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ÖNSÖZ 

 
Son yıllarda endüstriyel, savunma sanayi, tıbbi ve havacılık gibi birçok 

uygulamalarda paralel mekanizmalar yüksek hassasiyet, yüksek hızda çalışma ve 
ağır yük taşıma kapasiteleri gibi avantajlarından dolayı seri mekanizmaların yerine 
geçmektedir. Hassasiyet ve yüksek hızlarda çalışma kararlılığı isteyen teknoloji 
birçok araştırmacıyı paralel mekanizmalar konusunda çalışmaya itmiştir. Paralel 
mekanizmalar savunma ve havacılık uygulamalarında pilotları eğitmek için uçuş
simülatörlerinde arzu edilen hareketi sağlamaktadırlar. Robotik uygulamalarında ise 
talaşlı imalat,  kesme, cilalama gibi alanlarda kullanılmaktadırlar. Yapılan literatür 
incelemesinde bu tür çalışmaların 3 ve 6 serbestlik dereceli paralel mekanizmalar 
üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun sebebi bu yapıların çalışma uzaylarının
diğer yapılara göre daha geniş olmasıdır. Son 20 yılda paralel mekanizmalar üzerine 
yapılan birçok çalışma olmasına rağmen hala küçük çalışma uzayı ve karmaşık
tasarım gibi çözülemeyen problemler mevcuttur. Paralel mekanizmalar içinde 
çalışma uzayı, rijitlik ve hareket yeteneği daha iyi olan 6–3, 6–4 gibi Stewart 
platform mekanizmaları (SPM) tercih edilmektedirler. 

 
Bu çalışmada 6 serbestlik dereceli 6–3 ve 6–4 Stewart platform 

mekanizmaları incelenmiştir. 6 serbestlik dereceli bu mekanizmaların kinematik, 
dinamik analizi, tekillik ve çalışma uzayı analizleri yapılmıştır. Paralel mekanizmalar 
için sunulmuş literatür çalışmaları biraz daha genişletilerek çalışma uzayı
probleminin anlaşılması ve kolay çözülmesine ışık tutacak niteliktedir. Bu çalışmada 
paralel mekanizmaların konumlama yaptığı z ekseni doğrultusunda çalışma uzayı
bütün kısıtları göz önüne alarak olabildiğince genişletecek konfigürasyonlar 
modellenmiştir. Ayrıca var olan çalışma uzayı yöntemlerine ek olarak yapay sinir 
ağları kullanılmıştır. Paralel mekanizmaların çalışma uzayı analizi oluşturulan yapay 
sinir ağ modeli ile yapılmıştır ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi büyük katkıları olan 
Danışmanım Prof. Dr. İbrahim Özkol’a, Dr. Sait Yurt’a ve her zaman beni 
destekleyen, fedakârlık gösteren sevgili eşim Vildan’a ve aileme teşekkür ederim.  

 

Eylül 2006                                                                                         Hüseyin ALP 
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SEZGİSEL YÖNTEMLERLE PARALEL MEKANİZMALARIN ÇALIŞMA 
UZAYI ANALİZİ

ÖZET 

Paralel mekanizmalar kapalı çevrim yapılardır. Paralel mekanizmalarda hareketli 
platform, sabit platforma en az iki noktada birbirinden bağımsız kinematik bağlantı
elemanlarıyla bağlıdır. Stewart platform mekanizması, ilk olarak 1965 yılında D
Stewart tarafından uçuş simülatörü olarak önerilen en meşhur paralel 
manipülatördür. Bu çalışmada iki farklı tip olan 6–3 ve 6–4 Stewart platform 
mekanizması kullanılmıştır. Paralel mekanizmaların genel özellikleri, kinematik, 
dinamik, tekillik ve çalışma uzayları hakkında bugüne kadar yapılan çalışmaların bir 
özeti verilerek ileriye yönelik önerilerde bulunulmuş ve seri mekanizmalar ile 
karşılaştırılması yapılmıştır. 

Paralel mekanizmaların avantajları yüksek katılık, hassasiyet, doğruluk, yük taşıma 
kapasitesi ve yüksek hız uygulamalarında çalışabilme olarak sıralanabilir. Fakat 
çalışma uzayları seri mekanizmalara göre daha küçüktür. 6–3 SPM’sı sabit ve 
hareketli platformdan oluşmaktadır. 6 adet lineer eyleyici sabit platforma 6 noktadan 
üniversal mafsallarla ve üst platforma 3 noktadan küresel mafsallarla bağlanmıştır. 
Ardışık lineer eyleyiciler ikili grup halinde birbirine bağlanarak üst platforma üç 
noktadan bağlanmışlardır. Aynı zamanda 6–4 SPM’sıda sabit ve hareketli 
platformdan oluşmaktadır. 6 adet lineer eyleyici sabit platforma 6 noktadan üniversal 
mafsallarla ve üst platforma 4 noktadan küresel mafsallarla bağlanmıştır. Bu yapılar 
mimarilerindeki bağlantı tiplerinden dolayı 6 –UPS (Üniversal-Prizmatik-Küresel) 
mekanizma olarak isimlendirilmektedirler. Kullanılan her iki SPM’ de 6 serbestlik 
derecelidir ve üç yönde öteleme ve dönme yeteneğine sahiptir. 

Çalışma uzayı analizine örnek olarak, 6–3 ve 6–4 SPM’lerin, kinematik ve dinamik 
analizleri yapılmıştır. Okuyucuların daha iyi anlayabilmeleri için tekillik ve dinamik 
analiz kavramları açıklanmıştır. Daha sonra 6–3 SPM’in kinematik ve dinamik 
denklemlerinin elde edilmesi ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Bu denklemler Matematica 
ve Matlab programları kullanılarak çözülmüştür. 6–3 ve 6–4 SPM’lerin yönelme 
çalışma uzayı analizleri Euler açıları temeline dayanan ayrıklaştırma metodu 
kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yorumlama açısından kolay olması
için, silindirik koordinatlara dönüştürülerek yönelme çalışma uzayı grafikleri 
çizdirilmiştir. 6–3 ve 6–4 SPM’lerin yönelme çalışma uzayları karşılaştırılmıştır. 
Aynı zamanda hareketli platformun alanı değiştirilerek 6–3 ve 6–4 SPM’lerin 
çalışma uzayları karşılaştırılmıştır.  

Bu çalışmanın orijinal fikri ve katkısı iki kısımda açıklanabilir. İlk olarak, malzeme 
işleme süreci boyunca çok önemli olan çalışma uzayını belirli bir yönde 
genişletmektir. İkinci olarak, çalışma uzayı analizinde var olan Ayrıklaştırma, 
Geometrik ve Jakobyen yöntemlerine ek olarak yapay sinir ağları kavramları ilk defa 
kullanılmıştır. Burada kullanılan yapay sinir ağ modeli 1 tane giriş, 2 tane gizli 
katman ve 1 tane çıkış katmanına sahiptir.  
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WORKSPACE ANALYSIS OF PARALLEL MECHANISMS VIA 
HEURISTIC METHODS 

SUMMARY 

Parallel mechanisms, which are closed loop mechanisms, consist of a base platform, 
a moving platform, and at least two links actuated in parallel. The Stewart Platform 
mechanism, which is originally proposed by D. Stewart as a flight simulator in 1965, 
is the most renowned parallel manipulator. In this study, two different types of 
parallel mechanisms, the 6-3 SPM and the 6-4 SPM, are considered. General 
properties of parallel mechanisms, kinematic, dynamic and singularity analysis are 
combined and further developed different mathematical model of the workspace 
representation of 6 DOF parallel mechanisms are proposed, compared to serial 
mechanisms. 
The advantages of parallel manipulators as high rigidity, precision, accuracy, load 
carrying capacity, stiffness, ability to be utilized in high speed applications. 
However, the workspace of parallel mechanism is smaller than serial mechanism. 6-3 
SPM consists of a fixed base platform and a mobile platform. Six linear actuators are 
connected to the base at six points via universal joints and to the top platform at three 
points via spherical joints. Consecutive linear actuators are attached to each other in 
groups of two so that there are three points of attachment to the top platform. 6-4 
SPM also consists of a base platform and a mobile platform. Six linear actuators are 
connected to the base at six points via universal joints and to the top platform at four 
points via spherical joints. These structures are called 6 –UPS (Universal-Prismatic-
Spherical) mechanisms due to the types of joints in the architecture. Both platforms 
have 6 degrees of freedom (DOF) and ability to move positional and orientation in 3 
directions. 

To give a model for the workspace analysis, kinematic and dynamics analysis of 6-3 
and 6-4 SPM’s are carried out. For the sake of reader singularity and dynamic 
analysis concepts are explained, later kinematic and dynamics equations of 6-3 SPM 
are outlined. These equations solved by using Matlab and Matematica software. In 
the workspace analysis, discretization method, which is based on Euler angles, is 
used to represent the orientation workspace of 6-3 and 6-4 Stewart platform 
mechanisms. In order to simplify interpretation, the orientation workspace is 
illustrated in a cylindrical coordinate system. The orientation workspaces of the 6-3 
SPM and the 6-4 SPM are compared. Also moving platform area dependent 
workspaces of 6-3 SPM and the 6-4 SPM are compared. 

The novel concept and contribution of this work can be listed into two main lines. 
First, extend the workspace in certain direction, which is too important during the 
material processing. Second is, it is the first time, using of Neural Network concepts 
in already exist workspace analysis methods which are discretization, geometric and 
Jacobian methods. The neural network used here consists of an input layer, 2 hidden 
layers and an output layer. 
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1. GİRİŞ 

Teknolojideki son gelişmeler ile birlikte yüksek hassasiyet gerektiren birçok 

endüstriyel uygulamalarda paralel mekanizmalar seri mekanizmaların yerine 

geçmiştir. Paralel mekanizmalar aşırı yük taşıma kapasitesi, yüksek dayanım,  

yüksek doğruluk, kararlılık, yüksek hız uygulamalarında çalıştırılabilirlik, iyi bir 

dinamik performans, hassas konumlanma ve kolay kontrol edilmesi gibi özellikleri 

son yıllarda birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur ve bu özelliklerinden 

dolayı seri mekanizmalara karşı tercih edilen mekanizmalardır. Paralel 

mekanizmaların sık kullanıldığı başlıca alanlar aşağıdaki gibidir. 

• Talaşlı imalat, 

• Tıbbi operasyonlar (Şekil1.1), 

• Robot kol uç organı,

• Oyun simülatörleri, 

• Petrol platformları,

• Ağır yük taşımacılığı (Helikopterle),  

• Hafif metal işleme,  

• Cilalama,  

• Kesme,  

• Şekil verme ve montaj işlemleri 

• Uçuş simülatörleri (Şekil1.2) v.b.  
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Şekil 1.1 : Tıbbi operasyonda paralel mekanizma kullanımı

Paralel mekanizmalar uçuş simülatörleri olarak havacılık endüstrisinde ve askeri 

alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uçuş simülatörlerin, havacılık endüstrisinde 

ve askeri alanda çok sık kullanılma amacı pilotların gerçek uçakla uçmaya 

başlamadan önce simülatörler vasıtasıyla eğitilmelerini sağlamaktır. Böylece eğitim 

kayıpları ve eğitim zamanını en aza indirgenmektedir.  

 

(a)      (b) 

Şekil 1.2 : (a) F-16 (b) Yolcu uçağı uçuş simülatörü 

Bir uçuş simülatöründen beklenen, uçuş sırasında karşılaşılabilecek her türlü koşulu 

ve doğal şartları hassas bir şekilde pilota hissettirebilmesidir. Bununla birlikte 

yapılan eğitimler esnasında, gerçek uçakta karşılaşılan ötelenme ve dönme 

hareketlerinin pilot tarafından hissedilmesi gerekmektedir. Teknolojideki gelişmelere 
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bağlı olarak simülatörlerin hassasiyeti oldukça artmış olup bu sayede pilota gerçek 

uçakta maruz kalabileceği ötelenme ve dönme hareketleri simülatörler vasıtasıyla 

hissettirilebilmektedir. 

Günümüzde, pilotlar gerçek bir uçakla eğitim almadan, simülatördeki eğitim ile 

uçmaya hazır hale gelebilmektedir. Ayrıca pilotlar uçakla eğitim sırasında

denemelerinin güvenli olmayacağı acil durum planlarını deneme imkânını

simülatörlerde bulabilmektedirler. Yukarıda bahsedilen pilotun maruz kalacağı 

ötelenme ve dönme hareketleri, uçak simülatörünün altında bulunan bir paralel 

mekanizma ile sağlanmaktadır. 

1.1. Paralel Mekanizmalar Konusunda Yapılmış Çalışmalar  

1.1.1. Paralel Mekanizmalar ve Çeşitleri 

Paralel mekanizmalar,  hareketli platformu sabit platforma en az iki noktada 

birbirinden bağımsız kinematik bağlantı elemanlarıyla bağlayan kapalı çevrimli 

yapılar olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda birçok araştırmacı paralel 

mekanizmalar konusunda çalışma yapmaktadır. Bu araştırmacılardan biri olan 

Merlet, tamamıyla paralel genel bir manipülatörü N serbestlik dereceli uç organı

sabit platform’a n bağımsız zincirle bağlanmış kapalı çevrim mekanizma olarak 

tanımlar. Her zincir en çok iki eklem ile bağlı ve tek prizmatik veya dönel eyleyici 

ile hareket ettirilmektedir. 

Bu tip mekanizmaların mimarisi uzun yıllardan beri bilinmektedir ve bu tür 

mekanizmalarda bazı teorik problemlerin çözülmesi yönündeki çalışmalar 1900 ‘lü 

yıllara kadar dayanmaktadır. Şekil 1.3. de tasarlanan ilk uzaysal endüstriyel robot 

görülmektedir. 
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Şekil 1.3 : Willard L.V. Pollard's son, Willard L.G. Pollard Jr. adına patentli ilk 

uzaysal endüstriyel robot (1942)  

Paralel mekanizmaların şu an ki durumu Gough tarafından 1949 yılında ilk çalışan 

prototip olarak atfedilmesine rağmen, Stewart 1965 yılında bu mekanizmayı uçuş

simülatörü olarak öneren ilk kişidir. Stewart tarafından önerilen mekanizma 

günümüzde Stewart platformu olarak anılan mekanizmadan biraz farklıydı. Bu 

manipülatör 6 serbestlik dereceli, her biri zeminle bağlantılı 6 motora sahipti. Üçgen 

biçimli hareketli üst platform küresel mafsallarla bacaklara bağlıydı. Stewart sözü 

edilen paralel mekanizmayı tasarlarken Tablo 1.1. de özetlenen kuralları dikkate 

almıştır.  
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Tablo 1.1: Paralel mekanizma tasarım hedefleri 

Bu tasarımda her motorun yalnızca bir hareketle ilişkilendirilmesi düşünülürken 

bunun imkânsız olduğu görülerek vazgeçildi. Daha sonra üç doğrusal, üç açısal 

yönde tek tek veya bunların herhangi bir kombinasyonunda hareket edebilen bir 

paralel mekanizma tasarlanmıştır. Bu paralel mekanizma, üçgen şeklinde hareketli 

üst platform, küresel mafsallarla hareketli platforma tutturulmuş boyları değişebilen 

üç ayak ve bu her bir ayağa iki eksenli açısal hareket veren diğer bir ayaktan oluşan 

toplam 6 bacaklı bir sistemdi (Şekil 1.4.).  

