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Özet
Uygulanan proje servo motor kullanılarak gerçekleştirilmiş eklem hareketlerini taklit
eden robot kolu örneğidir. Günümüzde de bu tasarımın daha gelişmiş örnekleri
kullanılmakta ve kullanım alanı ise giderek artmaktadır. Bu proje ise mümkün
olduğunca basite indirgenmiş (eklem sayısı azaltılmış) olan bir robot kolu tasarlandı.
Robot kolu insan kolunun hareketini eklemler yardımıyla Kinect 360 yardımıyla
taklit edebilmektedir.
Hareketleri taklit edebilen robotlara neden ihtiyaç duyulur? İnsanların bizzat
kendilerinin çalışmasının tehlikeli ve zor olduğu derin deniz veya okyanus dipleri,
uzay boşluğu veya radyoaktif yerlerde iş yapabilmek için bu robotlara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu ihtiyacı karşılamak için birçok robot çeşidi tasarlanmıştır. Bu robotlar doğada
bulunan robotların yapılarını ve hareketlerini taklit etmektedirler. Robotun çalıştığı
ortama göre bir canlı seçilip, robot o canlı örnek alınarak tasarlanmaktadır. Örneğin,
çöl ortamı için bir akrep, okyanus derinlikleri için yengeç veya ıstakoz ya da bir
bomba imhası için insan kolunun ve elinin hareketlerini taklit eden robot
tasarımlarıdır. İşte bu proje de bu tarz robotlardan birisi olan insan kolunun
hareketini taklit eden bir tasarımdır. Bu tez çalışmasında; tasarlanmış olan robot
kollarının Kinect teknolojisi kullanılarak insan kollarındaki eklem hareketleri ile
birebir eş zamanlı kontrol edilebilmesi amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilmiş olan
çalışmada, önceden tasarlanan robot kolları kinect sensörü ile anlık olarak kontrol
edilebilmektedir. Kinect’in algıladığı kol hareketleri, Kinect için hazırlanmış olan
yazılımda matematiksel verilere dönüştürülmekte daha sonra bu veriler Ardiuno kart
için hazırlanan yazılıma gönderilerek robotun eklemlerini oluşturan servo motorları
sürme işlemi sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimler: Kinect teknolojisi, Servo motor, Arduino, Robot kol, WPF
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Kinect-Controlled Robot Arm

Abstract
The project is an example of a robot arm simulating joint movements using a servo
motor. Today, more advanced examples of this design are being used and the usage
area is increasing. This project was designed as a robot arm with reduced baseline
(reduced number of joints) as much as possible. Robot can simulate the movement of
the human arm with the help of Kinect 360 with the help of joints.
Why do robots need to mimic movements? These robots are needed to be able to do
business in deep sea or oceanic altitudes, space vacations or radioactive places where
people themselves are dangerous and difficult to work with.
Many robot types have been designed to meet this need. These robots imitate the
structures and movements of the robots found in nature. The robot is designed by
choosing a living creature according to the working room and taking the robot as a
living sample. For example, a scorpion for the desert environment, a crab for the
depths of the ocean, or robot designs that mimic the movements of the human arm
and hand for the destruction of a bomb or lobster. This project is a design that
mimics the movement of the human arm, one of these robots.
In this thesis study,it is purposed that designed robot arms can be commanded
simultaneously and one-to one with articulation motions of man‟s arms by using
kinect technology. In this performed study, prearranged robot‟s arms can be
momentarily controlled by kinect sensor. Kinect's arm movements are transformed
into mathematical data in software prepared for Kinect, and then these data are sent
to the writing prepared for the Ardiuno card, so that servo motors forming robot
joints are provided.

