Sektörde farklı uygulamalara 
yönelik farklı hareket senaryoları kullanılmaktadır. Bu 
senaryoların bazıları geleneksel pres makinaları ile 
yapılamamaktadır. Böylece hareket çeşitliliğinin 
esnekliği ancak servo pres uygulamaları ile mümkün 

                                                            
* rhalicioglu@gantep.edu.tr 
† dulger@gantep.edu.tr 
‡ bozdana@gantep.edu.tr 

olmaktadır. Bu amaçla farklı mekanizmalar ve 
yapılanmalar kullanılmaktadır. Yaygın olan 
yapılanmaların biri de servo krank presler olarak 
görülmektedir [1-2]. 

Servo preslerin üretimi son yıllarda ivmelenmiştir. 
Uygulamalarda görülen en önemli avantaj koçun 
değişken hareketidir. Yavaşlama, hızlanma, durma gibi 
farklı hareket karakterleri üretilebilmektedir [2]. Sonuçta 
üretim kalitesinde ve hızında belirgin iyileşme, enerji 
tasarrufu, ses ve gürültüde iyileşme sağlanmaktadır. 
Konuya yönelik literatür çalışmalarında farklı 
mekanizma ve yapılanmalar görülmüştür. Groche ve ark. 
[3] üç eksenli servo pres üzerine çalışmıştır. Yan ve ark. 
[4] servo krank mekanizmaları üzerinde farklı hareket 
senaryoları denemiştir. Miyoshi [5] servo pres ile ilgili 
çalışmalarını toparlamıştır. Osakada ve ark. [6] metal 
şekillendirme endüstrisinde kullanılan servo presler 
üzerine bir derleme sunmuştur. Groseclose [7] 
çalışmasında servo presler ve uygulama alanlarını 
anlatmaktadır. Huo ve ark. [8] bir servo presi Bulanık-
PID ile denetlemişlerdir. Halıcıoğlu ve ark. [1, 9] 
tasarladıkları servo krank presin modeli, kinematik 
analizi ve benzetimini yapmışlardır.  

Sezgisel algoritmalar geniş bir alanda mühendislik 
problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. Birçok 
sezgisel algoritma türü olmasına rağmen, genetik 
algoritma (GA) seçilerek, tasarlanan servo krank preste 
uygulanmıştır. Amaç PID denetleyici parametrelerini bu 
algoritmalar yardımıyla bulmak ve benzetimleri uygun 
senaryolarla göstermektir. 

Sunulan çalışmada sanayide kullanılabilecek 50 t yük 
kapasiteli bir pres tasarlanmış ve üretilmiştir. Kullanılan 
Servo pres sistemi; servo motor ve sürücüsü, redüksiyon 
elemanları ile programlanabilen hareketi sağlayacak 
krank biyel mekanizmasından oluşmaktadır. 
Algoritmaların pres denetiminde uygulanmasıyla bulunan 
sonuçlar, algoritmaların karakteristikleri ile irdelenmiştir. 
Çalışma içeriğinde metal şekillendirme işlemleri 
temelinde hareket senaryosu ve denetimi hedeflenmiştir. 
Motor denetiminde GA-PID kullanılmış, uygulama 
sonucu örnek bir koç hareketi üzerinde gösterilmiştir. 

II. Metal Şekillendirme Uygulamaları 

Metal şekillendirme işlemi birkaç aşamadan 
oluşmaktadır. Kıvırma, çekme ve bükme örnek olarak 
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verilebilir. Geleneksel hidrolik preslerde şekil vermenin 
zorluğu, malzeme yapısı, hassas şekillendirmede sorun 
yaratmaktadır. Geleneksel pres uygulamalarında alt ölü 
noktada tam güç isteği vardır. Özellikle derin çekme 
işlemi düz bir parçanın otomobil kapısı haline 
getirilmesinde, otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır, 
2400 t gerekmektedir. Ancak kesme amacıyla 
kullanıldığında 1000 t yeterli olmaktadır [2]. Bunun yanı 
sıra servo motorlar denetlenebilen koç hareketleri ile iyi 
bir alternatif olarak yerini almaktadır. Servo teknolojisi 
ile çevrim süresi kısalırken üretimde esneklik 
artmaktadır. Böylece otomasyon hatlarında çıktı süresi 
hızlanmakta ve kalite artmaktadır. Servo ile sürülen 
sistemlerde kullanılan motor gücü geleneksel sistemlere 
göre daha büyük olmaktadır. Yapılan çalışmalar 
sonucunda, preslerin denetim tipi, yapılanma ve eyleyici 
tipi bakımından sınıflandırılması Şekil 1’ de 
gösterilmektedir [9]. 

 

 
Şekil. 1. Preslerin sınıflandırılması [9] 

 
 Bunun yanı sıra geleneksel pres sistemlerinde sabit 

hız sağlayabilmek amacıyla volan olarak büyük diskler 
kullanılmaktadır. Özellikle enerji üretimi kesme ve 
çekmelerde gerekmektedir. Servo sistemlerde ise volan 
bulunmaması dezavantaj olarak düşünülmektedir.  Servo 
preste sürücü olarak servo motor kullanılmaktadır. 
Çalışma içeriğinde sistemde gereken yükler ve hareket 
parametreleri bulunduktan sonra, pres parçaları sonlu 
elemanlar yöntemi ile analiz edilmiştir. Tasarımda 
gerekli değişiklikler yapılmıştır.  Tablo 1’de üretilen 50 t 
kapasiteli servo presin özellikleri sunulmaktadır. Makina 
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ 
nde bulunmaktadır. Şekil 2’de makinanın fotoğrafı 
verilmiştir. 