 

Şekil 1.4 :  Stewart’ın önerdiği paralel mekanizma mimarisi. 

Hedef Amaç 

1. 6’dan fazla motor kullanmamak 1. Redundancy’i önlemek ve maliyeti 
düşürmek  

2. Her motorun zeminle bağlantılı olması 2. Motorların birbirleriyle etkileşimi 
önlemek 

3. Her motorun direk olarak aynı yüke                                               
etki etmesi           

3. Belirli bir güç kaynağı için maksimum 
performans elde etmek 

4. Yük/yapısal ağırlık oranını yükseltmek 4. Mevcut güçten maksimum performans 
elde etmek 

5. Her motorun bir hareketle 
ilişkilendirilmesi 

5. Kontrol kolaylığı 

6. Sürtünmeyi düşürmek 6. Güç kayıplarını düşürmek ve sistemden 
gelen yanıtı yükseltmek  
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Bacaklar ise 2 eksenli mafsallarla üçgen şeklinde olan sabit platforma 

bağlanmışlardı. Burada kullanılan 2 eksenli mafsalların eksenlerinden biri kontrol 

edilebilir, diğeri ise kontrol edilemezdi. Bununla birlikte, her bacağın boyu prizmatik 

eksenler vasıtasıyla (Şekil 1.5.) değişebiliyordu.  

 

Şekil 1.5 :  Stewart’ın önerdiği bacak mimarisi. 

Stewart tasarladığı paralel mekanizmanın kontrol edilebilir elemanları aktifken 6 

serbestlik derecesinin de kontrol edilebileceğini ya da bu elemanlar sabit 

konumdayken hareketli platformun da sabit bir konumda kalacağını belirtmiştir. 

Bunlara ek olarak eklemler aktifken ve kilitliyken sistemin mobilitesini hesaplayıp

bunu ispatlamıştır. Stewart Geometriden faydalanarak eklemlerin lineer ve açısal 

hareketlerini platformun köşe noktalarının koordinatlarıyla ilişkilendirmiş olup, 

bacakların hidrolik jaklar, vida jakları, dönel eyleyiciler veya kaldıraçlarla hareket 

ettirilebileceğini dair örnekler vermiştir. 

Stewart tarafından yapılan bu çalışmaların ardından araştırmacılar Stewart ile pek 

çok yazışma yapmıştır. Bu yazışmalarda en önemli yorum V.E. Gough tarafından 

yapılmıştır. Çünkü Gough, Whitehall ile birlikte altı adet lineer ve paralel bacaktan 

oluşan bir platformu otomobil lastiği testlerinde (Şekil 1.6) kullandıklarını

söylemiştir. Burada Gough altı eyleyicinin de paralel çalışmasını önermiş, böylece 

mekanizma günümüzdeki tam paralel mekanizma halini almıştır. 
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(a)       (b) 

Şekil 1.6 : (a) 1947 yılında (b) 2000 yılında lastik Testinde kullanılan Gough 

Platform yapıları

Günümüzde paralel mekanizmalar Gough tarafından 1949 yılında gerçekleştirilen ilk 

çalışan prototip ve 1965 yılında Stewart tarafından ilk uçuş simülatörü olarak 

kullanılmasından dolayı Gough-Stewart platformu ismi ile anılmaktadırlar. 

Gough-Stewart Platform mekanizması biri hareketli diğeri sabit olmak üzere iki 

platformdan oluşmakta ve 6 adet prizmatik bağ ile paralel olarak hareket 

ettirilmektedir. 

Robot manipülatörleri alanında literatür taraması yapılınca paralel manipülatörlerin 

araştırılması, geliştirilmesi ve Gough-Stewart platformun yapısının en önemli 

çalışma konuları olduğu görülmektedir. Çünkü araştırmacılar Stewart tarafından uçuş

simülatörü olarak önerilen paralel mekanizmaları birçok değişik uygulama 

alanlarında kullanılabileceğinin farkına varmışlardır. Endüstriyel tip Gough- Stewart 

platformu ve bazı prototip paralel mekanizmalar son yıllarda geliştirilmiştir. Bu 

mekanizmaların üretimdeki özel önemi ise hafif metal işleme, cilalama, kesme, şekil 

verme ve montaj gibi işlerde kullanılmasıdır. Bu görevler için Gough-Stewart 

platformları seri manipülatörlere göre daha üstün yeteneklere sahiptirler. 
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Paralel mekanizmalarda kullanılan sabit ve hareketli platformları birbirine bağlayan, 

boyları değişebilen ayaklar bir pistondan oluşabileceği gibi, birbirine mafsallarla 

bağlanmış bir dizi elemandan da oluşabilir. 

(a)      (b) 

Şekil 1.7 :  (a) ve (b) 6–3 Stewart Platform Mekanizma şekilleri 

Sabit platformun bağlantı noktaları eş düzlemli olabileceği gibi, farklı düzlemlerde 

de olabilir. Eğer bağlantılar eş düzlemli değilseler sistemin kinematik çözümü için 

fazladan algılayıcılar gerekmektedir. Şekil 1.8. ve 1.9. de görüldüğü gibi 

araştırmacılar tarafından genellikle bacakların alt ve üst taraftan eş düzlemli olarak 

bağlandığı yapılar incelenmektedir. Uçuş simülatörlerinde kullanılan paralel 

mekanizmalarda hareketli platform için üst platform, sabit platform için ise taban 

platform ifadesi kullanılmaktadır. Üst platform, taban platforma göre 6 serbestlik 

derecesine sahiptir. Geometrik olarak incelendiğinde 6–3 yapısındaki paralel 

mekanizmalarda (Şekil 1.7)  her bacak üst platformun üç köşesinden geçen çembere 

teğet düzlemdedir. Bacak boyları eyleyiciler yardımıyla değiştirilmektedir. Bazı

uygulamalarda ise hareketli platformun tabanda, sabit platformun üstte olduğu
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görülmektedir. Petrol platformları, Tıbbi operasyonlarda kullanılan paralel 

mekanizmalar bu tip kullanım alanlarına örnek gösterilebilir. 

 

Şekil 1.8 :  Stewart Platform Mekanizmasının üstten görünüşü.

Hunt [230] uçuş simülatörlerinde ve üretimde kullanılan paralel olarak çalışan 

mekanizmaların seri robotlara göre taşıma kapasitesi ve doğru konumlanma 

açısından üstünlükleri dolayısıyla robotik uygulamalarında kullanılmasını önermiştir. 

Genellikle endüstride yaygın olarak kullanılan robotlar, seri bağlanmış bağlardan 

oluşan, açık döngülü mekanizmalardır. Seri robotlar yapısal olarak insan koluna 

benzediklerinden dolayı, insan kolunun avantaj ve dezavantajlarına sahiptirler. 

Çalışma uzayı ve erişebildikleri mesafe açısından seri mekanizmalar paralel 

mekanizmalara göre daha üstün yeteneklere sahip olmasına rağmen dinamik 

özellikleri karşılaştırıldığında paralel mekanizmalar kadar iyi değildirler. 

 

Şekil 1.9 : Stewart Platform Mekanizmasının yandan görünüşü.

Pek çok araştırmacının [21,22,25,26,27,29] bildirdiği gibi seri mekanizmalar, paralel 

mekanizmalara göre rijitlikleri az ve doğal frekansları düşüktürler. Bu yüzden yüksek 

hızda ve ağır yükler altındaki performansları düşüktür. 

 

Hareketli Düzlem 
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(a)      (b) 

Şekil 1.10 : (a) Puma , (b) Kuka tipinde seri manipülatörler 

Ayrıca, sabit bir zemine bağlı ilk bağdan uç organa doğru tüm bağlar, hem kendinden 

önceki bağ ve motorların ağırlığını taşıyabilecek kadar büyük ve mukavim olmalı,

hem de istenilen hassasiyeti sağlamalıdır. Bu da her bağı kontrol eden eyleyicilerin 

boyut ve ağırlığının artmasına, dolayısıyla da yüksek hız ve yükleme gerektiren 

işlemlerde seri robotun dinamik performansının düşmesine sebep olur. Seri 

mekanizmaların (Şekil 1.10) bir başka dezavantajı ise, açık döngülü yapılar olması

sebebiyle eyleyici hatalarının ilk bağdan itibaren uç organa kadar olan bağlarda 

hatanın toplanarak büyümesidir. Yukarıda [21,22,25,26,27,29] bahsedilen 

araştırmacılar paralel mekanizmaların üstünlükleri konusunda da bilgi ve 

deneyimlerini paylaşmışlardır. Paralel mekanizmalar rijitlik, hassasiyet bakımından 

daha üstün ve doğal frekansları ile kuvvet/ağırlık oranları yüksek olduğundan dolayı,

dinamik yüklemenin yüksek, hız ve hassasiyetin önemli, çalışma uzayının ise daha az 

önemli olduğu durumlarda paralel mekanizmalar seri mekanizmalara göre tercih 

edilir. Paralel mekanizmalarda bağlardan yalnızca bir kaçı eyleyiciler tarafından 

hareket ettirilebilir. Eyleyiciler sabit platforma yerleştirildiklerinden dolayı hareketli 

parçaların ağırlığı da düşmüş olur. Seri mekanizmaların aksine kapalı döngü yapıya 

sahiptirler ve eyleyici hataları uca doğru eklenerek büyümez. Belirtilen bütün 

özellikler göz önüne alındığında paralel mekanizmaların uçuş simülatörlerinde 

kullanımının son derece uygun olduğu görülür. Unutulmamalı ki bunların yanında

dezavantaj olarak paralel mekanizmaların çalışma uzayı küçük, tasarımı, kinematiği

ve kontrolü karmaşıktır. 
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Paralel mekanizmalar konusunda çalışma yapan Dasgupta ve Mruthyunjaya ağır yük 

taşıma ve yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda paralel mekanizma tarzı

çalışmanın biyolojik hayatta da yer aldığı tezini savunmuşlar ve bir örnekle 

açıklamışlardır [41]. Biyolojik hayatta yük taşımacılığında kullanılan hayvanların

ikiden fazla ayağı vardır, böylece insanlara göre daha kararlıdırlar. İnsanlar ise ağır

yük taşımaları gerektiğinde iki kollarını birden paralel kullanırlar. Yine insanlar yazı

yazarken hassasiyet gerektirdiğinden dolayı parmaklarını paralel kullanırlar. 

Dasgupta ve Mruthyunjaya aynı çalışmalarında robot manipülatörlerini açık ve

kapalı döngülü olarak sınıflandırmanın seri ve paralel olarak sınıflandırmayla 

eşdeğer olmadığını belirtmişlerdir. Açık döngülü mekanizmalar her zaman seri 

çalışan mekanizmalardır. Fakat kapalı döngülü mekanizmalar paralel oldukları gibi 

seri de olabilirler. Örnek olarak 1 serbestlik dereceli kapalı döngülü mekanizmalar 

gösterilebilir. Ayrıca hibrit mekanizmalarda da paralel ve seri mekanizmalar bir 

arada kullanılmaktadır. Literatürde nadir de olsa hibrit mekanizmaların (Şekil 1.11) 

tasarımı ve kinematik analizi ile ilgili çalışmalara rastlanmaktadır [97,98]. 

 

(a)     (b) 

Şekil 1.11 :  (a) ve (b) Seri ve paralel mekanizmaların birlikte kullanıldığı hibrit yapı

Paralel mekanizmalar konusunda çalışan Fichter ve McDowell [10] seri ve paralel 

manipülatörleri yapılarından kaynaklanan avantaj ve dezavantajlarına göre 

kıyaslamıştırlar. Cox ise seri ve paralel manipülatörleri performans 

karakteristiklerine göre bir kıyaslama yapmıştır. Şu gerçek ki seri manipülatörler 
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üzerinde yapılan yoğun çalışmalar endüstri de şu anda neden en çok seri 

manipülatörlerin kullanıldığını açıklamaktadır. 

Merlet [4] bir çalışmasında paralel manipülatör kavramını robot tasarımcıları

tarafından sıkça kullanılan ve yaygın olarak kabul edilen klasik manipülatörlerin 

tasarımından farklı ve yeni olduğunu açıklamaktadır. Bunlara rağmen Merlet paralel 

mekanizmaların birçok robot görevlerinde gerekli ve yakın gelecekte kullanımlarının

kaçınılmaz olacağına inanmaktadır. Merlet günümüzde en gelişmiş prototip ve ticari 

manipülatörlerin tasarlanmasının mümkün olduğunu ifade etmekle birlikte hala bazı

teorik problemlerin çözümlenemediğini söylemektedir. 

Ji [4] bir kaç tane endüstriyel paralel manipülatörlerin var olmasına rağmen, bu 

platformların kullanımının çoğunlukla deney safhasında kaldığını söylemektedir.  Bu 

mekanizmaların tasarım safhasında mantıklı sentezlemenin eksikliğinden dolayı bu

durumun oluştuğunu savunmaktadır. 

Son zamanlarda literatürde Stewart platform mekanizmaları “SPM” ile ilgili pek çok 

çalışma yapılmıştır. Genellikle paralel mekanizmalarda bacakları üst platforma 

bağlayan eklemler küresel, alt platforma bağlayan eklemler üniversal mafsallardan 

oluşmaktadır. Bununla birlikte bacakları her iki platforma küresel mafsallar 

yardımıyla bağlayan yapılar da mevcuttur. Stewart platform mekanizmaları,

tasarımında kullanılan eklem türleri ve bağ sayılarına göre isimlendirilirler. Stewart 

platform mekanizmalarının yapısındaki bağlar sabit platforma m noktasından, 

hareketli platforma n noktasından bağlı ise m-n’lik mekanizmalar olarak 

adlandırılırlar. Örneğin 6 adet bacaktan oluşan bir SPM’da bacaklar ikişerli gruplar 

halinde birleştirilerek mafsallar yardımıyla hareketli platforma üç noktadan bağlı ve

sabit platforma 6 noktadan bağlı ise bu yapı 6-3 SPM olarak isimlendirilir. Mafsallar 

için aşağıdaki semboller kullanılmaktadır.  