Key Words: Kinect technology, Servo motor, Arduino, Robot arm, WPF
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Giriş
Günümüzde teknolojinin hızla gelişimi, günlük hayatımızda kullanılan ya da
faydalanılan birçok aletin ve makinenin değişmesini sağlamıştır. Bununla birlikte bu
değişim sanayi ve otomasyon sistemlerine de fazlasıyla yansımaktadır. Bu durumun
etkileri ilk bakışta insan gücüne duyulan ihtiyacın azalarak bu gücün robotlardan
sağlanması şeklinde görülmektedir. En çarpıcı örnekler ise otomotiv sanayi,
fabrikalar, savunma sanayi gibi alanlarda kendini göstermektedir.
Robot denilen kavram en basit tanımı ile insanın günlük hayatını ya da yapacağı
işleri kolaylaştıran zamandan tasarruf sağlatan benzer işlemleri defalarca verilen
emire göre tekrarlayabilen elektronik, mekanik yapılardır. Bu tanımdan da
anlaşılabileceği gibi robotlar insan hayatının hemen hemen her yerinde ihtiyaç haline
gelmekte ve gelişimleri insanlar tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Yaşam
kalitesini artırmak amacıyla, araştırma kurumları ve önemli şirketler son zamanlarda
hizmet robotları tasarlamak ve üretmek için dikkatle çalışmaya başladı. Birçok ulusal
hükümetin, Amerika, Japonya, Kore, Çin, Tayvan, vb, zaten akıllı hizmet robotu adı
altında önemli bir endüstrisi de bulunmaktadır (Wang, 2009).
Robotların bu kadar hızlı gelişimi ve her geçen gün kullanım alanlarının artmasının
başlıca sebepleri, kullanıcısına zamandan tasarruf ettirmeleri ve aynı işi yapacak
insan gücünden çok daha ekonomik tutarlara o işi gerçeklemeleridir. Bunların
yanında gözardı edilemeyecek durumlardan bir tanesi de insan sağlığını tehdit
edebilecek ya da hayati risklerin taşındığı iş ve işlemlerde tercih sebebi olmalarıdır.
Tarım alanlarında robot kullanımlarının artış sebeplerine bakacak olursak; tohum
ekimleri, sulama, hasat ve toplama gibi işlemlerde hem maddi hem zamansal
ekonomiklik sağlamasıdır. Bu örnekten farklı olarak nükleer enerji santrallerinin
işlemesinde, uranyum üretim tesislerinde, laboratuvarlarda yapılan bazı deneysel
işlemlerde, x ve gama ışınlarına maruz kalınabilecek radyoloji gibi çalışma
alanlarında robotların tercih sebebi, insan sağlığını tehdit edebilecek ortamlardan
insanlara sağlıklı çalışma ortamları sağlamaktadır.
Eğlence sektörünün insanların güzel vakit geçirmelerine hizmet etmesi için tasarlayıp
ürettikleri XBOX oyun konsoluna ait olan Kinect teknolojisi, üretim amacından çok
farklı alanlarda kullanılmaktadır. Kinect teknolojisi, insanların eklemlerini
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algılayabilmekte, yapılan hareketleri tespit edebilmekte, derinlik algısıyla da farklı
projelerde sıkça kullanılmaktadır.
Gelişen bilişim teknolojilerinin ürünü olan Kinect yada diğer adıyla Project Natal,
Microsoft tarafından geliştirilmiş bir donanım aygıtıdır. Microsoft’un, Kinect 360
teknolojisi ilk kez oyun alanındaki sektörlerde tanıtıldı (Hua C., 2011). Microsoft
Kinect sensörleri gibi 3 boyutlu derinlik kameraları, multimedya bilgisayarlar için
yeni fırsatlar yaratmıştır. Kinect’in üretim amacı insanların oyun oynaması ve
insanların eğlence dünyasına yeni bir boyut kazandırmaktır (Zeng, 2012).
İnsan gücü ihtiyacının olduğu çalışma ortamlarının bir kısmı iş güvenliği açısından
yeterince sağlıklı tertip edilmemektedir. Ortamın test edilmesi doğrudan insanlarla
yapılamamakta simülasyonlar aracılığı ile yapay ortamlar oluşturulmaktadır. Bu tür
test platformlarında bile bireylerin hareketleri tam olarak gerçek hayatla
örtüştürülememektedir. Simülasyon ile Kinect sensörünün birleştirilmesi sayesinde
bu

tür

ortamlarda

gerçek

insan

davranışlarının

sonuçları

rahatlıkla

test

edilebilmektedir. Sonuç olarak güvenli ve gerçekle birebir örtüşen test ortamları
sayesinde güvenlik tedbirleri eksiksiz alınabilmektedir.
İnsan eklemlerini algılayan Kinect sensörünün denetleyici olarak kullanılmasındaki
en önemli neden sensör dışında hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan ve
hassasiyetli bir denetleyici görevi görmesidir. Joystick ya da kumanda kolları gibi
denetleyicilerde verilecek olan emirler kesin ve değerleri önceden belirlenmiş
olmalıdır. Hâlbuki Kinect sensörü karşısında hareket eden kişinin eklem ve iskelet
hareketleri derece derece alınabilmektedir. Kinect sensörü ile etkileşimli oyunların
kumandası olamadan birey interaktif bir kullanıcı haline dönüşür. Bu çalışmada
yapıldığı gibi Kinect sensörü ile motor sürme işlemlerinde de bu kontrol hassasiyeti
çok büyük avantajlar sağlamaktadır.
Tasarlanan robotların kontrolü ve çalışma ilkeleri mikrodenetleyiciler ile
gerçekleşmektedir. Piyasada bu işlemleri gerçekleştirebilecek çok sayıda kart
bulunmaktadır. Son zamanlarda kolay kodlanması ve uygun maliyeti ile Arduino
kontrol kartları diğerlerinden bir adım öne geçmektedir. C gibi yaygın bir dille
programlanabilir olması ve açık kaynaklı bir derleyiciye sahip olması Arduino
kartlarını yaygın hale gelmesinde etkili olmuştur. Yazılımın donanımla birleşmesi
noktasında ihtiyaç duyulan bu kart kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
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Arduino çeşitli sensörlerden analog veya dijital giriş alabilir ve akülatörleri
kontroledebilir. Mikrodenetleyici kartları Arduino programlama dili (Kablolu) ve
(İşleme dayalı) Arduino geliştirme ortamı kullanılarak programlanır (Banzi, 2014).
Bu çalışmada, tasarlanan robot kolları üç boyutlu yazıcıdan çıktı alınarak parçaların
birbirine montajı yapılmıştır. Eklem noktalarına servo motorlar yerleştirilmiştir.
Kinect sensöründen yararlanılarak WPF (Windows Presntation Foundation) ile
arayüz hazırlanmıştır. Hazırlanan arayüz ile seri port üzerinden haberleşen Arduino
mikrodenetleyici için yazılım hazırlanmıştır. Mikrodenetleyici ile mekanik aksam
arasındaki bağlantı gerçekleştirilmiştir.
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Materyal ve Yöntem

