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I. Bir Üç Boyutlu Yazıcı Yapımı ve Bu Yazıcıdan İşbirliği Yapacak Robot Kolların 

Üretilmesi 

Özet 

Bu proje, bir üç boyutlu yazıcının tasarlanmasını ve üretilmesini,  bu üretilen üç boyutlu 

yazıcıdan bilgisayar ortamında tasarlanıp simülasyonu yapılmış olan robot kolların şaselerinin 

üretilmesini ve bu robot kollar ile ters kinematik denklemler çözülerek ve görüntü işleme 

yapılarak objelerinin tanınıp taşınmasını içermektedir. Projenin ilk etabında üretilen olan üç 

boyutlu yazıcı 200mmx200mmx200mm azami baskı boyutundadır. Yazıcının hareketlerini step 

motorlar sağlayacak olup gerekli güç 12 Volt 30 Amperlik bir güç kaynağından sağlanmıştır. 

Üç boyutlu yazıcının kendi kinematik denklemlerini çözmesi için ve step motorların hareketini 

kontrol edebilmek için Arduino Mega geliştirme kartı ve bu kartla uyumlu RAMPS 1.4 Step 

Motor Sürücü kullanılmıştır. Ayrıca yazıcının malzemeyi eritebilmesi için hotend, baskının 

yapışmaması için hotbed, yazıcının limit hareket noktalarını belirlemek için endstop switch 

kullanılmıştır. Yazıcının şasesi için 30mmx30mm lik 4 metre uzunluğunda sigma profil, 

hareketler için 9mm ray ve 5 adet 9mm kare arabadan faydalanılmıştır. Yazıcı üretildikten sonra 

çizim programlarında tasarlanıp simülasyonu yapılmış robot kolların şaseleri bu yazıcı 

sayesinde üretilmiştir. Daha sonra robot kolların şaseleri servo motorlar ile montajlanmıştır. 

Robot kollar üstünde işlemci olarak Raspberry Pi bulunmakta olup robot kolların üzerinde 

bulunan kameralardan alınan görüntüyü işleyerek ortamdaki cisimleri belirlemekte, daha 

önceden tanıtılan bir cismi (küp veya küre olabilir) tanımakta ve onu kaldırmaktadır. Kaldırdığı 

bu nesneyi ise başka bir yere bırakıp diğer robot kol ile haberleşerek bu nesneyi alması için 

sinyal göndermektedir. Böylece bir iş birliği yapılmaktadır. Robot kollar hareketlerini 

kendilerinin uç noktalarını bildiklerinden ve görüntü işleyerek objelerin konumlarını 

bildiklerinden dolayı ters kinematik denklemleri çözebilmektedir. 

Building a 3-D Printer and Using it to Produce Cooperative Robot Arms  

Abstract 

In this project, a 3D printer has been designed and produced. Upon completion of computer 

simulation, two robot arms have been fabricated by means of this printer.  These robot arms solve 

inverse kinematics equations and process images to recognize and move objects. 3D printer 

produced in the first phase of the project has a 200mmx200mmx200mm maximum printing size. 

The movements of the printer achieved by the step motors. The required power, which is 12 Volt 

and 30 Ampers, has been provided by a power supply. In order to solve kinematics equations and 

to be able to control the movement of step motors, an Ardunio Mega Development Board has been 

used.  Robot arms are equipped with a Raspberry Pi processor to recognize object (can be a cube 

or a sphere) by processing the image received from a camera. A robot arm lifts this object and 

leaves somewhere else and sends a signal to the other one to get that object. Thus a cooperation 

has been achieved.  

II. Amaç ve Kapsam  

Bu proje, bir üç boyutlu yazıcının tasarlanmasını ve üretilmesini, bu üretilen üç boyutlu 

yazıcıdan bilgisayar ortamında tasarlanıp simülasyonu yapılmış olan robot kolların şaselerinin 



 

üretilmesini ve bu robot kollar ile ters kinematik denklemler çözülerek ve görüntü işleme 

yapılarak objelerinin tanınıp taşınmasını içermektedir. 

III. Materyal ve Yöntem  

Projenin ilk etabında 200mmx200mmx200mm azami baskı boyutuna sahip bir üç boyutlu 

yazıcı tasarlanıp üretilmiştir. Ardından bir robot kol modeli bilgisayar ortamında tasarlanıp, 

proje kapsamında geliştirilmiş üç boyutlu yazıcı ile üretilip montajı tamamlanmıştır.  

Üç boyutlu yazıcının geliştirilme yöntemi şöyledir. Öncelikle bilgisayar ortamında tasarım 

programları kullanılarak yazıcının fiziksel bileşenlerinin boyutları ve gereken parçalar 

belirlenir. Projede geliştirilen üç boyutlu yazıcı için gereken bileşenler ve miktarları aşağıda 

verilmiştir. 

• Nema 17 Step Motor, 5 adet 

• Arduino Mega Geliştirme Kartı, 1 adet 

• Mega Ramps 1.4 Step Motor Sürücü, 5 adet 

• A4988 Motor Sürücü, 5 adet 

• 12V 30A DC Güç Kaynağı, 1 adet 

• 3D Printer Extruder, 1 adet 

• 200x200 (mm) Hotbed, 1 adet 

• Endstop Mekanik Anahtar, 3 adet 

• 20x20 (cm) Sigma Profil, 10 metre 

• 30x30 (cm) Sigma Profil, 4 metre  

• Sigma Profil Köşe Bağlantısı, 40 adet 

• M12 Mil, 2 metre 

• M8 Vidalı Mil, 1 metre 

• LM12UU Lineer Rulman, 3 adet 

• MG9 kare araba, 3 adet 

• MG9 kare ray, 3 metre 

Yukarıda listelenen malzemeler kullanılarak üç boyutlu yazıcının montaj süreci başlar. Bu 

süreçte, yazıcının “Solidworks” modelleme programı kullanılarak oluşturulan modeli kullanılır. 