 U: Üniversal mafsal 

 P: Prizmatik mafsal 

 R:  Dönel mafsal 

 C: Silindirik mafsal 

 S: Küresel mafsal 
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Örneğin, sabit platformu üniversal mafsallar ile prizmatik eklemlere sahip bacaklara, 

bu bacakları ise küresel mafsallar ile hareketli platforma bağlanırsa sistem UPS 

eklemli SPM olarak adlandırılır (Şekil 1.12); Prizmatik eklemlere sahip bacaklar her 

iki platforma da küresel mafsallarla bağlı ise bu mekanizma SPS ismini alır.  

 

Şekil 1.12 :  6-UPS Stewart Platform mekanizması.

Araştırmacılar 3–3, 6–6, 6–3 Stewart Platform Mekanizmalar üzerine pek çok 

çalışma yapmışlardır. 5–5, 4–4 ve 6–5 SPM’ler üzerine yapılan çalışmalara ise daha 

az rastlanmaktadır. Bu SPM’lere ek olarak, çeşitli koşulları iyileştirmek için kendi 

tasarımlarını yapan araştırmacılarda mevcuttur [99]. Bütün SPM türleri içerisinde 

kıyaslama yapılırsa, sabit ve hareketli platforma 6 noktadan bağlı olan 6-6 SPM 

platform yapısı en iyi rijitlik ve kuvvet dağılımına sahiptir. 

1.1.2. Tekillikler  

Tekillik “singularity” seri manipülatörler için, serbestlik derecesinin azalması ve

kısmi kilitlenmelerdir. Oysaki paralel manipülatörlerde baskın tekillikler serbestlik 

derecesinin artması ve kontrol edilemezliktir. Özetlemek gerekirse tekillik 

manipülatörlerin kontrol edilemediği konum ve dönmelerdir diye tanımlanır. 

Paralel mekanizmalardaki tekillik analizleri başlıca 3 grupta ele alınabilir. Buradaki 

gruplama tekilliğin kaynaklandığı duruma göre yapılmıştır. 

1. Mimari tekillik (Architecture singularity): Manipülatörün özel yapısının

sebep olduğu tekilliktir [218]. 

2. Konfigürasyon tekillik (Configuration singularity): Manipülatörün özel 

konfigürasyonunun neden olduğu tekilliktir ve bu nedenle tek bir konfigürasyona 

bağlıdır. Bir paralel manipülatörün çalışma uzayındaki tekilliklerinde bağların

uzunlukları ve mafsalların dönme açı limitleri etkendir [218]. 
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3. Formülasyon tekillik (Formulation singularity): Manipülatörün belirli bir 

konfigürasyonunda kinematik model hatası tarafından ortaya çıkan tekilliktir. 

Çalışma uzayının ve optimum yörüngenin belirlenmesi amacıyla tekillik 

konusundaki çalışmalar son senelerde ağırlık kazanmıştır [50-55]. 

Tekilliklerin detaylı anlatımı ve görsel durumları bölüm 4. de detaylı olarak 

anlatılacaktır. 

1.1.3. Çalışma Uzayı

Çalışma uzayı genel olarak bir Paralel Manipülatöre ait hareketli platformun ağırlık

merkezine yerleştirilen koordinat sisteminin merkezinin ulaşabileceği bölge diye 

tanımlanır. Günümüzde paralel mekanizmaların kullanımı son derece yaygın

olmasına rağmen, kinematik hesapların zor ve yapılarının karmaşıklığı nedeniyle 

çalışma uzaylarını belirlemede kullanılan genel bir metot mevcut değildir. Fakat 

tasarım aşamasında paralel mekanizmanın çalışma uzayının analizinin yapılması

şarttır. Bir paralel mekanizmanın çalışma uzayı, mimarisinden kaynaklanan 

geometrik kısıtlara, eklem mobilitesindeki kısıtlara ve bağların birbirleriyle iç içe 

geçip geçmemesine bağlıdır [54]. Paralel mekanizmanın mimarisi çalışma uzayının

büyüklüğünü, şekil ve simetrisini etkiler. Bunun sebebi bacak hızlarıyla hareketli 

platform hızını birbiriyle ilişkilendiren R dönüşüm matrisinin bu kıstaslara bağlı

olmasıdır [49]. 6 serbestlik dereceli bir SPM’de, hareketli platformun doğrusal hızı

ile altı giriş bağın doğrusal ve açısal hızını birbiriyle ilişkilendiren Jakobyen 

matrisinin boyutu 6x6 dır [62].  

Çalışma uzayı analizindeki bir başka zorluk da 6 SD paralel mekanizmanın 6 boyutlu 

çalışma uzayının grafiksel olarak gösterilememesidir. Grafiksel olarak bir SPM’nin 

çalışma uzayı daha düşük boyutlu alt kümeler haline indirgenerek gösterilebilir. Bir 

başka deyişle, 6 serbestlik derecesinin 3’ü öteleme 3’ü dönme idi. Bu 

serbestliklerden üçü sabit tutularak diğer üçünün çalışma uzayını nasıl etkileyeceği

hesaplanır [88]. 

1.1.4. Kontrol 

Paralel mekanizmaların kontrolü, arzu edilen bir görev veya tanımlanan bir yörünge 

için hareketli platformun konumun veya dönme hareketlerinin lineer eyleciler 

vasıtasıyla kontrol edilmesidir diye tanımlanır. Böylece verilen bir yol üzerinde veya 
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bir görev doğrultusunda hareketli platformun yer değiştirmesi sağlanır. Hareketli 

platformun izleyeceği yörünge üzerindeki noktalara ait referans bacak uzunlukları

paralel mekanizmanın ters kinematik denklemleri çözülerek hesaplanır. Paralel 

mekanizmalarda bacaklar üzerine yerleştirilen doğrusal (lineer) uzunluk algılayıcıları

vasıtasıyla bacak uzunlukları ölçülür. Doğrusal algılayıcılar yardımıyla ölçülen bacak 

uzunlukları ve verilen bir yörünge üzerindeki referans bacak uzunlukları

kıyaslanarak sistemin kontrolörüne uygulanacak hata işareti üretilir. Böylece 

uygulanan kontrol algoritması bacak uzunlukları ölçümüne dayanmış olur.  Paralel 

mekanizmaları kontrol etmek için PD ve PID [102] gibi kontrol algoritmaları yaygın

olarak kullanılmaktadır. Bu kontrol algoritmalarından bir tanesi uygulanırken Kp, Kd

ve Ki sırasıyla orantı, türev ve integral katsayılarının optimizasyon edilmesi 

gerekmektedir. Uygulanan kontrol algoritmasının performansını yerleşme zamanı,

maksimum aşım ve kalıcı durum hatası gibi parametreler etkilemektedir. Bu 

parametreleri kısaca tanımlamak gerekirse yerleşme zamanı sistem basamak 

cevabının düşmesi ve kararlı durum değerinin %5 inde sabit kalması için geçen 

süredir. Maksimum aşım sistem basamak cevabının kararlı hal değerinden 

maksimum uzaklaşmasıdır. Kalıcı durum hatası ise sistemin kararlı hale geçtikten 

sonra sistem basamak cevabının, referans değere göre hatasıdır. Bu parametreler Kp,

Kd ve Ki değerlerine bağlıdır Kp, Kd ve Ki katsayıları sistemin cevap verme süresini 

etkilediğinden dolayı yapılan işe göre en uygun hale getirilmelidir. Eğer bir paralel 

mekanizma örneğin uçak simülatörü gibi zamana bağlı olan hassas konumlama 

işlerinde kullanılıyorsa sistemin cevap verme süresi gerçeğe yakın sonuçlar elde 

etmek için milisaniyeler mertebesinde olmalıdır [102]. 
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1.2. Çalışma Uzayı Analizinde Gelinen Yer Ve Uygulanan Yöntemler 

Literatür incelemesi yapıldığında çalışma uzayı konusunda yapılan çalışmaların 2

ana grupta toplandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi hareketli platformun belli 

bir yönelmede sabit tutulup x, y ve z eksenlerinde yapabileceği ötelemelerin 

sınırlarını gösteren konumsal çalışma uzayı analizidir [10].  İkinci grup ise incelenen 

hareketli platformun ağırlık merkezi sabit bir noktada tutulup x, y ve z eksenlerine 

göre yapabileceği yönelmelerin sınırlarını gösteren yönelme çalışma uzayıdır. Son 

yıllarda yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu yönelme çalışma uzayı üzerinedir.  

Araştırmacılardan Bessala ve arkadaşları [55] düzlemsel paralel mekanizmaların

çalışma uzayı denklemlerinin analitik olarak belirlenebilmesine rağmen uzaysal bir 

paralel mekanizmanın çalışma uzayı denklemlerinin analitik olarak elde etmenin 

uzun ve kompleks olduğunu ifade etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki uzaysal paralel 

mekanizmaların çalışma uzayı analizi genellikle sayısal yöntemlerle yapılmaktadır

[50]. 

Gosselin  [10] paralel manipülatörlerin en büyük dezavantajı onları sınırlayan 

çalışma uzayı olduğunu ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Böylece verimli araçların

geliştirilmesi zorunluluğu sayesinde kolay çalışma uzayı analizi hesaplama 

metotlarının bulunacağı fikrini savunmaktadır. Merlet ise paralel manipülatörlerin 

çalışma uzayı analizinin tasarım safhası boyunca yapılmasının önemini 

vurgulamaktadır. Merlet paralel manipülatörlerin çalışma uzayı hesaplama 

yöntemlerini Ayrıklaştırma metodu, Geometrik metot ve Jakobyen matris teknik 

olarak üç ana sınıfta tanımlamaktadır.  

Araştırmacılardan Bonev ve Ryu [56] 6 serbestlik dereceli mekanizmalar için 3 

boyutlu yönelme uzayını ayrıklaştırma metodu kullanarak başarılı ve verimli bir 

şekilde hesaplamışlardır. Yine Arai ve Fithcher tarafından 6 serbestlik dereceli 

paralel manipülatörün çalışma uzayı tespitinde bu yöntem kullanılmıştır. 

Çalışma uzayı analizi metotlarından ikincisi olan geometrik metot Gosselin 

tarafından önerilen tamamen geometrik yaklaşıma dayalı bir yöntemdir. Geometrik 

yöntem yaygın olarak 6 SD paralel manipülatörlerin konumsal çalışma uzayı analizi 

için kullanılmaktadır. Metot mekanik kesişmeleri göz ardı ederek çalışma uzayı

sınırına erişilmesinden ve eyleyicilerden en az birinin limit değerlerine ulaşıp
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ulaşmadığının kontrol edilmesinden oluşmaktadır. Gosselin sonraki çalışmalarında

konumsal çalışma uzayını bulmak için minimum ve maksimum eyleyici bacak 

uzunluklarıyla ilgili dairesel bölgelerin kesişmesini izole etmiştir. Kim ve arkadaşları

da [60] 6 SD paralel manipülatörlerin çalışma uzayı analizini geometrik metot ile 

hesaplamışlardır. Merlet aynı zamanda düzlemsel paralel manipülatörlerin çeşitli 

çalışma uzaylarını ve 3 boyutlu Gough-Stewart platformunun yönelme çalışma 

uzayını bulmak için bu metodu kullandı.

Merlet’ın da ilgilendiği 3. sınıf metot Jakobyen matris tekniğidir. İlk olarak Jo ve 

Haug çalışmalarında bu yaklaşımın uygulamasını sunmuşlardır. Daha sonraki 

makalede Haug bu sınıf içindeki tekniklerden süreklilik metodu olarak bahsetmiştir. 

Jo ve Haug manipülatörlerin çalışma uzayını haritalamak için süreklilik metodunu 

başarılı bir şekilde uygulayarak sayısal şablonlar geliştirdiler. Wang ve Hsieh var 

olan süreklilik programlarını kullanmak için Jo ve Haug ‘ın çalışmalarına referans 

almışlardır.  

Bu çalışmada 6–3 ve 6–4 Stewart platform mekanizmalarının yönelme çalışma uzayı

analizi ayrıklaştırma metodu kullanılarak yapılmıştır. Literatürdeki çalışmalara ek 

olarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan birincisi z ekseni yönünde 

hareketli platform yukarı ve aşağıya hareket ettirilerek çalışma uzayı alanı

genişletilmiştir. z ekseninin yukarı ve aşağı hareket yönü olarak seçilmesinin sebebi 

bu yönde hareketli platformun maksimum hareket yeteneğine sahip olmasıdır. İkinci 

olarak 6–3 ve 6–4 SPM’lerinin çalışma uzayı analizleri hesaplanarak farklı

geometrideki hareketli platformlarının çalışma uzaylarının karşılaştırılması

yapılmıştır. Üçüncü olarak üçgen hareketli platformun alanı değiştirilerek çalışma 

uzayı analizi değişimi incelenmiştir. Son olarak var olan çalışma uzayı yöntemlerine 

ek olarak sezgisel metotlardan biri olan yapay sinir ağları kullanılarak çalışma uzayı

analizi hesaplanmıştır. 
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2. KİNEMATİK ANALİZ

Hareketli mekanizmalarda kinematik analiz düz ve ters kinematik analiz diye 2 

grupta sınıflandırılır. Düz kinematik analizde problem bacak uzunlukları verildiğinde 

uç organın veya hareketli platformun ağırlık merkezinin konumunu (ötelenme ve 

yönelme) bulmaktır. Ters kinematik analizde problem ise hareketli platformun 

ağırlık merkezinin konumu verildiğinde bacak uzunluklarının bulunmasıdır. Paralel 

mekanizmaların düz kinematik analizi seri mekanizmalara göre daha karmaşıktır. 

Ters kinematik analizi ise seri mekanizmalara göre daha kolaydır. 

Bu bölümde, genel bir 6-3 Stewart platformun yapısından bahsedilerek kinematik 

incelemesi teorik olarak yapılacaktır. Daha sonra incelenen platformun düz ve ters 

kinematik denklemleri çıkarılarak çözümü yapılacaktır. 