Çalışmanın tümünü oluşturan parçaların ve teknolojilerin projedeki en somut esas
kullanım amaçlarına bakılacak olursa;


Robot

Kolu:

Sistemin

somut

olarak

yaptığı

eylemleri

gösteren

elektroniksel donanımdır.


Kinect: Kişi hareketlerini algılayacak olan hareket sensörü donanımıdır.



WPF: Kinectin algıladığı hareketleri işlemciye ve arayüze aktarmak için

kullanılan yazılımdır.


C#: WPF’in programlanmasında kullanılan kapsamlı yazılım dilidir.



Arduino: Yazılımdan aldığı verileri kendi içerisindeki yazılımla birleştirip

robot kollara aktaran işlemcidir.


Arduino Hourly Build: Arduino işlemcisinin programlandığı arayüz

yazılımıdır.


TowerPro MG90S Servo: Robot kollarının hareketini sağlayan servo

motor donanımıdır.


SolidWorks: Robot kollarının tasarımının yapıldığı 3B (üç Boyutlu) çizim

programıdır.

1.1. Robot Kolu
Robot kolları otomatik üretim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmakta olup robot
kollarının en sık kullanıldığı alan ise malzeme taşıma görevleri olmaktadır. Robot
kolları endüstriyel robotlar gibi kategorize edilebilir. Çeşitli endüstriyel robot
manipülatörleri farklı otomasyon amaçları için tasarlanmıştır.
Robot kollarının dezavantajları kendi yapıları ile sınırlı olmaları ve hizmet
görevlerine bağlı kalmalarıdır. Robot kolları hareketleri veya hizmet ettikleri görev
ayarları ile kısıtlanmıştır, bu durumu da robot kollarının dezavantajlarından biridir.
Endüstriyel robotların, günlük yaşamda görevlerine ve özelliklede insanlarla
etkileşime hizmet etmek için uygun değildir (Kuo, 2008). Bu durum insanların
günlük işlerinde çözüm sunamadığından dolayı başlarda üzerine çalışılmaya
değmeyecek bir alan gibi görünse de sonradan robot kollar günlük hayatın içine dâhil
edilerek önemli bir çalışma alanı olmuştur.
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Robot kollarının birçok kullanım alanının yanında özel olarak endüstriyel alanlarda
görüş tekniklerini kullanarak otomatik montaj gibi işlerde kullanılmaktadır. Son
yıllarda, robot kol tasarımı ve performansı ile ilgili yarışmaların ve organizasyonların
önemli ölçüde artmıştır. Akademisyenler tarafından sektörde yaşanan büyük
zorluklardan biri de robot kol maliyetini azaltmak için gösterilen hassasiyettir
(Huang, 2011). Geçmiş yıllarla şimdiki zamanı robot kol yapımı ve kontrolü
açısından kıyasladığında, geçtiğimiz yıllarda bir robot kolu tasarlaması ve kontrol
etmesinin kolay bir iş değildir. Günümüzde bile bir robot kolu tasarlanırken ve
kontrol edilirken de birçok önlem alınmak zorunda ve birçok ayrıntı düşünülmelidir.
Buna ek olarak, farklı robot kol tasarımı farklı kontrol çözümlerine de yol açabilir
(Hao, 2011). Robot kolu üzerine yapılan çalışmaların sayısı arttıkça çalışılan robot
kolunun biçimsel anlamda da birçok değişikliğe uğradığı söylenebilir. Eklem
hareketlerinden yoksun bütün halde tasarlanan robot kollar, dairesel biçimde
tasarlanmış tek eksende hareket kabiliyeti olan robot kollar da bu duruma örnektir.

1.2. Kinect Teknolojisi
Gelişen bilişim teknolojilerinin ürünü olan Kinect yada diğer adıyla Project Natal,
Microsoft tarafından geliştirilmiş bir donanım aygıtıdır. Microsoft’un, Kinect 360
teknolojisi ilk kez oyun alanındaki sektörlerde tanıtıldı (Hua vd., 2011). Microsoft
Kinect sensörleri gibi 3 boyutlu derinlik kameraları, multimedya bilgisayarlar için
yeni fırsatlar yaratmıştır. Kinect’in üretim amacı insanların oyun oynaması ve
insanların eğlence dünyasına yeni bir boyut kazandırmaktır (Zeng, 2012).
Kinect’in özelliklerinin içerisinde en çok dikkat çekeni insan hareketlerini
algılamasıdır. Aynı şekilde Microsoft’un bir başka ürünü olan X-BOX oyun konsolu
ile çalışabilir. Kinect, Şekil 1.1’de görüldüğü gibi oyunlarda kontrolör görevi de
görmektedir (Hua vd., 2011). Yani kullanıcı joystick, kumanda kolu, fare, klavye
gibi hiç bir kontrol aracına ihtiyaç duymadan vücut hareketleri ile oyunu
oynayabilmektedir.
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Şekil 1.1: Kinect 360

