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AÇIKLAMALAR 
KOD 523EO0164 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Mekatroniği 

MODÜLÜN ADI Robotik 

MODÜLÜN TANIMI 
Robot çeşitlerinin tespiti, programlama tekniklerinin ve 

robot bakımının yapılabileceği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Step motor ve sürülmesi modülünü tamamlamış olmak 

YETERLİK Robot kollarını programlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında robot kolunun hareket serisini 

sağlayan programını yazıp robot kolunu hatasız 

çalıştırabileceksiniz.   

Amaçlar 

Gerekli ortam sağlandığında: 

1. Standart robot çeşitlerini özelliklerine göre doğru olarak 

ayırt edebileceksiniz. 

2. Robot kolunu istenen çalışmayı sağlayacak şekilde 

hatasız programlayabileceksiniz. 

3. Robot kolunu, programlama editörünü kullanarak hatasız 

programlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam : Robot ile çalışma yapılan alanlar 

Donanım : Takım hane, takım çantası, robot şema ve 

şekilleri, robotlar ile ilgili resimler, robot kolu, sürücü, öğreti 

paneli, haberleşme ve enerji bağlantı kabloları, bilgisayar, 

robot kol programlama yazılımı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Bugün sanayide insanın yeri günden güne azalmaktadır. Gelecekte üretim aşamasında 

insan unsuru büyük ölçüde azalacaktır. İnsanın yerini alacak olan ise kendi çalışma alanında 

programlanmış suni bir zekâya sahip makineler (robotlar) olacaktır. 
 

Günümüzde robotlar uzay, tıp, otomotiv, tekstil, kimya, askeri ve benzeri birçok 

alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Robot kullanmak artık bir keyfiyet olmaktan çok 

mecburiyet halini almıştır. Bugün bir uzay mekiğinde uyduyu yörüngeye yerleştirme, tıpta 

ilaçların hijyenik ortamda üretimi, otomotiv sektöründe montaj ve boyama işlemleri, tekstil 

sektöründe boyama, kesme ve dokuma işlemleri, askeri alanda mayın arama, bomba imha ve 

benzeri gibi insan için riskli işler robotlar tarafından yapılmaktadır. İnsanoğlunun Mars 

yüzeyinde evrenin geçmişine ait yaptığı bilimsel çalışmaların neredeyse tamamı robotlar 

tarafından yapılmaktadır. 
 

Gelecekte insan, robot teknolojisi geliştirme, programlama ve bakımına zaman 

ayıracaktır. Çünkü üretim, hizmet, güvenlik sektörlerinde robotlar çalışacaktır. Bu modülü 

başarı ile tamamlayan her öğrenci robotları çalışma alanlarına göre sınıflandırıp 

programlama ve bakım becerisine sahip olacaktır. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Uygun ortam sağlandığında robot çeşitlerini ve devre elemanlarını tanıyabileceksiniz.  

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:  
 

 Robot çeşitlerini araştırınız. 

 Robot kontrol yöntemleri hakkında bilgi toplayınız. 

Araştırma işlemleri için internetten faydalanılabilir. Ayrıca endüstri ve sanayi 

ortamına gitmeniz ve ilgili şahıslarla görüşmeniz gerekecektir. 
 

1. ROBOT ÇEŞİTLERİ VE DEVRE 

ELEMANLARI 
 

1.1. Endüstriyel Robotun Tanımı 
 

Amerikan Robot Enstitüsü, robot kavramını şu şekilde ifade etmektedir:  
 

"Robot, çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesi için, malzeme, parça, takım ya da 

değişken programlanmış hareketler aracılığıyla, özel parçaları hareket ettirmek amaçlı 

tasarlanmış, çok fonksiyonlu, yeniden programlanabilir manipülatördür." 
 

Sanayi robotunun en kapsamlı tanımı ve robot tiplerinin sınıflandırması ISO 8373 

standardında belirlenmiştir. Bu standarda göre bir robot şöyle tanımlanır: "Endüstriyel 

uygulamalarda kullanılan, sabit veya hareketli olabilen, üç veya daha fazla programlanabilir 

eksene sahip, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatördür." 
 

Endüstriyel robot, genel amaçlı, insana benzer özelliklere sahip programlanabilir bir 

makinedir. Bir robotun insana benzeyen en önemli özelliği onun koludur. Tutma ve 

yerleştirme işlemlerinde robot kolu kullanılır. Robot kolu, başka bir makineyle 

birleştirilerek, malzemenin yüklenmesi ve takım değiştirme işlemini yapmaktadır. Kesme, 

şekil verme, yüzey kaplama, silindirik ve düzlem yüzey taşlama gibi imalat işlemlerini 

gerçekleştirir. Montaj ve kontrol uygulamalarında kullanılmaktadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Endüstride robot otomasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2: Robot ile insan benzetimi 
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Tanımdaki terimlerin detaylı olarak açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

 Manipülatör: Robotun hareketli kısımlarına denir. 

 Yeniden programlanabilir: Fiziksel değişiklikler olmadan programlanmış 

hareketleri veya yardımcı fonksiyonları değiştirilebilen. 

 Çok amaçlı: Fiziksel değişikliklerle farklı bir uygulamaya adapte edilebilme 

yeteneği. 

 Fiziksel değişiklikler: Programlama kasetleri, ROM'lar vb. gibi değişiklikler 

hariç mekanik yapının veya kontrol sisteminin değiştirilmesi. 

 Eksen: Lineer veya dönel (rotasyonel) modda robot hareketini belirtmek için 

kullanılan yön. 

 Tamlık: Tamlık, çalışma hacmi içinde istenen bir noktaya, robotun bilek 

sonunu götürebilme yeteneğidir. Uzaysal çözülüm, robotun çalışma hacmini 

bölebileceği en küçük hareket artışıdır. Robotun tamlığı uzaysal çözülüm 

cinsinden ifade edilebilir çünkü hedef bir noktaya ulaşabilme yeteneği her 

eklem hareketi için robotun kontrol artımlarını ne derece tanımlayabildiğine 

bağlıdır. Tamlık, verilen bir hedef noktaya erişebilmek için robotun 

programlanabilme kapasitesiyle ilişkilidir. 

 Tekrarlanabilirlik: Tekrarlanabilirlik, uzayda robota önceden öğretilen bir 

noktaya robotun, bileğini veya bileğine eklenen end efektörünü götürebilme 

yeteneğidir. Robotun öğretilen bir noktaya göre tekrarlanan hareketlerinin 

sonucunda, robot uç noktası ile öğretilen nokta arasında oluşabilecek 

maksimum hata miktarıdır. Genel amaçlı robotlarda tekrarlanabilirlik değerinin 

0,1 mm ila 0,2 mm olması yeterli olabilmektedir. Özel olarak ark kaynağı 

uygulaması düşünülürse tekrarlanabilirlik değerinin kaynakta kullanılacak tel 

çapının yarısından küçük olması istenir. 

 Yük taşıma kabiliyeti ve hız: Maksimum yük taşıma kapasitesi, robotun 

minimum hızında tekrarlanabilirlik değerini koruyarak taşıyabileceği 

maksimum yük değeridir. Nominal yük taşıma kapasitesi de robotun maksimum 

hızda tekrarlanabilirlik değerini koruyarak taşıyabileceği maksimum yük 

miktarıdır. Bu yük taşıma kapasitesi değerleri taşınan malzemenin boyut ve 

şekline bağlıdır. 
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1.2. Robotların Kullanım Alanları 
 

1.2.1. Paketleme 

 

Şekil 1.3: Robotlarla paketleme otomasyonu 

 

Resim 1.1: Değişik paketleme materyalleri 

Robotların kullanım alanlarından biri de paketlemedir. Endüstride üretim sonrasında 

elde edilen mamuller robotlarca kutulanıp istiflenmektedir. 
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1.2.2. Yapıştırma  

 

Resim 1.2: Robotla otomobil camı yapıştırma 

Sanayide yapıştırma işlemini dew robotlara yaptırmak mümkündür. Resim 1.2’de bir 

robot otomobil camının kenarlarına yapıştırıcı contasını sürmektedir. Yine aynı robot 

yapıştırıcısı sürülmüş bu camı daha sonra otomobil üzerindeki yerine monte edecektir. 
 

Otomotiv sektöründe bu işlemi robota yaptırmaktaki amaç işlemin kalitesini en yüksek 

seviyede gerçekleştirmektir. Özellikle cam montajında güvenlik standartları da bunu 

gerektirmektedir. 
 

1.2.3. Kaynak Yapma 
 

Endüstride özellikle metal birleştirme alanında robotlar günümüzde sıkça 

kullanılmaktadır. Robotlar gerek punto (nokta) gerekse ark kaynağı yapabilmektedir.  
 

Resim 1.3-4’de görüleceği gibi otomotiv sektöründe robotlar etkin olarak kaynak 

işleminde kullanılmaktadır. Burada birkaç robot aynı anda kullanılmaktadır. Her robot kendi 

görev alanında çalışarak otomasyon zincirinde bir halka oluşturmaktadır. 
 

Kaynak robotları, algılama elemanları ile birlikte kullanılmakta olup kaynak 

programlarına uygun biçimde hareket etmektedirler. Otomotiv sektöründe kaynak robotları 

hem süratli bir üretim hem de yüksek kalitede üretim gerçekleştirdiğinden dolayı tercih 

edilmektedir. Robotlar hem kaynak yapmakta hem de algılayıcıları ile kaynak kalitesini 

kontrol etmektedir. Bu da aynı anda hem üretim hem de kontrolün gerçekleştirilmesi 

anlamına gelir. 
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Resim 1.3: Kaynak robotu 

 

Resim 1.4: Otomotiv sektöründe kaynak robotları 

1.2.4. Montaj 
 

Robotlar üretim hatlarında makine, otomotiv, plastik, elektrik, elektronik sektörlerinde 

imalat sonrası montaj hatlarında sıkça kullanılır. Montaj aşaması yapıştırma, lehimleme, 

kaynak, vidalama işlemleri ile uyum içericinde gerçekleşir. Şekil 1.4’te ve şekil 1.5’te 

görüleceği gibi montaj hatları üzerinde birleştirme ve bütünleme gerçekleştirilir. 
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Şekil 1.4: Montaj robotunun çalışması 

 

Şekil 1.5: Otomotiv sektöründe montaj robotlarının otomasyonu 
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1.3. Robot Tip ve Çeşitleri 

 

Şekil 1.6: Kartezyen, kutupsal ve silindirik çalışma biçimleri 

Şekil 1.6'da fiziksel konfigürasyonun, çalışma hacminin şekli üzerindeki etkisi 

gösterilmiştir. Kartezyen koordinat robotunun çalışma hacmi dikdörtgen prizma, kutupsal 

koordinat robotunun ve eklemli-kol (jointed arm) robotunun çalışma hacmi ise yaklaşık 

küreseldir, silindirik koordinat robotunun (scara) ise silindiriktir. Her çalışma hacmi şeklinin 

büyüklüğü, kol komponentleri ve eklem hareketlerinin sınırları tarafından belirlenir.  
 

Robot seçimi, en uygun çalışma hacmi için yapılmalıdır. Çünkü robot çalışma 

hacminin büyümesi, robot uzuv boyutlarının artması dolayısıyla ataleti, gerekli motor gücü, 

enerji tüketim miktarı ve robot fiyatının artmasıyla sonuçlanır. 
 

Robotlar kapsama alanlarına göre kartezyen, kutupsal ve silindirik olarak 

isimlendirilirler.  
 

1.3.1. Kartezyen Robotlar 
 

Bu konfigürasyon en kısıtlı hareket serbestine sahip robot tasarım şeklidir(Şekil 1.7). 

Bazı parçaların montajı için gerekli işlemler kartezyen konfigürasyonlu robotlar tarafından 

yapılır. Özellikle mermer, cam, ahşap işlemede kullanılır. Bu robot şekli birbirine dik üç 

eksende hareket eden kısımlara sahiptir.  
 

Hareketli kısımlar X, Y ve Z kartezyen koordinat sistemi eksenlerine paralel hareket 

eder. Robot, üç boyutlu dikdörtgen prizması hacmi içindeki noktalara kolunu hareket 

ettirebilir. Robotun yapısal, sembolik, çalışma alanı ve dış görünüşü şekil 1.7’de detaylı 

olarak görülebilir.  
 

1.3.2. Jointed Arm Robotlar 
 

Bağlantı parçalarından oluşan robot kol konfigürasyonu genellikle antropomorfik veya 

mafsallı robot diye adlandırılır(Şekil 1.8). Yaygın bir şekilde kullanılır, çünkü otomotiv 

endüstrisindeki nokta kaynağı ve boyama işlemlerinde olduğu gibi maharetli hareketleri 

yapabilecek kabiliyete sahiptirler. 
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Mafsallı kol konfigürasyonu, insan kolunun yapısına benzer şekilde tasarlanmıştır. 

Robotun, insan omuzu, dirsek ve bilek mafsallarını yaptığı hareketlere benzer hareketleri 

yapabilmesi için hareketli parçaları mafsallarla birleştirilmiştir. Robot kol bir tabana bağlıdır. 

Bu taban kendi ekseni etrafında dönebilir. Sembolik gösterimi Şekil 1.8’dedir. Çalışma alanı 

ise küresel bir yapıdadır. Şekil 1.8’de jointed arm (mafsallı kol) robotuna bir örnek 

görülebilir. 
 

1.3.3. SCARA Robotlar  
 

Silindirik kol tasarımı, çalışma bölgesinde engellerin olmadığı uygulamalarda 

kullanılır(Şekil 1.9). Diğer yandan mafsallı bir robot engellerden kaçınmak için 

programlanabilir. Silindir konfigürasyonunun tipik işi nesneleri bir yerden başka bir yere 

taşımaktır (Al ve yerleştir). Bu konfigürasyonda, robot gövdesi düşey eksen etrafında 

dönebilen düşey bir kolondur.  
 

Kol kısmının bir kaç hareketli kısmı vardır. Bu hareketli kısımlar kolu yukarı-aşağı ve 

içeri-dışarı hareket ettirir ve bilek kısmının dönmesini sağlar. Sembolik gösterimi Şekil 

1.9’dadır. Çalışma alanı ise yine aynı şekilde görüldüğü gibidir. Şekil 1.9’da scara robotuna 

bir örnek görülebilir. 
 

1.3.4. Paralel Robotlar 
 

Paralel Robotlar endüstride özel amaçlı kullanılan robotlardır (Şekil 1.10). Çalışma 

alanları yarım küre biçimindedir. Paralel robotların en önemli kullanım alanları 

simülatörlerdir. Hava taşıtlarının (uçak, uzay mekiği, helikopter v.b) uçuş öncesi 

eğitimlerinde sıklıkla kullanılır. Askeri alanda elektronik harp simülasyonunda da her tip 

askeri araç için geliştirilmiş simülatörlerde kullanılabilir.  
 

Bu robotun sembolik gösterimi Şekil 1.10’da görülebilir. Aynı şekilde endüstride 

kullanılan bir çeşidi görülebilir. 
 

 

Şekil 1.7: Kartezyen robot yapısı, sembolü, çalışma alanı ve uygulama şekli 
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Şekil 1.8: Jointed arm robot yapısı, sembolü, çalışma alanı ve uygulama şekli 

 

Şekil 1.9: Scara robot yapısı, sembolü, çalışma alanı ve uygulama şekli 

 

Şekil 1.10: Paralel robot yapısı, sembolü, çalışma alanı ve uygulama şekli 

1.4. Robotların Yapısal Şekilleri 
 

Robotların yapısal şekillerini çalıştıkları alanlar belirler. Bu yüzdende robot tercihi 

yapılırken öncelik, kullanım alanıdır. Resim 1.5’te görülen robotlar çalışma alanlarına göre 

tasarlanmış ama temelde çalışma şekli olarak birbirlerine yakın özelliklere sahip robotlardır. 

Bu robotları bir birinden farklı kılan çalıştıkları bölgelerdir. 
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Resim 1.5: Farklı yapılara sahip robot ailesi 

1.4.1. Taşıma Kollu Robot 
 

Şekil 1.6’daki robot yapısı incelendiğinde robotun kartezyen koordinat sisteminde 

hareket eden taşıma koluna sahip bir robot olduğu görülebilir. Bu kol sonundaki tutucu 

(gripper) cisimleri kavramakta, kolun hareketi ile de malzemenin bir noktadan diğer bir 

noktaya ulaştırılması sağlanmaktadır. 

 

Resim 1.6: Taşıma kollu robot 

 



 

 14 

1.4.2. Dönme İtme Kollu Robot 
 

Şekil 1.7’deki robot silindirik hareket gerçekleştirebilen bir robottur. Bu robotun 

kolunun özelliği ise hem ileri geri gidebilmesi hem de dönebilmesidir. Bu robot çok uzun 

mesafelerde malzeme taşıma ve işleme yeteneğine sahiptir. 

 

Resim 1.7: Dönme ve itme kollu robot 

1.4.3. Çizgi Tipi Portal Robot 
 

Şekil 1.8’de çizgi tipi portal robot görülebilir. Bu robotun yapısal özelliği düzlemsel 

bir hat biçiminde olmasıdır. 

 

Resim 1.8: Çizgi tipi portal robot 

1.4.4. Yüzey Tipi Portal Robot 
Şekil 1.11’de ise yüzey tipi portal robotlar görülebilir. Bu robotların yapısal özellikleri 

işlenecek yüzeyi kaplamasıdır. 
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Şekil 1.11: Yüzey tipi portal robot 

1.4.5. Kırma Kollu Robot 
 

Resim 1.9’daki robotun yapısal özelliği ise kolunun iki parçadan oluşup 

kırılabilmesidir. Bu özellik bu robota kısa mesafede aşağı yukarı rahat hareket özelliği 

kazandırmıştır. 