2.1. Düz Kinematik 

Literatüre bakılacak olursa, birçok araştırmacının da bahsettiği gibi paralel 

mekanizmaların düz kinematik denkleminin çözümünün tek olmadığı bilinmektedir. 

Yani verilen bacak uzunluklarına ait birden fazla konfigürasyon mevcut 

olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki platformun alabileceği tüm konfigürasyonların

bilinmesi gerektiğinden düz kinematik probleminin çözümü oldukça önemlidir.  
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Şekil 2.1 :  Düz Kinematik analizde kullanılan 6-3 SPM yapısı

Şekil 2.1 de düz kinematik denklemlerinin çözümünde kullanılan 6-3 Stewart 

Platform yapısı görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi hareketli üst platform 

üçgen bir yapıya sahiptir. Sabit platform ise altıgendir. Düz kinematik denklemlerin 

çözümünde kullanılacak vektör ve değişkenleri görsel olarak ifade edebilmek için 

Şekil 2.1’i biraz değiştirmek gerekir. Üst platformu sabit alt platform üzerine getirip 

tekrar çizilerek ve üzerinde vektörleri, değişkenleri göstererek Şekil 2.2.’yi elde 

ederiz. 

 

Şekil 2.2 : Hesaplamada kullanılan değişken ve vektörlerin konum ve tanımları

B1,B2,…B6: linklerin sabit platforma bağlandığı nokta. 
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P1,..P3: linklerin hareketli platforma bağlandığı nokta 

hB1B2=|B1B2| : B1 noktası ile B2 noktası arasındaki mesafe 

hB3b4=|B3B4| : B3 noktası ile B4 noktası arasındaki mesafe 

hB5B6=|B5B6| : B5 noktası ile B6 noktası arasındaki mesafe 

hP1=| P2P3| : P 2 noktası ile P3 noktası arasındaki uzunluk 

hP2= |P1P3| : P 1 noktası ile P3 noktası arasındaki uzunluk 

hP3= |P1P2| : P 1 noktası ile P2 noktası arasındaki uzunluk 

L1..L6: Bacak Uzunlukları

φφφφ1:B1B2P1 üçgeninin XY düzlemiyle yaptığı açı

φφφφ2: B3B4P2 üçgeninin XY düzlemiyle yaptığı açı

φφφφ3: B5B6P3 üçgeninin XY düzlemiyle yaptığı açı

(a)           (b) 

 

(c) 

Şekil 2.3 :  (a) B1P1B2, (b) B3P2B4 ve (c) B5P3B6 üçgenlerinin yandan görünümü 

Şekil 2.2 de ki yapı için B1P1B2, B3P2B4 ve B5P3B6 üçgenleri (Şekil2.3) çizilerek 

P1, P2 ve P3 noktalarının tanımı yapılmalıdır. P1 noktası, B1 merkezli ve L1 bacak 

boy yarıçaplı küre ile B2 merkezli ve L2 bacak boy yarıçaplı kürenin arakesiti olan 

O1 merkezli ve t1 yarıçaplı çember üzerindedir. P2 noktası B3 merkezli ve L3 bacak 

B6B5

P3

L5 L6
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γ5 γ6
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γ3 γ4
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boy yarıçaplı küre ile B4 merkezli ve L4 bacak boy yarıçaplı kürenin arakesiti olan 

O2 merkezli ve t2 yarıçaplı çember üzerindedir.  P3 noktası B5 merkezli ve L5 bacak 

boy yarıçaplı küre ile B6 merkezli ve L6 bacak boy yarıçaplı kürenin arakesiti olan 

O3 merkezli ve t3 yarıçaplı çember üzerindedir.  

Şekil 2.3 için geometrik teoremler kullanılarak aşağıdaki denklemeler yazılır. 
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Şekil 2.4 :  Konum vektörlerinin referans ekseninde gösterimi 
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Denklemlerinin çözümünü kolaylaştırmak için O1, O2 ve O3 noktalarına ait konum 

vektörlerinin tanımlandığı koordinat sistemi alt platform ile çakışık olarak seçilsin. 

[102]. Bu durumda referans koordinat sistemine göre bi (i=1..6) konum vektörlerini 

kullanarak Oi (i=1..3) vektörlerini yazalım
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Sabit platformun B1B2,B3B4 ve B5B6 kenarlarına çizilen doğruların sabit eksen 

takımındaki x ekseni ile yaptığı açı sırasıyla β1,β2 ve β3 dir ve aşağıdaki gibi yazılır. 
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Sırasıyla i, j ve k x, y ve z eksenlerinin birim vektörleridir. w1, w2 ve w3 ise 

sırasıyla O1P1, O2P2 ve O3P3 doğrultusundaki birim vektörlerdir. Şekil 2.2 ve 2.4 den 

wi (i=1..3) vektörünü yazalım

kjiw sin  cossin coscos ii φφβφβ ++= iiii (i=1,.. 3)                 (2.4) 

Hareketli platformun bacaklar ile kesiştiği P1,P2 ve P3 vektörleri genel olarak Pi

olarak yazılırsa 

iiii h wOP +=  (i=1,.. 3)                 (2.5) 

Hareketli platform eşkenar üçgen ve rijit olduğundan kenar uzunlukları birbirine eşit 

ve sabittir. Yani, 

 

(2.6) 

 

Şimdi elde edilen (2.6) denklemi 2 metotla çözülebilir. Bunlardan birincisi Bezout 

metodu ikincisi Newton-Raphson metodudur. Bezout metodunda elde edilen üç 

değişkenli nonlineer denklem sistemi tek değişkenli 16 dereceden bir denklem haline 

getirilir. Elde edilen 16 dereceden denklem çözülürse 16 tane kök elde edilecek bu 

kökler yardımıyla diğer değişkenler çözülebilir. Önceden de bahsedildiği gibi 16 tane 

çözüm elde edilir bu çözümlerin 6’ sı sabit platformun üstünde diğer 6’ sı ise 

platformun altında olmak üzere 12 tane gerçek konum bilgisini içermektedir. Geri 

kalan 4 tane denklem ise gerçek konum bilgisini içermemektedir. Elde edilen 

nonlineer denklemlerin sayısal yaklaşımlar ile çözümü Newton-Raphson metodu ile 

yapılabilir. 

2.1.1. Düz Kinematik Problemin Bezout Metodu ile Çözümü 

Denklem sisteminin çözümü için (2.5) denklemlerindeki P1, P2 ve P3 vektörlerini 

(2.6) denklemlerde yerine yazalım. 

( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )2

2211
2

22211121

2
22211121

sinsincossincossin

coscoscoscos

φφφβφβ

φβφβ

tttt

ttl

yy

xxa

−+−+−

+−+−=

OO

OO
(2.7) 

cba llll ===

2
31

2 PPlb −= 2
32

2 PPlc −=2
21

2 PPla −=
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33322232
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coscoscoscos

φφφβφβ

φβφβ
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xxb

−+−+−
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(2.8) 

( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )2

1133
2

11133313

2
11133313

sinsincossincossin

coscoscoscos

φφφβφβ

φβφβ

tttt

ttl

yy

xxc

−+−+−

+−+−=

OO

OO
(2.9) 

(2.7)-(2.9) denklemleri sadeleştirilirse, 

0HsinφsinφHcosφcosφHcosφHcosφH 52142132211 =++++ (2.10) 

0IsinφsinφIcosφcosφIcosφIcosφI 53243233221 =++++ (2.11) 

0JsinφsinφJcosφcosφJcosφJcosφJ 51341331231 =++++ (2.12) 

denklemleri  elde edilir. (2.10), (2.11) ve (2.12) denklemlerinde  

xi = tan (ϕi / 2)       (i = 1, 2, 3 )               (2.13) 

olmak üzere , 

 (2.14) 

 

(2.15) 

 

dönüşümleri yapılırsa aşağıdaki denklemler elde edilir. 

0)Kx(Kx)x(Kx)Kx(K 5
2
14213

2
22

2
11 =++++ (2.16) 

0)Nx(Nx)x(Nx)Nx(N 5
2
32233

2
24

2
31 =++++ (2.17) 

0)Sx(Sx)x(Sx)Sx(S 5
2
12313

2
34

2
11 =++++ (2.18) 

Bezout sadeleştirme metodu  kullanılarak (2.16) (2.17) ve (2.18) denklemlerinden x2

çıkarılırsa, 

0

NxNNxN
KxKKxK

NxNxN
KxKxK

KxKNxN
xKxN

NxNNxN
KxKKxK

5
2
324

2
31
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2
2
r14

2
31

1333
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2
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31
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denklemi elde edilir. Buradaki determinant hesaplanıp, sadeleştirilirse  

 (2.20) 

denklemi elde edilir. Yukarıdaki denklemlerdeki  Hi, Ii ,Ji, Ki, Ni , Si ve Ti denklemleri 

ayrıntılı olarak Ek A kısmında verilmiştir. 

 (2.18) ve (2.20) denklemlerinden x3 elimine edilirse (2.21) denklemi aşağıdaki hale 

gelmiş olur.  

 

(2.21) 

 

4
2
111 SxSV += , 132 xSV = ve      5

2
123 SxSV +=  (2.22) 

(2.21) denklemi ile 16. dereceden tek bilinmeyenli polinom denklemi elde edilmiş

olup, bir giriş değeri için platformun 16 farklı konfigürasyon alabileceği

yinelenmiştir. Elde edilen (2.21) denklemi çözülürse x1 için 16 adet çözüm bulunur. 

Bulunan x1 denklemi yukarıdaki denklemlerde yerine konulursa 2 adet x2 ve 2 adet 

x3 değeri elde edilir. (2.16) , (2.17) ve (2.189 denklemleri kullanılarak x2 ve x3

değişkenleri çözülür. Unutulmamalı ki x1 ,x2 ve x3 değerleri reel olmak 

zorundadır.Bundan dolayıdır ki aşağıdaki kontrollerin yapılması gereklidir. 

0)5K2
1x4).(K2K2

1x1(K 42)1x3(K

,0)5S2
1x2).(S4S2

1x1(S 42)1x3(S

≥++−

≥++−
(2.23) 

Ortaya çıkan 16 tane farklı çözümden hepsinin fiziksel olarak gerçeklenebilir 

olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bacak uzunlukları, mafsal dönme 

kısıtları ve bacakların birbiriyle kesişmesi veya iç içe geçmesi gibi etkenler dolayı

fiziksel olarak çözümün gerçekleşmesini etkilemektedir.  

limiti dönme
mafsal üniversal

1212

1212 ≤
















×

×
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BBPBArcCos  (2.24) 
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ArcCos  (2.25) 

Denklem (2.24) ve (2.25) de üniversal ve küresel mafsal limit değerleri kontrol 

edilerek elde edilen 16 tane çözüm indirgenmelidir. 

Burada kullanılan polinom metodu en yavaş metottur. Bununla birlikte tüm 

konfigürasyonları veren tek metot olduğu için hızın önemli olmadığı durumlarda 

tercih edilir. 

Amaç polinom yöntemindeki zorluğu ortadan kaldırmak ve işlem yükünü azaltarak 

birkaç iterasyon ile çözüme ulaşmak ise Newton-Raphson yöntemi kullanılarak 16. 

dereceden polinom çözmeye gerek kalmadan da çözülebilir. Eğer sayısal yaklaşımile 

çözüm yapılamak istenirse yukarıdaki denklemler Taylor serisine açılıp Newton-

Raphson metodu uygulanarak çözüme ulaşılabilir. 

Tüm konfigürasyonları çıkarmak için Bezout sadeleştirme metodu kullanılmıştır. Bu 

çalışma da incelenen 6-3 Stewart platformu için düz kinematik denklem çözümünde 

kullanılmak üzere giriş verileri Tablo 2.1 de sunulmuştur. Yazılan bir yazılım ile düz 

kinematik analiz yapılmış olup elde edilen sonuçlar Tablo 2.2 de sunulmuştur. 

 

Tablo 2.1: 6-3 SPM Düz kinematik analizinde kullanılan veriler 

Girdiler B1 B2 B3 

{-0,5; -1,4434; 0} {-1,5; 0,2887; 0} {-1; 1,1547; 0} 

B4 B5 B6 

{1; 1,1547; 0} {1,5; 0,2887; 0} {0,5; -1,4434; 0}

L1 L2 L3 

1,68 1,68 1,68 

L4 L5 L6 

1,68 1,68 1,68 

La Lb Lc 

2 2 2
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Tablo 2.2: 6–3 SPM Düz kinematik analizi sonucu elde edilen veriler 

 

Tablo 2.2 görüldüğü gibi 6–3 SPM yapısına ait düz kinematik analiz sonucu 3 farklı

çözüm kümesi elde edilmiştir. Tablo 2.1 ve 2.2 deki veriler kullanılarak Şekil 2.5, 2.6 

ve 2.7 elde edilir. Burada B1,..,B6, sabit platformun üniversal mafsal ile birleştiği

köşe noktalarının değerleridir. P1, P2 ve P3 ise hareketli platformun küresel mafsal 

ile birleştiği köşe noktalarının değerleridir. 

 

Şekil 2.5 :  Hareketli platformun sabit platform üzerindeki görünüşü

Şekil 2.6 :  Hareketli platformun sabit platform üzerindeki görünüşü

Çıkışlar P1 P2 P3 

1 {0,1337;0,0771;-0,3296} {0;1,1546;1,3499} {1;-0,5773;1,3499} 

2 {0,1337;0,07717;0,3296} {0;1,1546;-1,3499} {1;-0,5773;-1,3499} 

3 {1;-0,5773;-1,3499} {0,1337;0,0771;0,3296} {0;1,1546;-1,3499} 
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Şekil 2.7 :  Hareketli platformun sabit platform üzerindeki görünüşü

2.2. Ters Kinematik Analiz 

Seri mekanizmaların tersine paralel mekanizmaların ters kinematik analizi kolayca 

yapılabilir. Genel bir SPM’de ters kinematik problem, hareketli platformun verilen 

bir konum ve yönelmesi için bacak uzunluklarının bulunması olarak tanımlanabilir. 

Bir yörüngeyi gerçek zamanda takip etmek gerekirse hareketli platformun her 

noktası için ters kinematik denklemlerinin anlık ve sürekli olarak çözülmesi 

gereklidir. Düz kinematik problem çözümü aksine Ters kinematik problemin çözümü 

tektir, yani verilen hareketli platformun konum ve yönelmesi için bacak boyları

çözüm kümesi tekdir. Paralel mekanizmaların önceden de bahsedildiği gibi ters 

kinematik analizi düz kinematik analizi göre daha kolaydır. 