Kinect’in algılayıcı kameraları, derinlik bilgisi, renk verileri ve iskelet takip
verilerini içermektedir. Kinect SDK kullanıcı ara yüzü ile bu verilere erişebilen ve
verileri işleyebilen uygulamalar geliştirilebilmektedir. Alınan veriler sayesinde
hareket algılama, ses algılama, yüz tanıma ve iskelet takip gibi pek çok uygulamalar
geliştirilmesine imkân sunar (Özbay, 2013). Derinlik algılama teknolojisi lisansı
İsrail şirket PrimeSense’e aittir (Zeng, 2012).
Kinect sistemi el, kol hareketlerini (eklemleri) algılaması kızılötesi ışın yayan
projektör sayesinde gerçekleşiyor. Kızılötesi ışınları görünmüyor. Kızılötesi ışınlar
sayesinde elde edilen veriler, CMOS algılayıcılarında komuta çevrilme işlemi yapılır.
Oyuna komut bu sayede gidiyor. Bu komutlar çok kısa zamanda ulaşmaktadır (Bir
saniyeden az).

3. boyut grafiğinde gerçekleşmesi gereken hızlı komutları

bilgisayardaki yazılım sayesinde sağlanıyor. Kısacası ‘Kinect’ in görevi sadece
komutları ulaştırır.
Uluslararası alanda, Kinect 360 aşağıdaki sektörlerde geliştirilen uygulamalarda
kullanılmaktadır:


Sağlık Sektörü



Endüstriyel Tasarım ve Uygulamaları



Bilişim Sektörü



TV, Reklamcılık Sektörü



Eğitim Sektörü



Savunma ve Silah Sanayi
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Kinect 360’ın en büyük özelliklerinden birisi ise iskelet algılama (eklem) ve izleme
işlemidir. Kinect

üzerindeki kızılötesi

kamera yardımıyla insanın hareketli

eklemleri algılanabilir ve izlenebilmektedir. İnsanın iskelet sistemine bakıldığında
Şekil 1.2’deki gibi 20 adet eklem noktası görülmektedir. Kinect insan anatomisinde
bulunan bu 20 farklı noktayı algılayabilir (Sidik, 2011). Kinect 360 üzerinde bulunan
kızılötesi ışınları yayan kamera sayesinde insanın el, kol, ayak, baş, gövde gibi
kısımlar ve bu kısımların geçebileceği yerler algılanır. Kinect 360’ın içerisinde
bulunan mikroişlemcide insanın yapabileceği tüm hareketler tanımlıdır. Kamera ve
mikroişlemcinin eşzamanlı çalışması sonucunda hareket doğru bir şekilde algılanır
(Sergey vd., 2011). Kinect’in içerisinde bulunan kızılötesi kameranın çalışması:
‘Kinect’in içinde bulunan mikroişlemci dervresi ROM üzerinde bir insanın
yapabileceği milyonlarca durum ve hareket tanımlı olarak gelmektedir.
Kinect 360’a hareket (eklem) algılama komutu verilmesiyle kızılötesi kamera etrafa
ışın yaymaktadır. Bu kızılötesi ışınlar insanın el, kol, ayak ve başın geçebileceği
noktalara yayılır.’(Ikemura ve Fujiyoshi, 2011).
Yayılan bu kızılötesi ışınların yayıldığı noktalarda insan algılanırsa CMOS
algılayıcılar açılır ve hareket tanımlanmaya başlandığını söyler. Kinect içerisindeki
ROM’da kayıtlı olan hareket algılanırsa sistem bilgisayara uyarı bir kod
göndermektedir (Tong, 2012).
Kinect 360 kamerası aynı anda 2 farklı insanın 20 farklı noktasını aktif olarak
algılayıp izleyebilme özelliğine sahiptir (Sidik, 2011). Kinect 360’ın algıladığı 20
farklı nokta Çizelge 1’de gösterilmiştir.
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Çizelge 1: Kinect’in algıladığı bölgeler