Montaj ve kablolama tamamlandıktan sonra Arduino Mega geliştirme kartı üzerinde çalışacak 

olan ve yazıcının bütün hareketlerini sağlayacak programın yazılıp denenme süreci başlamıştır. 

Tasarlanıp üretilen üç boyutlu yazıcı Şekil 3.1 de gösterilmiştir. 



 

 

Şekil 3.1 Geliştirilen 3 boyutlu yazıcının görünümü 

Bir üç boyutlu yazıcının çalışma şekilde açıklanabilir: Hareketlerini step motorlardan ve bu 

motorların döndürme gücünü lineer doğrultuya dönüştüren araba ve millerden sağlayan üç 

boyutlu yazıcı bu hareketleri oluştururken prizmatik eklemler için geliştirilmiş ters kinematik 

denklemler çözülür ve Kartezyen koordinatlarda hareket eder. Baskısı alınacak olan modelin 

.stl uzantılı dosyası, üç boyutlu yazıcının geliştirme kartının kullanabileceği “g-code” türüne 

dönüştürülür. Bu işlemi yapan programlar açık kaynak kodlu olarak bulunabilmektedir. “g-

code” türüne dönüşen basılacak şekil, Arduino Mega tarafından sürekli işlenir ve bu işleme 

sürecinde Nema 17 step motorlara, baskısı alınacak parçanın şekline bağlı olarak sinyaller 

gönderir. Bu sinyal gönderimini Ramps 1.4 Motor Sürücü modülü ve her motor için birer adet 

olan A4988 step motor sürücüleri yardımıyla yapar. Bu sayede yazıcı, baskısı alınacak parçanın 

her noktasına ulaşabilir. Arduino Mega üzerinde çalışan yazılım ise “Marlin” aygıt yazılımı 

tabanlı olup kalibrasyon ve modifikasyonları tasarlanan yazıcıya göre yapılır. Ramps 1.4, 

A4988 step motor sürücüleri ve bağlantıları Şekil 3.2 de yakından gösterilmiştir. Şekil 3.3 ise 

bu proje için A4988 ile bir step motorun bağlantısının şematiğini göstermektedir. 



 

 

Şekil 3.2 Step motor sürücüleri 

 

Şekil 3.3 Step motor bağlantı şematiği 

Hareketleri yukarıda yazıldığı gibi sağlanan üç boyutlu yazıcı, hammadde olarak plastik türevi 



 

maddeler kullanır. En yaygın tipler PLA ve ABS dir. Bu hammaddelerden olan ABS 

(Akrilonitril Bütadien Stiren), temelinde petrol tabanlıdır, hafiftir ve oldukça sert bir 

malzemedir. Bu malzeme ile basılan nesneler daha sağlamdırlar. Ancak ABS ile baskı bazı 

riskler taşımaktadır. İşlenmesi için daha yüksek sıcaklıklar gereklidir. Üç boyutlu yazıcıdan 

sıcak bir şekilde çıkıp daha düşük sıcak yüzeye sahip baskı yüzeyine ulaştığında sahip olduğu 

ısıyı çok çabuk bir şekilde kaybetmesi, üretim sırasında modelin çatlamasına yol açabilir. 

Ayrıca petrol tabanlı bir malzeme olduğundan üç boyutlu yazıcı tarafından eritilirken sağlığa 

zararlı gazlar açığa çıkar. Bu sebepten dolayı üretim sırasında mekânda temiz hava girişi 

mutlaka olmalı veya üç boyutlu yazıcı fiziksel anlamda yalıtılıp dışarıya saldığı gazları bir 

filtreden geçirdikten sonra bırakmalıdır. Diğer hammadde olan PLA ise mısır nişastası ya da 

şeker kamışı gibi lifli yapılı bitkilerden elde edilen bir polimerdir. ABS maddesine göre daha 

düşük sıcaklıklarda işlenebildiğinde çatlama riski daha azdır. Yenilenebilir kaynaklardan 

üretilebildiği için maliyeti de daha düşüktür. Ancak lifli yapısı gereği ABS kadar sağlam 

değildir. 

Bu kaynak malzeme yazıcının extruder parçasında ısıtılarak eritilir. Böylece yazıcının 

Kartezyen sistemde hareketi sırasında eriyen malzeme, üretilen objenin katlarını basar. ABS 

malzeme için extruder sıcaklığı 220 -250 Co arasında, PLA için ise 190-210 Co arasında 

olmalıdır. Extruder sıcaklığı, extruder’ın içine yerleştirilen bir termistör ile ölçülür ve Arduino 

Mega ile sürekli takip edilir. Termistörden gelen veri ile basit bir geri besleme sistemi kurularak 

extruder üzerinden geçen akım aç/kapat şeklinde ayarlanarak sıcaklık değeri kontrol edilir. 

Extruder tipleri Direct ve Bowden tipinde olabilmektedir. Direct extruder, filamenti, step 

motorun ucuna bağlı dişli veya rulman yardımıyla alırken Bowden tip extruder, filamente yakın 

bir bölgeye yerleştirilen dişli ile bir kanal içerisinden extuder’ın sıcak uç noktasına iletir. Bu 

projede direct extruder tipi kullanılmıştır. Direct Extruder yapısı Şekil 3.4 de verilmiştir. 

 

Şekil 3.4 Direct Extruder yapısı 

Extruder ile ilgili diğer bir özellik ise extruder giriş çapıdır. Bu projede kullanılan extruder, 

1.75mm çap kalınlığında filamentler içindir. Filament eritildikten sonra Şekil 3.4 de de 



 

gösterilen “nozzle” parçasından geçerek baskı yüzeyine ulaşır. Piyasada 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 

ve 1 mm çapında nozzle bulmak mümkündür. Nozzle çapının küçüldükçe baskı 

çözünürlüğünün artırılır. 