 
Şekil. 2. C-Tip krank servo pres 

 
CE Standartında,  C tipi servo krank pres 
Kapasite 50 Ton 
Strok 200 mm 
Strok-Koç ayarı 150 mm 
Koç(ÜÖN) –Tabla mesafesi 500 mm 
Tabla Boyutu 650x850 mm2 

TABLO 1. Servo press özellikleri 

III. Sezgisel Algoritmalarla Hareket Denetimi 

Sezgisel algoritmalar mühendislikte farklı tip 
problemlerin çözümünde uygulanmaktadır.  Çalışmada 
ise koç hareketinin denetiminde PID kullanılmıştır. PID 
ayarlanmasında analitik, sezgisel, frekans cevaplı, 
optimizasyon tabanlı veya uyarlanabilir yöntemler 
kullanılmaktadır [10-12]. GA algoritmasının 
uygulanması birçok çalışmada görülmüştür. Bazı 
çalışmalar temel alınarak, koç hareketinin denetiminde 
kullanılmıştır. Öncelikle servo motorun PID denetleyici 
ayarlarının genetik algoritma ile yapılmasını içeren 
çalışmalar derlenmiştir. Bu çalışmaların temelinde 
sunulan sistemimiz irdelenerek, krank pres mekanizması 
ve iletim elemanlarının transfer fonksiyonu çıkarılmıştır 
[13-16]. Yine aynı amaçla farklı sezgisel algoritmaların 
kullanıldığı DC servo motor denetimini içeren 
çalışmalarda bulunmaktadır [17-18].  
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Sezgisel algoritmaların PID ayarlarında kullanılması 
akıllı algoritmalar kategorisinde değerlendirilmektedir. 
Genetik algoritma doğal seçim ilkelerine dayanan bir 
arama ve eniyileştirme yöntemidir. Algoritmada ana 
operatörler çoğalma, çaprazlama ve mutasyondur [10]. 
Parametreler algoritmanın performansında oldukça 
etkilidir. Kontrol parametreleri olarak popülasyon 
büyüklüğü, çaprazlama olasılığı, mutasyon olasılığı, 
kuşak aralığı, seçim stratejisi ve fonksiyon ölçeklemesi 
kullanılmaktadır. GA tabanlı PID Matlab/Simulink® 
platformu kullanılarak sistemin transfer fonksiyonu 
üzerinde yapılmıştır. Matlab Optimizasyon® araç kutusu 
algoritmaların uygunluk fonksiyonu yazımlarında 
kullanılmıştır. Denetim sisteminde temel alınan servo 
motor olduğundan konum hatasının minimizasyonu 
uygunluk fonksiyonu olarak seçilmiştir. Sisteme ait blok 
diyagramı Şekil 3’te verilmektedir. 

 

 
Şekil. 3. Sistemin blok diagramı 

IV. Servo Preste Hareket Denetimi 

Servo pres sistem modelinde, bir servo motor ve 
redüktör ile krank-koç mekanizması bulunmaktadır. 
Çalışmada, metal şekillendirmede kullanılan 50 t yük 
kapasiteli bir pres tasarlanarak üretilmiştir. Önerilen 
sezgisel hareketler, presin koç hareketinde kullanılmıştır. 
Matlab Optimizasyon® araç kutusu ile Simulink program 
modeli birlikte uygulanmıştır [19]. Başlangıç olarak 
birim-basamak girdi verilerek sistemin cevabına 
bakılmıştır. Geleneksel olarak uyguladığımız Ziegler 
Nichols (ZN) başlangıç değerlerini belirlemek açısından 
faydalı olmaktadır.  Uygunluk değerleri farklı hata 
fonksiyonları ile yapılabilmektedir. Bunlara örnek olarak; 
IAE (Mutlak hatanın integrali), ISE (Hatanın karesinin 

integrali), ITAE (Zaman tabanlı hata integrali) gibi 
fonksiyonlar verilebilir [20]. Bu çalışmada kullanılan 
uygunluk fonksiyonu aşağıdaki ifade gibi, hatanın 
karesinin integralidir. 

 

                            dtteISE
t

)(
0

2                                (1) 

 
A. Sistemin GA-PID ile Benzetim Sonuçları 

Yukarıda anlatılan sistem Simulink modeli ile birlikte 
PID hesaplamasını yapan programda çözülmüştür. GA-
PID ile Simulink modeli eşzamanlı olarak çalışmaktadır. 
Şekil 4’te GA-PID içeren Simulink modeli 
görülmektedir. Sistemin transfer fonksiyonu kullanılan 
motor, indirgeyici ve mekanizmanın mekanik değerleri 
düşünülerek gerçek verilerle türetilmiştir. Burada 
kullanılan motor ve redüktörün mekanik verileri ile 
krank-koç mekanizmasına ait değerler kullanılmıştır. 
Tablo 2’de ise GA’ nın benzetimde kullanılan parametre 
değerleri verilmektedir. 

         
Optimizasyon Parametreleri  
Populasyon Büyüklüğü 20 
Çaprazlama olasılığı 0.8 
Mutasyon olasılığı 0.01 
Uygunluk fonksiyonu ISE 

TABLO 2. GA’da kullanılan parametre değerleri 

 
Şekil 5’ te sistemin birim-basamağa GA-PID 

kullanılarak verdiği cevap gösterilmektedir. GA her 
denemede kendi içinde en iyi olarak seçtiği değerler ile 
çözüm sunmaktadır. Çevrimler 50 nesil için yapılmıştır. 
Şekil 6’ da ise programın farklı döngülerinde elde edilen 
PID parametrelerinin 15 defa programın tekrar 
çalıştırılması sonucunda bulunan değer aralıkları 
verilmektedir. Bu değerlerin hepsinde servo motor ile 
mekanizma çalışmaktadır.  