Şekil 1. 2: 20 adet eklem noktası

1.3. WPF
WPF, Windows Presentation Foundation’un kısaltılmış hali olup, Microsot’un son
zamanlardaki .NET yapısıyla kullanılan yeni kullanıcı grafik ara yüzüdür. Microsoft;
gelişen yazılım teknolojisine, kullanıcı etkileşimli uygulamalar konusunda eksiği
giderecek bir teknoloji sunarak destek olmuştur. Bu teknoloji 2003 yılında
Professional Developer Conference etkinliğinde NET Framework 3.0 ailesi ile
birlikte lanse edilmiş ve ilk duyurulduğunda Avalon kod ismi ile anılmıştır (Süzen,
2011).
WPF kullanıcıların yeni nesil ara yüz geliştirme ve görüntüleme platformudur. Bu
yeni platformun getirdiği yenilikler; görsel açıdan oldukça modern, kullanıcıyla
etkileşimli, içerik hususunda esnek, uygulamalarda kullanılan ses ve görüntülerin
kolay

sergilenmesini

ve

zengin

içerikli

uygulamaların

kolay

ve

hızla

geliştirilebilmesidir (MacDonald, 2010).
WPF teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş Office 2010, Visual Studio 2010
yazılımları Şekil 1.3’de görülmektedir.
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Şekil 1.3: WPF teknolojisi ile tasarlanmış visual studio 2010

WPF’in kazandırdıkları aşağıdaki gibidir (Taşdelen, 2010).


Kodlama ve tasarım kısmında birbirinden bağımız olması ile beraber
tasarım kodlama kısmı için XAML (Extensible Application Markup
Language) isimli bir işaretleme dili çıkmıştır.



Windows Form’da alışık olduğumuz GDI+ (Graphics Device
Interface Plus) kütüphanesi yerine Direct-X altyapısı kullanılır.



Silverlight isimli teknoloji ile mobil ve web alanlar üzerinde bütün
yeteneklerini gösterebilmektedir.



WPF piksel tabanlı olmayıp vektörel tabanlı bir teknolojidir. Bu
nedenle grafik uygulamalarında işlemci ve belleği kullanmak yerine
ekran

kartının

uygulamalarında

işlemcisini
ise

ve

performansın

belleğini
artması

kullanır.
kaynak

Grafik

tüketimini

minimuma indirmektedir.


3D (3 Dimensional) kütüphanelerini içinde bulundurur.



WPF ve Silverlight ile birlikte tasarım kodlama kısmını daha verimli
kullanabilmek için Expression ailesi geliştirildi.



WPF Text Render Engine özelliğini de içerisinde barındırmaktadır.



Form uygulamalarında 2D (2 Dimensional) işlemleri için GDI+, 3D
işlemleri için Managed Directx API (Application Programming
Interface) , görüntü desteği için Media Player API kütüphanelerine
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ihtiyaç duyulur. Bütün bu işlemler WPF grafik ara yüzü ile
desteklenmiştir.

1.4. C# Programlama Dili
Microsoft Visual C#, Microsoft.NET Framework kullanarak uygulamaların
oluşturulabildiği güçlü bir dildir. C# programlama dilinin diğer programlama
dillerinden ayıran bazı özellikleri şu şekilde sıralamıştır:


Kolay öğrenilir.



Verimi yüksektir. Yazılımı yazarken çıkan hataların önüne geçilmiştir.



Nesne yönelimli yazılımı destekler. Bu sayede büyük ölçekli projeler hızlı bir
şekilde geliştirilebilir.



Kolaylık ve güç arasında denge sağlar. Hızlı ve güçlü programlar geliştirmek
için uygun bir programdır.



XML desteği sağlar (Sharp, 2009).

C# programlama dili bilgisayar ile her platformda çalışabilecek yazılımlar
geliştirilmek için kullanılabilir ve C# programı ile yapılabilecek bazı işler şunlardır:


C#, Windows uygulaması gerçekleştirebilme ve Asp.Net uygulaması
geliştirilebilme.



Windows için gelişmiş, hızlı, güçlü ve güvenli program yazabilme.



Web form uygulamaları geliştirme.



Web üzerinden servis veren program parçacıkları yazma.



Mobil uygulamaları geliştirebilme.



.Net destekli diller için hızlı, güçlü ve esnek DLL (Dynamic Link Library)
bileşenleri yazabilme.



WPF uygulamaları geliştirme.



Dokunmatik donanım kontrolü için kolay kütüphane barındırma ve yazma
(Algan, 2009).

1.5. Arduino
Arduino açık kaynaklı, donanım ve yazılımın kullanımını kolaylaştıran esnekliğe
dayalı

bir elektronik

prototip platformdur.

Arduino’nun çevredeki

çeşitli

sensörlerden aldığı girdileri algılayıp ve çevresindeki çevre birimlerini de
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etkileyebildiği, Arduino projelerinin, yazılım ve donanımdan bağımsız olarak
tasarlanabileceği

gibi

bilgisayar

yazılımıyla

da

çalıştırılıp

birimlerle

haberleştirilebilir (Zalkapli,2013).
Arduino’nun yazılım ve donanım parçalarının birbirinden ayrılabilmektedir.
Arduino’nun getirdiği yeniliklere bakılacak olursa: Birçok bilgisayar bilim adamı
yazılım geliştirmeye, birkaç uzman mühendis ise yazılımı donanımsal gelişmelerden
ayırmaya odaklanmıştır. Tasarımı, mimarisi sabır ve zaman alır, birçok yazılım
geliştiricinin sadece kod yazması ve başkası tarafından tasarlanmış donanım
kullanmasının nedeni budur. Arduino gibi bir mikroişlemciler bu geleneksel ayrımı
değiştirir, herkes için donanım geliştirme daha kolay hale gelmiştir. Sadece donanım
inşası kolaylaşmakla kalmadı daha eğlenceli hale gelmiştir ve nispeten diğer
yollardan daha da ucuza mal olmuştur. Birçok mühendisin, özel geliştirilen yazılım
ve donanımı kullanarak problemleri de çözülmüştür (Banzi, 2014).