 

Resim 1.9: Kırma kollu robot 

1.5. Robotların Sistem Elemanları 
 

Endüstriyel robotu oluşturan üç yapısal sistem çeşidi vardır. Bunlar pnömatik, hidrolik 

ve elektriksel kontrol sistemleridir. Bu üç sistemin kullanıldığı çalışma alanları farklıdır. Bu 

üç sistemin tercihini iş alanları belirler. Her sistemin diğerlerine göre avantajı ve dezavantajı 

vardır. 
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Pnömatik, hidrolik ve elektrik kontrol sistemlerinin kıyaslanması şöyledir:  

 Pnömatik Sistemler 

 Üstünlükleri  

o Ucuz  

o Hızlı  

o Temiz  

o Laboratuvar çalışmalarında kullanılabilir.  

o Endüstride sık kullanılan bir enerji türü kullanır.  

o Hasar almadan durabilir.  
 

 Sakıncaları  

o Havanın sıkışabilir olması kontrolü ve hassasiyeti azaltır. 

o Ekzos gürültü kirliliği yaratır.  

o Hava sızıntısı meydana gelebilir.  

o Ekstra kurulama ve filtreleme gerekebilir.  

o Hız kontrolü zordur.  
 

 Hidrolik Sistemler  

 Avantajları 

o Büyük kaldırma kapasitesi  

o Hafif olmasına rağmen güçlü  

o Yağ sıkışmadığından bağlantılar sabit bir halde tutulabilir.  

o Çok iyi servo kontrol yapılabilir.  

o Kendini soğutabilir.  

o Çabuk tepki verebilir. 

o Alev alabilir ortamlarda güvenlidir.  

o Düşük hızlarda yumuşak hareket edebilir.  
 

 Dezavantajları 

o Pahalıdırlar.  

o Yüksek hızlarda dairesel hareket için uygun değildirler.  

o Boyutlarını küçültmek zordur.  

o Uzak güç kaynağına ihtiyaç duyar bu da yer kaplar.  
 

 Elektriksel Sistemler (DC Servo Motorlar ve Step Motorlar)  

 Avantajları 

o Hızlı ve hassastırlar.  

o Harekete kontrol teknikleri uygulanabilir.  

o Ucuz.  

o Yeni modeller çok kısa zamanda üretilebilir.  
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 Dezavantajları 

o Düşük moment ve yüksek hızda çalışır. Bu nedenle hareketi 

değiştirecek aktarma organlarına ve dişlilere ihtiyaç vardır.  

o Dişlilerdeki boşluk hassasiyeti sınırlar.  

o Elektrik atlamaları yanıcı ortamlarda tehlikeli olabilir.  

o Hareketin engellenmesi durumunda hararet yapar.  

o Pozisyonu sabitlemek için fren gerekir.  

o Robot üreticilerinin bir çoğu elektrik motorlarını tercih 

ederler(Resim 1.10). Elektrik motorlarının 2 çeşidi 

kullanılmaktadır: Step motorlar ve DC (direct current- doğru akım) 

motorlar.  

o Hidrolik sistemlerde yine güç gerektiren alanlarda oldukça tercih 

edilir (Şekil 1.12).  

o Pnömatik sistemler ise kol mekanizmalarından ziyade son 

etkileyicilerde tercih edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.12: Hidrolik kontrol sistemi 
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Resim 1.10: Elektirik motorlu robot kontrol sistemi 

1.5.1. Robot Kol Sistemi Mekanizması 

 

Şekil 1.13: Kol mekanizması 
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Resim 1.11: Kol mafsal montajı 

Robotların yapısı daha önce de anlatıldığı gibi insan vücudunu örnek almıştır. Robot 

bel, omuz, eklemler ve kollardan oluşmuştur. Kolların önemi büyüktür. Kollar iş parçasının 

taşınmasında ve işlenmesinde fiziki öneme sahiptir. Kolların boyutlarını çalışma şartları ve 

fizik kanunları belirler. Kolların dayanımı ve kullanılacak malzemenin türünü de yine iş 

ortamı belirler. 
 

Şekil 1.13’te bir joint arm robotunda kol yapıları görülebilir. Burada 1. kol gövdeyi, 2. 

kol omuzla dirsek arasını, 3. kol ise dirsek ile el arasını temsil eder. Şekil 1.2’de bu 

örnekleme daha iyi görülebilir. 
 

Robot üç ana parçadan oluşur. Birincisi kol, ikincisi manipülatör (eklemler), üçüncüsü 

de son etkileyicilerdir. Resim 1.11’de robot kollarını birleştirip hareketleri gerçekleştiren bir 

manipülatörün montajı görülebilir. 
 

1.5.2. Son Etkileyiciler 

 

Şekil 1.14: Son etkileyici yapısı 
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Şekil 1.15: Son etkileyici aparatları 

Robot kollarına bağlanan el kısmına son etkileyici denir. Bu kısım insan elinden 

esinlenmiştir (Şekil 1.14). Son etkileyici temelde üç hareket yapar bunlar; 
 

 Sağa-sola (yatay) hareket 

 Yukarı-aşağı (dikey) hareket 

 Döndürme ve fırlatma hareketi 
 

Şekil 1.15’te ise robotun son etkileyicisinin ucuna takılacak etkileyici çeşitleri 

görülebilir. Bunlar vakumla çekme başlığı, vida sökücü/takıcı, oyma (freze) başlığı, elektro 

manyetik tutma başlığı, akışkan enjekte başlığıdır. Bunların dışında en çok uygulama gören 

ise gripper(tutucu)dir. 
 

1.5.3. Yürütücüler-Sürücüler 

 

Resim 1.12: Robot pozisyon motoru 



 

 21 

Yürütücüler ve sürücüler kontrol cihazı ya da robotu kontrol eden kişiden gelen 

komutlara göre robotu hareket ettiren parçalardır. Bu parçalar birer motordan ibarettir. Bu 

motorlar olmadan robota hareket verdirilemez. Motorların çeşitli enerji kaynakları vardır. 

Elektrik ya da akışkan (hidrolik) basıncı ile çalışabilirler. Bu iki enerji kaynağını tercih 

sebebini çalışma alanı, yükleme kapasitesi ve maliyetler belirler. 
 

Robottaki eksen adedince yürütücü motor kullanılmak zorunluluğu vardır. Şekil 

1.12’de bir elektrik motoru görülebilir. Elektrik motorlarının hassasiyetini artırmak ve taşıma 

gücünü yükseltmek için redüktör adı verilen dişli sistemi de kullanılmalıdır. Hidrolik 

motorlar için ise böyle bir zorunluluk yoktur. Resim 1.13’te ise üç eksenli bir son 

etkileyicideki motorların dış görünüşü görülebilir. 

 

Resim 1.13: Robotta motorun işlevi 

1.5.4. Denetleyiciler (Kontrolörler) 
 

Robotlar programlanıp istendiğinde de programı değiştirilebilen makinelerdir. Ayrıca 

her robot bilgisayarca programlanır. İşte denetleyici robot ile bilgisayar arasındaki uyumu 

sağlar, yani yazılım ile donanımın, mekaniğin uyumunu gerçekleştirir. Bilgisayar robot 

komutlarını denetleyicinin anlayacağı sinyallere dönüştürür. Denetleyici ise bu sinyallere 



 

 22 

uygun motor kontrol palsleri üretip motora ya da bu motora kumanda eden valfe uygular. 

Böylece robot hangi parçasını ne kadar, ne hızda, ne yöne, nasıl kumanda edeceğini bilir. 

Denetleme üniteleri robot bünyesinde olmak zorunda değildir. Ek bir ünite biçiminde de 

gerçekleştirilebilir.  
 

Denetleme üniteleri robot motorlarının beynidir. Denetleme üniteleri motora sadece 

kontrol palsi göndermez geri beslemede alabilir. Bu tür geri beslemeler konum bilgileri 

şeklindedir. Encoder ünitelerinden motora verilen işlev palslerinin etkileri sorgulanır. Geri 

besleme de sonuç vermez ise robot hata bilgisi şeklinde işlevin gerçekleşmediği uyarısını da 

verebilir. 

 

Resim 1.14: ABB S4C kontrol ünitesi 

Şekil 1.16’ya bakıldığında komple robot sistemi gözlenebilir. Burada merkezi bir 

kontrol ünitesi mevcuttur. Terminal girişi bilgisayara bağlı olup veri alışverişini 

gerçekleştirir. Veri depolama bölümü kontrolörün RAM, EEPROM ya da disk hafızalarını 

kapsar. Öğretici panelde yine bilgisayar gibi robotu programlamak için kullanılır. Ancak 

öğretici panel bilgisayar kadar geniş işlevlere sahip değildir. Kontrol girişleri start, stop, 

execute gibi kontrol girdi çıktılarıdır, emniyet giriş çıkışları ise emergeny stop gibi acil 

durum emniyet tedbirleri içindir. Şekil 1.16’da elektrik, pnömatik ve hidrolik olmak üzere üç 

çeşit robot kontrol tipi de gösterilmiştir. Kontrol ünitesi beş eksen ve birde tutucu için direkt 

elektriksel kontrol sinyalleri üretmekte, pnömatik ve hidrolik sistemler için ise valf kontrol 

sinyalleri üretmektedir. 
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Şekil 1.16: Kontrol ünitesinin blok yapısı 

Yine şekil 1.16’da ölçüm ve kontrol geri beslemeleri elektriksel ya da diğer kontrol 

biçimleri için düşünülmüş robot kontrol sistemlerinin olmazsa olmazları olmuştur. Resim 

1.15’te görüleceği gibi kontrol ünitesi üzerinde error (hata ikaz) lambası ölçümler sonucu 

robotun istenildiği gibi kontrol edilememesi durumunda ikaz verip robotu stop ettirmektedir.   

 

Resim 1.15: Mitsubishi kontrol ünitesi 
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1.5.5. Algılayıcılar 

 

Şekil 1.17: Lazer mesafe ölçüm sensörlü robot 

 

Şekil 1.18: Lazer tarayıcılı robot 
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Robotlar her geçen gün daha da gelişmektedir. Bunun sonucunda da daha zeki ve 

akıllı hale gelmişlerdir. Robotları zeki hale getiren teknoloji algılama işlemlerini 

gerçekleştiren sensör teknolojisindeki gelişimlerdir.  
 

Robotların kendi içerisindeki mesafe ve konumlama sensörleri robotun aldığı 

mesafeyi ve verilen komutlara cevaplarını kontrol eder. Harici algılayıcılarsa robotların 

çalıştıkları alandaki iş parçalarını gözlemler. 
 

Gözlem sensörlerinin temelinde lazer mesafe sensörleri vardır(şekil 1.17). Bu sensör 

bir kaynak robotuna monte edilmiştir. Robotun hareketinden ziyade ne kadar kaynak 

yapıldığını kontrol etmektedir. 
 

Şekil 1.18’de ise lazer tarayıcı görülmektedir. Bu tarayıcının özelliği ölçümlerini 

çizgisel değil de alansal yapması, yüzeyi komple kontrol etmesidir. Bu işlem bir kamera 

tarafından da yaptırılabilir ancak lazer tarayıcının özelliği lazerin özelliğine bağlı olarak 

yapılan kaynağın üç düzlemde de kontrolünü yapabilme özelliğine sahip olmasıdır. Yani 

derinlemesine kaynağın iş parçası içerisindeki derinliğini ölçerek standartlara ve güvenlik 

şartlarına uygunluk kontrol edilmektedir. Bu tip uygulamalar bu gün özellikle su ve hava 

taşıtları için basınç altında çalışan taşıtlarda mecburi güvenlik şartıdır. Otomotiv sektöründe 

de yakıt depolarının güvenilirliği yine bu algılama sensörlerince sağlanır. İnsanların yapacağı 

kaynak hataları engellenmiş üretilen bütün mamullerin güvenilirliği bu şekilde sağlanmıştır. 

 

Şekil 1.19: Kullanım türüne göre sensörler 

Şekil 1.19’da sensörlerin genel olarak çeşitleri yer almaktadır. Temelde basit ve 

karışık olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Güç, mesafe ve sıcaklık ölçümleri için kullanılan 

basit sensörler şunlardır: Güç ölçümünde çok basit olarak bir kontaktör ve yaydan oluşmuş 

anahtarlar, mesafe ölçümünde potansiyometreler, sıcaklık ölçümünde de NTC elemanları.  
 

Kompleks akıllı sensörler ise güç ölçümünde strain gauges ve piezo malzeme, konum 

ve mesafe ölçümünde lazerli algılama ve tarayıcılardır. Dijital kameralar ise robotlu montaj 
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ünitelerinde yaklaşım ve tanıma işlevini gerçekleştirmektedir. Diğer bir akıllı sensör ise ses 

tanıma sensörleridir. Sensörler yapılarına göre ise Şekil 1.20’de tanımlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 1.20: Yapısına göre sensörler 

 

 

SENSÖRLER 

NON-OPTİK 

IŞIK BARIER 

OPTİK 

KONUM 

GÜÇ/ MOMENT 

PIN MATRIKS 

PROBLAR 

TEMASSIZ TEMASLI 

YANSIMA 

LAZER MESAFE 

LAZER TARAMA 

KAMERA 

ULTRASONİK 

ENDÜKTİF 

KAPASİTİF 
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1.6. Robot Kontrolör Elemanları  

 

Şekil 1.21: Mitsubishi robot kontrol sistemi 

 

Şekil 1.22: Genel robot kontrol sistemi 
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Şekil 1.23: Endüstriyel bir robotun sistem elemanları 

Bir robot sistemi temelde robot, kontrol ünitesi, bilgisayar ve öğretici panelden oluşur 

(Şekil 1.21-22). Ancak yapılan işin çeşidine uygun donanımlar eklenebilir. Şekil 1.23’te 

yapılan kaynak işi için ek kaynak kontrol donanımı görülebilir. Bununla birlikte robotun 

kullandığı güç kaynağına uygun (elektrik, pnömatik, hidrolik) donanımlarda eklenir.  
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1.6.1. Bilgisayar 
 

Bilgisayar robot sisteminin en temel ünitelerinden biridir. Bilgisayar, robot program 

yüklemesinde etkin olarak kullanılır. Bilgisayarın diğer bir kullanım alanı ise off-line 

programlamadır. Bu teknik sadece simülasyondur.  
 

Her robotun pozisyon konumlama için kullanacağı komutları vardır. Bu komutlar 

çeşitli programlama editörlerince bilgisayarda yazılır. 

 

Şekil 1.24: Bilgisayarda robot kontrolü 

Ya da paket olarak getirilebilir. Her iki yöntemde de bilgisayar bu programları robotun 

kontrol ünitesine yükler. Bazı robotlar ise direkt bilgisayar portlarına bağlı olabilir. Yine 

bunlar içinde bilgisayar kontrol sinyalleri oluşturup robotu kontrol edebilir. Şekil 1.25’te ise 

bilgisayar ortamında yazılan pozisyon komutları görülmektedir. Programlar text(*.txt) 

formatı kullandığı için               

 

Şekil 1.25: Bilgisayarda robot programlama 
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Bilgisayarda her türlü editör de mümkündür. Komutlar ve dosyalama sistemleri basit 

olmasına rağmen her firma kendi editörünü geliştirmiştir. Verilerin transferi ise yine üretici 

firmaca belirlenir. Şekil 1.26’da COM 2’yi kullanan bir prosedür görülmektedir. Editör 

hazırlanan pozisyon programını bu gibi gönderme prosedürleri ile robota transfer eder. 

 

Şekil 1.26: Bilgisayar robot iletişimi 

 

Resim 1.16: Robot kontrol laboratuvarı 

Resim 1.16’da ise bir laboratuvar ortamı görülmektedir. Burada bilgisayarlarca 

robotlar programlanabilmektedir. Yapılan programlar robotlara yüklenip görsel hareketlere 

dönüştürülmektedir.  
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1.6.2. Kontrol Paneli 
 

Günümüzde robotlar ya bilgisayar ya da teaching box (öğreti paneli) adı verilen 

ünitelerce kumanda edilmektedir. Kontrol ünitesi üzerinde ise robotun start, stop, acil durum 

butonları ve çalışma ve hata lambaları bulunmaktadır. 
 

1.6.3. Pozisyon Kontrolörü 
 

Robotların pozisyonlarının kontrolü yine manüel olarak yapılmak istendiğinde öğreti 

paneli üzerinden yapılmaktadır. Her eksen için pozitif ve negatif yönlerde hareketlerini 

sağlayan butonlar bu panel üzerinde mevcuttur. 

 

1.6.4. Hareket Amplifikatörü 
 

Hareket amplifikatörleri robotun yapısına göre farklılık gösterir. Bilindiği gibi robotlar 

elektik, pnömatik ve hidrolik olarak kumanda edilmektedir. Hareket amplifikatörü robotta 

adım motoru kullanılmış ise bir pals (darbe) jeneratörü, servo motor kullanılmışsa bir 

işlemsel kıyaslayıcı, pnömatik ya da hidrolik motor ya da silindirler kullanılmışsa da 

anahtarlama devreleridir. Bu üç yöntem için en uygun hareket amplifikatörü ve uygun güç 

kaynağı seçimi yapılmalıdır. 
 

1.6.5. Giriş Çıkış Ünitesi 
 

Giriş çıkış üniteleri robottaki bütün veri akışının kontrolünün yapıldığı ünitedir. Şekil 

1.22’de görüleceği gibi bilgisayar, öğretici panel, motor kontrol amplifikatörleri, encoderler, 

depolama üniteleri vb. gibi bütün çevre birimleri giriş çıkış ünitelerince yönlendirilir. 
 