Basılan modelin baskı sırasında yazıcının hareketleri yüzünden etkilenip kaymaması 

gerekmektedir. Ayrıca extruder parçasının uç kısmı olan nozzle parçasında yüksek sıcaklığa 

sahip olan ve katı-sıvı arası bir formda olan plastik kaynak malzemesinin soğuyup sert katı 

haline gelmesi gerekir. Soğuma çok hızlı olursa üretilen üç boyutlu nesnede çatlamalar 

oluşabilir. Bunun için hotbed denilen resistif 20x20 cm boyutlu bir plaka gerekmektedir. Bu 

plakanın üstüne 4mm kalınlığında bir cam yerleştirilerek yazıcının baskı yüzeyi oluşturulur. 

Hotbed sıcaklığı da, extruder sıcaklığının kontrolü gibi sürekli olarak bir geri besleme kontrol 

yapısı ile sağlanır. Kullanılan kaynak malzemesine göre 50-80 Co arasındaki sıcaklık 

değerlerinin seçilmesi uygun olur. Hotbed, Şekil 4.5 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5 Hotbed 

Üç boyutlu yazıcının tasarım ve montaj işlemleri devam ederken bu projenin kapsamında olan 

robot kol tasarım süreci de devam etmiştir. Robot kollar yapılarına ve yaptıkları işe göre çeşitli 

kategorilere ayrılırlar. En yaygın kullanılanları; 

- Kartezyen robot kol 

- Küresel robot kol 

- Silindirik robot kol 



 

- SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) 

şeklinde sıralanabilir. Bu tip robot kolların birbirlerinden farkları hareket yöntemleridir. Farklı 

iş alanlarında aynı hedef noktasına farklı şekillerde ulaşma ihtiyacı, bu robot kol çeşitlerinin 

oluşmasını sağlamıştır. Bu projede geliştirilen robot kol, Küresel robot kol tipindedir. 

Robot kollar bir temel noktası (base), bir veya birden fazla uzuv (link), bu uzuvları birbirlerine 

bağlayan eklem noktaları (joint) ve robot kolun en son uç noktasında bulunan, yapılacak işe 

göre değişen el kısmı (end-effector) ile oluşturulur. Uzuvların tipleri ve hareket şekilleri, 

yukarıda verilen robot kol çeşitlerini oluşturur. Bu uzuvlar birbirlerine “joint” olarak 

adlandırılan parçalarla bağlanırlar. Bu “joint” kısmı robot kola hareketini kazandıran kısımdır. 

Çoğu tip robot kolda hareketi sağlayan eleman olan motorlar buraya yerleştirilir. Bu proje 

kapsamında geliştirilen robot kollarda MG995 metal dişli servo motorlar kullanılmıştır. 

Tasarlanan robot kol ise toplamda dört adet joint’e sahip olup açık zincir şeklinde yapıya 

sahiptir. Tasarlanan ve geliştirilen üç boyutlu yazıcıdan üretilen robot kolların fotoğrafı Şekil 

4.6 da verilmiştir. 

 

Şekil 4.6 Üretilen robot kollar 

Robot kolların hareketleri ise yapılan işe bağlıdır. Hareketlerin bir operatör tarafından idare 

edildiği robot kollar, karmaşık bir sisteme ihtiyaç duymadığından ve operasyonun bir insan 

gözetiminde yapıldığından dolayı tercih edilmektedirler. Seri üretim faaliyetlerinin yapıldığı 

işlemler için ise robot kolların otonom olarak hareket etmesi istenir. Yapılacak işe göre, robot 

kolun yapacağı işlemler programlanıp robot kolu kontrol eden işlemci ya da mikrokontrolcüye 

yazılır. Bu sayede robot kol herhangi bir dış müdahaleye gerek olmadan belirlenen işleri 

gerçekleştir. Geliştirilen robot kolda mikrokontrolcü olarak Arduino geliştirme kartı ve Arduino 

ile uyumlu 16 kanallı 12 bit servo motor kontrolcüsü kullanılmıştır. 

Otonom hareketlerin sağlanması kinematik denklemlerin çözümü ile gerçekleşir. Kinematik, 

harekete sebep olan kuvvetleri ve nesnenin ağırlığını göz ardı ederek nesnelerin hareketlerini 

inceleyen mekanik biliminin bir alt dalıdır. Robotik sistemlerin hareketlerini tanımlamak ve 



 

sağlamak için kinematiğin iki çeşidi kullanılır. Bunlar ileri kinematik ve ters kinematiktir. Her 

iki yaklaşım için temelde bazı verilerin bilinip tanımlanmış olması gerekir.  

Robot kolların yapısı açık zincir (open chain) olarak tanımlanan birbirlerine seri olarak bağlı 

eklemler ve uzuvlar biçimindedir. Bu biçimdeki bir robotun en alt kısmı (base) genelde sabittir 

ve en uç noktası (end effector) yapılacak işe uygun bir ekipmanla donatılmıştır. Ayrıca robot 

kolun tipi uzuvların hareket çeşidine de bağlıdır. Yaygın olarak prizmatik eklemli (P) ve döner 

eklemli (R) robot kollar kullanılmaktadır. Prizmatik eklem, bir eksen boyunca uzunlu değişen 

bir eklem yapısıdır. Döner eklem ise bir merkez etrafında dönebilen eklem yapısıdır. Konum 

değişkenleri ile eklemlerin pozisyonları ifade edilir. Her bir konum değişkeni robot kolun 

hareket değerine (degrees of freedom, DOF) katkı sağlar. Açık zincir biçimindeki bir robotta 

her eklem pozisyonu genellikle bir değişkenle ifade edilebilir, dolayısıyla robotun eklem sayısı 

kadar hareket değeri (DOF) vardır. Bu projede tasarlanıp üretilen robot kol açık zincir yapılı, 

bütün eklemleri döner eklem formunda olan dört hareket değerli, kısaca RRRR olarak belirtilen 

yapıdadır. 