1.6. Arduino Hourly Build Derleyicisi
Arduino işlemcilerini programlamak için hazırlanmış olan bu arayüz programının
kullanımı oldukça basittir. Arduino’nun resmi sitesindeki Software bölümünden
ücretsiz olarak indirilebilen bu yazılım C++ dili ile kodlanmaktadır. Hourly Build
derleyici arayüzü Şekil 1.4’de görülmektedir.
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Şekil 1.4: Arduino hourly build platformu
Arayüzde

derleme

ve

işlemciye

kod

yükleme

işlemleri

rahatlıkla

gerçekleştirilebilmektedir. Kullanımı basit olan bu yazılım birçok Arduino
kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

1.7. TowerPro MG90S - Micro Servo
Motoru
DC servo motorları, aslında klasik DC bir
motor

gibi

üretilmektedirler

ve

yapıları

küçüktür. Çok küçük değerlerde çıkış gücü
verebilenleri varken çok büyük güçlerde çıkış
gücü verenleri de vardır. Endüvileri kutup atalet
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momentini mümkün olduğunca küçültecek şekilde tasarlanmaktadırlar.
Bir servo motorun yapısı 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar sıralanacak olursa DC
elektrik motoru; gezegensel, yıldız çarklı dişli sistemi; geri besleme ve DC motor
konumu kontrol devresidir.
DC elektrik motoru: Bu kısım iki mıknatıslı bir statorlu ve fırçalı rotora sahip basit
bir DC elektrik motorudur. Bilinen basit oyuncaklardaki DC motorlardan pek de farlı
sayılmazlar.
Gezegensel, yıldız çarklı dişli sistemi: Motor mili çok küçük (örneğin; 1:250 gibi) bir
dönme oranına sahip bir dişli sistemine bağlanarak oldukça yüksek bir tork elde
edilmektedir.
Geri besleme: Dişli sisteminin çıkışında bir potansiyometre bulunmaktadır ve milin
anlık konumunu konum kontrol devresine bildirmektedir.
DC motor konum kontrol devresi: Bu kısmın görevi ise motor milinin konumunu,
geri besleme potansiyometresinden aldığı verinin bildirdiği konuma gelene kadar
motorun hareket etmesini sağlamak ve tam o konumda durmasını sağlamaktır. Bu
kontrol

devresi

bu konumu

algılamak için darbe

genişlik

modülasyonu

kullanmaktadır.
DC servo motorlar neredeyse hiçbir olumsuz yanı olmayan yüksek hassasiyete sahip
ayrıca çok yüksek hızlara sahip; teknolojinin en iyisi denilebilecek durumdaki
elektrik motorlarıdır. Şekil 1.5’de bir DC servo motorun blok diyagramı
görülmektedir.
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Şekil 1.5: Bir DC servo motorun blok diyagramı

Çizelge 2: DC servo motorun özellikleri

1.8. SolidWorks
Dassault Systemes SolidWorks Corparation analiz etmeyi, veri oluşturmayı,
yayınlamayı ve yönetmeyi sağlayan eksiksiz 3 boyutlu yazılım aracıdır. Solidworks
programında ürünleri öğrenmek ve kullanmak oldukça kolaydır. Bu ürünler, beraber
çalışarak ürünleri daha hızlı, daha iyi, daha düşük maliyetlerle üretmemize yardımcı
olur. Solidwork’ün gösterdiği kullanım kolaylığı ile, daha çok tasarımcının,
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mühendisin ve diğer teknoloji uzmanlarının 3B’nin faydalarından daha çok
yararlanmasını sağlar. Programdan bilim, endüstri, medikal, eğitim, tüketim malları,
teknoloji ve taşımacılık gibi sektörlerde sıkça yararlanmaktadır. Solidworks
programının tasarım ekranı Şekil 1.6’da gösterilmektedir (Solidworks, 2015).

Şekil 1.6: SolidWorks programı arayüzü

Matematiksel Analizler
Sensörden gelen verinin max ve min değerlerine göre servo motorların dönme açı
değerleri matematiksel olarak aşağıdaki gibi doğru denklemi kullanılarak hesaplandı.

Şekil 1.7: Eklemlerin eksenlere göre grafiği
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Şekil 1.8: Servo motorların resimsel

Şekil 1.9: Doğru denklemi grafiği

olarak gösterimi
Servo motorların resimsel olarak gösterimini yorumlarsak;
Kırmızı ile yazılmış olan veriler Kinect 360’ın bize vermiş olduğu değerlerdir.
Dereceler ise servo motorların dönme açılarıdır.
Doğru denklemi grafiğini yorumlarsak;
Sadece sağ el z ekseni

için hesaplamalar gösterilmiştir. Doğru denklemi

yardımıyla
y= 180x – 414 olarak hesaplanmıştır. Aynı işlemler sağ el y ve sol el x eksenleri için
yapılır. Bulunan bu veriler ise Kinect 360’ın yazılımının yazıldığı C# programına
aktarıldı.