1.6.6. Elle Kontrol Aleti 
 

Elle kontrol aleti robotu manuel yönlendirme aletidir. Bu cihazla robot bilgisayar 

dışında da program yapılabilme özelliği kazanır. Bu cihaz çok kapsamlı olmayan küçük 

pozisyon programlarının yapılmasını sağlar. Şekil 1.22’de görüleceği gibi bu alet robot 

kontrol sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yine bu cihazda her üreticiye göre farklılık 

gösterir. Hatta aynı marka altında bile farklı kontrol aletleri mevcuttur. 
 

1.7. Kontrol Tipleri 
 

Robot sistemler, uygun şekilde bir araya getirilen mekanik ve elektronik alt 

sistemlerin amaca uygun olarak kumanda edilmesi ile çalışır. Bir robot sistemin tasarımında, 

istenilen hareketlerin kusursuz biçimde elde edilmesi için, kontrol ünitelerinin ve 

programlama şekillerinin doğru seçilmeleri gerekir. Kontrol birimindeki özel bir kabin 

içerisine yerleştirilen bilgisayar sayesinde, kontrol bağlantıları yapılan bütün alt sistemlerin 

yönetimi yapılabilir. 
 

Kontrol birimi, robot aktüatörleriyle ilgili olan taşıma işlemlerini belirtilen hata 

sınırlarında, robotun içerisine yerleştirilen dahili sensörlerle kontrol eder. Robot sisteminin 

çevre ile ilgisi varsa, harici sensörler kullanılarak kontrol sağlanır. 
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Robotlarda kullanılan kontrol alt sistemleri temelde iki gruba ayrılır. 
 

 Açık Devre Kontrol Sistemleri 

 Kapalı Devre Kontrol Sistemleri 
 

1.7.1. Açık Devre Kontrol Sistemleri 
 

Açık devre kontrol sistemlerinde, çıktı hareketinin miktarını algılayacak kontrol birimi 

yoktur. Endüstride yapılan işlerin çoğu, genellikle insanlar tarafından açık devre kontrolle 

yapılır. Operatör, kumanda kolunu kontrol ederek istediği büyüklükteki deliği açabilir. 

Manuel kontrollü bütün mekanizmalar, insan kontrolünde kapalı devre kontrol sistemi gibi 

çalışsa da, gerçekte açık devre kontrol sistemleridir. 

 

Şekil 1.27: Açık devre kontrol sistemi 

Açık devre kontrol sistemleri, kartezyen tip robot kolların fazla hassasiyet 

gerektirmeyen eksenlerindeki hareketlerinin kontrolünde kullanılabilmektedir. Kartezyen 

robot kollar öteleme hareketleriyle ilgili olduğundan, matematiksel olarak pozisyon 

hesaplamaları en yalın sistemdir. Yükü, bir yerden bir yere götürmek için gerek duyulan 

eklem hareketini hesaplamak kolaydır ve kol hareketi, yük yönlendirilmesine etki etmez. 

Elemanları baskılı devre tahtasına takmak gibi, dik açının egemen olduğu yerlerde bu üstün 

bir özelliktir. 

 

Şekil 1.28: Elektrik kontrollü açık devre kontrol sistemi 

Şekil 1.27'de basit bir açık devre kontrol sistemiyle silindir hareketi diyagramı 

görülmektedir. Bu sistemle pozisyon kontrolünde hassasiyet elde edilmesi beklenmez. Açık 

devre kontrol sistemleri, yapılması istenen işlerin hassasiyetinin düşük olduğu durumlarda 

kullanılır. Kullanım sırasında sistemde, insan faktörü ya da kumanda kolları yerine bilgisayar 

da kullanılabilir. 
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Şekil 1.28'de bilgisayar ile kontrol edilen bir vincin blok diyagramı görülmektedir. 
 

Şekil 1.29’da ise kapalı devre kontrolle yapılan silindir hareketinin blok diyagramı 

görülebilir. 

 

Şekil 1.29: Kapalı kontrol sistemi 

Bilgisayara, motorun on-off durumu istenilen hareket sırasına göre programlanmıştır. 

Hareketin bütününü elde etmede, motoru çalıştırmak, için önceden tasarlanan hareket süresi 

bilgisayara işlenmelidir. Bu şekildeki sürücü kontrolüne on-off kontrol denir. Sürücüleri 

istenilen miktarda hareket ettirmek için, belirlenen süre kadar enerji anahtarı açılır. Açık 

devre kontrol sistemlerinin, hassas pozisyon kontrolünde kullanılmamasının bazı nedenleri 

şunlardır: 
 

 Sürücülerdeki ilk harekete geçme ve durma anlarındaki hız sapmaları 

 Yük büyüklüğü 

 Sürtünme 
 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, belirlenen işlem zamanı içerisindeki hareket 

miktarı değişebilir. Bilgisayar ile açık devre olarak kumarda edilebilen en iyi sürücü, step-

adım motorlarıdır. Step motor, elektrik akımı verildiği sürece sabit adımla döner. Bilgisayar 

yardımıyla kontrol step motorlarını kumanda etmek için en iyi yollardan biridir. Elektrik 

akımı ya da işaretler bir program içerisinde bilgisayar yardımı ile step motora gönderilir. 

Açık devre kontrol sistemde görülen genel özellikleri şunlardır: 
 

 Açık devre kontrol sistemlerinde, sürücülerde ve mafsallarda oluşan hareket 

miktarları ölçülemez. 

 Robot mafsallarının doğru konuma geldiğini ölçebilecek bir eleman yoktur. 

 Açık devre kontrol sistemlerinde, step motorlar kullanıldığında istenilen 

miktardaki hareketi elde etmek mümkün olabilmektedir. 

 Açık devre kontrol sistemlerin kurulum maliyeti, kapalı devre kontrol 

sistemlerinin maliyetine göre daha düşüktür. 

 Açık devre kontrol sistemlerinin kullanım alanları sınırlıdır. 
 

1.7.2. Kapalı Devre Kontrol Sistemleri 
 

Kapalı devre kontrol sistemi, açık kontrol sistemlerine konum ölçü devresi eklenerek 

sürücülerin yaptığı hareket miktarını sistem içerisinde algılayarak, sürücülere kumanda 

edilmesi esasına göre çalışır. Bir hidrolik silindire konum ölçü devresi eklenerek, robot kol 
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sistem mafsalının hareketleri kontrol edilebilir. Kapalı devre kontrol sisteminin genel 

çalışma özellikleri şunlardır: 
 

 Sürücüyü kontrol eden devre elemanları, sisteme hareket noktasında 

ilişkilendirilmelidir. 

 Silindir veya mafsalın gerçek pozisyonu transduser kullanılarak ölçülmelidir. 

 Hareket uzaklığı ölçülüp, silindir ile karşılaştırılarak, silindir istenilen miktar 

kadar hareket ettirilir. 
 

Sisteme transduser eklenmesi sırasında montaj için en uygun yer sürücünün üzeri 

değil, hareket eden mafsalın üzeridir. Böylelikle sürücülerde ve bağlantılarındaki aşınmadan 

dolayı oluşacak hatalar önlenmiş olur. 
 

Kapalı devre sistemlerde, sürücülerin pozisyonu sürekli olarak sinyaller gönderilerek 

kontrol edilir. Sinyaller genellikle gerilim miktarlarının değiştirilmesiyle oluşur. Kolay bir 

hesaplama için her bir milimetrik hareketin yerine getirilmesi için kontrol devresinden 0,1 

Volt sinyal şarj olacak şekilde ayarlanabilir. Voltaj düşmesi sinyali alındığı bir durumda, 

silindir ilerleme pozisyonun geri getirilir. Kontrol teorisinde sinyaller¸ sembolü ile tasarlanır. 

Denetleyici(kontrolör)den ilk sinyalin sisteme girişi ile gösterilir. Denetleyiciden şayet robot 

kolunun 40 mm ilerlemesi istenirse, denetleyici;  40x0.1 = 4V sinyal gönderir. Silindirin 

pozisyon kontrolü transduser (dönüştürücü) ile yapılmaktadır. Pozisyon transduseri, sürücü 

hareketiyle orantılı olarak analog ve dijital sinyal sağlar. Dijital sinyal, bilgisayarın 

anlayabileceği sayıları kodlayıp gönderen bilgileri anlatır. 
 

Transduserler, hareketli mafsalların konum açısını ölçebilir ve bir silindirin 

kontrolünde kullanılabilir. Yukarıda verilen örnek için silindirin boyunun 30 mm 

pozisyonuna gelmesi istenirse, denetleyici transistör sinyali olarak 30x0,1=3 V'u hesaplar. 

Silindir o anda konum olarak 40 mm pozisyonunda bulunmaktadır. İstenilen konuma 

ulaşmak için 10 mm geri hareket etmesi gerekir. Burada konum hatası 10 mm'dir ve sinyal 

hata miktarı ile gösterilir. Hesaplanan bilgilerin sistemde kullanılabilmesi için denetleyiciye 

geri bildirilmesi, dijital sinyal sağlayan transduserlerle olur. Bilgisayar programı basit bir 

hesaplama ile sistem sinyallerini karşılaştırıp gerekli voltajı hesaplayarak güç sistemine 

doğru pozisyon için gerekli analog voltaj üretmesi için sinyal verir. 
 

Sistemin bu şekildeki hata sinyalini üretmek için, 4V ve 3V’luk analog sinyalleri 

algılayan bu elemanına diferansiyel amplifier denir. Bu metotla hata sinyali ile görülen 10 

mm konum hatası düzeltilebilir. Hidrolik sistemlerde pozisyon hatası düzeltmek için, hatalı 

miktarı kadar hareket üreten elektro-hidrolik servo valfler vardır. 
 

Pnömatik sürücüler kullanılan robotlarda, hidrolik silindirlerin kontrolünde anlatıldığı 

gibi benzer servo valflerle kontrol edilebilirler. Fakat tam pozisyon kontrolü elde etmek 

zordur. Çok parmaklı robot tutucularının pnömatik sürücülerinin kontrolünde kapalı kontrol 

sistemi kullanılabilir. Bu tip tutucuların parmak uçlarına kuvvet sensörleri yerleştirilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   )  Robotun hareketli kısımlarına manipülatör denir. 

2. (   )  Çalışma alanı dikdörtgen prizma olan robot jointed arm’dır. 

3. (   ) Pnömatik kontrol sistemi basınçlı hava ile çalışır. 

4. (   ) Pnömatik kontrol sisiteminde hız kolay kontrol edilir. 

5. (   )  Hidrolik sistemler az kuvvet gereken yerlerde kullanılır. 

6. (   )  Hidrolik sistemler pahalıdır. 

7. (   ) Servo motorlar hızlı ve hassastır. 

8. (   ) Robot kolunun el kısmına son etkileyici denir. 

9. (   )  Mesafe ve konum lazer sensörlerle algılanır. 

10. (   ) Açık devre kontrol sisteminde geri besleme ve ölçüm vardır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Uygun ortam sağlandığında robot kolunu istenen çalışmayı sağlayacak şekilde hatasız 

programlayabileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: 
 

 Robot kolunu programlama editörlerini (software) araştırınız. 

 Robot kolunu programlama donanımları (hardware) araştırınız. 

 

Araştırma işlemleri için internetten faydalanılabilir. Ayrıca endüstri ve sanayi 

ortamına gitmeniz ve ilgili şahıslarla görüşmeniz gerekecektir. 
 

2. ROBOT KOLLARINI PROGRAMLAYIP 

ÇALIŞTIRMA 
 

2.1. Robot Kumanda Türleri 
 

Robot sistemlere, program yazılarak aynı robot sistemin farklı zamanlarda değişik 

işler yapması sağlanabilir. Program bir öğretim paketidir. Robot sisteme ait her bir mafsalın 

ne zaman ve ne kadar hareket edeceği program içerisinde belirtilir. Çok amaçlı robotlarda, 

genel sistem kontrol elemanı bilgisayardır. Bilgisayar, kullanıcı tarafından girilen dijital 

bilgileri hafızasında saklar. 
 

 
 

Yeni bir program ya da aynı programın tekrarı istenirse, talimat olarak bilgisayara 

bildirilmesi gerekir. Düşük seviyeli robot sistemlerde bilgisayar kontrolü kullanılmaz. Robot 

hareketleri switclerle ve elektronik devrelerle kontrol edilir. Bu en kolay kontrol şeklidir. 
 

Robot sistemlerin yeniden programlanmasını kolaylaştırmak için elektrik ya da 

pnömatik devre elemanları bir kontrol merkezinde toplanır. Programlama, pano ve panelde 

istenilen devre kurularak daha kolay yapılabilir. Robot sistemlerin programlanmasında 

kullanılan gelişmiş programlama teknikleri vardır. Gelişmiş programlama teknikleri yüksek 

seviyeli ve hareket alanı karmaşık robotların hareketinde kullanılır. Robot programlama 

teknikleri Şekil 2.1’de görülebilir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Programlama türleri 

2.1.1. Pasif Programlama 
 

Bu programlama yöntemi mekaniksel öğreti formudur. Operatör, robotla temas 

halindedir. Operatör işi robota öğretirken kendisi de yapmış olur. 
 

2.1.1.1. Elle Kontrol 
 

Operatör, robotu kontrol ederken yaptırılan işin başındadır. Operatör bizzat robot 

kolunu tutup işi yaptırır(Şekil 2.2). Ancak bu yöntem kullanışlı değildir. Bu yöntem çok özel 

durumlarda kullanılır. 

 

Şekil 2.2: Robot elle programlama tekniği 

2.1.1.2. Taklit Yoluyla Kontrol 
 

Robot kontrolü Resim 2.1’de görüldüğü gibidir. Operatörün yaptığı hareketleri robot 

aynı anda taklit eder. Operatörün elinde robot koluna benzer bir kontrol ünitesi vardır. 

ROBOT PROGRAMLAMA 

TEACHING BOX (ON LINE) 

TAKLİT(DOLAYLI) 

ELLE(DİREKT) 

AKTİF PASİF 

OFF LINE 
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Operatör bu kontrol ünitesini hareket ettirir, robot da bu kontrol ünitesinin aynısını yapar. Bu 

sistem de taklit işlemi olduğundan operatör robotun kapasitesini ve sınırlarını bilmek 

zorundadır.  

 

Resim 2.1: Taklit yoluyla programlama 

Kılavuz programlamada operatör, robot kolu tutacağından yapılacak işi yavaş bir 

şekilde robot kola bir defa yaptırır. Bu işlem sırasında robot sistemin hareket algılayıcıları 

kayıt modundadır. Yapılan bu kayıt, robot sisteme playback olarak tekrarlanabilir. 
 

Bir robot kol sistemin, araba gövdesini sprey boya ile nasıl boyayacağı öğretilmiş ise, 

sistem daha sonra bu işlemi aynı şekilde yapabilir. Robot sistemin görevini yapması için 

kontrolör, kaydedilmiş hız ve sırada istenilen konuma mafsal hareketini yaptırır. 
 

Bu tip programlama ile çok karmaşık hareketler üretilebilir. Kılavuz programlamanın 

en genel olarak kullanıldığı yerler ise; 
 

 Birleştirme yerlerine tutkal, yağ sürme, kaplama, 

 Birleştirme bölgesini mühürlemek, 

 Kaynak bağlantılarını taşlayıp, gizlemek, 

 Sürekli ve süreksiz kaynak işleri, olarak sıralanabilir. 
 

Kılavuz programlama aynı zamanda öğretici panel olmaksızın nokta operasyonda da 

kullanılabilir. Nokta ve konum marka edilir. Her iki konum kontrolöre kaydedilir. Program 

çalıştırıldığında, robot iki nokta arasındaki mesafeyi en kısa yoldan alacaktır. Bu işlemin 

endüstrideki en iyi uygulama yeri, panel üzerine deliklerin açılması işlemidir. 
 

2.1.2. Aktif Programlama 
 

Bu yöntemde ise operatör elektronik bir cihaz başında programlama işini 

gerçekleştirir. Bilgisayar ya da öğretici panel ile programlama işlemini gerçekleştirir. Bu 

yöntem pasif yönteme göre operatör için daha kolaydır ve daha gelişmiştir. 
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2.1.2.1. Teaching Box (Öğretici Panel) ile Kontrol 
 

On-line robot sistem programlama yönteminde programcı, programın yapılışı 

sırasında robotla doğrudan bağlantılıdır. Bu programlama sisteminde, robot kumanda 

merkezinde öğretim kutusu adında kontrol paneli vardır. Öğretim kutusu paneli üzerindeki 

kontrol butonları sayesinde programcı, robot kolu ile uç elemanını tanımlar ve programlar. 

Böylelikle kol hareket ettirilmesi, bel döndürülmesi vb. işler yapılabilir. Operatör, kontrol 

paneli ve robotun yanında bulunarak manuel olarak robot sisteme yaptırılması planlanan işi 

öğretir. Daha sonra robot sistem öğretilen bu hareket şekillerini kendiliğinden yapabilir. 

Mafsalların hangi sıra içerisinde, ne kadar uzağa, mümkün olan hangi hızda hareket edeceği 

talimatları, öğretici butonlar kullanılarak hafızaya alınır. Kolun ve uç elamanın bir yerden 

diğer bir yere hareketi öğretici panelin kullanılmasına güzel bir örnektir. Operatör, 

programlamayı tamamladığında belirtilen talimatlar, istenilen sonuçları gerçekleştirir. 

Yapılan programa bir isim verilerek hafızada saklanarak tekrar daha sonraki bir zamanda 

kullanılabilir. Adım ilerleme, al-taşı-yerleştir işlerinde en uygun programlama yöntemidir. 