İleri kinematik çözümlerini kullanabilmek için robotik sistemin her uzvunun uzunluğu ve hangi 

yönlerde ne şekilde hareket edebileceği önceden tanımlanmalıdır. Her uzuvda bulunan hareketi 

sağlayan elemana (actuator) hareket bilgisi yine kullanıcı tarafından verilerek hedeflenen 

noktaya ulaşım sağlanmaktadır. 

Ters kinematik ise ileri kinematiğin tam tersidir. Robotun son konumu ve uzuv uzunlukları 

bilinmektedir. Kullanıcıdan gelen hedef konum bilgisine göre her eklemin hangi yönde ve ne 

kadarlık hareket etmesi gerektiği hesaplanır. Ters kinematik çözümler için birden fazla 

alternatif çözüm yolu mevcuttur. Şekil 4.7 de bu projede tasarlanıp üretilen RRR formundaki 

robot kolun şematik gösterimi verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 Üretilen robot kolun şematik gösterimi 

Ters kinematik denklem çözümü bu proje için uygundur. Çünkü projede ortamda bir tepe 

kamerası olacak ve hedef objenin mekezinin konumunu bulacaktır. Kameradan gelen bilgi 

hedef noktasının koordinatlarıdır ve robot kolun uzuv uzunlukları bilinmektedir. Hesaplanacak 

veri hangi servo motorun hangi yönde kaç derecelik açı yapması gerektiğidir ki ters kinematik 

denklemlerin çözümü de bu sonucu verir. Bu projede ters kinematik denklem çözümleri 

öncelikle iki boyutlu düzlem (X-Y düzlemi) için hesaplanmıştır. Çıkan sonuçların doğruluğu 



 

“MATLAB” programında simule edilmiştir. Ardından gerçek uygulamada kullanılmak üzere 

ters kinematik denklem çözümleri üç boyutlu uzay için genişletilmiş, çıkan sonuçlar da yine 

“MATLAB” üzerinde denenmiştir. Ters kinematik düzlemsel çözümü için Şekil 4.8 baz 

alınarak çözülmüştür. 

 

Şekil 4.8 Ters kinematik denklem çözümünde kullanılan eksenler 

Şekil 4.8 de iki boyutta şematik olarak gösterilen robot kolun uzuvlarının uzunlukları l1 ve l2, 

uç noktasının değişkenleri ise px ve py noktalarıdır. Birinci uzvun yatay eksenle (X ekseni) ile 

yaptığı açı q1, ikinci uzvun birinci uzvu yatay eksen olarak kabul ederek birinci uzvun uzantısı 

ile yaptığı açı q2 dir. Aslında q2 açısı, q1 açısının üstüne eklenerek ya da çıkartılarak yapılan bir 

açıdır. Yani eğer l1 uzvu hareket ederse l2 uzvu da o kadar hareket eder. Kullanıcı tarafından 

verilen bu uç noktalarına ulaşabilmek için ters kinematik denklemlerin çözüm yöntemlerinden 

biri olan geometrik yaklaşım kullanılmıştır. Bu çözüm metodu kullanılarak px ve py noktaları; 

px = l1.cos(q1) + l2.cos(q1 + q2) = l1.cos(q1) + l2.[cos(q1).cos(q2) – sin(q1).sin(q2)] (1) 

py = l1.sin(q1) + l2.sin(q1 + q2) = l1.sin(q1) + l2.[sin(q1).cos(q2) + sin(q2).cos(q1)]               (2) 

Trigonometrik eşitlikleri ile bulunabilir. (1) ve (2) denklemlerinin her ikisinin kareleri alınıp 

toplanırsa; 

px
2 + py

2 = l12.cos2(q1) + 2.l1.l2.cos(q1).cos(q1 + q2) + l22.cos2(q1 + q2) + l12.sin2(q1)                

          + 2.l1.l2.sin(q2).sin(q1 + q2) + l22.sin2(q1 + q2)              (3) 

(3) denkleminde sadeleştirme işlemleri yapılarak; 

px
2 + py

2 – (l12 + l22) = 2.l1.l2.[cos(q1).cos(q1 + q2) + sin(q1).sin(q1 + q2)] 

         = 2.l1.l2.[cos(q1).((cos(q1).cos(q2) – sin(q1).sin(q2)) + sin(q1).(sin(q1).cos(q2) + sin(q2).cos(q1))] 

px
2 + py

2 – (l12 + l22) = 2.l1.l2.cos(q2)                                                                                  (4) 

(4) denkleminde px ve py noktaları kullanıcı tarafından verildiğinden sistem tarafından bilinen 

verilerdir. Ayrıca l1 ve l2 uzunlukları da sisteme daha önceden tanıtılmıştır. Dolayısıyla 4 



 

denkleminde cos(q2) değeri arccos() ya da acos() fonksiyonları ile kolaylıkla bulunabilir. Sonuçta 

cos(q2); 

cos(q2) = px
2 + py

2 – (l12 + l22) / 2.l1.l2                                                                        (5) 

Denklem (5) kullanılarak q2 açısının sinüs değeri ise; 

sin(q2) = ±√1 − 𝑐𝑜𝑠𝑞2
2                                                                  (6) 

Denklem (6) dan görüldüğü gibi pozitif ve negatif olmak üzere iki farklı sonuç çıkar. q2 açısının 

değerini bulmak için ise atan2 fonksiyonu kullanılır. Böylece sinüs ve kosinüs değerleri bilinen bir 

açının gerçek değeri bulunabilir. Sonuç olarak; 

q2 = atan2[sin(q2), cos(q2)]                                                                            (7) 

Denklem (7) ile bu projede kullanılan robot kolun üst uzvunun, gelen hedef noktası verisine 

ulaşması için yapması gereken açı bulunur. 