Araştırma Bulguları
Gerçekleştirilen çalışma, Şekil 1.10’daki gibi donanımsal ve yazılımsal olarak iki
başlıkta toplanabilir. Gerçekleştirilen robot kol sisteminde iki ayrı yazılım
geliştirilmiştir. Birincisi Kinect’in insan hareketlerini algılayıp sayısal verilere
dönüştürülmesi için gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen diğer yazılım ise Arduino
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işlemcisi sayesinde servo motorların sürülerek robot kol eklemlerinin hareket
ettirilmesi içindir.
Sistemin çalışabilmesi için öncelikli olarak bilgisayarda sorunsuz çalışan bazı
yazılımlara ihtiyaç olacaktır. Bunlardan ilki Kinect SDK versiyon 1.8’dir. Kinect
donanımının sorunsuz çalışabilmesi için Windows sürümlerinden versiyon 1.8‟in
kurulu olması gerekmektedir. Bununla birlikte Arduino işlemcisinin çalışabilmesi,
veri iletimi ve bir seri port açmada sıkıntıya düşmemek için Arduino nano’nun
sürücüsünü de kurulması gerekmektedir.

Şekil 1.10: Gerçekleştirilen çalışmanın blok diyagramı

Robot Kolu Mekanik Aksamı
Robot kolun parçaları tek tek modellenerek üç boyutlu yazıcıdan çıktıları alınmıştır.
Daha sonra parçalar uygun biçimde birleştirilerek mekanik aksamının tasarımı
yapılmıştır. Eklemlerin bağlantı noktaları, servo motorların yerleştirileceği havzalar,
kasaya sabitleme mekanizması, tutma mekanizması Şekil 1.11’de görülmektedir.
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Şekil 1.11: Robot kolu mekanik aksam tasarımı

5 eksenli robot kolun mekanik aksamı Solidworks programında çizilerek ayrı ayrı
parçalar halinde üç boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. Eksenlerin kontrolü için bir kolda 5
adet tower pro MG90S mikro servo motor kullanılmıştır.

Kinect Arayüz Yazılımı
Gerçekleştirilen çalışmanın önemli bir kısmını kapsayan ara yüz yazılımı Şekil
1.12’deki gibi gösterilmiştir. Yazılan yazılım Kinect karşısında yapılan kol
hareketlerini göstermekle beraber, kişinin hareketlerinin x,y ve z boyutlarındaki
konumlarını da algılayıp değerlerini göstermekte ve bununla birlikte yaptıkları açıları
da anlık olarak ekrana yazmaktadır. Hareketlerin algılanabilmesi için Kinect 360’ın
sisteme (bilgisayara) bağlı olması gerekmektedir.
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Robot kollarının kontrol edilmesi için gerçekleştirilen yazılım için Visual Studio
2015 platformu kullanılmıştır. VisualStudio 2015 platformu üzerinde WPF
teknolojisi kullanılarak yazılımlar tamamlanmıştır. WPF teknolojisi C# programlama
dili yardımıyla geliştirilmektedir.

Şekil 1.12: Kinect kullanıcı arayüzü

Arayüzde görüldüğü üzere tüm eklemlerin x, y ve z boyutlarındaki konumları anlık
olarak alınarak panelde gösterilmektedir. Bunun yanında kişinin yaptığı hareketleri
açıları da alınarak anlık olarak arayüzde gösterilmektedir. Arayüzde görülen sliderlar
Kinectten bağımsız çalışabilmektedir. Tutma uzuvlarının çalışması için gerekli olan
parmak ve bilek hareketleri eski versiyon Kinect sensörü kullanıldığı için arayüzde
görülen sliderlar kullanılmış olup tam kapasiteli açma kapama hareketleri bu kontrol
nesneleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Slider 0 ile 180 derece arasında değer
alabilmektedir. İşaretlenen değer kadar motor hareketi sağlanmakta ve mekanik
aksam kontrol edilebilmektedir.
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Sistemin Çalışması
İskelet yapısının algılanmasında, Kinect'in üzerindeki lazer projektörü ve algılayıcısı
görev alır. Projektör, görüş açısına sürekli lazer ışını gönderir. Algılayıcı ise, ışığın
yansıma hızını hesaplayarak derinlik görüntüsü çıkarır. Kinect'in içerisindeki görüntü
işleme algoritması ile iskelet yapısı oluşturulur.
Kinect sensörünün iskelet hareketlerini algılayıp işlemesi için gerçekleştirilen
yazılım başlatılır. Yazılım açıldığında Arduino işlemcisine veri yollayacağı seri
haberleşme portunu kontrol eder. Sensör karşısında anlamlı iskelet hareketi
algılayana kadar çalışır durumda hazır bekler. Anlamlı hareket algılandığı anda
iskeletin eklem açıları ve iskeletin x, y ve z düzlemlerindeki koordinat noktaları
saniyede 30'a kadar tetiklenen eventler ile hesaplanıp uygulama ekranında rapor
edilir. Elde edilen bu noktalar matematiksel işlenebilir verilere dönüştürülmesi için
önceden hazırlanmış metoda parametre olarak gönderilir ve metodlarda işlenir.