Aşağıdaki iş alanlarında on-line programlama sistemi kullanımı pratiklik sağlar. 

 

Şekil 2.3: Öğretici panel ile kontrol 

 Bir palet üzerinden elemanı ya da parçayı alarak bir makineye yerleştirme 

işlemleri, 

 Parçaları tezgâhtan alarak tekrar palete koyma işleri, 

 Parça monte etme işleri, 

 Cisimleri konveyör hattında hareket ettirme işleminde, 

 Kapları sıvı ile doldurma işleri, 

 Isıl işlem fırınlarına parça verip-alma ve yerleştirme işlemini hızlandırmada. 

 

Şekil 2.4: Öğretici panel kontrol ünitesi ve robot 
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2.1.2.2. OFF LINE Programlama 
 

Üretim hattından uzakta bulunan yerlere hareket programı yazmayı kapsar. Robot ve 

ortak elemanlar hardware donanım olarak adlandırılır. Robot sistemi çalıştırmak için 

programlarla yazılmış ve bilgisayara yüklenmiş denetim ve işletim programları software 

olarak adlandırılır. Bu programlama tekniğiyle, robot sistem mafsallarının dinamik 

hareketleri kontrol edilebilir. Robot sistemlerde ivme, hız, konum kontrolünün 

hesaplanabilmesi büyük önem taşır. 
 

Off-line programlama için ileri düzeyde planlama detaylarını bilmek gerekir. Bu tip 

programlamalar montaj hattında birden fazla robotun birlikte çalıştığı durumlarda 

kullanılabilir. Robot sistem kontrolünde kullanılan bilgisayarın işlem hacmi ve seviyesine 

bağlı olarak talimatlar programlanır. Bu işlem programcı tarafından değişik şekillerde 

yapılabilir. Offline programlamanın bazı özellikleri şunlardır: 
 

 Robot sistem çalışma yerine montaj edilmeden, yapacağı görev için 

programlanmış olabilir. 

 Robot sistem eski programında çalışırken yeni bir iş için programı 

hazırlanabilir. 

 Programlama, özel bir ekip tarafından yapılabilir. Robotu sağlayan firma, 

robotu kullanan firma, robot bakım ve servisi program yapabilir. 

 

Şekil 2.5: Off line programlama 
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Şekil 2.6: Bilgisayar, kontrol ünitesi ve robot 

2.2. Robot Eksen Bilgisi 
 

2.2.1. Eksenlerin Tanımı ve Hareket Biçimleri 
 

Üzerinde bir yön belirtilmiş doğruya eksen denir. Eksenler pozitif ya da negatif 

şekilde belirtilebilir. Robotlar bilindiği gibi manipülatörlerden oluşur. Manipülatör, 

robotların hareketli parçalarıdır. Bu parçalar eksenler doğrultusunda hareket eder. 
 

2.2.1.1. Kartezyen Koordinat Sistemi 

 

Resim 2.2: Kartezyen eksen robotu ve yapısı 

Bu sistemde bütün robot hareketleri birbirine karşı dik açılı biçimde olur. Bu tip 

robotlar dikdörtgensel olarak çalışırlar. X,Y,Z eksenlerinde (yatay, dikey, derinlik) bu tip 

robotlar çalışır.  Bir fabrika içerisinde malzeme taşıma ya da yüzeysel çalışma yapmak için 

yere ya da genellikle tavana monte edilirler. 



 

 42 

2.2.1.2. Silindirik Koordinat Sistemi 
 

Bir robot çalışırken merkezden gövde dönme işlemini gerçekleştiriyorsa bu tip sisteme 

silindirik koordinat sistemi adı verilir. Robot gövdesi dönen (θ), kolu alçalıp yükselip (z) 

aynı zamanda kolu uzayıp (y) kısalan robotlardır. 

 

Resim 2.3: Silindirik eksenli robot ve yapısı 

2.2.1.3. Polar (Kutupsal) Koordinat Sistemi 
 

Küresel, kutupsal koordinat sistemi olarak da adlandırılırlar. Robotun gövdesi döner 

(θ), kol aşağı yukarı döner (β) ve kol uzayıp kısalabilir (γ) (Resim 2.4). 
 

Bu tip robotlar çok tercih edilen robot tiplerindendir.  

 

Resim 2.4: Polar eksenli robot ve yapısı 

Polar koordinat robotu diğer robotlara göre ; 
 

 Uygulama alanı geniş, 

 Fiziki yapısı esnek, 
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 Manevra kabiliyeti yüksek, 

 Kısa sürede hedefe ulaşan, 

 Boyutları küçük robotlardır. 
 

2.2.1.4. Revolute Koordinat Sistemi 
 

Eğer bir robotun bütün eklemleri dairesel eksenler yapabiliyorsa bu tip robotlara 

revolute kordinat sistemli robot denir. Robotun gövdesi döner (θ), kolu yukarı aşağı döner 

(β) ve kol dirsek bölümü döner (α) özelliğe sahiptir (Resim 2.5). Robota bağlı son etkileyici 

de iki eksende dönüş yapabileceğinden toplam beş eksen dönüşsel, dairesel hareket yapabilir. 

 

Resim 2.5: Revolute eksenli robot ve yapısı 

Şekil 2.7’de ABB IRB 6400, Şekil 2.8’de ise MITSUBISHI MOVE STAR RV-M1 

revoulete tip robotlarının yapısı görülebilir. Bu robotların bütün eksenleri dairesel hareket 

etmektedir. Robotlarda beş adet hareket ekseni ek olarak bir adet son etkileyici kontrolü 

mevcuttur. Bu robotlar insan koluna en yakın hareketi gerçekleştirebilir. Bu robotların en 

büyük avantajı çalışma alanlarındaki her noktaya ulaşıp her türlü hareketi 

gerçekleştirebilmeleridir. Bu tür robotlar özellikle otomotiv sanayisinde kendilerine yer 

bulmuşlardır. Karmaşık yapıya sahip makinelerin montajında ve birleştirilmesinde çok iyi 

sonuçlar vermişlerdir. 
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Şekil 2.7: ABB IRB 6400 revolete eksenli robot yapısı 

 

 

Şekil 2.8: Mitsubishi RV-M1 revolute eksenli robotu 
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Revolute robotların avantajları şunlardır; 
 

 Manevra kabiliyetleri çok yüksektir. 

 Karmaşık ve devamlı hareket sergilerler. 

 Yapıları gereği çok geniş bir iş segmenti vardır. 

 Alan kısıtlamalarında en iyi çalışma performansı sergilerler. 

 En iyi insan hareketlerini taklit edebilen robot türüdür. 
 

2.3. Robotların Çalışma Özellikleri 
 

2.3.1. Çalışma Alanı 

 

Resim 2.6: Endüstride çalışma alanı 

Elbette her robotun kendine özel çalışma alanları mevcuttur. Bu alanların özellikleri 

gerek robot tipleri anlatılırken gerekse de eksen çeşitleri anlatılırken bahsedilmiştir. Resim 

2.6’da da görüldüğü gibi üretim ortamı oldukça kapsamlı ve senkron çalışılan bir ortamdır. 

Robotların çalışma ortamlarının hazırlanışında çalışma alanlarının kesişmelerinde uyuma 

dikkat edilmelidir. Özellikle farklı tiplerde robotlar bir arada çalışacaksa pozisyon ve hareket 

programları oldukça gelişmiş olmalı ve alan kullanımına özen göstermelidir. Şekil 2.9’da ise 

robotların türlerine göre çalışma alanları görülebilir. 
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Şekil 2.9: Robot türlerine göre çalışma alanları 

2.3.2. Mekanik Yükleme 
 

Robotlar çalışma alanlarında iş parçalarına genellikle yürüyen bantlarla ulaşır. Bundan 

başka, bir başka robotun yardımıyla da çalışacağı malzemeye ulaşabilir. 

 

Resim 2.7: Robot yükleme 

2.3.3. Pozisyon Hassasiyeti-Tekrarlama Hassasiyeti 
 

Tepki hızı ve kararlılık da robot için önemli bir ölçüttür. Robotun performansının en 

önemli göstergesi robotun hareketlerinin hassasiyetidir. Hassasiyet üç bölümde 

sorgulanabilir. 
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 Çözünürlük: Robot için çözünürlük ölçüm ve geri beslemedeki detaydır. 

Eksenlerin hareket adım aralığı ne kadar düşükse o robotun çözünürlüğü de o 

kadar yüksektir. Geri besleme datasının genişliğini de ADC’ler belirler. Yani 

robotun çözünürlüğünü, kullanılan motor ve mekanik sistem kadar ölçüm ve 

kontrol devrelerinin çözünürlüğü de etkiler. 

 Doğruluk: Robot için doğruluk hedeflenen bir noktaya ulaşma gerçekliğidir. 

Belirtilen noktaya konumlanma mesafesi robotun doğruluk özelliğini tayin eder. 

 Tekrarlayabilirlik: Robot için tekrarlayabilirlik özelliği başlangıç noktası ile 

hedef noktaya ulaşma işleminin istenildiği kadar tekrar gerçekleştirilebilmesi 

özelliğidir. Robot için tekrarlama imkanını gerçekleyecek olan doğru ölçüm ve 

doğru konumlama bilgileridir. Yani robot nereye gittiğinin, mesafenin, 

konumlamanın farkında ise tekrarlama işlemlerini gerçekleştirebilir. Aksi 

taktirde bu işlemi hatalı yapar ya da hiç yapamaz. 
 

2.3.4. Resolver 

 

Şekil 2.10: Resolver kontrol sistemi 

Eksen motorları, servo sistemlerde eksen motoru olarak dijital AC senkron motorlar 

kullanılabilir. Senkron motorun gücüne göre içindeki bobin ve kablo sayısı da artar. 

Varyatörden sırasıyla her bobine artan oranlarda gerilim verilerek daha fazla tork elde edilir. 
 

Seri ölçüm modülü, taban bölgesindeki kapağın altında bulunur. Tüm eksenlere ait 

resolver çıkışları buraya gelir ve resolverlar buradan beslenir. Ölçüm modülü eksen 

motorlarının tur sayılarını saklar. 
 

Eksen Kartı, eksen motorlarını kumanda eder. Diğer adı robot computer’dir. Resolver, 

servo kontrol sistemlerinde pozisyon ölçmede yaygın olarak kullanılan döner bir 

elektromekanik transformatördür. Bir senkron üniteye (servo motor) bağlı olarak çalışır. Bir 

rotor ve iki statora sahiptir. Rotor giriş terminallerine ac bir uyartım sinyali verilir. 

Statorlardan ise birbirinden 90
 
faz farklı 2 adet (x ve y) çıkış sinyali alınır. Bu çıkış 

sinyallerinin frekansı taşıyıcı (uyartım) frekansındadır. Genlikleri ise rotor şaftının (motor 

milinin) açısal pozisyonunun sinüs (x) ve kosinüsü (y) ile orantılıdır. Yapısal olarak elektrik 

motoruna benzer. İki stator bobini de yarıklı laminasyon (yaprak) üzerine sarılıdır. En yaygın 

fırçasız resolverlar uyartım geriliminin bir trafo ile kuple edilmesi şeklinde dizayn edilirler. 
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Resolverler ac referans uyartım girişi ile stator bobinleri çıkışı arasındaki faz farkını ölçer. 

Rotor pozisyonu, zaman fazlı kaydırılmış çıkış sinyalinin giriş sinyaliyle karşılaştırılmasıyla 

belirlenir. Daha sonra bu iki çıkış sinyalinin 0’dan geçiş noktalarının sayılmasıyla dijital 

formata çevrilir. Resolver sadece motorun bir turu içerisindeki açıyı (ya da pozisyon) ölçer. 

Tork ve devir bilgileri ise daha sonra açı bilgisinden yararlanarak hesaplanır. Resolver 

arızalandığında tek başına değiştirilmez, komple motor değiştirilmelidir. 
 

Seri ölçüm modülünün klemensi çıkarıldığında gerilimsiz kalır ve içindeki pozisyon 

bilgileri silinir. Eksenlerin tur sayılarını güncellemek için tüm eksenler manuelde çizgilerine 

getirilir. Kontrol ünitesince tekrar kayıt yaptırılır. 
 

2.3.5. Aks Sistemleri  
 

Şekil 2.11’de robot mekanik yapısı görülebilir. Bilindiği gibi robotlar elektrik, 

pnömatik ya da hidrolik yöntemle kumanda edilebilirler. Elektriksel kumanda da motorlar 

mevcuttur. Bu motorlar hareketi kollara dişliler ya da millerle iletir. Şekil 2.11’de robotun 

yan ve arka görünüşüne bakıldığında eksenlerde hareketi sağlayan bu üniteler görülebilir. 

Görülen bu dişliler çoğu kez motor içlerindedir. Ancak yapının büyük ve güçlü olma 

zorunluluğu mekanik yapıyı büyütüp bir ünite biçiminde dışarıya çıkarabilir. 

 

Şekil 2.11: Robot mekanik sistemi 

2.3.6. Çarpma Alanı 
 

Robotların çalışma alanları aynı zamanda çarpma alanlarıdır(Resim 2.8). Robot 

çalışma ve manevra alanları yabancı objeler için tehlikeli ve taslak alanlardır. Robotların kol 

ve gövdeleri çarptıkları nesneler için yerine göre çok yıkıcı da olabilir. Bu çarpma alanları 

pasif ve aktif bariyerlerce korunmalıdır. Pasif tedbirler genel de tel örgü ve çitlerdir. Aktif 

tedbirler ise optik ya da ultrasonik nesne algılayıcılarıdır (Resim 2.8). 
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Resim 2.8: Robot çarpma alanı görünüşleri 

2.3.7. Emniyet Alanları ve Sınırlamalar 
 

Robotlar üretim alanlarında emniyet alanlarında çalıştırılırlar. Şekil 2.12’de üretim 

hattında çalışan bir robotun bir alan içine alınışı görülebilir. 

 

Şekil 2.12: Emniyet alanı 

2.3.8. Emniyet Görünüşü 
 

Şekil 2.9’da yine robot çalışma alanında emniyet görünüşü görülebilir. Çevre ile robot, 

robot ile robot teması alan yapılandırması ile kesilmiştir. Gerek çalışma yapılan materyal 

gerekse çalışanlar çarpmalara karşı olmaları gereken yerlere alınmış ve kapatılmıştır. 
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Resim 2.9: Emniyet görünüşü 

2.3.9. Kavrama Sistemi 
 

Robot tutma ve kavrama sistemleri de yine üç metotla gerçekleşir. Bunlar mekanik, 

pnömatik ya da hidroliktir. Bu sistemlerde pnömatik uygulama oldukça fazladır. Bunun 

nedeni kontrole yatkınlığıdır. Şekil 2.13’de bu durum gözlenebilir. 

 

Şekil 2.13: Kavrama sistemleri 
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Resim 2.10: Pnömatik kavrama 

2.3.10. İşletmeye Almada ve Bakımda Emniyet 
 

Robotlar mekanik ile elektroniğin uyumundan ortaya çıkmıştır. Robot teknolojisi 

mekanik dizayn, kontrol teknolojisi, elektronik, bilgisayar programlama, işletme 

sistemlerinden oluşur. Robotların uygun koşullarda çalışması ve bakımı önemlidir. 

 

Resim 2.11: Bakım 
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İşletmelerde her durumda güvenlik kurallarına uyulmalı, robot güvenlik kuralları ile 

oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçilmelidir. Güvenlik kuralları çevredeki diğer 

makine ve robotların çalışmalarını da etkileyen bir faktördür. Güvenlik kurallarına uymama 

makine ve iş gücü kaybına neden olabileceğinden ekonomik kayıpları da beraberinde 

getirecektir. Güvenliği ve emniyeti sağlamak için çalışma alanlarında disiplinsiz ve emniyeti 

bozacak her türlü davranıştan uzak durulmalıdır. İş alanlarına emniyet kuralları levhalarla 

asılmalı, acil durum yönergeleri bulundurulmalıdır. Robotlara yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin 

müdahalesine kesinlikle izin verilmemelidir. Acil durumlarda çok çabuk kontrol 

sürücülerinin enerjisi kesilmeli, acil durum anahtar ve butonları kullanılmalı, akıllıca kararlar 

alınıp uygun müdahale yöntemleri uygulanmalıdır. 
 

2.4. Öğreti Paneli Kullanma Bilgisi 
 

Öğreti paneli (Teaching Box) online robot programlama tekniğini gerçekleştirme 

aracıdır. Her robotun öğreti paneli mevcuttur. Öğreti panellerinin her üretici için farklı 

özelliklerde olanları vardır. Temelde öğreti panelleri robotu manuel pozisyon konumlandırıp 

iş yaptırıp bu konumların kaydedilmesi ve istendiğinde tekrar çalıştırılması, pozisyonların 

yenilenmesidir. Bu bölümde birkaç robot türündeki öğreti paneli kontrol tuşları tanıtılacaktır. 

 

Resim 2.12: Öğreti paneli 

Resim 2.13’te mikrobot öğreti paneli görülebilir. En basit öğreti panellerinden biridir. 

Kontrol tuşlarının özellikleri şunlardır: 
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Resim 2.13: Mikrobot öğreti paneli 

 Mode-Stop: Mode butonuna basıldığında robot her zaman için stop eder. Mode 

butonuna basmakla robot control programı kurum konumuna geçer. Mode 

lambası yanar. Closed lambası hariç diğer lambalar sönüktür. 
 

 Train: Train komutunu girebilmek için Mode aktif olmalıdır. Train komutunun 

kullanım amacı robot kol ve tutucularının kontrol butonlarını kayda 

hazırlamaktır. Kontrol butonlarından verilen komutlar kol motorlarına ve 

yardımcı motorlara iletilecektir. Rec butonu ile işlem tamamlanıp kaydedilir. 
 