 

Şekil 4.9 açı hesaplamaları için kullanılan büyüklükler 

q1 açısını bulmak için ise Şekil 4.9 üzerinde çizili olan hatlardan faydalanır. Şekil 4.9 üzerindeki 

α ve β açıları yardımı ile q1 açısı; 

q1 = α – β                                                                    (8) 

olarak bulunur. q1 açısını bulmak için α ve β değerleri hesaplanmalıdır. α açısı doğrudan px ve 

py noktaları ile bulunabilir. 

α = atan2(py, px)                                                                (9) 

β açısı ise Şekil 4.9 üzerindeki küçük dik üçgenden bulunur. Bu dik üçgende β açısının 

karşısındaki uzunluk (sin(β)) l2.sin(q2) dir. q2 açısı önceden hesaplandığı için bu değer 

bulunabilir. β açısının komşu kenar uzunluğu ise l1 + l2.cos(q2) dir. Bu değerler de bilindiğinden 

β açısı; 

β = atan2[l2.sin(q2), l1 + l2.cos(q2)]                                             (10) 



 

olarak bulunur. (9) ve (10) denklemleri kullanılarak q1 açısı; 

q1 = atan2(py, px) – atan2[l2.sin(q2), l1 + l2.cos(q2)]              (11) 

şeklinde bulunur. Böylelikle geometrik ve trigonometrik yaklaşım ile projede kapsamında 

tasarlanıp geliştirilen robot kolun 2 boyutta istenen noktaya ulaşabilmesi için gereken çözümler 

üretilmiştir. 

Üç boyutlu uzay için ise yukarıdaki denklemlerde biraz değişiklik ve eklemelere ihtiyaç vardır. 

Bu proje kapsamında tasarlanıp üretilen RRRR formundaki robot kolun yatay perspektif ve 

tepeden görünümü baz alınarak küresel koordinat sisteminden silindirik koordinat sistemine ve 

en son olarak silindirik koordinat sisteminden Kartezyen koordinat sistemine geçilerek üç boyut 

için çözümler, iki boyuta benzetilerek yapılır. Şekil 4.10 da bulunan şekil, Kartezyen koordinat 

sistemi, küresel koordinat sistemi ve silindirik koordinat sistemi arasındaki ilişkilerin anlaşılıp 

bu projedeki robot kolun otonom hareketi denklemleri çıkarımı için esas oluşturur. Ayrıca bu 

şekil, bir adet “rotational” yani döner uzva sahip bir robot kol olarak da düşünülebilir. 

 

Şekil 4.10 Üç boyutlu durum 

Üç boyutlu uzay durumu için ters kinematik çözümleri iki boyutlu duruma benzer. Bilinen 

veriler px, py ve pz noktaları ve robot kolun uzuvlarının uzunluklarıdır. Amaç yine bu noktalara 

ulaşmak için başlangıç konumu ve motor açıları bilinen bir robotun hangi uzvunun kaç derece 

dönmesi gerektiğini bulmaktır. Şekil 4.10 da tepeden bakılınca oluşan iki boyutlu grafik x-y 

eksenleri grafiğidir. Bu eksendeki kesikli çizgi ile görülen uzunluk aslında R vektörünün ya da 

diğer bir adla bir uzuvlu robot kolun X-Y düzlemine iz düşümüdür. X ekseni ile yapılan pozitif 

yönlü açı θ şu şekilde; 



 

θ = atan2(py , px)                                               (12) 

olarak bulunur. Bu θ açısı robot kolun “base” motorunun yapması gereken açıdır. Böylelikle 

robot kolun motorlarından birinin yapması gereken açı hesaplanmış olur. Diğer bir ifade şekli 

ile RRRR yapısının bir parçası (R) çözülmüş oldu. 

RRRR formundaki robot kolun alt ve üst uzuvlarının yapması gereken açıların hesabı ise iki 

boyutlu duruma benzerdir. Yukarıda X-Y iki boyutlu uzayı için yapılan çözümler ve şekil 4.10 

baz alınarak şekle yatay perspektiften bakılınca, yani X-Y düzlemi-Z eksenini oluşturan iki 

boyutlu grafik oluşunca çözümler yapılır. Bu yolla robot kolun görünümü Şekil 4.8 deki hale 

benzer. Çözümler ise iki boyutlu durum gibi çıkarımlar yapılarak; 

Pz
2 + sqrt(px

2 + py
2) py

2 – (l12 + l22) = 2.l1.l2.cos(q2)         (13) 

cos(q2) = pz
2 + sqrt(px

2 + py
2) – (l12 + l22) / 2.l1.l2               (14) 

sin(q2) = ±√1 − 𝑐𝑜𝑠𝑞2
2                                                              (15) 

q2 = atan2[sin(q2), cos(q2)]                                                                           (16) 

olarak üst uzvun yapması gereken açı bulunur. Alt uzuv ise, yine 2 boyutlu duruma benzer 

şekilde; 

q1 = α – β                                   (17) 

α = atan2(pz, sqrt(px
2 + py

2))                               (18) 

β = atan2[l2.sin(q2), l1 + l2.cos(q2)]                              (19)  

q1 = atan2(pz, sqrt(px
2 + py

2)) – atan2[l2.sin(q2), l1 + l2.cos(q2)]           (20) 

olarak alt uzvun da yapması gereken açı hesaplanır. 

Robot kolun son eklemi olan el için ise bu proje kapsamında herhangi bir denklem çözümü 

gerekmemektedir. Sadece aç-kapa işlemini gerçekleştireceğinden robot kolun diğre uzuvlarının 

hareketinin sonunda bu aç-kapa işlemini gerçekleştirir. Bunun için robot kolların hareketini 

kontrol eden Arduino geliştirme kartına gömülen yazılımda bütün ters kinematik denklemler 

çözüldükten sonra, harici yazılmış olan aç-kapa fonksiyonu çağırılır. 