Bu çalışmada 6-3 ve 6-4 Yamuk Stewart Platformları kullanılmıştır. Bu yapılara ait 

ters kinematik denklemler çözülmüştür. 

R dönme matrisi ve t öteleme vektörü ile hareketli platformun konumu ifade edilir. R 

dönme matrisi ve t öteleme vektörü kullanılarak hareketli platformun C eksen 

takımına göre olan köşe noktalarının pj (j=1..3), sabit platforma bağlı sabit eksen 

takımındaki ifadeleri Pj (j=1..3) denklem (2.26) elde edilir. Daha sonra sabit 

platformun köşe noktaları Bi i=1…6 bulunur. Böylece Li bacak uzunlukları Pj ve Bi

denklemleri ve  Li bacak vektörü  kullanılarak hesaplanır.  

 (i =1, 2,...,6)     (j=1..3)  (2.26) tRpP jj +=
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Alt platformun köşe noktalarının sabit eksen takımındaki koordinatlarını Bi ile 

göstermiştik. Alt ve üst platformun köşe noktalarının sabit eksen takımındaki 

ifadeleri kullanılarak bacak vektörü Li bulunur. 

iji BPL −= (i=1, 2,..,6)      (j=1..3)   (2.27) 

Böylece ters kinematik denklemler  

iii LLl ⋅=2 ( i =1, 2,..,6)         (2.28) 

Şeklinde yazılabilir. Artık yukarıdaki denklemleri kullanarak bacak boylarını

hesaplayabiliriz. 

2.2.1. 6-3 Stewart Platformu Ters Kinematik Analizi 

6-3 Stewart platformu 6 Serbestlik dereceli mekanizma Üst Platformu (Hareketli 

Platform) 3 noktada küresel mafsal ile Alt platformu (Sabit platform) 6 noktada 6 

adet pinömatik pistonlar vasıtasıyla birbirine bağlanarak oluşturulmuş kapalı çevrim 

bir yapıdır. Şekil 2.8 de incelenen 6 serbestlik dereceli Stewart Platformunun şekli 

gösterilmektedir. 

Şekil 2.8 :   6-3  Stewart Platformu 

Şekil 2.8’ de görüldüğü gibi Üst Platform maksimum çalışma uzayı elde etmek için 

eşkenar üçgen seçilmiştir. Kenar uzunluğu l olarak alınmıştır. Gerekli üçgen 

bağıntıları ve analitik geometri kullanılarak p1, p2 ve p3 denklemleri l kenar uzunluğu

cinsinden aşağıdaki gibi yazılır.  
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Şekil 2.9 : 6–3 Stewart Platformun Üstten Görünüşü

(2.29) 

 

(2.30) 

 

(2.31) 

 

Şimdi B1,B2,B3,B4,B5 ve B6 noktalarını hesaplayalım. Bu noktaları hesaplamak için 

Şekil 2.9’ daki eşkenar üçgen üzerinde geometri ve analitik geometri formülleri 

kullanılmıştır. 

 A2p1 Doğru Denklemi   xy
3

1
= (2.32) 

 B1B2 Doğru Denklemi )
3
2(3 lxy +−= (2.33) 

 A1P3 Doğru Denklemi xy
3

1
−= (2.34) 

 B5B6 Doğru Denklemi 
3
23 lxy −= (2.35) 

 

B1, B2, B3, B4, B5, B6 denklemleri gerekli işlemler yapılarak aşağıdaki gibi yazılır. 
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(2.36) 

 

(2.37) 

 

(2.38) 

 

(2.39) 

 

(2.40) 

(2.41) 

Hareketli platformun yönelmesini gösterimde Euler açıları metodu seçilmiştir. 

Aşağıdaki Euler açıları kullanılarak R dönüşüm matrisi hesaplanır. Şekil 2.10. de üst 

platformun hareketli eksen takımındaki görünüşü gösterilmektedir. 

Şekil 2.10 :  Üst Platformun Hareketli Eksen Takımındaki görünüşü
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=

θθ

θθ
θ

CosSin

SinCos
RY

0
010

0

Standart Euler açılarını kullanarak x’ de ϕ , y’de θ ve z ekseni etrafında ψ olarak 

çevirelim. x,y ve z eksenindeki dönmeleri sabit eksen takımında yazarsak dönüşüm

matrisi R ve p1, p2 ve p3 noktaları sabit eksen takımında P1, P2 ve P3 olur. Bu 

denklemler aşağıdaki gibi yazılır. 

 

R = R z . R y . R x (2.42) 

(2.43) 

 

(2.44) 

 

(2.45) 

 

(2.46) 

 

2.2.1.1. Kinematik Sınırlamalar 

Pinömatik silindir, küresel ve mafsal açı değerleri belirli bir aralıklar içinde 

olduğundan 6-3 SD Stewart platformunun hareket yeteneğini ve dolayısıyla çalışma 
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uzayını kısıtlamaktadır. Bir sonraki bölümde çalışma uzayı analizi yapılırken bu 

kısıtlamalar verilen algoritma da kullanılacaktır. Burada ters kinematik denklemleri 

çıkartmıştık. Şimdi piston bacak uzunlukları, üniversal ve küresel mafsal açı

değerlerini aşağıdaki gibi yazalım. 

Bacak Uzunlukları

Bacak uzunluklarının koordinatları bilindiğine göre iki nokta arasında vektörün 

boyundan hesaplanarak L1... L6 bulunur. 

[ ] [ ] [ ]2
11

2
11

2
111 )()()()()()(L zBzPyByPxBxP −+−+−= (2.47) 

Diğer bacak uzunlukları benzer şekilde (2.48)  denklemi kullanılarak yazılır. 

 

[ ] [ ] [ ]222L )z(B)z(P)y(B)y(P)x(B)x(P ijijiji −+−+−= i=1..6, j=1..3 

 (2.48) 

 

Üniversal ve Küresel Mafsal Açılarının Bulunması

j=1..3  i=1..6 

 (a)      (b) 

 

Şekil 2.11 :  Bacak bağlantısı ve vektörel gösterim 

Ni NLi

Bi

Pj P ‘j

θBi 

Bi

Pj

Li
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Şekil 2.11.a’da i.nci bacağın üniversal ve küresel mafsal ile bağlantısı

gösterilmektedir. Şekil 2.11.b de ise üniversal mafsalın hesaplanması için vektörel 

gösterim sunulmaktadır. 

Ni: Başlangıç θ=ϕ=ψ=0 noktasındaki normal vektörü 

NLi: x,y ve z deki dönme hareketleri sırasında oluşan normal vektör. 

İki vektör arasındaki açıyı bulmak için çarpımdan (skaler çarpım) yararlanarak 

bulabiliriz. 

′










 −
=

i

ij
i L

BP
N i=1..6,   j=1..3      (2.49) 










 −
=

i

ij
i L

BP
NL  i=1..6,   j=1..3      (2.50) 

 (2.51) 

 

(2.51) denklemi çözülerek her bir üniversal mafsal için açı değerleri hesaplanır. 

Küresel mafsalın hesaplanması için vektörel gösterim Şekil 2.12 da sunulmaktadır. 

 

Şekil 2.12 :   Küresel mafsal vektörel gösterimi 

Üniversal mafsal açıların hesaplanması için Ni ve NLi vektörleri yukarıda yazılmıştı.

Küresel mafsal açıları hesaplamak için (2.51) denklemi R dönüşüm matrisi ile 

aşağıdaki gibi skaler olarak çarpılır. 

)NL.R.Ncos(a iiPi
=θθθθ (2.52) 

Ni

NLi

Pi

θPi 

)NL.Ncos(a iiBi
=θθθθ
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(2.52) denklemi çözülerek her bir küresel mafsal için açı değerleri hesaplanır. 

2.2.2. 6-4 (Yamuk) Stewart Platformunun Ters Kinematik Analizi 

6-4 Stewart platformu 6 Serbestlik dereceli mekanizma Üst Platformu (Hareketli 

Platform) 4 noktada küresel mafsal ile Alt platformu (Sabit platform) 6 noktada 6 

adet pinömatik pistonlar vasıtasıyla birbirine bağlanarak oluşturulmuş kapalı çevrim 

bir yapıdır. Şekil 2.10 de incelenen 6 serbestlik dereceli Stewart Platformunun şekli 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.13 :   6-4  Stewart Platformu 

Şekil 2.13 da görüldüğü gibi Üst Platform bir yamuk olarak seçilmiştir. |P2P3| üst 

kenar uzunluğu l olarak alınmıştır. Gerekli yamuk bağıntıları ve analitik geometri 

kullanılarak p1, p2, p3 ve p4 denklemleri l kenar uzunluğu cinsinden aşağıdaki gibi 

yazılır.  
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Şekil 2.14 :  6–4 Stewart Platformun Üstten Görünüşü

(2.53) 

 

(2.54) 

 

(2.55) 

 

(2.56) 

 

Şimdi B1,B2,B3,B4,B5 ve B6 noktalarını hesaplayalım. Bu noktaları hesaplamak için 

Şekil 2.14’ deki yamuk üzerinde geometri ve analitik geometri formülleri 

kullanılmıştır. 

Cp1 Doğru Denklemi   xy
18

35
= (2.57) 

Cp2 Doğru Denklemi   xy
6

37−
= (2.58) 

Cp3 Doğru Denklemi   xy
6

37
= (2.59) 
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Cp4 Doğru Denklemi   xy
18

35−
= (2.60) 

B1B2 Doğru Denklemi 
360

399
35

18 lxy −−= (2.61) 

B3 Doğru Denklemi 
384

183
37

6 lxy +=  (2.62) 

B4 Doğru Denklemi 
384

111
37

6 lxy −= (2.63) 

B5B6 Doğru Denklemi 
360

102
35

18 lxy −= (2.64) 

Yukarıda yazılan doğru denklemlerini kullanarak B1,B2,B3,B4,B5 ve B6 denklemleri 

aşağıdaki gibi yazılır. 

 

(2.65) 

 

(2.66) 

 

(2.67) 

 

(2.68) 

 

(2.69) 
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(2.70) 

 

Hareketli platformun yönelmesini gösterimde 6-3 SPM de olduğu gibi 6-4 SPM 

içinde Euler açıları metodu seçilmiştir. R dönüşüm matrisi yukarıdaki (2.46) 

denklemiyle hesaplanır. Şekil 2.15. de üst platformun hareketli eksen takımındaki 

görünüşü gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.15 :  Üst Platformun Hareketli Eksen Takımındaki görünüşü

Yukarıda hesaplanan (2.53)…(2.56) ve (2.65)…(2.70) denklemleri kullanılarak 

bacak uzunlukları, üniversal ve küresel mafsal açı değerleri (2.72), (2.75) ve (2.76)  

denklemleri ile hesaplanır. 

2.2.2.1. Kinematik Sınırlamalar 

6-4 Stewart platform mekanizmasının bacak uzunlukları, üniversal ve küresel 

mafsala açıları 2.2.1.1 dekine benzer şekilde hesaplanır. 

 

Bacak Uzunluklarının Hesaplanması

Bacak uzunluklarının koordinatları bilindiğine göre iki nokta arasında vektörün 

boyundan hesaplanarak L1 .. L6 bulunur. 

[ ] [ ] [ ]2
11

2
11

2
111L )z(B)z(P)y(B)y(P)x(B)x(P −+−+−= (2.71) 
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Diğer bacak uzunlukları benzer şekilde (2.72)  denklemi kullanılarak yazılır

i=1..6, j=1..4        (2.72) 

Üniversal ve Küresel Mafsal Açılarının Bulunması

(a)         (b) 

 Şekil 2.16 :  Bacak bağlantısı ve vektörel gösterim 

Şekil 2.16. a’da i.nci bacağın üniversal ve küresel mafsal ile bağlantısı

gösterilmektedir. Şekil 2.11.b de ise üniversal mafsalın hesaplanması için vektörel 

gösterim sunulmaktadır. 

Ni: Başlangıç θ=ϕ=ψ=0 noktasındaki normal vektörü 

NLi: x,y ve z deki dönme hareketleri sırasında oluşan normal vektör. 

İki vektör arasındaki açı skaler çarpım yapılarak bulunur. 

 

′










 −
=

i

ij
i L

BP
N i=1..6,   j=1..4      (2.73) 










 −
=

i

ij
i L

BP
NL  i=1..6,   j=1..4      (2.74) 

).cos( iiB NLNa
i

=θ (2.75) 

Ni NLi

Bi

Pj P ‘j

θBi 

Bi

Pj

Li

[ ] [ ] [ ]222L )z(B)z(P)y(B)y(P)x(B)x(P ijijiji −+−+−=

j=1..4 i=1..6 
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(2.75) denklemi çözülerek her bir üniversal mafsal için açı değerleri hesaplanır. 

Küresel mafsal açılarını hesaplamak için Şekil 2.17. de görüldüğü Ni ve NLi

vektörlerinden oluşan (2.75) denklemi R dönüşüm matrisi ile aşağıdaki gibi skaler 

olarak çarpılır ve (2.76) denklemi elde edilir.  

 

Şekil 2.17 :   Küresel mafsal vektörel gösterimi 

)NL.R.Ncos(a iiPi
=θθθθ (2.76) 

Böylece, 6–4 Stewart platform mekanizmasının ters kinematik denklemleri çözülerek 

bacak uzunlukları, üniversal ve küresel mafsal açıları hesaplanmış olur.  

Ni

NLi

Pi

θPi
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3. DİNAMİK ANALİZ

Paralel mekanizmalardaki lineer eylecilere uygulanan kuvvet ve momentler ile 

hareketli platforma gelen moment ve kuvvetler dinamik analiz ile bulunur. Dinamik 

analiz düz ve ters dinamik analiz olarak iki kısma ayrılmaktadır. Düz dinamik 

problem, eklemlere ait konum, hız, moment ve sistemin kütle dağılım değerleri 

verildiğinde hareketli platformun üzerindeki ivmeyi bulmaktır. Ters dinamik 

problemi ise hareketli platformun ağırlık merkezinin ivme, eklemlerin konum, hız, 

moment ve sistemin kütle dağılım değerleri verildiğinde bu ivmeyi sağlayacak 

kuvvet ve momentleri bulmaktır. 