 

 
Şekil. 4. GA-PID ve sistemin simulink modeli 
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Şekil. 5. Sistem birim-basamak a) PID cevabı, b) GA-PID cevabı 

 
Şekil 7 (a)’ da motor-indirgeyici ve krank pres 
mekanizmasından oluşan sistemin cevabı görülmektedir 
ve Şekil 7 (b)’ de ise bunun sonucunda bulunan koç 
hareketi gösterilmiştir. Hareketin uygulanma süresi 3 
saniyedir. 

 

 
Şekil. 6. GA ile bulunan en iyi PID değerleri 

V. Sonuçlar 

Çalışma kapsamında seçilen sezgisel algoritma, koçun 
hareketinde GA-PID olarak kullanılmıştır. Matlab® 

platformunda, Optimizasyon araç kutusu ile PID 
parametreleri bulunmuştur. Metal şekillendirme 
sektöründe en çok kullanılan hareket senaryolarından 
birisi olan link hareketi seçilmiştir. Simulink 
platformunda sistemin transfer fonksiyonu ile birlikte 
çözülmüştür.  Benzetimlerde, sistemin modelinden yeterli 
izleme karakteristiği yakalanmıştır. Amaç hala kurulumu 
devam eden gerçek pres sistemi üzerinde farklı hareket 
senaryoları çalışmak ve koç hareketini farklı senaryolarla 
yapabilmektir.  
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Şekil. 7. Sistem (a) tasarlanan hareket ve (b) koç hareketi cevabı 
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Özet1—Esneklikleri, basit yapıları, kolaylıkla kontrol 
edilebilmeleri ve düşük enerji tüketimleri gibi sebeplerle 
servo presler günümüzde önemli bir uygulama seçeneği 
haline gelmiştir. Dünyada birçok firma ve araştırmacı 
servo presler üzerine çalışmakta ve farklı prototipler 
geliştirilmektedir. Ancak ülkemizdeki pres üreticileri 
tarafından sunulmakta olan yeterli seçenek 
bulunmamaktadır. Servo krank presler ise tasarım 
sınırları içerisinde, birçok farklı tipte hareket üreterek 
tek bir makine ile üreticiye geniş aralıklarda çözümler 
sunabilmektedir.Bu çalışmada, üretim aşamasında 
bulunan 50 T yük ve 200 mm kurs kapasiteli bir servo 
krank pres makinası için Lagrange yaklaşımı ile sistemin 
dinamik modeli türetilmiştir. Çalışmada kullanılan servo 
krank pres makinasının 3B katı model tasarımı 
yapılmıştır. Servo pres için motor seçimi yapılmış ve 
dinamik değerler vasıtasıyla da uygun servo motor 
özellikleri tespit edilmiştir. Dinamik model ve benzetim 
sonuçları, gerçek sistem parametreleri ile uygulanmış ve 
sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Servo pres, sistem tasarımı, dinamik analiz, 
motor seçimi 

 
Abstract—Because of properties such as flexibility, 

simple construction, easy control and lower energy 
consumptions, servo presses have become an important 
application tool in todays. A lot of firms and researchers 
have studied on servo presses and they have developed 
different prototypes. However there is no enough choice 
by manufacturers in Turkey. Servo crank presses can 
generate a lot different types of motion in their design 
limitations, so they can present wide solutions to 
manufacturers. In this study, System dynamic model is 
derived by Lagrange approach for a servo crank press 
machine tool whose capacities are 50T load and 200 mm 
stroke. The servo crank press’s 3D solid model is built. 
Suitable motor selection is presented and suitable servo 
motor properties are determined by using dynamic 
values.  Dynamic model and simulation results are 
applied and presented with real system parameters.   

Keywords: Servo presses, system design, dynamic analysis, motor 
selection 

                                                            
*rhalicioglu@gantep.edu.tr 
†dulger@gantep.edu.tr 
‡bozdana@gantep.edu.tr 

I.Giriş 

Servo presler hidrolik preslerin esneklik özelliğini 
taşırken, geleneksel mekanik presler kadar hızlı, güvenilir 
ve düşük hatalarda çalışmaktadır. Saç metal 
şekillendirme sektöründe geleneksel pres makinalarına 
kıyasla, özellik bakımından öne çıkmaktadır. Servo 
presler çok farklı mekanizmalarda üretilmesine rağmen 
krank mekanizmalı servo presler esneklikleri, basit 
yapıları ve üretim maliyetinin düşük olmasıgibi 
sebeplerle daha uygun bir tercih olarak görülmektedir. 
Servo krank presler krank-biyel mekanizmalarından 
oluşmaktadır [1-2]. Bu tür mekanizmaların gerek 
tasarımıgerekse de analizleri üzerine birçok çalışma 
mevcuttur.Abdullah ve Telegin [3]krank pres (sıcak 
işlem) üzerine çalışmış ve dinamik modelini 
çıkartmışlardır. Çalışmada krank-biyel mekanizması 
kullanılmış olup, bağlantı boşlukları da düşünülerek 3B 
tasarımları ile deformasyon analizleri yapılmıştır. Fung 
ve ark. [4-6] farklı krank-biyelmekanizmalarının (katı, 
esnek ve pnömatik bölünmüş biyel) dinamik analizlerini 
ve titreşim kontrollerini yapmışlardır. Hamilton ve 
Lagrange yaklaşımları kullanılmıştır. Çalışmalarında 
sabit mıknatıslı senkronize servo motor (PMSM) 
kullanmışlardır.  Bai ve ark. [7]ultra hızlı damga presleri 
üzerine çalışmış ve krank-biyel mekanizması 
kullanmışlardır. Newton yaklaşımı ile kütle ve ataletler 
de dahil edilerek sistemin dinamik analizleri yapılmıştır. 
Daha sonra Pro/E® yazılımı kullanılarak 3B dizayn ve 
atalet kuvvetleri de dahil edilerek benzetimleri 
verilmiştir.Liu ve ark.[8]krank-biyel mekanizmasının 
kinematik ve dinamik analizi üzerine çalışmıştır. 
Dinamik model statik denge yaklaşımı ile oluşturulmuş 
ve Matlab-Simulink® ortamında çözülmüştür. 