Robot kolun otonom olarak çalışması sırasında sisteme bir kullanıcı tarafından müdahale 

edilmemesi, robot kolun yaptığı hataları kendisinin fark etmesini gerektirmiştir. Bu durum ise 

sensörler veya ardında görüntü işleme algoritmalarının çalıştığı bilgisayarlara bağlı kameralar 

ile çözülür. Robot kolların bulunduğu ortama, ortamı tepeden görüntüleyen bir kamera 

yerleştirilmiştir. İşlemin başlangıcında bu kamera ortamın fotoğrafını çeker. Video kaydı yerine 

fotoğraf çekimi yapmak, sistem kaynaklarını daha az yoran bir işlemdir. Ayrıca yapılan 

denemelerde ortam şartları sabit kaldığından taşınacak objenin ve robot kolların yerleri de 

sabittir. Bu sebeplerden ötürü anlık video işlemek yerine çalışmaya başlama anından önce 

ortamın tepeden fotoğrafını çekip işlemek bu proje için daha uygundur. Çekilen fotoğraf 

OpenCV kütüphanesi kullanılarak Microsoft Visual Studio yazılımı üzerinde oluşturulan 

algoritmada öncelikle renkli durumdan siyah-beyaz hale getirilir. Böylece fotoğraftaki objeler 

tek bir renk skalasında değerler alır. Bu işlem “rgbtogray” fonksiyonu kullanılarak yapılır. Daha 



 

sonra bu siyah-beyaz hale gelmiş fotoğrafta bulunan ve piksel limiti 10 ile 30 arasında olan 

daire ve çemberler tespit edilir. Bu işlem “HoughCircles” isimli fonksiyon kullanılarak 

yapılabilir. Bu fonksiyon içerisine algılanacak en küçük ve en büyük çember yarıçaplarını 

parametreler olarak alır. En son işlem olarak ise tespit edilen yuvarlak şekilli objeler kırmızı bir 

çember ile gösterilip merkezlerinin koordinatları X-Y koordinat sisteminde bulunur. Böyle bir 

yöntemle hedef objelerin merkezleri belirlenmiştir. 

Projenin en son bölümü olarak ise üretilen, otonom hareket eden ve görüntü işleyen bu robot 

kolların işbirliği yapması için ise bir senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryoya göre ortamda robot 

kollar tarafından taşınacak obje dairesel bir şekle sahip olmalı ve ortamdaki diğer objeler ayrı 

bir şekle sahip olmalıdır. Bu sayede en doğru şekilde hedef objenin merkezinin konumu 

belirlenir. Robot kollar ise birbirlerinin çalışma alanı içerisine erişebilecekleri mesafelerde 

yerleşmişlerdir. Belirlenen hedef objenin konum bilgisi, robot kolların kontrolcüsü olan 

Arduino geliştirme kartına giriş bilgisi olarak, üzerinde OpenCV kütüphanesi kullanılarak 

oluşturulan görüntü işleme algoritmasının koştuğu Raspberry Pi mini bilgisayarı ile gönderilir. 

Arduino kartı üzerindeki algoritmada ise robot kolların merkez koordinatları belirlidir. Gelen 

bu konum bilgisi bir kıyaslama işlemine girer. Obje hangi robot kolun çalışma alanının içinde 

ve merkezine daha yakın ise o robot kol tarafından yerinden kaldırılır ve diğer robot kolun 

çalışma alanının içerisine ve daha önceden tanımlanmış, merkezine yakın bir noktaya bırakılır, 

ardından bu robot kol kendi başlangıç durumuna döner. Bu işlem tamamlanınca diğer robot kol 

ise objeyi yerinden alır ve daha önceden belirlenmiş hedef noktasına bırakır ve başlangıç 

durumuna döner. Bu sayede her iki robot kolun da aktif olarak çalıştığı bir işbirliği senaryosu 

gerçeklenmiş olur. 

IV. Analiz ve Bulgular 

 Üç boyutlu yazıcının şase üretimi en önemli kısmı oluşturmaktadır. Standart bir üç boyutlu 

yazıcı 50 mikron (0.05mm) hassasiyette üretimler yapabilmektedir. Bu kadar hassas olmasını 

sağlamak için şasesinin hassas bir şekilde üretilmeli ve hem X-Y ekseni hem de Z ekseni bu 

hassasiyete göre kurulmalıdır. Ayrıca extruder kalibrasyonu malzemenin eritilip parçanın doğru bir 

şekilde üretilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. 

3 boyutlu yazıcı A4988 entegrelerine sahip stepmotor sürücüler kullanmaktadır. Kalibrasyon 

sırasında stepmotorun datasheetinde belirtilen bobin akımlarına göre A4988 sürücüsü kalibre 

edilmelidir. Bu kalibrasyon sürücü üzerinde bulunan potansiyometre ile yapılır. Potansiyometre 

üzerindeki gerilimin iki katı bobin üzerinden geçecek akımı vermektedir. Akım değeri doğru 

ayarlanmazsa stepmotorun torku düşebilir ya da fazla akım verildiği taktirde aşırı ısınarak yanabilir. 

Stepmotorların doğru kalibrasyonu eksen kayması gibi sorunları çözmeye yardımcı olur. 