Uçuş simülatörlerin de kullanılan paralel mekanizmaların dinamik analizi çok 

önemlidir. Pilot eğitiminde uçuş simülatörü içindeki pilot’un gerçek uçuşta 

karşılacağı kuvvet, moment ve ivmeleri hissedebilirse,  gerçek uçuş yüksek 

hassasiyetle simüle edilebilir.  

Literatür incelemesi yapıldığında paralel mekanizmaların dinamik analizinde 

Newton-Euler ve Lagrange metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu metotlara ek 

olarak virtüel iş ve Kane dinamik denklemleri kullanarak çözüm yapan 

araştırmacılara da rastlanmaktadır. Burada önemli olan, hangi metot kullanılırsa 

kullanılsın aynı dinamik denklemlerin elde edilmesidir [22]. 

Diferansiyel metot olan Newton-Euler metodunda, bir paralel manipülatörü meydana 

getiren tüm parçaların dinamiği ayrı ayrı hesaplanır ve hareketin ani veya sonsuz 

küçüklükte yönleri incelenir. Dinamik analiz yapılırken hız ve kuvvet vektörleri 

kullanılır. Lagrange metoduna göre Newton-Euler metodunun en büyük avantajı

kompleks türev hesaplamalarına gerek duyulmamasıdır. Fakat her bağ için serbest 

çizim diyagramı çizmek ve Newton-Euler denklemlerini yazmak gerektiğinden 

sistemin yapısı karmaşıklaştığında Newton-Euler denklemleri yazmak bazen zor 

olmaktadır. Eğer bir paralel mekanizmanın serbest cisim diyagramı çizilir ve 

Newton-Euler denklemleri yazılırsa tüm kısıt,  kuvvet ve momentleri bulunur.  
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3.1. Literatür İncelemesi 

Literatür incelemesi yapıldığında Dasgupta ve Mruthyunjaya [44] 6-UPS ve 6-SPS 

SPM’nin kapalı formda dinamik denklemlerini Newton-Euler metoduyla elde 

ettikleri görülmüştür. Burada kullanılan yöntemde ilk olarak bir bacağa ait kinematik 

ve dinamik denklemler çözülür, ikinci olarak bu bacağın üst noktasındaki kısıt

kuvveti hesaplanır ve son olarak da hareketli platformun kinematik ve dinamik 

denklemleri çözülür. Elde edilen denklemler, kısıt kuvvetleri ve hareketli platformun 

denklemleriyle birleştirildiğinde paralel mekanizmaya ait dinamik denklem sistemi 

elde edilmiş olur. 6-UPS Stewart Platform mekanizmasının dinamik denklemleri 

aşağıdaki şeklide yazılır

J 







α

''t
+ η = HF + 








RMext
RFext

 

J :Sistemin toplam atalet momenti 

 ηηηη :Kuvvet ve moment artık terimler faktörü 

 RFext  :Dış kuvvet 

 RMext :Dış moment 

 H: Giriş çıkış kuvvet dönüşüm matrisidir 

Newton-Euler metodunun özelliği, merkezcil, atalet, koriolis, yer çekimi ve viskoz 

sürtünme kuvvetleri gibi tüm dinamik kuvvetlerin işleme katılmasıdır. tüm dinamik 

kuvvetleri, yani atalet, merkezkaç, koriolis, yer çekimi ve viskoz sürtünme kuvvetleri 

içerdiğinden dolayı modelin eksiksiz olmasıdır. Dasgupta ve Mruthyunjaya bu 

metodu kullanarak aynı zaman da Stewart Platform Mekanizmasının ters dinamik 

problemlerini de çözmüşlerdir [43]. Yapılan bu çalışmada 13 bilinmeyenli 12 adet 

dinamik denklem elde edilmiştir. 

Elde edilen 12 adet dinamik denklem; prizmatik eklemin üst parçasına ait 3 kuvvet 

ve 3 moment, alt parçasına ait 3 kuvvet ve 3 moment denklemlerinden oluşmaktadır. 

13 bilinmeyen ise, 6 âdeti prizmatik ekleme ait kuvvet ve moment, Üniversal 

Mafsala ait 3 kuvvet ve 1 moment, Kürsel mafsala ait 3 kuvvet bilinmeyenleridir. 

Bu çalışmalarında araştırmacılar [43] diğer çalışmalarına benzer olarak tüm dinamik 

kuvvetleri hesaba katmışlardır ve sisteme ait 6 değişkenli 6 adet doğrusal denklem 
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elde edilmiştir. Bundan dolayıdır ki giriş kuvvetlerinin doğrudan bulunması kolay 

olmuştur. Stewart platform mekanizmasına ait ters dinamik denklemleri Hx=c 

şeklinde verilebilir. C ise RFext atalet, açısal hız ve platformun kütlesinin bir 

fonksiyonudur. Bulunan eyleyici kuvvetleri bu platformu kontrol etmek için 

yeterlidir. Bir SPM’nin kontrolü için tüm kısıt kuvvet ve momentlerin 

hesaplanmasına gerek olmasa bile Wang ve Gosselin’nin [47]  yaptıkları çalışma için 

bu değerlerin hesaplanması gerekir. 

Diğer bir yaygın metot olan Lagrange metodu, tüm sistemim kinetik ve potansiyel 

enerjisi kullanılarak dinamik denklemler elde edilmesi ilkesine dayanmaktadır. 

Uygulaması Newton-Euler metoduna göre daha kolaydır. Yukarıda bahsedildiği gibi 

karmaşık türev hesapları içerdiğinden dolayı dikkatli hesaplama yapmak 

gerekmektedir. Günümüzde Mathematica gibi matematiksel işlem yapan programlar 

kullanılarak bu tip kompleks türev hesapları rahatlıkla bilgisayar üzerinde çözülerek 

hata oranı en aza indirgenebilir. Lagrange dinamiğinde, sistem sonlu bir zaman 

aralığında incelendiğinden dolayı bu metoda integral metot diyebiliriz ve enerji 

bağıntıları kullanıldığından dolayı skaler değerler kullanılmaktadır. Bu konuda 

Literatürde G.Lebret ve arkadaşları [45] Stewart Platform mekanizmasının düz

dinamik denklemlerini çözmede Lagrange metodunu kullanmışlardır. Sabit, 

Hareketli platform ve bacaklara ait kinetik ve potansiyel enerji denklemleri 

yazıldıktan sonra Lagrange denkleminde yerine yazılarak sisteme ait dinamik 

denklemler elde edilir. Lagrange denkleminin genel ifadesi aşağıdaki gibidir. 

 

dt
d









'

)',(
q

qqK
δ

δ
-

q
qqK

δ
δ )',(

+
q
qP

δ
δ )(

=τ (3.1) 

Κ: Sistemin toplam Kinetik enerjisi 

P: Sistemin toplam potansiyel enerjisi 

q: genelleştirilmiş koordinatlar 

τ: Sisteme uygulanan dış moment 

(3.1) denkleminden aşağıdaki formda sisteme ait dinamik denklem sistemi elde edilmiştir. 
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τ=+′+′′ )()()( qGqqVqqM (3.2) 

Pang ve Shahinpoor [26] ise 3 serbestlik dereceli Stewart platformuna benzer basit 

bir yapının dinamiğini Lagrange yöntemiyle çözmüşlerdir. Lagrange metodu 

kullanılarak elde edilen dinamik denklemler kapalı formda ifade edilebilmektedir. 

Fakat önceden de bahsedildiği gibi kısmi türevlerin hesaplanması sırasında çok fazla 

sembolik işlem yapılması gerektiği unutulmamalıdır. 

Diğer bir metot olan virtüel iş metodu Wang ve Gosselin  [47] tarafından Stewart 

Platform mekanizmasının dinamik denklemleri çıkarılmasında kullanılmıştır. Virtüel 

iş metodu uygulamak için birinci adım doğrusal ve açısal ivmeleri kullanarak atalet 

kuvvet ve momentleri hesaplamaktır. Tüm mekanizmanın statik dengede olduğu

varsayımı ile virtüel iş metodu uygulanarak giriş kuvvet ve momentleri bulunur. 

Diğer metotlara göre en büyük avantajı kısıt kuvvet ve momentlerinin hesaplanması

gerekmediğinden dolayı hesaplama zamanı daha kısadır. Liu ve arkadaşları [48] 

virtüel iş yöntemin ters dinamik hesaplarında verimli olduğunu fakat düz dinamik 

denklem hesaplarında karmaşık olduğunu belirtmişlerdir.  

Ayrıca, Liu ve arkadaşları, bir Stewart Platform mekanizmasına ait dinamik 

denklemleri Kane’in dinamik modelini kullanarak çözmüşlerdir. Bu metotta her 

bacak ve hareketli platform bağımsız olarak değerlendirilir ve dinamik denklemleri 

bulunur. Daha sonra elde edilen bu dinamik denklemler birleştirilerek sisteme ait 

dinamik denklemler elde edilmiş olur.  

3.2. Dinamik Analiz 

Bu bölümde 6-3 UPS Stewart platformuna ait kapalı formdaki dinamik denklemlerin 

Newton-Euler metodu kullanılarak nasıl elde edileceği anlatılacaktır. Çalışma uzayı

analizinde sistemin dinamik denklemlerinin çıkarılmasına gerek duyulmadığından bu 

çalışma da kullanılan 6-3 ve 6-4 Stewart platformların dinamik denklemleri 

çıkarılmamıştır. 

Bir Stewart Platform mekanizmasının dinamik modelini oluşturmak için ilk 

yapılacak iş sistemi oluşturan bacakların kinematik ve dinamik incelemelerini 

yapmaktır. Yapılan incelemede platformun bacaklara veya bacakların birbirine 

uyguladıkları kısıtlayıcı kuvvetler dikkate alınır. Eğer bacaklar sabit platforma 

üniversal mafsal ile bağlı ise kendi eksenleri etrafında dönmeleri imkânsız olduğu
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unutulmamalıdır. Her bir bacak için elde edilen dinamik denklemler hareketli 

platformun dinamik modelini oluşturmada kullanılır. Sonuç olarak sisteme ait 

dinamik model elde edilmiş olur. 

 

Şekil 3.1 :  6 UPS SPM  eksen takımlarının gösterimi  

Şekil 3.1 de görüldüğü gibi bir bacak örnek olarak incelenmiş olup ve bu bacağa ait 

eksen takımları gösterilmiştir. 

O: Sabit eksen takımı

C: Hareketli platformun ağrılık merkezindeki eksen takımı

U: Üst (Upper) bacağın üst kısmına yerleştirilmiş eksen takımı

D: Alt (Down) bacağın alt kısmına yerleştirilmiş eksen takımı

U ve D eksen takımları birbirine paraleldir. 

U ve D eksen takımları seçilirken  x̂ -ekseni bacak boyunca uzanan eksen 

olarak seçilmiştir. ŷ —ekseni ise üniversal mafsalın sabit dönme ekseni boyunca 

uzanan eksendir. Son olarak  ẑ -ekseni ise sağ el kuralı gereği x̂ ve ŷ eksenlerine 

dik olan eksendir. 
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B4
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C

z

y

x
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y

xO

Küresel Mafsal

Üniversal Mafsal

x

y

^

^^ zrdo

ru0

ẑ
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ŷ

Prizmatik eklem

u

d
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b
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3.2.1. Konum, Hız ve Açısal Hız Analizinin Yapılması

6-3 Stewart Platform mekanizması bölüm 2 de anlatıldığı gibi sabit platforma 6 

noktada üniversal mafsal ile ve hareketli platforma 3 noktada küresel mafsal ile 

bağlıdır.  

Bi (1…6): Bacakların sabit platforma bağlandığı noktanın sabit eksen 

takımındaki gösterimi. 

Pi (1…3): Bacakların hareketli platforma bağlandığı noktanın sabit eksen 

takımındaki gösterimi. 

pi (1…3): Bacakların hareketli platforma bağlandığı noktanın hareketli eksen 

takımındaki gösterimi. 

Li(1..6): Bacak  Uzunlukları

Li(1..6): Bacak Vektörü 

R: Sabit eksen takımı ile hareketli eksen takımı arasındaki dönüşüm matrisi 

t: O (sabit eksen takımı) ve C (hareketli eksen takımı) arasındaki vektör. 

(i =1, 2,...,6)    (3.3)  

 

Bacak vektörü  ise aşağıdaki gibi hesaplanır. 

iii BPL −= (i=1, 2,..,6)     (3.4) 

Böylece bir bacağın uzunluğu

Li=|Li| (i=1, 2,..,6)     (3.5) 

Şeklinde hesaplanır.  

Her bir bacak için birim bacak vektörü ise  

li = Li / Li (i=1, 2,..,6)     (3.5) 

şeklinde yazılabilir.  

Her bir bacak kesilip teker teker incelenerek bacakların alt ve üst kısımlarına D ve U

referans eksen takımları yerleştirilmişti. D ve U referans eksen takımlarına ait 

büyüklükleri sabit eksen (O) takımına çevirmek için merkezi bacağın alt kısmında ve 

tRpP += ii

iiQ Rp=
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O eksen takımına paralel eksen takımı kullanıldı. D referans eksen takımı ile 

yukarıdaki yeni eksen takımı arasındaki dönüşüm matrisi R2

yxzkkyx ˆˆˆ;/)(ˆ;ˆ ×=××== lll (3.6) 

]ˆˆˆ[2 zyx=R (3.7) 

şeklindedir. Yeni referans eksen takımına göre bacakların alt ve üst 

kısımlarının ağırlık merkezlerini gösteren vektörler sırasıyla 

02 dd R rr = (3.8) 

)( 02 uu R rvr += (3.9) 

olarak hesaplanır. Burada 

v = [L      0      0 ]  T (3.10) 

dur. Benzer şekilde paralel eksen teoremini kullanarak alt ve üst kısımların atalet 

momentleri 

T
dd RR 202 II = (3.11) 

T
uuu RLmR 2

2
02 )] 110([ diagII +=  (3.12) 

şeklinde bulunur. 

Hareketli platformun açısal hızı ωωωω olduğunu kabul edersek bacağın hareketli 

platforma bağlandığı noktanın hızı

tωLi && Qi +×= (i=1...6)     (3.13) 

şeklinde ifade edilir.  