Servo pres imalatındadinamik analiz ve tasarımın yanı 
sıra en önemli etkenlerden birisi de motor tip ve 
kapasitesinin belirlenmesidir. Toyokoki [9] 
100Tkapasiteli ilk ticari servo presi bükme amaçlı 
geliştirmiştir. Bu pres için AC servo motor tercih 
edilmiştir.Aida firması [10]DSF-N1 ve N2 seri servo 
preslerde AC servo motor kullanmıştır. Kurs aralığı 160-
400 mm olan bu makinalar 80-300 T aralığında ve motor 
kapasiteleri 25-50 kW arasında 
değişmektedir.Amadafirması [11]delme ve basma amaçlı 
servo presler üretmektedir. Yaklaşık 40 mm kurs boyuna 
sahip AE-NT ve EM-NT (doğrudan çift tahrikli) seri bu 
preslerin kapasiteleri 20-33 T vegüç gereksinimleri 
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AC200V 3-faz 50/60 Hz, 19-27 kW aralığındadır. Ayrıca 
Amada [12]80-300 T aralığında basma kapasitesi olan 
SDE serisi servo presleride üretmektedir. Kurs boyları 
160-400 mm aralığında değişirken, 80-30 spm hız 
kapasiteli bu presler 25-50 kW aralığındaki motorlar ile 
hareket ettirilmektedir.Servo pres uygulamalarının 
çoğunluğunda AC servo motorlar yüksek tork 
kapasiteleri sebebiyle tercih edilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında, Lagrange yaklaşımıyla kütle 
ve ataletleri ile dinamik olarak modellenmiş olan 50 T 
kapasiteli servo krank presin 3B mekanik tasarımı 
Solidworks®ortamında yapılarak, gerçek sistem 
parametreleri elde edilmiştir.Dinamik analiz sonuçları da 
dikkate alınarak, hareket uygulamalarına en uygun olan 
servo motor ve indirgeyicisi seçilmiştir. 

II.Sistem Tanımı ve Hareket Senaryosu 

Servo krank pres için krank-biyel mekanizması 
seçilmiş olup mekanizmanın şematik gösterim Şekil1’ de 
verilmiştir. Burada,  r, θ, l, β sembolleri sırası ile krank 
uzunluğu, krank açısı, biyel uzunluğu ve biyel açısını 
belirtmektedir. Bu değerlerin üssü ifadeleri ise her bir 
parça için kütle merkezinin boyunu vermektedir. 
Krank/biyel uzunluk oranı 1/6 olarak seçilmiş olup, 
200mm kurs hareketi planlanmıştır. 

Kurs boyu “s”,  “y” değerine bağlı olarak denklem (1)’ 
den bulunabilir. Her iki tarafın birinci ve ikinci türevleri 
ise kurs hız ve ivmelerini vermektedir. 

İstenilen koç hareketine bağlı olarak krank hareketini 
bulmak için sistemin kinematik denklemleri aşağıdaki 
gibidir. Bu denklemlerde , ,  değişkenleri sırasıyla 
krank pozisyon, hız ve ivme değerlerini vermektedir. “y” 
değeri, krank dönme merkezi ile koçun pozisyonu 
arasındaki mesafedir. Bu değer Şekil 1’ de “y3”olarak 
gösterilmiştir. Bilinen “s” değerine bağlı olarak denklem 
(1) den elde edilebilir  [1-2]. 

 
            (1) 

 

 cos  (2) 

 
	

  (3) 

 

       (4) 

 
Çalışmada, pres koçu için istenen kritik hareket 

senaryosu saç metal şekillendirmede sıklıkla kullanılan 
Şekil 2’ deki gibi yumuşak temas profilidir. Harekette, 
iniş ve çıkışlarda hızlanma görülürken, parçaya temas 
öncesi yavaşlama sağlanarak presleme yüzey kalitesinin 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 
Şekil. 1. Krank Pres mekanizması şematik gösterimi 

 

 
Şekil. 2. Zamana bağlı koç hareket ve kuvvet profili 

 
Buradaki kuvvet değerleri ise koç hareketi ve malzeme 

özelliklerine bağlı olup, referans olarak alınmıştır. 

III.Dinamik Model 

Sistemin enerjisine ve genel koordinatlardaki 
kinematik değişkenlere bağlı olan Lagrange yaklaşımı ile 
dinamik modelleme yapılmıştır. Lagrange yaklaşımı 
aşağıdaki adımlar izlenerek servo krank pres sistemi için 
uygulanmıştır[13-19]. 

i) Sistem SD (serbestlik derecesi) tespit edilir ve 
bağımsız değişkenler belirlenir, 

ii) kinematik ilişkiler belirlenir, 
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iii)dış kuvvet ve kuvvet takımları belirlenir, 
iv) kinetik ve potansiyel enerji denklemleri yazılır, 
v) Lagrange fonksiyon ve denklemleri uygulanır. 
 
Servo pres için kullanmış olduğumuz krank-biyel 

mekanizması 1 SD’ ne sahip olup kinematik bağıntıları 
Eşitlik (5-7)’ deki gibi x ve y koordinatlarında 
verilmiştir.    Eşitlik (8) ise β ve θ açıları arasındaki 
bağıntıyı vermektedir.Sırasıyla , 	 , x ,
y , 	x 	 		y ifadeleri krankın ağırlık merkezinin x-y 
koordinatındaki pozisyonu, biyelin ağırlık merkezinin x-y 
koordinatındaki pozisyonu ve koçun bağlantı merkezinin 
x-y koordinatındaki pozisyonudur. 