 Run: Bu butona Mode ve Train komutlarının ardından basılır. Run komutu 

öğretici panelde hazırlanmış olan programı derleyip robotta bu programı 

harekete dönüştürür. 
 

 Pause: Bu tuş robot çalışırken hatalı bir satır görüldüğünde programı ve robotu 

durdurup o satırı düzeltmek için kullanılır. 
 

 Speed:Bu komut öğretici panel ile robotun kontrol hızını tespit etmede 

kullanılır. Mode butonuna basıldıktan sonra Speed tuşu ve takibinde 0 en düşük 

15 en yüksek olmak üzere kontrol hızı girilir. 
 

 Jump: Bu komut karmaşık robot programına müsaade eder. Jump komutu ile 

dallanmalar gerçekleştirilebilir. 
 

 Point: Şartlı dallanmalar için kullanılır. 
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 Move: Bu tuş ile eklem kontrol tuşları aktif olur. Trainden farkı kayıt olmadan 

hareketin gerçekleştirilmesidir. 
 

 Out: Bu komut ile dışarıya kontrol çıkış sinyali verilir. Böylece donanımda 

bağlı ekstra kontrol elemanları çalıştırılabilir. 
 

 Clear: İstenen robot pozisyon satırını siler. 
 

 Grip:Tutucunun(Gripper) pozisyonunu açık ya da kapalı durumunu belirler. 
 

 Home: Bu komut robotu başlangıç pozisyonuna getirir. 
 

 Aux: Bu komut yardımcı motorların kontrolünü gerçekleştirir. 
 

 Free: Aux modundan dönüşü sağlar. 
 

 Zero: Robot bakım konumlama komutudur. 
 

Resim 2.14’te ASEA öğreti paneli görülebilir. Bu öğreti panelinin kontrol tuşları da şu 

işlevleri görür: 

 

Resim 2.14: Asea öğreti paneli 
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Öğretici paneldeki talimat grubu program yazım esnasında gerçekleşir. Ne zaman 

robot programlanarak otomatik çalıştırılmak istenirse bu grup kullanılır. Programda her 

komut ve talimatın bir numarası vardır. 
 

 PTPF: Noktadan noktaya çalışmada maksimum kesinlik tanımlar. Hassas 

konumlama isteniyorsa kullanılır. 
 

 PTPC: Noktadan noktaya rotasal yön tanımlar. 
 

 PTPL: Noktadan noktaya düzgün hat tanımlaması yapar. Eksenlerin eş zamanlı 

olarak kullanılması ile bu durumu gerçekleştirir. 
 

 GRIPPERS: Tutucuların durumunun açık ya da kapalı oluşunu belirler. 
 

 OUTPUT ON: Dijital çıkışları aktif yapar. 
 

 OUTPUT OFF: Dijital çıkışları pasif hala getirir. 
 

 WAIT: 0,1-9,9 saniye bekleme süresini belirler. 
 

 PROGRAM END: Robot programını sonlandırır. Yeniden başlamak için ilk 

talimata gidilir ya da sonraki programa geçilir. 
 

 GRIP 1: Tutucu 1 kapanır(ON). 
 

 RELEASE 1: Tutucu 1 serbest bırakılır, açılır(OFF). 
 

 ARM: Robotun manuel çalışmasında bütün eksenleri yetkilendirir. Eksen 

hareketini ve manuel hızı belirler. Birkaç eksenin aynı anda eş zamanlı olarak 

çalışmasını gerçekleştirir. 
 

 WRIST: Kol bileğni (el) yetkilendirip buradaki iki eklemi kontrol ettirir. 
 

 PROGRAM START: Öğretici paneldeki programı çalıştırır. 
 

 PROGRAM STOP: Programın devamını ve talimatları durdurur. Rakam 

Tuşları Sayısal değerler girebilmek için kullanılır. 
 

 R: Ekranda bir önceki değeri siler. 
 

 Anahtarlar 
 

 AUTO SPEED: Program çalışma esnasında robotun hızını tayin eder. 
 

 MANUEL SPEED: Manuel çalışmada kol ve bilek çalışma hızını tayin eder. 

Resim 2.15’te ise Jüpiter öğretici panel gözlenebilir. Bu öğreticinin tuş 

takımının özellikleri şu biçimdedir: 
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Resim 2.15: Jüpiter öğreti paneli 

 LCD Ekran: Robot hareket programını oluşturan komutları, komut satırları ile 

birlikte gösterir. 
 

 Stop: Acil durumlarda robotu durdurmada kullanılır.   
 

 F1, F2, F3, F4 Fonksiyon Tuşları: Bu tuşlar kendilerine makrolanmış özel 

robot programları yüklemede kullanılır. 
 

 Break: Robot programı çalışırken uygulanan kesme tuşudur. Program öğretici 

panelde yüklenip çalışırken programı aceleyle sona erdirmek için kullanılır. 
 

 Exec: Robot için seçilen modun gereğini yerine getirir. 

Bu modlar PGM (program), TCH (görev ve amaç tanımlama), RUN (program 

çalıştırma) istenen program satırlarını negatif işaretler. 
 

 Scrool: Öğretici panelde bir sonraki işleve geçişi sağlar. 
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 Sel: Robot manuel hareket tuşlarını yetkilendirir. Robot eklemlerini eksensel ya 

da dönüşsel olarak harekete geçirme mümkünleşir. 
 

 Speed: Robot hareket hızını tespit eder. Hızlı ya da yavaş hareket 

gerçekleştirilir. 
 

 Eksen Hareketi ya da Rakam Tuşları: Öğretici panel üzerindeki x, y, z tuşları 

robotu hareket ettirmede eksen seçimlerinde kullanılır. Rakam tuşları ise 

program yazım esnasında kullanılır. 
 

 Prev: Öğretici panelde program yüklü iken bir önceki komut satırına geçişi 

sağlar. 
 

 Next: Öğretici panelde program yüklü iken bir sonraki komut satırına geçişi 

sağlar. 
 

 Jog: Bu tuş robotun hareketinin hangi şekilde gerçekleştirileceğini belirler, 

eklemsel hareket modunu seçer. Bu modlar güvenlik (çok ağır), F1, F2, F3, F4 

için fonksiyon öğretme hareketleri, öğrenme için mekanizmanın 

karşılaştırılması ve testi ya da hareketlerin kıyaslanması gibidir. 
 

 Back: Öğreticideki komut ya da talimatı iptal etmede kullanılır. 
 

 Enter: Öğreticideki komut ya da talimatı onaylamada kullanılır. 

 

Resim 2.16: Mitsubishi öğreti paneli 
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Resim 2.16’da ise Mitsubishi öğretici paneli görülebilir. Bu öğreti panelindeki 

fonksiyon tuşlarının işlevi şu şekildedir: 
 

 ON/OFF (Power switch): Öğreti paneli yetkilendirme anahtarıdır. Ne zaman 

kullanılmak istenirse o zaman bu anahtar ON yapılır. Bu anahtar OFF 

yapıldığında öğreti paneli hafızası silinir.  

 EMG. STOP (emergency stop switch): Acil durumda robotu durdurur. Bu 

butona basıldığı anda robot anında durur. Hata ikaz lambası da bu andan sonra 

yanıp söner. 
 

Fonksiyon Tuşları 
 

 INC (+ ENT): Ekranda oluşan robot hareket komut satırlarını bir artırarak üst 

satır numarasına getirir.  
 

 DEC (+ ENT): Ekranda oluşan robot hareket komut satırlarını bir küçültüp alt 

satır numarasına getirir. 
 

 P.S (+ Satır  Numarası + ENT): Tanımlanan satır numarasındaki robot hareket 

komutunu görüntüler. Bu tuşun kullanım amacı robot hareketleri dizisi içerisinde 

hatalı satırları düzenlemektir. 
 

 P.C (+ Satır Numarası + ENT): Tanımlanan satır numarası içeriğini siler.  
 

 NST (+ ENT): Robotu orjin (başlangıç) noktasına getirir. 
 

 ORG (+ ENT): Robotu referens noktasına hareket ettirir. 
 

 TRN (+ ENT): Öğretici panelde yazılan programı ve pozisyon verilerini 

EPROM’a transfer eder. Robot sürücü ünitesinde pozisyon kayıtlarını kurar. 
 

 WRT (+ ENT): Pozisyon programını RAM ve EPROM’a kaydeder. Aynı 

zamanda kullanıcı EPROM’u içine de kurup kaydeder. 
 

 MOV (+ Satır Numarası + ENT): Belirtilen satır numarasından END 

komutuna kadar olan program bölümünü robotta harekete çevirip görsel işleve 

dönüştürür. 

 

 STEP (+ Satır Numarası + ENT): Belirtilen satır numarasından itibaren 

programı adım adım yani satır satır çalıştırır. Her komut satırı çalıştırılıp 

peşinden bu tuşa yeniden basma zorunludur. PTP Robot eklem hareketlerinin 

kumandalarını yetkilendirir. Robottaki mafsallarda bu tuştan sonra hareket etkisi 

alınır.  
 

 XYZ: Robot kartezyen hareket tuşları yetkilendirilir. Bu tuştan sonra robot 

XYZ düzlemlerinde kumanda edilebilir. 
 

 TOOL: Bu tuş ile robota bağlı diğer kontrol elemanları yetkilendilir. Robotun 

son etkileyicileri kumanda edilir. Tutucu (gripper) açılıp kapanabilir.  
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 ENT: Tamamlanmış her komut satırını sonuçlandırma öğretici panele girme 

için kullanılır.  
 

 X+/B+: X ekseninde pozitif yönde hareketi gerçekleştirir.  
 

 X-/B-: X ekseninde negatif yönde hareketi gerçekleştirir.  
 

 Y+/S+: Y ekseninde yukarı yönde hareketi gerçekleştirir.  
 

 Y-/S-: Y ekseninde aşağı yönde hareketi gerçekleştirir.  
 

 Z+/E+ 4: Z ekseninde yukarı yönde hareketi gerçekleştirir.  
 

 Z-/E- 9: Z ekseninde aşağı yönde hareketi gerçekleştirir. 
 

 P+ 3: Robotun el, bilek kısmını yukarı hareket ettirir.  
 

 P+ 8: Robotun el, bilek kısmını aşağı doğru hareket ettirir. 
 

 R+ 2: Robotun el, bilek kısmını saat yönünde döndürür.  
 

 R- 7: Robotun el, bilek kısmını saat yönünün tersinde de döndürür.  
 

 OPTION+ 1: Robota eklenebilecek isteğe bağlı eksene pozitif yönde hareket 

sağlar.  
 

 OPTION- 6: Robota eklenebilecek isteğe bağlı eksene negatif yönde hareket 

sağlar.  
 

 {O} 0 : Robotun el kısmındaki tutucuyu (gripper) açar. 
 

 }C{ 5 : Robotun el kısmındaki tutucuyu (gripper) kapar. 

 

Led Gösterge Panelinin Görevleri 
 

 Gösterge paneli 4 dijitten oluşmuştur, şu görevleri gerçekleştirir. 

 Robot Konum Numarası 

 INC, DEC, P.S, P.C or MOV komut tuşlarının kullanımı ile 3 dijitte Robot 

Konum Numarası gösterge panelinde gözlenebilir. Program Satır Numarası  

 Step ya da program çalışırken 4 dijit olarak program satır numarası gösterge 

panelinde gözlemlenebilir. 

 Öğretici panel durum göstergesi.(En soldaki tek dijit) "U" Program ilerlerken ya 

da bitince görülür. "[" Program sadece yüklü iken.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Robot kolunu istenen çalışmayı sağlayacak şekilde hatasız programlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Robot kolunu yatay eksende (-x)  

döndürünüz. 

 Robot kolunu tekrar 0.0 konumuna 

getiriniz. 

 Gripperi kapatınız. 

 Robot kolu çalışma ekseninde herhangi 

bir cismin bulunmamasına dikkat ediniz. 

 İş güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 Tertipli ve düzenli olunuz. 

 Araştırmacı olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. 100 numaralı pozisyon satırını öğretici panelde nasıl görüntülersiniz? 

A) PS 100    

B) PS 100 ENT   

C) PC 100 ENT   

D) INC 100 ENT  

E) DEC 100 ENT 

 

2. Robotu öğretici panelle mekanik olarak orjin noktasına nasıl alırsınız? 

A) NST         

B) NST ENT        

C) ORG ENT       

D) ENT                

E) DEC 

 

3. Robota sadece 250 satır numarasındaki işlevi nasıl yaptırırsınız? 

A) MOV 250  

B) MOV 250 ENT  

C) STEP 250 ENT  

D) INC 250 ENT  

E) 250 ENT 

 

4. Robot bileğini öğretici panelle saat yönünde nasıl hareket ettirirsiniz? 

A) XYZ X+     

B) XYZ B+        

C) PTP R+    

D) PTP B+     

E) TOOL B+ 

 

5. Robotu Z ekseninde pozitif yöne öğretici panelle nasıl hareket ettirirsiniz? 

A) XYZ X+       

B)XYZ B+      

C) PTP Z+      

D) PTP B+     

E) XYZ Z+ 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Robot bileğini yukarı yönde öğretici panelle nasıl hareket ettirirsiniz? 

A) XYZ R+       

B) XYZ R-        

C) PTP R+      

D) P+             

E) PTP P+ 

7. Robot bileğini aşağı yönde öğretici panelle nasıl hareket ettirirsiniz? 

A) XYZ P+        

B) XYZ P-        

C) PTP R+       

D) P+            

E) PTP P- 

 

8. Panel ekranında 100 numaralı satır görüntülüyken 101 numaralı satırı nasıl 

görüntülersiniz? 

A) MOV 101   

B) INC ENT   

C) INC 101 ENT  

D) DEC ENT  

E) STEP 101 ENT 

 

9. Panel ekranında 100 numaralı satır görüntülüyken 99 numaralı satırı nasıl 

görüntülersiniz? 

A) MOV 99    

B) DEC 99 ENT   

C) DEC ENT   

D) STEP 99 ENT    

E) INC ENT 

 

10. Gripperi öğretici panel ile nasıl kapatırsınız? 

A) XYZ C       

B) PTP C        

C) TOOL C     

D) C           

E) C ENT 

 

11. Sadece 450 numaralı satırı öğretici panelde nasıl çalıştırırsınız? 

A) INC 450 ENT   

B) DEC 450 ENT   

C) MOV 450 ENT   

D) STEP 450 ENT       

E) PS 450 ENT 
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12. XYZ aynı anda pozitif yönde nasıl hareket ettirirsiniz? 

A) TOOL X+ Y+ Z+   

B) XYZ B+ XYZ S+ XYZ E+   

C) PTP B+ PTP S+ PTP E+ 

D) XYZ B+ S+ E+       

E) PTP B+ S+ E+ 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

Uygun ortam sağlandığında robot kolunu programlama editörü kullanarak hatasız 

programlayabileceksiniz. 
 

 

 
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: 

 

 Robot kolunu programlama editörlerini araştırarak, bu editörlerin yardım 

dosyalarından kullanımları ile ilgili bilgi toplayıp, örnek uygulamaları 

inceleyiniz. 

 

3. ROBOT KOLLARINI PROGRAMLAMA 

EDİTÖRÜ İLE PROGRAMLAMA 
 

3.1. Kumanda Programının Kurulması 
 

Robotun programlanması ve kontrolü PMA (Pupitre Module Apprentissage) denilen 

öğretim kürsüsü tarafından gerçekleştirilir. 
 

3.1.1. Yedekleme ve Sistemin Tekrar Yüklenmesi 
 

Aşağıdaki şu üç durumda robot sistem ve kullanıcı programları silinir: 
 

 Sistem gerilim altında değilken sistem bilgilerini saklayan pil devre dışı kalırsa 

 Eksen, ana kumanda ya da extended memory kartlarından biri yerinden 

sökülürse, 

 Şifre girilerek cold restart yapılırsa. 

Sayılan bu üç durumdan sonra robotun sistem ve kullanıcı programları yeniden yüklenir. 

 

3.1.2. Robot Kullanıcı Programlarının Yedeklenmesi 
Sistemde iki adet yedekleme ortamı vardır: Floppy disket ve RAM DISK. 

RAMDISK bir harddisk olarak düşünülebilir. 
 

RAMDISK’te bulunan şu dört dizin bir diskete (1.44 MB’lik normal DOS disketi)  

kopyalanmalıdır: 
 

BASEPRG: Kullanıcı programları (yörüngeler, hareketler...) 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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BASE-SR: ABB’nin kaynak rutinleri 

SWIT: Kaynak parametreleri 

PARSYS: Sistem parametreleri 
 

Bu dizinler bir diskete kaydedilmeden önce yapılan değişiklikleri etkinleştirmek için  

RAMDISK’e kaydedilmelidir: 

 

 

         

                    

                               
 

Daha sonra yedekleme için kullanılacak disketin üzerine Robotun seri  ve model 

numaraları yazılır ve FDD’ye takılır.  

 

  

   

    

     

      

 

                          

       

  
 

İle BASEPRG dizini diskete kopyalanmış olur. Aynı işlemler BASE-SR VE SWIT 

dizinleri için de ayrı ayrı tekrarlanır. 
 

PARSYS dizini ise 

   

    

     

      
 

İle direkt olarak diskete kopyalanmış olur. Disketimizde PARSYS dizini var ise 

üzerine gelip OK’e basmamız yeterlidir. Bu dizin yok ise diskete geçtiğimizde Nv.Rep. ve 

OK’e basarak bu dizini açabiliriz. 
 