Her bir bacağın iki parçası arasındaki kayma hızını hesaplamak için Li vektörünü 

(3.5) bacak bileşenleri cinsinden yazılıp türevi alınırsa 

ii LL iii llL &&& += (i=1...6)        (3.14) 

(3.14) denklemini l ile skaler çarpıp, 0=⋅ ll & ifadesi yerine yazılıp gerekli 

sadeleştirme işlemlerinden sonra bacakların iki parçası arasındaki kayma hızları

ii Ll && ⋅=iL (i=1...6)      (3.15) 
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şeklinde bulunur. Aynı şekilde (3.14) denklemini l& ile skaler çarpıp 0=⋅ ll &

ifadesini yazalım. 

iL/ii Ll && = (i=1...6)      (3.16) 

 

Bacaklara ait birim vektörün türevini (3.17) deki gibi yazılıp (3.16) denklemini 

burada yerine koyup eşitliğin her iki tarafını l ile vektörel çarpım yapılsın.

iii ll ×= W& (i=1...6)                                               (3.17) 

iiiiiiii l)lW(W)ll(/Ll L ⋅−⋅=× & (i=1...6)                                     (3.18) 

Gerekli sadeleştirmeler ( 1=⋅ ll ve 0=⋅ lW ) yapılarak bacaklara ait açısal hızlar 

aşağıdaki gibi bulunur. 

iL/LlW iii
&×= (i=1...6)                                                          (3.19) 

3.2.2. İvme Analizinin Yapılması

Bacakların hareketli platforma bağlandığı noktaların hızlarını bulmak için (3.13) 

denkleminin türevi alınırsa bacakların hareketli platforma bağlantı noktalarının hızı

)( iiii QQL ××+×+= ωωαt&&&& (i=1...6)   (3.20) 

Şeklinde bulunur. 

 t&& : doğrusal ivme   

α:α:α:α: açısal ivme   

(3.20) denklemini li bacak birim vektörleri, Li bacak uzunlukları ve ΑΑΑΑbi bacak açısal 

ivmeleri cinsinden ifade etmek için (3.17) denklemini (3.14) yerine yazıp zamana 

göre türev alınırsa ve  

iiii l)lW(L LL ii
&& +×= (3.21) 

)lW(WlA)lW(lL iibiii iiiiiiii LLLL ××+×+×+= &&&&& (3.22) 

elde edilir. (3.22) denkleminde Li=liLi ifadesini yerine yazılırsa, bacağın üst 

platforma bağlandığı noktanın ivmesini 

)LW(WLAlWlL iibiiii ××+×+×+= LL i
&&&&& (3.23) 
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şeklinde yazılır. (3.20) ve (3.23) denklemlerinin sağ taraflarını s ile skaler çarpılıp

birbirine eşitlenirse, 

)lA(l
})LW{W(l)lW(lll))Qω(ωQαt(l

ibii

iiiiiiiiiiiii

i

ii

L
L2L

×⋅+

××⋅+×⋅+⋅=××+×+⋅ &&&&&
(3.24) 

ifadesi elde edilir. (3.24) denkleminde 0)( =×⋅ aba ve (l. l =1) eşitlikler yazılırsa 

})LW{W(l))Qω(ωQαt(lL iiiiiiii ××⋅−××+×+= &&&& (3.25) 

L&& i bacakların iki parçasını birleştiren prizmatik mafsaldaki ivme şiddeti bulunmuş

olur. 

 

(3.20) ve (3.25) denklemlerinin sağ taraflarını s ile vektörel çarpılıp birbirine 

eşitlenirse 0=⋅ ilW ve 0=⋅ ib lA ifadeleri yerine yazılırsa bacağın açısal ivmesi Ab

(3.28) bulunur. 

)LA(l
)lW(l})LW{W(l)ll())Qω(ωQαt(l

ibi

iiiiiiiiiiiii

××+

××+×××+×=××+×+× L2 L &&&&&
(3.26) 

biiiii AW))Qω(ωQαt(l iLL2 +=××+×+× &&& (i=1..6) (3.27) 

( )iiiiib W)Qω(ωQαt(lA i
i

L2
L
1 &&& −××+×+×= (i=1..6)          (3.28) 

Bacakların alt kısmı sadece dönme hareketi, üst kısmı ise hem ötelenme hem de 

dönme hareketi yapmaktadır. Bacakların alt kısmının ağırlık merkezinin ivmesini 

bulmak için (3.25) denklemini doğrusal ötelenmenin olmadığı kabulü ile,  

)( drWWrAa iidbd ××+×= (3.29) 

Olarak yazılır. Bacakların üst kısmının ağırlık merkezinin ivmesi de için şeklinde 

iiiibiU lWrWWrAla ×+××+×+= L2 )(L UUi
&&& (3.30) 

ifade edilir.  

3.2.3. Dinamik Denklemlerin Yazılması

Her bir bacak için hareketli parçanın kuvvet dengesini, üst parçanın bacak ekseni 

yönünde sabit hızla hareket ettikleri varsayımıyla yazılır. 

01F =⋅−+−−⋅− iLi
i

uiipiUii l)F)(F(LClgm & (3.31) 
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FLi : Birbirine bağlanan bacaklar arasındaki reaksiyon kuvveti, 

Fi : Eyleyicilere (Pistonlara) uygulanan basınç, 

Fui : Hareketli platform tarafından bacaklara uygulanan reaksiyon kuvveti, 

iP LC & : Bacakların birbiri içinde hareket eden iki parçası arasında oluşan sürtünme 

kuvveti 

 

Şekil 3.2 :  Bacak çifti üzerine etkiyen kuvvet ve momentler 

 

Newton-Euler genel formu  

∑∑∑∑ Γ=×++× )()(m WIWIWar & (3.32)  

 

L2
L1

B1 B2

P1

CuW1 CuW2

MuTS1
MuTS2

CpL1
CpL2

FL1 FL2

FU1 FU2

Mu1 Mu2

md1g md2g

rd1 rd2

ru1 ru2

F1

l2

F2

l1
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Şekil 3.2 den bacak çifti üzerine etkiyen kuvvet ve momentler için Newton-Euler 

denklemlerini sabit eksen takımına paralel olan önceden tanımlanan bacak alt eksen 

takımına göre aşağıdaki gibi yazılır. 

iUiiUTisiLi
i

uiiuiuididi

iUidiiiUidiUiUiUidididi

WClMM)F)(F(Lg)rmrm(

W)II(WA)II(armarm

+⋅++−+×+×+

=+×+++×+×
+11

(3.33)
 

CuWi : Üniversal mafsal üzerindeki viskoz sürtünme momenti 

Musi : Üniversal mafsalın üzerinde oluşan moment (kendi ekseni etrafında 

dönememektedir.) 

Msi : Küresel mafsalın üzerinde oluşan moment  

 Buradaki denklemler hakkında detaylı bilgi referanslarda bulunabilir [102]. 

3.2.4. Platformun Dinamik Denklemlerin Yazılması

Rp0 hareketli platformun kendi eksen takımında ağırlık merkezi vektörünü 

göstermektedir. Sabit referans eksen takımında ifadesi ise 

0pp RRR = (R dönme matrisi)     (3.34) 

şeklindedir. Ağırlık merkezi vektörünün ivmesi 

( ) tRωωRαa &&+××+×= pp (3.35) 

Ip atalet momenti sabit referans eksen takımına göre 

T
pp RIRI = (3.36) 

olarak yazılır. 

 

Şekil 3.3 :  Hareketli platforma etkiyen kuvvetler ve momentler 

MExt

Mg

f1

f2

f3

FExt

Fu1+Fu2

Fu3+Fu4

Fu5+Fu6
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Şekil 3.3’den kuvvet dengesi yazılırsa 

0MRM
6

1i
uiExt =−−+ ∑

=

aFFg (3.37) 

(3.37) denklemi elde edilir. FExt dış kuvvetleri ifade etmektedir. 

Hareketli platformun sabit eksen takımında ki Newton-Euler formülünü kullanarak 

moment dengesini yazılırsa 

∑ ∑
= =

+++×=×++×
6

1i

3

1i
ExtiSiippp RM)(M MfgFqωIωαIaR (3.38) 

elde edilir. 

3.2.5. Görev Uzayı Dinamik Denklemleri 

Görev uzayı dinamik denklemleri  









+=+









ext

ext

RM
RF

HFη
α
t

J
&&

(3.39)
 

şeklinde yazılabilir. Sistemim toplam atalet matrisini, 

 
6

1i
iplat ∑

=

+= JJJ
(3.40) 

hareketli platformun atalet matrisini, 

 













−+
−

=
)R(M~M

~MM
T
pp3

2
pp

p3
plat RREIR

RE
J

(3.41)
 

bacakların atalet matrisi,
 









−
−

=
iiiii

ii
i

~

qQqQq
qQQ

J
(3.42)

 

Moment ve kuvvet artık terimleri vektörü 
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6

1i
iplat ∑

=

+= ηη η
(3.43)

 

hareketli platforma ait kuvvet ve moment artık terimler vektörü, 

{ }
{ }






−⋅×+×

−××
=

)(m
)(M

pp
plat gωRωRIωω

gRωω
η

(3.44)
 

bacaklara ait kuvvet ve moment artık terimler vektörü, 









−×

=
iii

i
i fVq

V
η

(3.45) 

 
giriş-çıkış kuvvet dönüşüm matrisini, 













××××××
=

6655443322

65432

11

1

lqlqlqlqlq
lllll

lq
H

l

(3.46)
 

Bacaklardaki silindirlere uygulanan basınç kuvvetleri 

[ ]T
654321 FFFFFF=F

(3.47)
 

Göstermektedir. Burada denklemler 6–3 SPM için [102] ve [108] no’lu 

referanslardan alıntılar yapılarak sadeleştirilmiştir. Amaç herhangi bir Paralel 

mekanizmaya ait dinamik denklemler çıkarılırken izlenen yol ve ne gibi yaklaşımlar 

yapıldığını vurgulamaktır. 
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4.TEKİLLİK

4.1. Tekillik Nedir Ve Yapılan Çalışmalar   

Tekillik bir paralel veya seri mekanizmanın kinematik problemin çözümünün 

olmadığı noktalardır. Tekillik paralel mekanizmaların analizi, tasarımı, yol 

planlaması ve kontrol edilmesi konusunda karşılaşılan en önemli problemlerden 

biridir. Paralel mekanizmalar seri mekanizmalara göre kapalı döngülü bir yapıya 

sahiptirler bundan dolayı hareketleri kısıtlanmakta ve çalışma uzaylarında tekillikler 

oluşmaktadır. Kapalı döngülü yapı, eklemlerle bağlı en az bir döngünün oluştuğu

mekanizmalardır diye tanımlanır. Özetlemek gerekirse tekillik manipülatörlerin 

kontrol edilemediği konum ve dönmelerdir diye tanımlanır. 

Gosselin paralel mekanizmaların tekillikleri konusunda çalışma uzayı analizine 

kıyasla çok fazla çalışma yapmamıştır. Gosselin ve Angeles 1990 yılında kapalı

mekanizmaların tekilliklerini manipülatörlerin Jakobyen matrislerinin determinantı

temeline dayanan 3 farklı grupta sınıflandırabileceğini göstermişlerdir[48]. 6 

serbestlik dereceli bir SPM için söz edilen 3 çeşit tekilliği incelemişlerdir[49]. 

Bunlardan birincisi ters kinematiğin belirsiz olduğu yerde oluşan tekillik bu aynı

zamanda kinematik tekillik olarak da bilinmektedir. Bu çeşit tekilliğe, seri 

mekanizmalar ve paralel mekanizmaların seri zincirlerinde rastlanmaktadır. İkinci 

çeşit tekillik düz kinematiğin belirsiz olduğu durumlarda oluşmaktadır. Aynı

zamanda bu tekillik kuvvet tekilliği olarak da bilinmektedir. Son olarak üçüncü çeşit 

tekillik ise düz ve ters kinematiğin belirsiz olduğu durumlarda oluşmaktadır. Kuvvet 

tekilliğinde karşılaşılan zorluklar paralel mekanizmanın kabiliyetini zayıflatmaktadır. 

Kinematik tekillikler çalışma uzayının sınırı ile çakışmaktadır. Bu yüzden paralel 

mekanizmanın genel performansını ciddi bir şekilde etkilememektedir. Kuvvet 

tekilliği ise çalışma uzayı içinde oluşmaya meyillidir bu da paralel mekanizmanın

zayıflığını daha fazla kuvvetlendirmektedir ve küçük çalışma uzayı elde edilmesine 

sebep olmaktadır. Paralel manipülatörün çalışma uzayındaki tekilliklerinde bağların

uzunlukları ve mafsalların dönme açı limitleri etkendir. Literatürde kuvvet 

tekilliklilerinde karşılaşılan problemlere tatminkâr çözümler getirilememesi paralel 
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mekanizmaların popülaritesinin büyümesine gölge düşürmüştür. Buna rağmen son 

yıllarda bazı olumlu gelişmeler olmuştur. 

Literatürde paralel mekanizmaların tekilliği sınıflandırmasını yukarıda bahsedilenden 

farklı bir sınıflandırma şeklinde de araştırmacılar sunmuşlardır [218]. Bu 

sınıflandırma yine 3 kategoriden oluşmaktadır. Buradaki gruplama tekilliğin 

kaynaklandığı duruma göre yapılmıştır. 

1. Mimari tekillik (Architecture singularity): Manipülatörün özel 

yapısının sebep olduğu tekilliktir. Mimari tekillik manipülatörün 

kısmi veya tüm çalışma uzayı içerisinde bütün konfigürasyonlar 

için oluşmaktadır. Bu tip tekillikler Şekil 4.1 deki yapılarda 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.1 :  Mimari tekilliklere ait SPM örnekleri 

2. Konfigürasyon tekillik (Configuration singularity): Manipülatörün özel 

konfigürasyonunun neden olduğu tekilliktir ve bu nedenle tek bir konfigürasyona 

bağlıdır. Konfigürasyon tekilliğine örnek Fitcher tekilliğidir. Detaylı olarak sonraki 

sayfalar da anlatılacaktır. 

3. Formülasyon tekillik (Formulation singularity): Manipülatörün belirli bir 

konfigürasyonunda kinematik model hatası tarafından ortaya çıkan tekilliktir. 