 
,			 	 (5) 

 
, 	 ′  (6) 

 
	 ,  (7) 

 

   (8) 

 
Bu ifadelerin birinci ve ikinci türevleri alınarak 
, , , , , , , , , , ,  

ifadeleri elde edilir. 
Kinematik ifadelerden sonraki adım dış kuvvet 

takımlarının belirlenmesidir. Bu sistem için sürtünmeler 
ihmal edilerek,ifade (9)’ da kuvvet bağıntıları yazılmıştır. 
Burada τ motor tarafından elde edilmesi gereken krank 
tork değerini verirken, F ise torka karşı üretilen reaksiyon 
kuvvetidir.Ayrıca,“c” ifadesi ⁄ oranıdır. 

 

	   (9) 

 
Bu aşamadan sonra her biruzvun kinetik ve potansiyel 

denklemleridüzenlenmiş şekilde aşağıda yazılmıştır. 
Burada θ ve τ sırasıyla krank için pozisyon ve tork 
değerleridir. 

 

′   (10) 

 

2   (11) 

 

2      (12) 

 
 
 

2

2
 (13) 

 
Eşitlik (9-12)’ de geçenm1, m2, m3, ifadeleri 

sırasıyla krank kütlesi, biyel kütlesi, koç kütlesi, krank 
kütle atalet momenti ve biyel kütle atalet momentlerini 
vermektedir. Sistemin potansiyel enerji ifadeleri de 
aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 
  (14) 

 

√         (15) 

 
√         (16) 

 

√            (17) 

 
Aşağıda Lagrange fonksiyonu, kinetik ve potansiyel 

enerji denklemlerine bağlı olarak verilmiştir. Ayrıca 
Euler-Lagrange denklemi de ifade (19)’ da verilmiştir. 
Burada qkbağımsız değişkenini “θ” tanımlamaktadır. 
Tüm ifadeler gerekli türetmeler de yapılarak, ifade (19)’ 
da yerine yazılırsa, sistemin dinamik denklemi ifade (20)’ 
deki gibi elde edilir. Burada sistem krank dişlisine kadar 
kabul edilmiş olup, helisel dişli ve indirgeyici aktarma 
verimleri %96 olarak düşünülmüştür.  

 
   (18) 

 

,														 1,2, … ,         (19)	

 

2

2

1  (20) 
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IV.Katı Model Tasarımı 

Servo krank pres sistemi krank, biyel ve koç 
uzuvlarından oluşmaktadır. Ayrıca bu mekanizmaya ev 
sahipliği yapan tek parça (kaynaklı) gövde de mevcuttur.  
Katı model tasarımına sistemde mevcut olan en zayıf 
halka burçlar olduğu için buradan başlanmış ve makine 
elemanları tasarım metotları uygulanarak, minimum 3 
güvenlik faktörü ile tüm üç boyutlu tasarımları 
Solidworks®bilgisayar programı yardımı ile Şekil 3’ deki 
gibi yapılmıştır. Yine programda malzeme tanımları 
yapılmış ve Tablo 1’ de, herbir mekanizmanın gerçek 
ağırlık ve atalet değerleri bulunmuştur.Tablodaki atalet 
değerleri, her bir parça için kütle merkezine göredir. Bu 
veriler dinamik analiz benzetiminde kullanılmıştır. Krank 
miline indirgenmiş toplam sistem ataleti ise Huygens-
Steiner (paralel eksen) teoremi ile sabit varsayılmış ve 
aşağıdaki denklem ile 10,55 kgm2olarak bulunarak,motor 
seçimi için kullanılmıştır [20]. 

 

	 ′ (21) 

 

 

 
Şekil. 3. 3B Katı model tasarımı 

Parçalar 
Kütle 
(kg) 

Atalet 
(kgm2) 

Uzunluk 
(m) 

Merkez 
mesafesi (m) 

Krank+Dişlisi 307,70 8,39 r=0,1 r'=0,028 

Biyel 117,59 4,97 l=0,6 l'=0,195 

Koç 186,30 - - - 

T.Mili+Dişlisi 65,02 0,08 - - 
 

TABLO 1. Mekanizmanın gerçek verileri 

V. Benzetim Sonuçları  

Sistemin kinematik ifadeleri kullanılarak, Şekil 2’ deki 
istenilen çıkış değerleri ile ters kinematik ve dinamik 
analizler yapılmıştır.  

Önce istenilen hareketin türevlerini alarak koçun hız 
ve ivme değerlerine Şekil 4’ deki gibi ulaşılmış, ardından 
da ters kinematik ile denklem(2-4) kullanılarak krankın 
açısal pozisyon, açısal hız ve açısal ivme değerlerine 
Şekil 5’ deki gibi ulaşılmıştır. Şekil 4’de koçun hareketi 
aşağı doğru iken, hareket yönü negatif ve Şekil 5’ de 
krankınsaat yönündeki hareketi negatif olarak kabul 
edilmiştir.Koç hareketindeki keskin geçişler düzeltilerek 
optimize bir geçiş sağlandığından koçun hız ve ivmesi ile 
krankın hareket, hız ve ivmesinde düzgün bir akış 
görülmüştür. 

Sistemin dinamik ifadesiolan denklem (20) krank 
hareketine bağlı bir denklemdir. Kinematik olarak elde 
edilmiş olan veriler kullanılarak çözüldüğünde krank için 
gerekli olan tork değerleri Şekil 6’ deki gibi bulunur. 