Üç boyutlu yazıcı üretildikten sonra, tasarlanmış robot kolun üretim ve montaj süreci başladı. Montaj 

tamamlanıp robot kol üzerinde denemelere başlanıldı ve MG995 metal dişli servo motorların, robot 

kolun en alt uzvuna bağlı iken yeterli tork üretemediği, bu yüzden robot kolun hareketlerini tam 

gerçekleştiremediği saptanmıştır. Ayrıca bu denemelerde üç adet MG995 servo motorun içindeki 

elektronik devre kartı üzerindeki entegreler zarar görmüş, motorlar kullanılamaz hale gelmiştir. Bu 

durumun sebebi ise motor zorlanırken güç kaynağından çektiği akımın kontrolsüz bir biçimde 

artması ve devrede ısınmaya yol açıp entegreleri bozmasıdır. Zarar görüp devre kartının üzerindeki  

zarar görüp bağlantı lehimleri eriyip entegresi düşen bir MG995 servo motor Şekil 4.1 de verilmiştir. 



 

 

Şekil 4.1 MG995 servo motor 

Motorların zarar görmesini engellemek için robot kolun tasarımını küçültme işlemine gidilmiştir. 

Ayrıca üç boyutlu yazıcı ile bu küçültülmüş robot kol tasarımı üretilirken hafif olması için parça 

doluluk oranı %10 olarak seçilmiştir. Bu şekilde üretilen robot kolun montajı yapıldıktan sonra 

üzerinde denemeler yapılmış ve alt uzuvdaki motordaki zorlanmanın azaldığı, yatay düzlemle 

yaptığı açının 20o den küçük olduğu değerlerde motorun yine zorlandığı görülmüştür. Bu deneme 

sürecinde bir adet MG995 servo motor daha zarar görüp kullanılamaz hale gelmiştir, ancak 

motorların üretilen robot kol için azami çalışma sınırları belirlenmiştir.                                              

V. Sonuç ve Öneriler  

“Bir Üç Boyutlu Yazıcı Yapımı ve Bu Yazıcıdan İşbirliği Yapacak Robot Kolların Üretilmesi” isimli 

bu projede hedeflenen akademik bilgi birikimine erişilmiş olup projenin içeriğinde yer alan bir üç 

boyutlu yazıcı ve iki adet robot kol tasarlanmış, üretilmiş ve çalışır hale getirilip denemeler 

yapılmıştır. Üç boyutlu yazıcının daha kararlı çalışması adına nozzle parçasının daha ince değere 

sahip olan modelleri kullanılabilir. Ayrıca daha sağlıklı bir çalışma için A4988 step motor sürücüleri 

üstünden geçen akım değerleri, yazıcı çalışmaya başlarken ölçülmesi ve 1A civarına ayarlanması 

olumlu bir bakım olacaktır. 

Robot kolların daha ağır yükleri kaldırabilmesi ve daha hassas hareket etmesi için daha endüstriyel 

olan servo-stepmotorlar kullanılabilir. Robot kol tasarımı kaldıracağı yük, çalışma alanı ve 

hassasiyete göre tasarlanmaktadır. Eğitim ve analiz için ürettiğimiz robot kolumuz, tasarlanan 

özellikleri karşılamaktadır. 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Günümüzde artan araştırma-geliştirme(ar-ge) proje sayısı ve seri üretim talebi üç boyutlu yazıcı 

teknolojisinden faydalanmaya başlamış ve ilerleyen zamanda da faydalanmaya artan bir şekilde 

devam edecektir. Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin sağladığı hızlı ve ekonomik prototipleme imkanı 

ar-ge projoleri için oldukça önemlidir. Seri üretime geçmeyecek ürünlerin üretilmesine ekonomik, 



 

hızlı ve güvenilir bir alternatif sağlayan üç boyutlu yazıcı teknolojisi pazarda da yer edinmeye 

başlamıştır. 

Bu projede tasarlanıp üretilen üç boyutlu yazıcı Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-

Elektronik Bölümü öğrencilerinin ve akademik personellerinin akademik çalışmaları ve projeleri 

için prototipleme imkanı sağlayıp çalışmalara katkıda bulunacaktır. 

Robot kollar ise özellikle endüstride olmak üzere çeşitli üretim ve imalat işlerini daha güvenilir 

yapan, arama kurtarma, bomba imha gibi zor ve tehlikeli işlerde insan gücünün yerine geçen 

sistemlerin en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Artan teknolojik gelişmeler, üretim ve 

sanayileşmeyi arttırdığından bu artan talebe hızlı ve güvenilir çözüm sağlamak için robot kollara 

duyulan ihtiyaç daha artacaktır. 

Bu projede üretilen robot kollar, bu alanda bilimsel çalışma yapacak olan kişiler için fiziksel bir 

olanak sağlayacaktır. Ayrıca kinematik denklem çözümleri ve görüntü işleme çalışmalarında 

yapılanlar, bu teknolojilerin kullanılarak ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluşturup bilim ve 

teknolojinin gelişmesini, tasarım ve üretim işlerini hızlandırıp ekonomik hale getirilmesine de 

kaynak sağlayacaktır. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

  Herhangi bir altyapı olanağı sağlanmamıştır. 
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IX. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

Bütçe 
Yılı 

Detaylar 

2015  

Bütçe 
Kodu 

Açıklama 
Önceki 
Yıldan 
Devir 

Başlangıç 
Ödeneği 

Eklenen 
Aktarma 

Düşülen 
Aktarma 

Eklenen 
Ödenek 

Net Ödenek Harcanan 
Bloke 
Edilen 
(Avans) 

Bloke 
Edilen 
(Diğer) 

Kalan 

03.2 
TÜKETİME YÖNELİK 
MAL VE MALZEME 
ALIMLARI  

0,00  9.981,46  0,00  0,00  0,00  9.981,46  0,00  0,00  0,00  9.981,46  

03.7 

MENKUL 
MAL,GAYRİMADDİ 
HAK ALIM,BAKIM VE 
ONARIM GİD.  