Şekil 1.13: Robot kolunun son hali
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Sonuçlar
Bu tez çalışmasında, otomasyon sitemlerinde, ağır sanayi organizasyonlarında,
kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek Microsoft Kinect sensörü yardımı ile
kontrol edilebilecek robot kol tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Tasarımı gerçekleştirilen bu sistem prototip niteliğinde olup güçlü ve torku yüksek
motorlarla gerçekleştirilmesi oldukça maliyetli olacaktır. Ayrıca sistemin sadece
kollar üzerinde etkin olması ve herhangi bir yürür aksama sahip olmaması çalışmanın
dezavantajı olarak görülmektedir.
Daha önce yapılmış çalışmalarla mevcut çalışmalarla kıyaslandığında, mevcut
sistemin tasarlanması esnasında kullanılan malzemenin sağlam olmadığı tespit
edilmiştir. Robot kollarında bulunan servo motorların ters dönüşleri esnasında yapı
çatlayabilmektedir. Bu yönüyle daha sonraki çalışmalarda kullanılacak malzeme
seçimi önemlidir.
Benzer çalışmalarda mekanik aksama eklenen hareket mekanizması, mevcut
çalışmanın geliştirilebilir bir başka yönünü ortaya çıkarmıştır. Sistemin tabanına
yerleştirilebilecek olan bir hareket mekanizması faydalı olacaktır.
Mevcut çalışmanın giyilebilir sensörler yardımı ile kontrol edilen robot
çalışmalarından üstün tarafı hiçbir aksesuar gerektirmeden doğrudan Kinect sensörü
ile etkileşerek kontrol imkânı sunmasıdır. Diğer çalışmalarda bireylerin üzerlerinde
taşıdıkları sensörlerde meydana gelebilecek bir arıza sistemin çalışmaması anlamına
gelmektedir. Bu durum bu teknolojiyi kullanan çalışmalar için büyük bir handikaptır.
Tasarlanan birçok sistemin çalışma mekanizması daha önceden sistemin işlemcisine
yüklenmiştir ve sistemin yapacağı işler önceden belirlenmiştir. Bir başka alternatif
ise sistemi kontrol edebilecek bir ara yüz yazılımı hazırlanarak sistemin verilen
belirli kalıplar doğrultusunda kontrol edilebilmesidir. Fakat Kinect sensörü bu
durumu ortadan kaldırmış ve kontrol algoritmalarına başka bi boyut kazandırmıştır.
Yapılan bir yazılımla çok karmaşık ve zor yapılabilecek olan algılama işlemlerini
çok kolay ve kontrolcüyü yormadan yapabilmektedir. Kinect sensörün bu çalışma da
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en önemli paya sahip olması bu çalışmayı diğer birçok çalışmadan ayıran kolay
kumanda edilebilme özelliği kazandırmaktadır.
Yapılan diğer robot çalışmalarla kıyaslandığında, diğer sistemlerin bütün insan
vücudu olarak tasarlandığı görülmektedir. Mevcut çalışmada ise sadece kollar
üzerine çalışılmıştır. Bu çalışmadaki sisteme ilerleyen zamanlarda üzerinde
çalışılarak omurga, boyun, bacak ve ayak uzuvları eklenebilir ve tüm insan bedeninin
sisteme entegrasyonu sağlanabilir. Bu tür bir çalışmada tespit edilecek olan eklem
sayısı artacaktır fakat yazılımsal olarak fazla bir iş yükü getireceği söylenemez.
Yazılımsal olarak yapılacak işlemler şuanda yapılmış işlemlerle çok benzerdir. Ek
olarak sisteme eklenecek servo motor sayısı artacaktır.

Teşekkür
İlk olarak hazırladığımız çalışma hakkında bilgi verilecektir. Bu çalışma, günümüzde
kullanılan, canlıların eklem hareketlerini taklit eden robot düzeneğinin basit bir
modeli olarak tasarlanmıştır.
İkinci olarak ise hazırlanan bu çalışmada engin bilgilerini ve tecrübelerini bizimle
paylaşan, bizim için zaman ayıran ve her türlü konu hakkında bize yol gösteren
danışman hocamız Dr.Öğr.Ü. Kağan Koray AYTEN’e teşekkürlerimizi sunarız.
Lisans eğitimimiz süresince, bizim iyi birer mühendis olabilmemiz için engin bilgi
ve tecrübelerini bizlerle paylaşan bütün değerli hocalarımıza teşekkür eder ve
saygımızı sunarız. Projemizde maddi ve manevi yardımı dokunan arkadaşlarımıza
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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