 

 
Şekil. 4. Koçun zamana bağlı hız ve ivme grafiği 
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Şekil. 5. Krankpozisyon, hız ve ivme grafiği 

 

 
Şekil. 6. Krank tork ve güçdeğişim grafiği 

VI. Servo Pres İçin Uygun Motor Seçimi 

Servo motorlar genel olarak üç sınıfa ayrılırlar; DC 
servo motorlar, AC servo motorlar ve tork motorlar.Bu 
elektrik motorları geri besleme sinyali göndererek 
pozisyon, hız ve tork kontrolleri yapabilmektedir. DC 
servo motor hızları kolaylıkla değiştirilebilir, bu yüzden 
pozisyon ve hız kontrolünde sıklıkla tercih edilirler. 
Ancak ağır uygulamalarda çok yüksek tork değerlerine 
ulaşamamaktadır. Son zamanlarda senkron ve asenkron 

olarak gruplandırılan AC servo motorlar yüksek tork 
kapasitelerine sahip oldukları için ağır uygulamalarda 
tercih edilmektedir. Genellikle çoğu AC servo motorlar 
senkronize olup, sabit mıknatıslıdır (PM). Çoğu zaman 
sabit mıknatıslı senkron motor olarak da (PMSM) 
adlandırılırlar. Bu motorlar 1000 Nm gibi yüksek tepe 
torklara ulaşabilmektedir. Tork motorlarda senkron 
motorlar gibi çalışırlar. DC ve AC motorların tersine 
maksimum ulaşabilecekleri hızlar düşüktür. Ancak 50000 
Nm gibi çok yüksek tepe torklara ulaşmakta ve 
uygulamada dişli ve dişli kutusuna gerek 
duyulmamaktadır [21-23]. 

 
A. Servo motor seçim parametreleri 

Servo motorlar sıklıkla tercih edilen bir tahrik 
makinası olmasına rağmen, yanlış motor tercihi gereksiz 
olarak maliyeti arttırabileceği gibi, sisteme yeterli 
gelmeyebilir. Bu yüzden servo motorun seçimi esnasında 
aşağıdaki adımlar izlenmiştir[24-28]. 
 Ortam koşulları:Genelde motor üreticileri 40 ̊C ortam 
sıcaklığına göre üretim yapmaktadırlar. Makinanın 
çalışma koşullarında ortam sıcaklığı 20-25 ̊C aralığında 
olacağından, birçok motor firmasının ürünleri 
düşünülebilir. 
 Sistem dinamiği:Sistem dinamiği belirli bir hareket 
senaryosuna göre analiz yapılmış ve dinamik veriler elde 
edilmiştir. Sistemin harcadığı güç değeri denklem (22)’ 
deki gibi bulunabilir.Motorun anma güç değeri krank 
biyel mekanizmasında krank için gerekli olan değerden 
daha büyük olmalıdır.Şekil 6’ da sistem (kranka 
uygulanan) için gerekli güç değeri verilmiştir. 
 

            (22) 
 

 Tahvil ve atalet oranı:Dişli ve indirgeyici dişli 
kutuları motorun tork değerinin sisteme yansımasını 
arttırırken, hız değerlerini de o oranda düşürmektedir. 
Denklem (23) motor ve sistem arasındaki dişli tahvil 
oranına bağlı olarak tork ve hız bağıntılarını vermektedir. 
Burada wM, wL, τL, τM ve  sırası ile motorun hızı, 
yükün hızı, yükün torku, motorun torku ve dişli aktarma 
verimini ifade etmektedir. Denklem (24) ise motorun 
zamana bağlı gerekli tork değerini vermektedir. Ayrıca 
motor ve yük arasındaki atalet oranı da motor seçimi için 
önemlidir.Sistemdeki toplam ataletin motora yansıyanı 
eşitlik (25)’ de (J’L) olarak verilmiştir. Yansıyan atalet ile 
servo motor arasındaki oran eşitlik (26)’ daki gibi olup, 
bu değerin 1-10 aralığında olması en uygun çözümdür 
[26]. 
 

   (23) 

 

  (24) 
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	         (25) 

′       (26) 

 Yük tanımı ve çalışma çevrimi:Yükün tork ve hız 
grafikleri dinamik analiz vasıtası ile belirlenebilmektedir. 
Servo motorlar nominal hız, tork ve güç değerlerine 
sahiptir. Bu değerler altında bir servo motor sürekli 
çalıştırılabilir ve görev çevrimi (duty cycle) % 100’ dür. 
Tork ve hız değerleri nominal değerlerin üzerinde ise 
çevrimin çalışma yüzdesi denklem (27)’ deki gibi 
bulunur. Burada “G” yüzde görev çevrimini ifade 
ederken, t1 motorun sürekli nominal değerlerde çalıştığı 
süre, t2motorun nominal üzerinde çalıştığı zaman ve t3 

motorun torkunun sıfıra yakın çalıştığı zaman aralığını 
vermektedir.Aralıklı olarak nominal değerler üzerinde 
oda sıcaklıklarında çalışan bir motor için, denklem (28) 
de bulunan sistem tork ifadesinin (τRMS),motorun RMS 
torkunun değeri altında olması motorun ısınma problemi 
yaşamadan düzenli çalışmasını sağlayacaktır. Bu 
denklem güç için de kullanılabilir. Ayrıca ifade (29)’ 
daki gibiyükün tepe torku da yine motorun tepe torkunun 
altında olmalıdır. 
 