 Programları silmek için   

 

    

     

      
 

yapılır ve kod tuşlarına basılır. Bu sırada ekranın altında C-Start görülür. C-Start’a 

basılarak sistemdeki programların silinmesi sağlanır. 
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3.1.3. Installation Prosedürü (Yükleme İşlemi Kurulum) 
 

Redemarrage işleminden sonra sistem kapanıp açılır ve yüklenmesi gereken 

İnstallation (kurulum) disketlerini ister. Bu disketler şunlardır: 
 

1)BaseWare OS 1,2,3 no’lu disketler (toplam 3 adet) 

2)TP Text Disk (1 adet)  (Öğretim kürsüsü metinleri) 

3)IRB Disk (1 adet) 

4)SpotWare Disk (1 adet) (Opsiyon disketi) 

5)Weld Timer Disk (1 adet) (Opsiyon disketi) 

6)Standartlar Diski (1 adet) 

7)Yedeklediğimiz kullanıcı programlarını içeren backup disketi (1 adet) 
 

 Sistem açıldığında öncelikle Baseware OS1 disketini ister. 

 Sonra sırasıyla 2. ve 3. D isketleri ister.  3.disket istendiğinde STANDART 

seçilir ve devam edilir. 

 TP Text diski yüklenirken dil  seçilir. 

 IRB diski yüklenirken robotun tipi (2.4-120) seçilir. 

 Sonra “option disks?’’ diye sorulduğunda “yes’’ seçilir. 

 Spotware diski yüklenirken 1 nolu kart yeri sorulduğunda “0’’ yazılır ve sonra 

“digital board selected at 5’’ seçilir. 

 “More option disks to install?’’ sorusu sorulduğunda “yes’’ seçilir. 

 Weld Timer disketi yüklenir. 

 “More option disks to install?’’ sorusu sorulduğunda “no’’ seçilir. 

 Standartlar diski takılır. 

 Diğer İşlemler 
 

User Window Manager  Load (Unite ile floppy’e geçilir.) 
 

ECRBAS8 dosyası seçilir ve OK’e basılır. Yalnız Standartlar Diski 1 dk. içerisinde 

yüklenmek zorundadır. Daha sonra backup disketindeki programların yüklenmesi gerekir. 

Yalnız bu yapılmadan önce RAMDİSK’teki BASEPRG, BASE-SR ve SWIT dizinleri 

silinmelidir. 
 

 

   

    

     

      

      

tuşu ile silinir. 
 

Bu üç dizini disketten RAMDISK’ yüklemek için: 
 

 Diğer İşlemler 
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     Baseprg dizini seçilir. 

       

        

      

  

       

  

 

ParSYS dizini ise: 

 

 

  

   

    

     

      ile RAMDİSK’e 

kopyalanır. 

 

Artık backup disketinin işi bitmiştir.  

  
RAMDISK’teki programların RAM’a yüklenmesi için warm-start işleminin yapılması 

gerekir. 
 

 

   

    

     
 

yapılır ve 258 tuşlarına basılır. Bu sırada ekranın altında P-Start görülür. P-Start’a 

basılarak sistemdeki programların RAM’a kopyalanması sağlanır. 
 

Warm-start işleminden sonra sistem tekrar açıldığında ekrana gelen hata mesajları 

silinir. 

 

3.1.4. Eksen Tur Sayılarının Güncellenmesi 
 

Sistem yeniden yüklendiği için eksenlerin tur sayılarının güncellenmesi gerekir.  
 

Önce robot manuel modunda iken tüm eksenler sıra ile işaretli çizgilerine getirilir ve: 
 

 

   

    

     

     

d’axes seçilir. 
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işaretlenir. 

      

  
 

3.1.5. Robot Programlarının Otomatikte Çalıştırılması 
 

1-Programlama moduna geçilir. 

2-Special menüsünden Program Principal çağrılır. 

3-Tester ile test moduna geçilir. 

4-Otomatik/Manuel anahtarı otomatik konuma alınır. 

5-Motors ON butonuna basılır. 

6-Diğer işlemler menüsünden Ecran de Base’a geçilir. 

7-Burada robot önce repli noktasına sonra da lance’a alınır. 

8-Repli ve lance’dan sonra ekranda Execution Programme RAPID mesajı görülür. 

9-PLC simülatöründen gerekli program kodu ve izin girildikten sonra program 

otomatik olarak çalışmaya başlar. 
 

3.1.6. Evenements & Ordres 

OTOMAT ROBOT

YEREL TAKIM

16 Ordre

16 Evennement

16’sı arasından alınan

Evennement’lar

16’sı arasından

gönderilen Ordre’lar

 

Şekil 3.1: Robotla kontrol ünitesi iletişimi 

Otomat ile robot arasında haberleşme için kullanılan dijital sinyallerdir. Eventement 

durum, olay, ordre ise emir demektir.  

Ordre’lar robottan otomata, evenement’lar otomattan robota gönderilirler. 

Ordre’lar bir sonraki ordre gelinceye kadar 1 kalırlar. 

Evenement’lar procall komutu ile çağrılırlar. 

Events; 

Ordre; 
 

İstenen ev/ordre numarasını belirtmek için Arg. Opt. fonksiyonu kullanılır. Bu 

fonksiyon istenen satırda çağırılır. Karşımıza ev/ordre listesi gelir. Bu listeden istenen no 

seçilir ve Ajouter ile eklenir. 
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3.1.7. SEQ (Sekanslar) 
 

Takım üzerinde yer alan serajların açılıp kapanmasını sağlayan sıkma çözme 

komutudur. Bir robota 8 adet sıkma-çözme aparatı bağlanabilir. 
 

3.1.8. Giriş-Çıkış Ekranı 
 

Bu ekran yardımı ile robotta bulunan tüm fiziksel ya da sanal giriş ve çıkışlar görülür 

ayrıca manuel olarak 1 ya da 0 yapılarak denenebilir. 
 

OA1: Ouverture Actionner 1 

FA1: Fermeture Actionner 1 
 

3.1.9. T_repli ya da P_reb_prg Yörüngelerinin Değiştirilmesi 
 

Önce robot istenen noktaya getirilir. Programlama modunda Voir\Routine\T_repli 

yörüngesine girilir. T_repli satırı üzerinde iken modpos yapılır.  
 

3.1.9.1. S4 Setup Prosedürü 
 

 Sistemin Devreye Alınması 
 

Sistemin devreye alınması için şu işlemler yapılmalıdır: 
 

1. Bilgileri BACK-UP disketine alınız. 

2. Sistemi siliniz ve yükleyiniz. 

3. Uygulamayı yükleyiniz. 

4. Eksenlerin tur sayılarını sıfırlayınız. 

5. Sistemi deneyin ve bir anormallik olup olmadığını kontrol ediniz 
 

 Bilgilerin BACK-UP Disketine Alınması Gerekli Şartlar 
 

Bir adet boş 3½” High Density disket, 
 

İşlem Sırası; 
 

1-Belleği RAMDISK’e kaydediniz. 

2-RAMDISK’teki BASEPRG, BASE_SR ve SWIT (eğer kaynak robotu ise SWIT 

dizini vardır.) dizinlerini diskete kopyalayınız. 

3-Sistem parametrelerini diskete kaydediniz. 
 

 Belleğin RAMDISK’e Alınması  
 

1-Programlama tuşuna basınız. 

2-Fichier menüsünden Sauver Programme Sous ...’yu seçiniz. 

3-Unite fonksiyon tuşu ile RAMDISK’e geçiniz. (Eğer RAMDISK’te değilse.) 

4-BASEPRG dizini üzerine geliniz ve <ENTER> tuşuna basınız. 

5-OK fonksiyon tuşu ile onaylayınız. 

6-OK fonksiyon tuşu ile üzerine yazma mesajını onaylayınız. 
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7-NON fonksiyon tuşu ile değişkenlerin kaydedilmemesini onaylayınız. 

8-Yüklemenin bitmesini bekleyiniz. 
 

 Dizin Kopyalama  
 

1 - Diğer Ekranlar tuşuna basınız, Gestionnaire Fichier üzerine gelin ve <ENTER> 

tuşuna basınız. 

2 - Voir menüsünden [Ram1disk:]’i seçiniz. 

3 - BASEPRG üzerine geliniz. 

4 - Fichier menüsünden Copier ...’i seçiniz. 

5 - Unite fonksiyon tuşu ile [Flp1:]’e geçiniz. 

6 - Copier fonksiyon tuşu ile kopyalama işlemini başlatınız. 

7 - Yüklemenin bitmesini bekleyiniz. 

 

4-8 arası işlemleri BASE_SR ve SWIT (eğer kaynak uygulaması ise) dizin(ler)i için 

de tekrarlayınız. 
 

 Parametreleri Diskete Kaydetme  
 

1. Diğer Ekranlar tuşuna basınız. 

2. Parametres Systeme üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basınız. 

3. Fichier menüsünden Sauver Tous Sous ...’yu seçiniz. 

4. Unite fonksiyon tuşu ile [Flp1:]’e geçiniz. (Eğer [Flp1:]’de değilse.) 

5. Nv Rep fonksiyon tuşu ile yeni dizin yaratma işlemini başlatınız. 

6. PARSYS dizinini OK fonksiyon tuşu ile onaylayınız. 

7. OK fonksiyon tuşu ile parametreleri kaydetme işlemini başlatınız. 

8. İşlemin bittiğini belirten mesajını görünce <ENTER> tuşuna basınız. 

 

3.1.9.2. Sistemin Silinmesi ve Yüklenmesi  
 

Sistemi silebilmek için aşağıdakilerden birisini uygulamak yeterlidir. 
 

1-Gerilim kesik iken sistemin yüklü olduğu kartlardan herhangi birisi sökülüp 

takılırsa, gerilim tekrar verildiğinde sistem programları silme işlemi başlar. (Yaklaşık 3 

dakika kadar sürüyor.) 

Bu kartlar : 
 

 CPU [Merkezi İşlemci Birimi] Kartı, 

 Bellek Genişletme Kartı, 

 Eksen Kontrol Kartı 
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2-Gerilim kesik iken belleği koruyan pillerin uçları karttan ayrılırsa ve tekrar takılırsa, 

gerilim tekrar verildiğinde sistem programları silme işlemini başlar. (Yaklaşık 3 dakika 

kadar sürüyor.) 
 

3-Aşağıdaki silme işlem sırası uygulanırsa : 
 

 Diğer Ekranlar tuşuna basın, 

 Maintenance üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basın, 

 Fichier menüsünden Redemarrage ... ‘ı seçin, 

 “1”, “3”, “4”, “6”, “7” ve “9” tuşlarına sırasıyla basın C-START fonksiyon 

tuşuna basarak silme işlemini başlatın. (Eğer tuşlara doğru sırayla basılırsa 

fonksiyon tuşlarından OK tuşu C-START tuşu haline gelir.) 

 Sistemin silinmesini bekleyin. (Yaklaşık 3 dakika kadar sürüyor.) 
 

Sistem silinince eğer disket sürücüde “BaseWare OS 2.1 Boot Disk 1(3)” varsa sistem 

otomatik olarak bu disketi yüklemeye başlar, aksi halde aşağıdaki mesaj ekrana gelir. 
 

The System is empty and requires 

installation of the controller software.  

Please insert boot disk (1) and press 

any key to start loading 
 

( Sistem boş ve kumanda yazılımının yüklenmesini gerektiriyor. Lütfen ilk sistem 

disketini takın ve yükleme işlemini başlatmak için herhangi bir tuşa basın. ) 
 

“BaseWare OS 2.1 Boot Disk 1(3)” yazılı disketi sürücüye takın ve <ENTER> 

tuşuna basın, 

Loading 

  flp1:/abb_mc.000 nn% 

yazısı çıkar. “nn” değeri “33”e gelince ilk disketin yüklenmesi tamamlanır. Yükleme 

bitince : 
 

Please insert boot disk (2) and press 

any key to start loading 

“BaseWare OS 2.1 Boot Disk 2(3)” yazılı disketi sürücüye takın ve <ENTER> 

tuşuna basın, 
 

Loading 

  flp1:/abb_mc.001 nn% 

yazısı çıkar. “nn” değeri “67”e gelince ikinci disketin yüklenmesi tamamlanır. 

Yükleme bitince : 

Please insert boot disk (3) and press 

any key to start loading 

“BaseWare OS 2.1 Boot Disk 3(3)” yazılı disketi sürücüye takın ve <ENTER> 

tuşuna basın, 

Loading 

  flp1:/abb_mc.002 nn% 
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yazısı çıkar. “nn” değeri “100”e gelince üçüncü disketin yüklenmesi tamamlanır. 

Yükleme bitince sistem kendisini kapatır ve açar. Sistem açıldığında : 

Installation Start ... 

Select Service / Standard motion param: 

yazısı çıkınca Stand fonksiyon tuşuna basın. 

Installing system config files 

Installing RAPID 

Installing ramdisk files 

yazısı çıkar. Yükleme tamamlanınca : 

Insert TP text disk (1) and press ok: 

yazısı çıkar. “Teach Pendant Text V2.1 Boot Disk 1(1)” yazılı disketi sürücüye takın 

ve <OK> fonksiyon tuşuna basın, 

Teach Pendant Language 

0 - English 

1 - Swedish 

2 - German 

3 - Francais 

4 - Spanish 

5 - Italian 

6 - Dutch 

7 - Japanese (Katakana) 

Select Teach Pendant Language : 

yazısı çıkar. “ Seçim no. ” tuşuna basınca : 

Installing --Language text files 

yazısı çıkar. Yükleme tamamlanınca : 

Insert IRB disk (1) and press ok: 

yazısı çıkar. “IRB 6400 V2.1 Boot Disk 1(1)” yazılı disketi sürücüye takın ve <OK> 

fonksiyon tuşuna basın, 

IRB 6400 M96 S4 2.1 

Select IRB 6400 M96 model: 

yazısı çıkar. Robotun özelliğini belirten etikete göre robot modeli seçilir. 

 

Örnek : Robot etiketinde : IRB6400/2.4-120 yazıyor. “2.4-120” fonksiyon tuşuna 

basın. 

Installing IRB6400/2.4-120 M96 

yazısı çıkar. Yükleme tamamlanınca : 

Any option disk to install ? 

yazısı çıkar. “YES” fonksiyon tuşuna basın. 

Insert Option boot disk and press ok: 

yazısı çıkar. 
 

Uygulamanın türüne göre : 
 

 Kaynak Robotları  
 

“SpotWare Plus V2.1 Boot Disk 1(1)” yazılı disketi sürücüye takın ve <OK> 

fonksiyon tuşuna basın, 
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Installing Advanced functions 

Installing Multitask Option ... 

Installing Spotware files 

Install text files 

Install Rapid files 

Standard Spotware Board Configuration 

is a Digital Board at Rack Position 1 

is this ok ? 

yazısı çıkar. “NO” fonksiyon tuşuna basın. 

Select Board Type : 

Digital Board 

Combi Board 

yazısı çıkar. “Digital” fonksiyon tuşuna basın. 

Select Rack Position : 

yazısı çıkar. “5” sayı tuşuna basın. 

Digital Board Seleected at pos. 5 

... done 

More Option disks to install ? 

yazısı çıkar.  “YES” fonksiyon tuşuna basınız. 

Insert Option boot disk and press ok: 

yazısı çıkar. “ABB Weld Timer 2.3” yazılı disketi sürücüye takın ve “OK” fonksiyon 

tuşuna basınız. 

Install User Window Manager 

Install Swit Tor Access files 

... done 

Install swuwm screens 

... done 

Kaynak robotunun opsiyonları yükleme işlemi tamamlanmıştır. 
 

 Diğer Robotlar 
 

“Option V2.1 Boot Disk 1(1)” yazılı disketi sürücüye takın ve <OK> fonksiyon 

tuşuna basınız. 

Installing Advanced functions 

Installing Multitask Option ... 

Install User Window Manager 

... done 

Diğer robot opsiyonları yükleme işlemi tamamlanmıştır. 

More Option disks to install ? 

yazısı çıkar. “NO” fonksiyon tuşuna basın. Sistem kendisini kapatır ve tekrar açar. 

Ekrana gelen mesajları <OK> fonksiyon tuşu ile siliniz. 
 

3.1.9.3. Uygulamanın Yüklenmesi  
 

Bu işlem için açılıştan itibaren 60 sn süreniz vardır. Bu süreyi aşarsanız redemarrage 

yaparak aşağıdakileri tekrarlayınız. 
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 “Uygulama V2.4” disketini takın ve <OK> fonksiyon tuşuna basın.Diğer 

Ekranlar tuşuna basın, 

 User Window Manager üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basın, 

 Load fonksiyon tuşu ile yeni ekran penceresi programını yükleme işlemini 

başlatın, 

 Unite fonksiyon tuşu ile [Flp1:]’e geçin, (Eğer floppy görüntülenmiyorsa) 

 APPLI-24 üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basın, 

 ECRBAS8 dosyası üzerine gelin ve <OK> tuşuna basın, 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Loading OK. 

  

  

 Taper Retour pour continuer. 

  
 

yazısı çıkar. <ENTER> tuşuna basın, “Start” fonksiyon tuşuna basarak yeni ekranı 

işletime alın. (Renault Standartları ekranı yüklenmiş olur.) “BACK-UP” disketini takınız. 
 

1 - Diğer Ekranlar tuşuna basınız. 

2 - Gestionnaire Fichier üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basınız. 

3 - Voir menüsünden [Flp1:]’i seçinız. 

4 - BASEPRG üzerine geliniz. 

5 - Fichier menüsünden Copier ...’i seçiniz. 

6 - Unite fonksiyon tuşu ile [Ram1disk:]’e geçiniz. 

7 - Copier fonksiyon tuşu ile kopyalama işlemini başlatınız. 