0,00  4.657,54  0,00  0,00  0,00  4.657,54  0,00  0,00  0,00  4.657,54  

  Toplam  0,00  14.639,00  0,00  0,00  0,00  14.639,00  0,00  0,00  0,00  14.639,00  
 

2016  

Bütçe 
Kodu 

Açıklama 
Önceki 
Yıldan Devir 

Başlangıç 
Ödeneği 

Eklenen 
Aktarma 

Düşülen 
Aktarma 

Eklenen 
Ödenek 

Net Ödenek Harcanan 
Bloke 
Edilen 
(Avans) 

Bloke 
Edilen 
(Diğer) 

Kalan 

03.2 
TÜKETİME YÖNELİK 
MAL VE MALZEME 
ALIMLARI  

9.981,46  0,00  0,00  0,00  0,00  9.981,46  9.440,00  0,00  0,00  541,46  

03.7 

MENKUL 
MAL,GAYRİMADDİ 
HAK ALIM,BAKIM VE 
ONARIM GİD.  

4.657,54  0,00  0,00  0,00  0,00  4.657,54  4.307,00  0,00  0,00  350,54  

  Toplam  14.639,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.639,00  13.747,00  0,00  0,00  892,00 
 

 

• MG995 servo motorlar robot kolların hareketlerini sağlamak amacı ile kullanılmıştır. 

• NEMA17 step motorlar, üç boyutlu yazıcının hareketlerini sağlamak amacı ile 

kullanılmıştır. 

• SG90 micro servo motorlar, robot kolun el kısmının hareketini sağlamak amacı ile 

kullanılmıştır. 

• 11.1V lion batarya, robot kollara gereken elektriksel enerjiyi sağlamak için 

kullanılmıştır. 

• Step down convertor, 11.1V lion bataryadaki potansiyelin, robot kolların hareketlerini 

sağlayan MG995 servo motorlara gereken 6V potansiyele çevirmek için kullanılmıştır. 

• RAMPS v1.4 step motor sürücü, üç boyutlu yazıcının kontrolcüsü ile motorları 

arasında bir kontrol platformu kurmak amacı ile kullanılmıştır. 

• 16 kanallı, 12bit PWM Servo Driver, robot kollara bağlı servo motorları tek bir 

merkezden kontrol etmek amacı ile kullanılmıştır. 

• 12V 30A güç kaynağı, üç boyutlu yazıcıya gereken elektriksel gücü sağlamak amacı 

ile kullanılmıştır. 

• Endstop switch, üç boyutlu yazıcının hareket eksenlerini sınırlandırmak için 



 

kullanılmıştır. 

• Arduino mega 2560 geliştirme kartı, robot kolların ve üç boyutlu yazıcının bütün 

hareketlerinin kontrolcüsü olarak kullanılmıştır. 

• Minyatür 9mm ray, üç boyutlu yazıcının hareket eksenlerinin fiziksel bileşenlerini 

oluşturmuştur. 

• Minyatür 9mm kare araba, minyatür 9mm ray üzerinde hareket ederek üç boyutlu 

yazıcının hareketlerini sağlamıştır. 

• M12 mil, üç boyutlu yazıcının doğrusal hareket eksenlerini (x ve y eksenleri) 

oluşturmak amacı ile kullanılmıştır. 

• Vidalı mil, üç boyutlu yazıcının z eksenindeki hareketlerin sağlanması için 

kullanılmıştır. 

• Lmek12uu lineer rulman, M12 miller üstünde hareketli parçaların kayabilmesini 

sağlamak amacı ile kullanılmıştır. 

• SFUR 1204 vidalı somun, vidalı millerin uçlarına takılarak üç boyutlu yazıcının z 

ekseninin çalışma sınırlarını belirlemiştir. 

• SK12 mil tutucu, üç boyutlu yazıcının x eksenine bağlı olan extruder parçasının M12 

mile bağlamak için kullanılmıştır. 

• Hotbed 20x25cm, üç boyutlu yazıcının baskı zeminini oluşturmuştur. 

• 20x20 sigma profil, üç boyutlu yazıcının çerçevesini oluşturmuştur. 

• 30x30 sigma profil, üç boyutlu yazıcının çerçevesinin desteklerini oluşturmuştur. 

• i5 işlemci bilgisayar + Ekran + klavye +Mouse, üç boyutlu yazıcı ve robot kolun 

geliştirilme çalışmalarında kullanılmak ve üç boyutlu yazıcının üreteceği parçaları 

modellemek için kullanılmıştır. 

• 0.25mm kablo, üç boyutlu yazıcının düşük akımlı sinyal kabloları olarak 

kullanılmıştır. 

• 2x 0.75 kablo, üç boyutlu yazıcının ve robot kolların elektriksel güç bağlantılarını 

oluşturmak için kullanılmıştır. 

• 1 kg 3d printer filament, robot kolların üretilmesi için kullanılmıştır. 

• Dekapaj testere, projede üç boyutlu yazıcının geliştirilmesi sırasında kullanılan 

M12mil, vidalı mil, 20x20 ve 30x30 sigma profillerin uygun boyutlarda kesilmesi amacı 

ile kullanılmıştır. 

• 3d printer extruder, üç boyutlu yazıcının, filamenti erittiği kısmıdır. 

• HC21 Wi-fi modül ve HC05 Bluetooth modülleri, robot kol ile bilgisayar arası 

haberleşmeyi sağlama görevini üstlenmiştirler. 

• 40 lı Jumper kablo, yazıcı ve robot kolu geliştirme süreçlerinde deneme ve 

prototipleme çalışmaları sırasında kullanılmıştır. 

• Sigma profil köşe bağlantıları, üç boyutlu yazıcının çerçevesini oluşturan sigma 

profilleri birbirlerine olan bağlantılarını sağlamaktadırlar. 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Sağlanan tüm teçhizat Robotik Araştırma Laboratuvarında öğrencilerin ve “Robot ve 

Bilim Topluluğu”’nun kullanımına açık olarak muhafaza edilmektedir.  

 