% 	100	  (27) 

 

∑       (28) 

 
,				         (29) 

 
 İndirgeyici dişli kutusu seçimi:Servo motorlar için, 
servo dişli kutuları veya diş boşluğu azaltılmış dişli 
kutuları kullanılabilmektedir. Ayrıca dişli kutusunun 
çalışma peryoduna bağlı servis faktörü de önemli olup bu 
tür pres uygulamalarında ağır ve şoklu çalışma söz 
konusu olabileceğinden 2’ nin üzerinde seçilmelidir. 
Aşağıdaki denklemler motor çıkışı ile dişli kutusu çıkışı 
arasındaki bağıntıları vermektedir. Burada 
“i”indirgeyicidişli kutusunun tahvil oranıdır. 
 

/      (30) 
 

     (31) 
 

    (32) 

 
B. 50T Servo kran pres için motor seçimi 

50 T baskı kuvveti kapasitesine sahip servo krank 
pres için servo motor seçimi aşağıda verilmiştir. 
 Presler ağır sanayi makinaları olduklarından ve yüksek 
tork değerlerine ihtiyaç duyulacağından, 3-faz 400V sabit 
mıknatıslı AC servo motor tipi (servo PMSM) seçilmiştir. 

 Sistemin krank uzvu ile tahrik mili arasında 1:5 
oranında helisel dişli aktarması mevcuttur. Tahrik mili ise 
motor+indirgeyici gurubu çıkışına direk 
bağlanmıştır.Dinamik analiz ile sistemdeki krank miline 
etkiyen krank maksimum tork ve güç değeri Şekil 6’ 
dasırası ile12000 Nm ve 11,40kW, hız değeriise Şekil 5’ 
de6,50 rad/s olarak görülmektedir. Genellikle motor 
kataloglarında hız değerleri “rpm” olarak görüldüğünden, 
krankın maksimum hızı da 62 rpm olarak 
alınabilir.Buradaki helisel dişli aktarmasının verimi %96’ 
dır. Bu değerler tahrik miline aktarıldığında, eşitlik (23)’ 
deki bağıntılar kullanılarak tahrik milinin maksimum hızı 
310 rpm olurken, torku da 2500 Nm olarak 
bulunur.Ayrıca güç değeri de 11,87kW olarak 
bulunur.Motor bu değerleri indirgeyici dişli eşitlikleri 
(30-32) kullanıldıktan sonra karşılayabilmelidir. Ancak 
daha yüksek değerlerde çalışılabileceği de göz önünde 
bulundurularak,1,50’ lik bir tork faktörü kullanılmıştır. 
Son tork ve güç değeri sırası ile 3750 Nm ve 17,81kW 
olarak düşünülmüştür. 
 Tahrik mili üzerine etkiyen toplam atalet ise Tablo 1’ 
den yararlanarak, denklem (21)’ nin düzenlenmesi ile 
elde edilen aşağıdaki denklem ile bulunabilir. Tahrik mili 
üzerindeki toplam milin ataleti 0,519 kgm2 olarak 
hesaplanmıştır. 
 

   (33) 

 
 Birçok servo motor üreticisinin katalogları incelenmiş 
ve maksimum güç, tork ve hız değerlerinin dişli kutusu 
aracılığı ile sağlanabilirlikleri araştırılmıştır. Sonuç 
olarak Parker M_2053090 400VAC servo motor® modeli 
seçilmiştir. Tablo 2 bu motorun(fren ilaveli)katalog 
değerlerini vermektedir. Her nekadar nominal tork değeri 
62 Nm olsa da, bu motor 90 Nm tork altındakitleme 
olmaksızın çalışabilmektedir.Motora soğutucu fan ilave 
edilmiş ve RMS tork kapasitesi %25 arttırılarak 112,50 
Nm olarak düşünülmüştür [27]. 
 Bu motorun istenilen maksimum tork değerlerini elde 
edebilmesi için yaklaşık 1:10 tahvil oranına sahip bir 
dişli kutusu kullanılmalıdır. Dişli kutuları için kataloglar 
incelendiğinde 1:10,41 tahvil oranına sahip olanSEW 
firmasının K_97/_AQA193® model servo adaptörlü 
helisel boşluk azaltılmış dişli kutusu seçilmiştir. Bu 
indirgeyici dişli kutusu motorun maksimum çalışma 
koşullarını sağlayabilmektedir. Servis faktörü 22kW 
çalışma koşullarında 3,90 iken ataleti 0,0096kgm2’ dir 
(0,0025 kgm2 adaptör dahil).Dişli kutusunun verimi ise % 
96’ dır [28]. 

 
Nominal Tepe Atalet 

Tork Hız Güç Tork Hız kgm2 

62 Nm 3000 rpm 18,6 kW 400 Nm 3700 rpm 0,0145 

TABLO 2. M_2053090 400V servo motor katalog değerleri 
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 Motora yansıyan toplam yük ataleti,dişli kutusu ilave 
edilerek ve denklem (25)’ den faydalanarak0,0146kgm2 
olarakbulunur.Eşitlik (26)’ da yerine konularak atalet 
oranı 1 olarak bulunmuştur. Bu değer doğru aralıkta olup, 
uygun bir motor seçimi yapıldığını göstermektedir. 
 Motordan istenilen maksimum hız, tork ve güç 
değerleri,%96 indirgeyici verimi hesaba katılarak ve 
eşitlik (30-32) kullanılarak sırası ile 3227 rpm, 375,24 
Nm ve 18,55 kW’ dır (tork faktörü dahil). Bu değerler 
motorun kapasitesinin altındadır. Ayrıca hareket 
profilinin motorun ısınmasına karşı durumunu 
gözlemlemek için eşitlik (27) kullanılarak hareket ve yük 
için istenilen RMS tork110 Nm olarak bulunmuştur, bu 
değer motorun son RMStork değerinden düşüktür. 
 Motor seçim ve kontrolleri tamamlandıktan sonra 
motor ve indirgeyici sisteminin ataletlerinin de motor 
tork ve gücüne etkisini gözlemleyebilmek için denklem 
(24) kullanılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar Şekil 7 
de verilmiştir.Ayrıca motor RMS torku 101 Nm olarak 
bulunmuştur. Tork ve güç değerleri ile RMS torku motor 
limitlerinin içerisindedir.  
 Son olarak seçilen motorun maksimum tork ve hız 
değerleri düşünülerek, servo krank presin anma tonajı 
için maksimum kurs boyu ve yüksüz maksimum koç hızı 
sırasıyla 7mm ve 71 spm olarak bulunur. 
 