8 - Yüklemenin bitmesini bekleyiniz. 

 

4-8 arası işlemleri BASE_SR ve SWIT (eğer kaynak uygulaması ise) dizin(ler)i için 

de tekrarlayınız. Yalnız ramdiskte Swit isminde bir dizin varsa disketten kopyalamadan önce 

ramdiskteki swit'i siliniz. 
 

1. Diğer Ekranlar tuşuna basınız. 

2. Parametres Systeme üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basınız. 

3. Fichier menüsünden Charger les parametres ...’yi seçiniz. 

4. Unite fonksiyon tuşu ile [Flp1:]’e geçiniz. (Eğer [Flp1:]’de değilse.) 
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5. PARSYS dizinini üzerine geliniz ve OK fonksiyon tuşu ile işlemi başlatınız. 

 

  Chargement Parameters 

  en cours ! 

 Pret dans quelque secondes ... 

 

yazısı çıkar. İşlemin bitmesini bekleyiniz. 

 

 Nouveaux Parametres Charges ! 

 Utiliser le menu fichier pour Redemarrer. 

 

yazısı çıkınca parametrelerin yüklenmesi tamamlanmıştır. 
 

1. Diğer Ekranlar tuşuna basınız. 

2. Maintenance üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basınız. 

3. Fichier menüsünden Redemarrage ... ‘ı seçiniz. 

4. “2”, “5” ve “8” sayı tuşlarına basınız. (OK fonksiyon tuşu P-START tuşu haline 

gelir.) 

5. P-START fonksiyon tuşuna basarak  işlemi başlatınız. 

 

Sistemin yüklenmesi sırasında çıkan mesajları cevaplamak için <OK> fonksiyon 

tuşuna basınız. Mesajlar arşiv belleğine atılmış olur. 

 

3.1.9.4. Tur Sayısı Sıfırlama 
 

1. Eksenleri skalalı işaretler üzerine getirin, eksenlerin tümü seçili durumdadır. Eğer 

tur sayısı sıfırlama konumu tesiste engel oluşturuyorsa, engel oluşturan eksen başka bir 

konuma alınır. Sadece konumu skalalı işaretler üzerindeki eksenlerin tur sayısı sayaçları 

sıfırlanır. Tur sayısı sıfırlanan eksenler başka konuma alındıktan sonra, tur sayısı 

sıfırlanmayan eksen skalalı işaret üzerine alınır ve bu eksene de tur sayısı sıfırlama 

işlemi uygulanır.) 

2. Diğer Ekranlar tuşuna basınız. 

3. Maintenance üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basınız. 

4. Voir menüsünden Etalonnage’ı seçiniz. 

5. Etalon. menüsünden M.a.j. Compteurs d’axes‘ı seçiniz. 

6. Eksenlerin tümü seçili durumdadır. Seçilmiş bir eksen üzerine yön tuşlarını 

kullanarak gelin ve Excl. fonksiyon tuşu ile seçim dışı bırakın. Seçilmemiş bir eksen 

üzerine yön tuşlarını kullanarak gelin ve Incl. fonksiyon tuşu ile seçilmesini sağlayın. 

Seçilen eksenlerin yanında X işareti vardır. 
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7. Seçim işlemi tamamlanınca <OK> fonksiyon tuşuna basınız. 

8. Eksen değerlerinin değiştirilmek istendiğini belirten mesaj çıkacaktır. İşlemi 

başlatmak için <OK> fonksiyon tuşuna basınız. 

9. İşlemin bitmesini bekleyiniz.  

IRB Synchronise 

yazısı çıkar. 
 

3.1.9.5. Sistemi Devreye Alma ve Çalıştırma  
 

1. Diğer Ekranlar tuşuna basın. 

2. Maintenance üzerine gelin ve <ENTER> tuşuna basınız. 

3. Fichier menüsünden Redemarrage ...’ı seçiniz. 

4. OK fonksiyon tuşu ile tekrar devreye alma işlemini başlatınız. 

 

Sistemin yüklenmesi sırasında çıkabilecek mesajlara göre problemler giderilir. 

Yörünge programlarını işletiniz. Sistemin normal olup olmadığına göre otomatiğe alınız. 
 

3.1.10. Komple Yedek Alma İşlemi  
 

Bu işlem sonucunda robottaki tüm programlar ve parametreler silinecektir. Bu yüzden 

bu prosedürü uygulamadan önce kullanıcı programlarının ve sistem parametrelerinin 

yedeğini alınız. 
 

Bu işlem için muhakkak ilk defa kullanılacak formatlı ve temiz bir disket 

kullanılmalıdır. 
 

1. Diğer pencereler  (Autres Fenetres) tuşuna basınız. 

2. Kursörü Maintenance (bakım) üzerine getiriniz ve ’a basınız. 

3. Fichier menüsünden Sauvegarde’ı seçiniz ve ’a basınız. 

4. Karşınıza floppy disket üzerine BAK ile başlayan ve o günün tarihi ile devam 

eden bir dizin altında (örnek: BAK0307) backup alınacağını belirten bir ekran 

çıkacaktır. OK tuşuna basarak yedek alma işlemini başlatınız.  
 

NOT: İsterseniz ramdisk üzerine de yedek alabilirsiniz. Bunun için OK tuşuna 

basmadan önce Unite tuşuna basarak ramdisk’e geçmeniz gerekir. 
 

Yedek alma işlemi yaklaşık 10 dk sürer. İşlem bittiğinde disketi çıkartınız ve üzerine 

tesis adı, tarih ve saat, robot versiyonu gibi bilgileri yazarak uygun bir yerde muhafaza 

ediniz. 
 

3.1.11. Sistemin Komple Silinmesi  
 

Sistemin komple silinmesi için aşağıdakilerden herhangi birini yapmak yeterlidir: 
 

 Dolabın şalterini kapatıp pil uçlarını kısa bir süre çıkarınız. 
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 Dolabın şalterini kapatıp eksen, main computer ya da bellek genişletme 

kartlarından birini yerinden çıkarıp takınız. 

 Kod ile C_START yapınız. 

 (Diğer pencereler\Maintenance\Fichier\Redemarrage\C-START) 
 

3.1.12. Temel Sistem Yazılımının Yüklenmesi 
 

Yukarıda belirtilen yöntemlerle sistem silindikten sonra robot açıldığında: 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sistem boş ve kumanda yazılımın yüklenmesini gerektiriyor. Lütfen anahtar disketi 

takınız ve  yükleme işlemini başlatmak için herhangi bir tuşa basınız.)                 
 

mesajını görürsünüz. Üzerinde “System Key S4C 3.0 - Boot disk 1(1)” yazan disketi 

takıp herhangi bir tuşa basınız. 
 

2. S4C sistem disketleri setinde  
 

System Pack S4C 3.0 Boot Disk 1 (8)   etiket bulunan 8 adet açılış disketi (boot disk) 

bulunmaktadır. Sistem şimdi bunları sırasıyla isteyecektir.   
 

Bu disketleri ekrandaki isteniş sırasına göre ve disket numarasına dikkat ederek 

yükleyiniz. Yalnız sisteme bağlı olarak tüm disketler istenmeyebilir. 
 

3. Sorulduğunda Silent, Addopt ve Query seçeneklerinden Silent’i seçiniz. 

4. Sorulduğunda robotun redresör tipini seçiniz. 

 

DSQC345C tip redresör için DC2 seçilecek. 
 

5. “Is a digital board at adress 10?” sorusuna YES ile cevap verin. 

6. “Select board type” sorusuna DIGITAL ile cevap verin. 
 

Şimdi temel sistem yazılımının yüklenmesi tamamlanmıştır. Kısa bir süre sonra sistem 

sıcak başlatma ile kendini kapatıp açar. 
 

3.1.13. Kullanıcı Programlarının (Backup) Yüklenmesi 
 

Bu işlem için daha önceden alınmış backup disketi gerekir. Bu disketi temin edip 

disket sürücüye takınız. 
 

1. Diğer pencereler  (Autres Fenetres) tuşuna basınız. 

 

Welcome to the S4 controller 

The systeme is empty and requieres  

installation of the controller software 

Please insert keydisk and press any key 

to start loading 
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2. Kursörü Maintenance (bakım) üzerine getiriniz ve ’a basınız. 

3. Fichier menüsünden Restauration’ı seçiniz ve ’a basınız. 

4. Karşınıza programların nereden yükleneceğini soran bir ekran çıkacaktır. Unite 

tuşu ile floppy’e gidiniz ve daha önceden aldığınız yedeği içeren dizini seçiniz. OK 

tuşuna basınız. 

5. İstenen şifreyi  giriniz. 
 

Robot, programları yükler ve yüklemenin sonunda kendini kapatıp açar. 
 

3.1.14. Eksen Tur Sayılarının Güncellenmesi 
 

1. Robotu manuelde kalibrasyon pozisyonuna getiriniz. 

2. Eksenlerin tur sayılarını güncelleyiniz. 

Diğer pencereler\Maintenance\Voir\Etalonnage\Etalon\M.a.j. Compteurs\OK\OK 
 

3.1.15. Sistem Tarih ve Saatinin Güncellenmesi 
 

Sistem tarih ve saatini güncelleyiniz. 

Diğer pencereler\Maintenance\Voir\Date et l’heure 
 

3.1.16. Kullanıcı Ekranlarının Yüklenmesi 
 

Şu anda Screen wiever’a girip bakarsanız sadece Spottimer ve Spotgun kullanıcı 

ekranlarının yüklü olduğunu görürsünüz. Ecran de base ve Backactions ekranlarını da 

yüklemek için: 
 

APTOL V2.1 (Kullanıcı Ekranları) disketini disket yuvasına takınız. 

Robotu manüel’e alınız. 

Redemarrage yapınız. 

Diğer pencereler\Maintenance\Fichier\Redemarrage\OK 
 

DİKKAT: Redemarrage’dan sonra kullanıcı ekranlarının yüklenebilmesi için 1 dk’lık 

bir süre verilmiştir. Bu süre aşılırsa bir daha redemarrage yapılması gerekir. 
 

1. Diğer pencereler  (Autres Fenetres) tuşuna basınız. 

2. Kursörü Screen Wiever üzerine getiriniz ve ’a basınız. 

3. “CHARGE” tuşuna basınız. 

4. Unite tuşu ile floppy’e geçiniz. 

5. Kursörü Ecrtol21.cfg dosyasının üzerine getirip OK tuşuna basınız ve yüklemenin 

bitmesini bekleyiniz. 

6. “CHARGE” tuşuna basınız. 

7. Kursörü Bck_act.cfg dosyasının üzerine getirip OK tuşuna basınız ve yüklemenin 

bitmesini bekleyiniz. 

8. “LANCE” tuşuna basarak ekranların çalışmasını sağlayınız. 

9. Üretime geçmeden önce programı düşük hızda deneyiniz ve bir anormallik yoksa 

üretime geçiniz. 
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3.2. Programlama 
 

3.2.1. RAPID Programlama Dili Yapısı 
 

ABB IRB6400 robotu RAPID adı verilen programlama dilinde programlanır. Robotun 

izleyeceği yörüngeler, rutinler (prosedürler) halinde yazılırlar ve ana programdan (ana 

prosedürden) çağrılırlar. 
 

RAPID dilinde toplam 63 adet rutin tanımlanabilir. Yalnız 59,60,61,62 nolu rutinler 

özel amaçlı (reserved) rutinlerdir. 
 

Kullanıcının yazdığı rutinler ana programdan CASE komutu ile çağrılır. 

       

Şekil 3.2: Programlama tekniği 

 Main Prosedür Örneği  
 

PROC MAIN() 

    ! Init des programmes R1 

    Init_Prog; 

    WHILE TRUE DO 

      ! Attend un numero de programme 

      Att_Num_Prog; 

      ! Execution du programme 

      Programme (Num_Prog); 

    ENDWHILE 

  ENDPROC 
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3.2.2. Move Komutu 
 

Move komutu robotun bulunduğu noktadan koordinatları verilen diğer bir noktaya 

hareket etmesini (gitmesini) sağlayan komuttur. Robot 3 değişik şekilde hareket edebilir: 
 

Eklemsel, doğrusal ve dairesel. 

 

Şekil 3.3: Robot hareket türleri 

Move komutunun  yazım formatı: 
 

 

                        

 
şeklindedir. Burada; 

 

J/L/C: Robotun yapacağı hareketin tipi (J:eklemsel   L:doğrusal   C:dairesel) 
 

* : Gidilecek varış noktasıdır. Buradaki gibi X şeklinde belirtilirse gidilecek nokta 

olarak robotun o anda bulunduğu pozisyon varsayılır. Ayrıca burada yıldız yerine P1,P10, 

P_reb_prg, BE34255 gibi önceden tanımlanmış nokta isimleri de yer alabilir. 
 

V:Robotun belirlenen noktaya mm/s olarak gidiş hızıdır. 

V1,V5,V10,V20...V1000,V5000, Vmax gibi değişik hızlar verilebilir. (Vmax=V5000’dir.) 
 

Z: Robotun belirlenen noktaya gelip bir sonraki noktaya doğru giderken yapacağı 

hareket tipidir. Z mm olarak zone (bölge) demektir. Z1, Z2, Z5, Z10 gibi tanımlamalar 

yapılmışsa robot o noktaya ulaşmadan verilmiş zone mesafesi kadar bir kavis çizerek diğer 

noktaya doğru hareketine başlar. 
 

Zone0=fine demektir. Buraya fine yazılırsa robot o noktaya kesinlikle uğrar. Ancak bu 

şekilde robot hareketler arasında zaman kaybetmiş olur. 

 Move J/L/C   * ,  V ,  Z,  takım 
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Şekil 3.4: Robot yaklaşım tipleri 

3.2.3. MoveJ Komutu 
 

Bu komutla robot eklemsel (artiküler) hareket eder. Robotu bir noktadan diğer bir 

noktaya hızlı bir şekilde hareket ettirmek için kullanılır. Başlangıçta bütün eksenlerin hızları 

hesaplanır ve tüm eksenler aynı anda hareket ederek aynı anda varış noktasına ulaşır. 

Yapılan hareket düz bir hat üzerinde değil kavisli bir harekettir. Bu yüzden bu komut 

kullanılırken robotun tam olarak nereden geçeceği bilinemez.  

 

Şekil 3.5: Yörüngesel hareket şekli 

3.2.4. MoveL Komutu 
 

Bu komutla robot lineer (doğrusal) hareket eder. Belirlenen noktaya doğrusal bir 

şekilde her eksen farklı hız ve miktarlarda hareket ederek gider. Takım sabit tutulur. 



 

 82 

 

Şekil 3.6: Doğrusal hareket 

3.2.5. MoveC Komutu 
 

Bu komutla robot verilen iki noktadan geçerek dairesel hareket yapar. 

 Formatı 

 

   
şeklindedir. 

 

Şekil 3.7: Dairesel hareket 

3.2.6. Offset Fonksiyonu 

 

Şekil 3.8: Offset fonksiyonu ile kare çizimi 

 MoveC   P1,  P2, V,  Z,  takım 
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 Offset fonksiyonu 
 

 

 
 

şeklinde tanımlanır. Daha önce tanımlanmış bir P noktasına göre yeni gidilecek 

noktanın koordinatları belirtilir. 

 

ÖRNEK1: Robot bulunduğu herhangi bir yerden P_reb_prg’ye gelecek, buradan 

maksimum hızla P noktasının 10mm üzerine, sonra P’ye ve daha sonra da kare çizip 

P_reb_prg’ye dönecek. 
 

MoveJ P_reb_prg, Vmax, fine, tool0 

MoveJ Offs (P, 0, 0, 10), Vmax, fine, tool0 

MoveL P, V100, fine, tool0 

MoveL Offs (P, 500, 0, 0), V400, fine, tool0 

MoveL Offs (P, 500, 400, 0), V400, fine, tool0 

MoveL Offs (P, 100, 400, 0), V400, fine, tool0 

MoveL Offs (P, 100, 0, 0), V400, fine, tool0 

MoveL Offs (P, 100, 0, 10), V100, fine, tool0 

MoveJ P_reb_prg, Vmax, fine, tool0 
 

ÖRNEK2: Örnek 1’deki karenin içine 300 mm çapında bir daire çizdiriniz. 

 

Şekil 3.9: Daire çizimi 

 

MoveL Offs ( P, 150, 200, 10 ), V400, fine, tool0 

MoveL Offs ( P, 150, 200, 0 ), V400, fine, tool0 

MoveL Offs ( P, 300, 350, 0 ), ( P, 450, 200, 0 ), V400, fine, tool0 

MoveL Offs ( P, 300, 50, 0 ), ( P, 150, 200, 0 ), V400, fine, tool0 

MoveL Offs ( P, 150, 200, 10 ), V400, fine, tool0 
 

3.2.7. Case Komutu 
 

Program çağırmak ve şartlı dallanmak amacıyla kullanılır. Otomattan gelen program 

numarasına göre çalışır. 1’den 63’e kadar case komutu verilebilir. 61,62 ve 63 no’lu case’ler 

özeldir (reserved). 
 

Offs ( P, X, Y, Z ) 
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Örnek 1 

Case  3; Aff_Prog prog, ‘’Prog 3’’;  (ekranda görünmesi için) 

 Traj1; 

 Kare1; 

 Deneme; 
 

Örneğin yukarıdaki program parçacığında otomattan 3 nolu program kodu 

gönderildiğinde Traj1, Kare1 ve Deneme rutinleri işletilecektir. 
 