 
Şekil. 7. Motor tork ve güç değişim grafiği 

VII.Sonuçlar 

Çalışma kapsamında 50 T kapasiteli bir servo krank 
pres için parça tasarımları yapılmış, dinamik denklemi 
türetilerek gerçek kütle değerleri ile 
benzetimlerisunulmuştur. Kullanılan hareket, bu makine 
için en kritik senaryodur.Servo motor seçim 
parametreleri ve aşamaları verilerek, en kritik çalışma 
koşullarına uygun ve optimum bir servo 
motor+indirgeyici dişli kutusu seçilmiştir.Üretilen servo 
pres Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği 
Bölümünde bulunmaktadır. 
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Mustafa Kısa 64 Selim Doğanay 219
Mustafa Özçetin 346 Selim Solmaz 513
Mustafa Sabuncu 87, 97 Selim Şahin 24
Mustafa Tınkır 401, 783 Semih Çakıroğlu 374
Mustafa Yavuz Coşkun 810 Serhan Özdemir 59
Muzaffer Kasaba 717 Serhan Özdemir 52
Mümin Özsipahi 679 Serhan Özdemir 381

N Serkan Özgen 105

Necati Ulusoy 772 Servet Soygüder 626
Necla Toğun 149 Sevda Telli Çetin 526
Nicolas Bouton 598 Shanthanu Chakravarthy 323
Nihat Yılmaz 783 Suzan Kale Güvennç 124
Nurdan Bilgin 200, 210 Süleyman Murat Bağdatlı 650

O Svea Margareta Grigorescu 551

Orhan Çakar 892, 899, 905 Ş
Osman Acar 531 Şaban Ulus 708, 928
Osman Atagün 186 Şahin Yavuz 139, 363, 645, 754
Osman Kopmaz 526 Şahin Yıldırım 746, 760, 867, 922
Osman Nuri Şahin 739 Şeniz Ertuğrul 796

Ozan Tokatlı 329 T
Ö Tamer Türkücü 395

Ö. Kaan Baykan 783 Tayfun Abut 626
Ömer Gündoğdu 392 Thomas G. Chondros 559, 564
Ömer Keleş 395 Tolga Aksencer 484
Önder Mahir Tanrıyapısı 381 Tuncay Karaçay 174, 182, 186, 193
Özer Taga 858 Tunç Bilgincan 703

Özgun Selvi 255 U
Özgür Başer 772 Ufuk Gül 478
Özgür Kilit 536 Uğur Kalkan 105
Özkan Özdemir 156 Umberto Meneghetti 303

P Ü
Pınar Arslan 105 Ümit Önen 783

R V
Rahmi Güçlü 499, 911 V. Yalın Öztürk 938
Rasim Alizade 10, 694 Valentina Haralanova 357
Raziye Tekin 134 Vedat Karadağ 78
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Veli Bakırcıoğlu 661
Vilmos Simon 280
Volkan Acar 468
Volkan Patoğlu 329
Volkert van der Wijk 247

Y
Yavuz Samim Ünlüsoy 490
Yavuz Yaman 105
Yenal Akgün 433
Yosheph Yang 105
Youcef Mezouar 598
Yusuf Çakırca 845
Yusuf Şahin 783

Z
Zafer İbrahim Esen 374
Zeki Kıral 858
Zine Elabidine Chebab 598
Ziya Özçelik 531
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Girişimcilik ve Kuluçka  

 Şirket kuruluşuna yönelik danışmanlık 

Girişimcilik destek programlarına başvuru 
sürecinde destek sağlanması, eği mlerin 
düzenlenmesi 

 Kuluçka merkezinden yararlanılması 
desteği 

 Ya rımcılar ve diğer finansal desteklere 
erişim konusunda mentörlük desteği  

Proje Geliştirme ve Yönetimi  

 Çağrıların takip edilmesi ve araş rılması 

 Konsorsiyum ve partner araş rma 

 Eği m, workshop, ve konferans desteği 

 İdari ve mali yöne m 

 Proje başvuru süreci ve ara/nihai 
raporlamalar  

 İlgili kurum ve kuruluşlar ile ir ba n 
kurulması  

Patent ve Ticareleştirme  

 Patent arama ve yazma desteği 

 Ticari potansiyeli yüksek olduğu 
belirlenen patentler için değerlendirme 
ve  carileş rme desteği 

 Patent vekili ile yüz yüze görüşme ve 
danışmanlık 

Mevcut patentler ile ilgili hukuki 
danışmanlık  

Sanayi ile İş Geliştirme  

 Akademisyen/Araş rmacı ile eşleş rme 

Ortak araş rma ve geliş rme toplan ları 
için sanayi / kurum ziyaretlerine eşlik 
etme 

 Araş rmacının maddi ve fikri haklarının 
korunması  

 Akademik etkinliklerde üniversite‐sanayi 
panellerinin desteklenmesi  

  t:  0 (232) 502 00 18  |  www.atmosfer o.com  |  e:  atmosfer@atmosfer o.com 

2015 yılı UMTS Konferansının  
Sanayi Oturumunun Evsahibi! 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE)  
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 
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