Örnek 2 
 

TEST prog 

    CASE 1: 

      Aff_Prog prog,"Prog 1 L64"; 

      T_Pri_Pre_Pv_Tab; 

      T_Dep_Pre_Bal; 

      T_Aut_Soud1; 

      T_Aut_Soud2; 

      T_Prise_Pre_Bal; 

      T_Dep_Pre_Tab; 

      T_Soud3; 

    CASE 2: 

      Aff_Prog prog,"Prog 2 K25"; 

      T_Soud1_K; 

      T_Soud2_K; 

      T_Soud3_K; 

      T_Pri_Pre_Pv_TbK; 

      T_Dep_Pre_Pv_BlK; 

      T_Soud4_K; 

      T_Pri_Pre_Pv_BlK; 

      T_Aut_Dep_Pre; 

    CASE 7: 

      Aff_Prog prog,"Prog 7"; 

      T_Reprise1; 

      T_Dep_Pre_Bal; 

      T_Aut_Soud1; 

      T_Aut_Soud2; 

      T_Prise_Pre_Bal; 

      T_Dep_Pre_Tab; 

      T_Soud3; 

    CASE 8: 

      Aff_Prog prog,"Prog 8"; 

      T_Reprise2; 

      T_Aut_Soud1; 

      T_Aut_Soud2; 

      T_Prise_Pre_Bal; 

      T_Dep_Pre_Tab; 
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      T_Soud3; 

    CASE 9: 

      Aff_Prog prog,"Prog 9"; 

      T_Reprise3; 

      T_Aut_Soud2; 

      T_Prise_Pre_Bal; 

      T_Dep_Pre_Tab; 

      T_Soud3; 

    CASE 10: 

      Aff_Prog prog,"Prog 10"; 

      T_Reprise4; 

      T_Prise_Pre_Bal; 

      T_Dep_Pre_Tab; 

      T_Soud3; 

    CASE 11: 

      Aff_Prog prog,"Prog 11"; 

      T_Reprise5; 

      T_Dep_Pre_Tab; 

      T_Soud3; 

    CASE 12: 

      Aff_Prog prog,"Prog 12"; 

      T_Reprise6; 

      T_Soud3; 

      !============================== 

    CASE 61: 

      Aff_Prog prog,"RODAGE"; 

      T_ROD; 

    CASE 62: 

      Aff_Prog prog,"CHELMAN"; 

      T_CHELMAN; 

    DEFAULT: 

      Prog_Spec (prog); 

    ENDTEST 

  ENDPROC 
 

RAPID programları TXT (ASCII) formatındadır ve herhangi bir editör ile açılıp 

görülebilir. Yalnız programda değişiklik yapılıp robota yeniden yüklenecekse DOS’un edit 

programı kullanılmalıdır çünkü diğer editörler (Word, Notepad...) dosyaya değişik 

karakterler eklerler. Düzeltilen program yine TXT formatında kaydedilmelidir. 
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3.2.8. Ark Kaynağı Komutu 

 

 Komutun Elemanları 
 

ArcL: Lineer olarak ark kaynağı yapılacağını gösterir. 

ArcC:Dairesel olarak ark kaynağı yapılacağını gösterir. 

\On: Kaynağa başlanmadan önce flying start (gaz) uygulanacağını gösterir. 

\Off: Kaynağa başlanmadan önce gaz uygulanmayacağını gösterir. 

P1: Hedef nokta. 

V100: Hareket hızı. 

Sm1:  Kaynağın başlangıç ve bitiş parametreleri. 

Wd1: Asıl kaynak fazıyla ilgili parametreler. 

Wv1: kaynağın paterni (zigzag, v, üçgen) ile ilgili parametre. 

Fine: noktanın duruş noktası olduğunu gösteren parametre. 

Torch: bu komutla kullanılacak takımın referansı. 
 

Burada ark kaynağına ait 3 önemli parametre bulunur: 
 

sm1 (seamdata), wd1 (welddata) ve wv1 (weavedata). 

 

Seamdata 

Structure 

<data object of seamdata> 

<purge_time of num> 

<preflow_time of num> 

<ign_sched of num> 

<ign_voltage of num> 

<ign_wirefeed of num> 

<ign_current of num> 

<ign_volt_adj of num> 

<ign_curr_adj of num> 

<ign_move_delay of num> 

<scrape_start of num> 

<heat_speed of num> 

<heat_time of num> 

<heat_distance of num> 
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<heat_sched of num> 

<heat_voltage of num> 

<heat_wirefeed of num> 

<heat_current of num> 

<heat_volt_adj of num> 

<heat_curr_adj of num> 

<cool_time of num> 

<fill_time of num> 

<bback_time of num> 

<rback_time of num> 

<postflow_time of num> 

<fill_sched of num> 

<fill_voltage of num> 

<fill_wirefeed of num> 

<fill_current of num> 

<fill_volt_adj of num> 

<fill_curr_adj of num> 

welddata 
 

Component    weld1       
 

weld_speed    20 mm/s   Speed in relation to the seam 

weld_voltage    30 V   

 Sent to an analog output signal 

weld_wirefeed   15 m/min.   Sent to an analog output 

signal 

delay_distance   0 mm    No delay 

 

Structure 
 

<data object of welddata> 

<weld_sched of num> 

<weld_speed of num> 

<weld_voltage of num> 

<weld_wirefeed of num> 

<weld_current of num> 

<delay_distance of num> 

<weld_volt_adj of num> 

<weld_curr_adj of num> 

<org_weld_speed of num> 

<org_weld_voltage of num> 

<org_weld_wfeed of num> 
 

Weavedata 

Structure 

<data object of weavedata> 

<weave_shape of num> 
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<weave_type of num> 

<weave_length of num> 

<weave_width of num> 

<weave_height of num> 

<dwell_left of num> 

<dwell_center of num> 

<dwell_right of num> 

<weave_dir of num> 

<weave_tilt of num> 

<weave_ori of num> 

<weave_bias of num> 

<weave_sync_left of num> 

<weave_sync_right of num> 

<wg_track_on of num> 
 

 Örnek bir ark kaynağı yörüngesi 
 

Şekilde de görüldüğü gibi p10 ve p20 noktaları arasındaki xxxxxx karakterleri flying 

start uygulandığını gösterir. Diğer bir deyişle; p20 noktasına yaklaşılırken kaynak öncesi 

bazı aksiyonlar (örnek: gaz üfleme) gerçekleştirilir. P80 noktasında kaynak işlemi 

bitmektedir. 
 

P50 noktasına kadar wd1 isimli kaynak parametreleri, bu noktadan sonra ise wd2 

isimli kaynak parametreleri geçerli olmaktadır. 
 

Bu yörünge için gerekli program aşağıdaki gibidir: 
 

MoveJ p10, v100, z10, torch; 

ArcL\On, p20, v100, sm1, wd1, wv1, fine, torch; 

ArcC p30, p40, v100, sm1, wd1, wv1, z10, torch; 

ArcL p50, v100, sm1, wd1, wv1, z10, torch; 

ArcC p60, p70, v100, sm1, wd2, wv1, z10, torch; 

ArcL\Off, p80, v100, sm1, wd2, wv1, fine, torch; 

    MoveJ p90, v100, z10, torch; 

 

Şekil 3.10: Örnek ark kaynağı yörüngesi 
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3.2.9. Mitsubishi RV-M1 Programlama 
 

3.2.9.1. Hareket Komutları 
 

DP: Önceki pozisyon numarasına hareket ettirir. 

DW: Noktadan noktaya hareket ettirir. 

HE: Şimdiki pozisyonu numarasiyla tanımlar. 

HO: Kartezyen referans noktasını saptar. 

IP: Sonraki pozisyon  numarasına hareket ettirir. 

MA: Güncel pozisyona yaklaşma hareketi 

MC: Devamlı çalışma  

MJ:Özel açısal eklem hareketi 

MO:Araçların özel yerleşim hareketi 

MP:El pozisyonu aldırma 

MS:Düzgün hat hareketi 

MT:Araçların özel mesafe hareketi. 

NT:Genel başlangıç noktasına dönüş. 

OG:Kartezyen referans noktalarına hareket 

PA:Palet tanımlama 

PC:Pozisyon değişkenlerini bellekten silme 

PD:Bellekte pozisyon tanımlama 

PL:Pozisyon değişkenlerini diğerlerine kopyalama 

PT:Yeni palet pozisyonlarını hesaplama 

PX:İki pozisyon değişkenlerini takas etme 

SF:Pozisyon değişkenlerini boşalan aralıklara kaydırma. 

SP:Robot hızını belirtme 

TI:Belli bir zaman durdurma 

TL:Aletlerin uzunluğunu tanımlama 
 

3.2.9.2. Kontrol Komutları 
 

CP:Sayıcı değerlerini karşılaştır 

DC:Sayıcı değerlerini bir azalt 

ED:Program sonu 

EQ:Durum eşitse dallan 

GS:Alt programa git 

GT:İstenen satıra git 

IC:Sayıcı değerlerini bir artır 

LG:Büyükse dallan 

NE:Eşit değilse dallan 

NX:Sonraki adımda rc döngüsüne gir 

RC:Özel numara ve zamanlı tekrarlama döngüsü 

RT:Alt programdan dönüş 

SC:Sayıcı değerlerini kur 

SM:Küçükse dallan 
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3.2.9.3. Giriş Çıkış Komutları 
 

GC:Gripperi kapa 

GF:Gripper durum kontrolü 

GO:Gripperi aç 

GP:Gripperi maksimum basınçla kapa 

ID:Giriş durumlarını kontrol et 

IN:El kullanımı için paralel veri alma 

OB:Çıkış bitini kurma 

OD:Çıkış portuna veri yollama 

OT:El kullanımı için paralel veri yollama 

TB:Bit test 
 

3.2.9.4. Uygulamalar 
 

Örnek1: Nokta tanımlama 

P: Nokta adı 

X,y,z: Kartezyen kordinatlar 

Pitch: El aşağı-yukarı düzeyi 

Roll: El dönme düzeyi 

 

Şekil 3.11: Nokta tanımlama 



 

 91 

Örnek 2: İki nokta arası cisim taşıma. 

 

 

Şekil 3.12: Cisim taşıma 

Program 

10 PD o,ox,oy,oz,oP,oR  ; o noktasının tanımlanması 

20 PD p,px,py,pz,pP,pR  ; p noktasının tanımlanması 

30 SP 5                             ; robot hızı tanımlama (5) hızlı 

40 MO p,O                       ; p noktasına hareket 

50 SP 2                             ; robot hızı tanımlama (2) yavaş 

60 DW 0,0, -L                  ; cisme yaklaşım (mesafe L) 

70 GC                               ; cismi tutma(gripper close) 

80 DW 0,0, L                    ; cismi L kadar hareket ettirme    

90 SP 5                              ; hız tanımlama(5) hızlı 

100 MO o,C                      ; o noktasına hareket 

 

Örnek 3: Robotla alan hareketi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.13: Alan konumlama 
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Program: 
 

10 PD 3,0,0,100,0,0   ; 3numaralı pozisyon noktası tanımlanıyor 100 mm kaldırma  

20 SP 4                      ; robot hızı orta hız 

30 MA 1,3,O            ; el pozisyonu 1numaraya yaklaşma 100mm yukarıda 

40 MO 1,O               ; 1 numaraya gripper açık pozisyonda hareket 

50 GC                       ;gripperi kapa 

60 MA 1,3,C            ; gripper kapalı halde 1numaradan 3 numaralı pozisyona 

70 MA 2,3,C          ;gripper kapalı 2 numaralı pozisyona 3 numaralı nokta yaklaşımı 

80 MO 2,C               ; 2 numaralı pozisyona (gripper kapalı) 

90 GO                       ; Grippper açık (1’den alınan nesne 2’ye bırakılıyor) 

100 MA 2,3,O          ;2’den 3’e yaklaşma hareketi (gripper açık). 

110 ED                      ;END 

RN                            ;Program çalıştır(RUN) 
 

3.3. Otomatik Modda Çalışma 
 

3.3.1. Otomat Simülatörünün Tanıtılması 

 

Şekil 3.1.1. ABB Otomat simülatörü 

Parite biti, program kodundaki 1’lerin sayısı tek ise 0, çift ise 1 yapılmalıdır. 

Program kodunu silme her defasında tekrarlanmalıdır. 

Program kodu otomattan robota gönderilen program numarasıdır. 
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3.3.2. Robotu Otomatik Modda Çalıştırma 
 

ABB Robotunda önce programlama modunda iken ana programın çağırılması gerekir. 

Test moduna geçilir. Special menüsünden 3-Proc.main seçilir. Böylece ana program 

çağırılmış olur. 
 

Otomatik/manuel anahtarı otomatik konuma alınır. Ekrana gelen mesaj onaylanır. 

Motors On’a basılır ve execution yapılır. Bu sırada robot repli noktasına alınır. 
 

Robot repliye alındıktan sonra tekrar execute yapılır. Diğer ekranlar\User Window 

Manager\View\Ecran de base ekranına geçilir. Otomat simülatöründen gerekli kodlar 

girilerek otomatikte çalışma sağlanır. 
 

3.3.3. Acil Durdurmadan Sonra Yapılacak İşlemler 
 

Acil durdurmaya neden olan buton kaldırılır. Önce motors off’a (0) sonra da motors 

on’a (1) basılır ve execute yapılır. Robot kaldığı noktayı bularak devam eder. 
 

3.4. Sistem Donanımı 
 

3.4.1. Sistemin Blok Şeması 
 

ABB IRB 6400’de sistemde yer alan üniteler Şekil 3.14.’de görülebilir. Tüm 

denetimleri 68000 mikro işlemcisi gerçekleştirir. Sistemde ek kartlar kaynak kartı, motor 

devir kontrol kartı ve PMA adı verilen programlama ünitesidir. 

 

Şekil 3.14: S4C ünitesi yapısı 
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3.4.2. Motor Sürücü ve Ölçüm Sistemi 

 

Şekil 3.15: Klasik servo kontrol sistemi 

Bu sistemde tako generatör ile motorun hızı ölçülür, kodör ile de motor pozisyonu 

ölçülür. Referans pozisyon bilgisi ile ölçülen pozisyon bilgisi eksen kartında birleştirilir ve 

motor sürülür. 
 

Klasik servo sistemde kullanılan motorlar fırçasız AC motorlardır. Daha önceleri ise 

DC motorlar kullanılmaktaydı. 
 

3.4.3. Yeni Tip Varyatörler 

 

Şekil 3.16: Varyatör bağlantısı 

Yeni tip varyatörler de motor çıkışında sadece iki adet faz üretilir. Üçüncü faz ise iki 

fazın toplanmasıyla elde edilir. 
 

Frenleme regenerative olarak yapılır. Frenleme anında varyatör motor akımını birden 

keser. Bu anda motor bir generatör gibi çalışmaya başlar ve dc buraya enerji besler. DC 

burada oluşan bu fazla gerilim de frenleme direnci üzerinde harcanır.  
 

Motorda üretilen devri düşürmek ve dolayısıyla torku arttırmak amacıyla redüktör 

kullanılır. 
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Şekil 3.17: Redüktör 

3.4.4. Elektrik Dolabının Tanıtılması 

 

Şekil 3.18: S4C Ünitesi. 

 

Şekil 3.19: S4C kartları 
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Kart İsimleri 
 

DSQC 326/335  (Eksen Kartı) 

DSQC 316/325 (Ana Kumanda Kartı) 

DSQC 321/317  (Ek bellek) 

DSQC 256A  (Emniyet Kartı) 

DSQC 209  E/S (Analog I/O Kartı) 

DSQC 223  E/S (Dijital I/O Kartı) 

DSQC 315  E/S Combinee 

DSQC 314A Redresör 
 

Seri ölçüm modülünün ve belleğin back-up pilleri 3 yılda bir değiştirilmelidir. Ölçüm 

sistemi pilleri değiştirildiğinde şarj olmaları 18 saat sürer. Bellek back-up pilleri 

değiştirilmeden önce tüm sistemin ve kullanıcı programlarının yedeği alınıp pil değişiminden 

sonra tekrar yüklenmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Robot kolunu programlama editörü kullanarak hatasız programlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir robot kolunu oluşturan elektronik ve 

mekanik parçaları kullanarak robot kolunu 

toplayınız. 

 Robot koluna bir nesneyi alıp başka 

noktaya koydurunuz. 

 İş güvenlik tedbirlerine uyunuz.  

 Elinizde bulunan şema ve grafikleri  

tertipli ve düzenli kullanınız. 

 Araştırmacı olunuz. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.  
 

1. (   ) Kontrol ünitesindeki yazılım hafıza pili sökülünce silinir. 

2. (   ) Rapid programlama dilinde dosyalama text olarak yapılır. 

3. (   ) Movej komutu yörüngesel hareket içindir. 

4. (   ) MoveL komutu dairesel hareket içindir. 

5. (   ) PD komutu bellekte nokta tanımlar. 

6. (   ) GC cismi bırakma komutudur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Robot Çeşitlerini ve Devre Elemanlarını Tanımak 

 Çalışma esnasında gözlemlenen robotun sınıflandırması doğru 

yapıldı mı? 

 Verilen şemaya göre robotun sınıflandırması doğru yapıldı mı? 

  

Robot Kollarını Öğreti Paneli ile Programlamak 

 Verilen koordinatlara göre robot kolunu doğru konumlandırdınız 

mı?  

 Robot kolunun konumlandırılması öğretici panalce doğru algılandı 

mı? 

 Konumlama programı robota doğru yüklendi mi? 

  

  

  

Robot Kollarını Programlama Yazılımı ile Programlamak 

 Robot kolunun bakımını yapabildiniz mi? 

 İstenilen konumlamaya uygun programı doğru yazabildiniz mi?  

  

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 D 

9 D 

10 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 C 

4 C 

5 E 

6 E 

7 E 

8 B 

9 C 

10 C 

11 D 

12 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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