Örneğin, Eğer Euler 3–2–1 açıları hareketli platformun yönelmelerini göstermek için 

kullanılıyorsa ve ikinci Euler açısı ±π/2’ye eşit ise birleştirilmiş kinematik model 

tekil olacaktır. [218] 

Yukarıda bahsedilen 3 tip tekillik arasında SPM çalışma uzayını en çok etkileyen 

mimari tekilliktir. Çünkü böyle bir tekilliğe sahip olan manipülatörün çalışma uzayı
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ya çok küçüktür ya da yoktur. Bu sebepten dolayı böyle bir tekillikten tasarım

aşamasında kaçınmak gerekir. Öte yandan formülasyon tekillik belirli formülasyon 

metotlarıyla bağlantılıdır. Kinematik model değiştirilerek bu tekillik elimine 

edilebilir. Bu yüzden her zaman kaçınmak mümkündür. Konfigürasyon tekillik 

birbirini izleyen özel konfigürasyonlara bağlıdır. Böylece bu tekillikten yol 

planlaması safhasında kaçınmak mümkündür. Burada izah edilen üç tip tekillik 

belirli ilişkilere uymaktadır. Bu ilişkileri açıklamak gerekirse, mimari tekillik 

konfigürasyon tekilliğini ve konfigürasyon tekilliği formülasyon tekilliğini geçersiz 

kılmaktadır [218]. 

Literatürde tekillikleri bulmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden 

en yaygın olanları Jakobyen ve Geometrik yöntemlerdir [157]. Paralel mekanizmanın

tekillik noktalarını tespit etmek için giriş (eyleyici hızı) hızıyla çıkış hızı (hareketli 

platform hızı) arasındaki bağıntıyı veren dönüşüm (jakobyen) matrisine bakmak 

gerekir. Eğer dönüşüm matrisinin rankı düşüyorsa bu noktada tekillik var 

demektir[57]. Jakobyen metoduyla tekillik noktalarını tespit etmek jakobyen 

matrisinin determinantının tespiti zor olmasından dolayı karmaşık bir yöntemdir[87]. 

Fakat McCarthy ve Collins üçgen yapıya sahip sabit ve hareketli platformundan 

oluşan uzaysal hareketli paralel mekanizmanın tekilliklerini bulurken jakobyen 

matrisi yöntemini kullanmışlardır. Tekillikler jakobyen matrisinin özelliklerinin 

incelenmesiyle de sınıflandırmak mümkündür. Jakobyen metodunu kullanarak 

Angeles ve arkadaşları da 3 bacaklı, her bacağında 2 eyleyiciye ait ve 6 serbestlik 

dereceli bir paralel mekanizmanın tekilliklerini bulmuşlardır [77]. 

Tekillik noktaları paralel mekanizmaya ani olarak kontrol edilemeyen bir serbestlik 

derecesi kazandırdığı için paralel mekanizmanın tekillik noktalarını bulmak ayrıca 

önem arz etmektedir. Bir paralel mekanizmanın kontrolü, tasarımı, yol planlaması ve

çalışma uzayının tespit edilmesi için tekillik noktalarının bulunması ve bu 

noktalardan kaçınılması gerekmektedir. 

Jakobyen metodundan farklı olarak Kim ve Chung genel bir Stewart Platform 

mekanizmasının tekillik noktalarını tespit etmek için analitik bir çalışma 

yapmışlardır ve üçüncü dereceden bir polinom elde etmişlerdir [86].  

Bu polinom aşağıdaki gibidir. 
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C1x3+ C2y3+ C3z3+ C4x2y+ C5x2z+ C6xy2+ C7y2z+ C8xz2+ C9yz2+ C10xyz 

+C11x2+ C12y2+ C13z2+ C14xy+ C15yz+ C16zx+ C17x+ C18y+ C19z+ C20=0          (4.1) 

Yukarıdaki denklemdeki x,y ve z parametreleri konum değişkenlerini 

göstermektedir. (4.1.) tekillik denklemi genel bir denklem olduğu için paralel 

mekanizma üzerinde her hangi bir yapısal değişiklik sonrasında da kullanılabilir. 

Buradan çıkan sonuç bu denklemin paralel mekanizma tasarımı ve inşası sırasında

yararlı olacağıdır. Eğer çalışma uzayı ve tekillikleri belirleyen analitik çözüm olursa, 

sadece simülasyon değil aynı zamanda hareket planlaması ve optimal tasarımda da 

faydalı olur. Uzaysal SPM’lerin çalışma uzayı analizi ve tekillik analizi için analitik 

denklemlerin tespiti uzun ve karmaşık olduğundan dolayı bu noktaların

bulunmasında genellikle sayısal analiz yapılmıştır[50]. Araştırmacılardan D. 

Zlatanov ve arkadaşları [66,79], genel bir paralel mekanizmanın kinematik 

tekilliklerinin tanımlamasını ve sınıflandırmasını anlık kinematik bilgisi kullanarak 

yapmışlardır. Huang ve arkadaşları [74] ise Stewart Platform mekanizmasının

tekillik analizini yaygın olarak kullanılan Jakobyen ve Geometri yöntemi dışında bir 

yolla rijit cisim kinematiğinden hareketle hesaplamışlardır.   

Literatürde paralel mekanizmaların kinematik ve dinamik analizi üzerine yapılan 

çalışmalara çok sık olarak rastlanmaktadır. Oysaki 6 veya daha küçük serbestlik 

dereceli paralel mekanizmaların tekillik analizi yapılması çok önemli bir problemdir. 

Tekillik manipülatörlerin tasarım ve analizinde ana sorunlardan birisidir. Son 20 yıl

içinde paralel mekanizmaların tekillik analizi büyük ilgi odağı olmuştur. 

Hunt, 6 SD paralel mekanizmaların tekillik konusunda belli başlı çalışmaları yapan 

ilk kişi olarak bilinmektedir[16]. Hunt SPM’in altı bacağını aynı anda kesen bir 

doğru etrafında dönmesi sonucu tekilliğin oluştuğunu söylemiştir. Şekil 4.2 de 

Hunt’un 3-3 ve 6-3 SPM’ lerin tekillikler görülmektedir. 
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(a) Önden Görünüş (b) Yandan Görünüş

(c) 6-3 SPM 

Şekil 4.2 :  Hunt’un (a), (b)  3–3 SPM ve (c) 6–3 SPM tekillik konfigürasyonları

Diğer bir araştırmacı Fitcher 6 SD paralel manipülatörlerin bir genel karmaşık

tekilliğini keşfetti. Fitcher’in kullandığı mekanizma hareketli üçgen ve sabit altıgen 

platformdan “6–3 Stewart Platform” oluşmaktadır. Fitcher, sabit ve hareketli 

platformun birbirine paralel olması durumunda, eğer hareketli platform z ekseni 

etrafında ψ=±π/2 döndürülürse tekilliğin oluşacağını ifade etmiştir. Bu tekillik 

literatürde Fitcher tekilliği diye adlandırılmaktadır. Huang aynı zamanda hareketli ve 

sabit platformu altıgen olan 6 SD 6–6 Stewart paralel mekanizması üzerinde çalıştı.

Aynı şekilde tekillik ψ=π/2 de oluştu. Merlet 6 SD’li 6–3 SPM’in tekilliği

konusunda Grassmann çizgi geometrisi temeline dayanan daha sistematik bir çalışma 

yapmıştır. Bu çalışmalara ek olarak değişik yapıdaki paralel mekanizmaların tekil 

konfigürasyonlardaki çok küçük hareketlerini de incelemiştir. Şekil 4.3. de bu 

çalışmalardan bir tanesi görülmektedir. Burada Merlet 3-3 SPM için Grassman 
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geometri metodunu kullanarak tekillikleri bulmuştur [216]. Şekil 4.3a da q1,q2,q5 ve 

q6 bacak vektörleri eş düzlemdedir.  

 

(a)       (b) 

Şekil 4.3 : 3-3 SPM için Merlet’in tekillikleri 

Sefrioui ve Gosselin düzlemsel ve küresel manipülatörlerin tekil konumları

için analitik ifadeler elde etmişlerdir. [16]  

4.2. 3 Serbestlik Dereceli Mekanizmaların Tekillikleri 

Joshi ve Tsai’nin [62] ifade ettiği gibi, kısıtlı serbestlik dereceli paralel 

mekanizmalar diye isimlendirilen, serbestlik derecesi 6’dan küçük olan paralel 

mekanizmaların, tasarım, üretim ve kontrol algoritmaları daha kolay, maliyetleri 

daha düşük ve hız kapasiteleri daha yüksektir. Bu mekanizmalar üretim hızı ve

maliyetin temel problem teşkil ettiği durumlarda 6 serbestlik dereceli mekanizmalara 

göre avantajlıdırlar. Uçak simülatörleri gibi mekanizmalarda tercih edilmemelerine 

rağmen literatürde birçok araştırmacının ilgisini çektiği görülmektedir. Bu konuda 

çalışan araştırmacılar serbestlik derecesi 6’dan küçük olan mekanizmaların tekil 

noktalarını tespit etmek için genel bir yöntem geliştirmişlerdir. Serbestlik derecesi 

6’dan küçük olan mekanizmaların Jakobyenlerini oluşturma prensibine dayanan bu 

metot sayesinde Jakobyen matrislerine bakılarak tekillik türünü tespit etmişlerdir. 

Basu bir 3 serbestlik dereceli paralel mekanizmanın tekilliklerinin geometrik 

konumlarını analiz etmiştir. Wang ve Gosselin 5 SD uzaysal bir paralel 

mekanizmanın tekilliklerini analiz etmişlerdir.  
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Araştırmacılardan Romdhane ve arkadaşları ötelenme hareketi yapan 3 serbestlik 

dereceli bir paralel mekanizmayı incelemişlerdir. Yaptıkları kinematik analiz 

sonucunda tekil noktaları bulmuşlar ve bulunan tekillikleri mimariye ve 

konfigürasyona bağlı olarak iki grupta sınıflandırmışlardır[50]. Romdhane ve 

arkadaşları tekil noktaların bulunmasında diğer araştırmacılardan farklı olarak sayısal 

yöntem yerine vektör analizi ve geometriyi kullanmışlardır. Stewart platform 

mekanizmasının tekil noktaları bacak hızlarını hareketli platform hızıyla 

ilişkilendiren dönüşüm matrisine bağlı olarak sınıflandırılabilinir [57]. Kısıtlı

serbestlik dereceli paralel mekanizmalar konusunda yapılan bir başka çalışma Di 

Gregorio ve Parenti-Castelli tarafından yapılmıştır [51,54].Araştırmacılar 3 ötelenme 

derecesine sahip 3-UPU ve U-2PUS paralel mekanizmanın tekilliklerini ve çalışma 

uzayı analizini analitik olarak hesaplamışlardır. Yang ve arkadaşları 3 bacaklı paralel 

mekanizmaların tekillik noktalarını pasif eklemlerin hızlarını kullanarak 

yapmışlardır[71]. Buldukları tekil noktaları düz, ters ve birleşik olmak üzere 3 ana 

sınıfta gruplandırmışlardır. 3 serbestlik dereceli paralel mekanizmaların tekillik 

analizi konusunda Liu ve arkadaşları dönel eyleyicilere sahip HALF paralel 

mekanizma diye bilinen bir robot üzerinde çalışmışlardır[61]. Serbestlik derecesi 

6’dan küçük olan paralel mekanizmaların tekillik analizi kolayca yapılabildiğinden 

dolayı endüstriyel olarak kullanımları yaygınlaşmaktadır. Eğer yüksek dönme 

kapasitesi arzu ediliyorsa, HALF paralel mekanizmasının kullanımı önerilir. Daha 

önceden de bahsedildiği gibi uçak simülatörlerinde 3 öteleme ve 3 yönelme 

parametresi gerektiğinden 3 serbestlik dereceli paralel mekanizmaların kullanılması

uygun değildir.  

4.3. 6 Serbestlik Dereceli Mekanizmaların Tekillikleri 

6 Serbestlik dereceli paralel mekanizmaların diferansiyel formdaki geometrik kısıt

fonksiyonlarını kullanarak tekillik analizi Liu ve arkadaşları tarafından hesaplanmış 

ve sınıflandırılmıştır[59]. Wen ve O’Brian da 3 bağlı düzlemsel ve uzaysal paralel 

mekanizmaların tekillik analizini geometrik yöntemle hesaplamışlardır. Geometrik 

yöntemle tekillik analizi yaparken koordinatlardan bağımsız bir yol takip 

etmişlerdir[49]. Geometrik yöntemle tekillik analizi yapan diğer bir araştırmacı grup 

Pernkopf ve Husty [87]  dir. Yazarlar Stewart paralel mekanizmasının tekillik 

analizini yaparken bu metodu kullanmışlardır. Wolf ve Shoham da 6 serbestlik 
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dereceli paralel mekanizmaların tekil noktalarını geometrik metot ile 

hesaplamışlardır [63]. Geometrik yöntem 6 serbestlik derecesinden küçük 

mekanizmalara da rahatlıkla uygulanabildiğinden, bu metot ile 6x6 boyutunda bir 

matris oluşturularak mevcut tekil konfigürasyonlar ve bu konfigürasyonlarda paralel 

mekanizmanın davranışı incelenir. Tekil noktaların bulunmadığı bölgelerin tespiti ile 

paralel mekanizmanın tekil noktaları içermeyen bir yörünge üzerinde hareket etmesi 

sağlanmış olur. 

6 serbestlik dereceli, her bacağında iki eyleyici bulunan 3 bağlı özel bir mekanizma, 

RRRS paralel mekanizmasının tekillik analizi Angeles ve arkadaşları tarafından 

yapılmış ve sınıflandırılmıştır [52]. Bundan başka Angeles ve arkadaşları paralel 

mekanizmalarda tekilliklerin üstesinden gelebilmek için modüler yapı kullanmayı

önermişlerdir. Majid ve arkadaşları ise, genel bir Stewart paralel mekanizması ile 

kıyaslandığında daha basit bir mimariye ve daha yüksek rijitliğe sahip olan 6 

serbestlik dereceli bir 3-PPSR paralel mekanizmasının tekillik analizini 

yapmışlardır[89].  Li ve arkadaşları ise 6–3 Stewart paralel mekanizmasının tekillik 

analizini hesaplarken tekillikler açısından eşdeğer olan bir düzlemsel mekanizmadan 

faydalanmışlardır. Böylece yazarlar,  tekillik analiz problemini çözümü daha kolay 

olan düzlemsel mekanizmanın konum analizi problemine dönüştürmüşlerdir. 

St-Orge ve Gosselin genel Stewart-Gough platformlarının tekil noktaları üzerine 

çalıştılar ve genel bir Stewart mekanizmasının tekil konumları Jakobyen matrisi 

analizi yapılarak 3.dereceden bir polinom ile ifade edilmelidir diye vurgulamışlardır. 

Son olarak Huan, Stewart manipülatörün tekilliklerini tespit etmek için bir kinematik 

metot önermiştir. Eğer mekanizma anlık bir harekete sahipse, manipülatörün 6 

bacağı kilitlendiği zaman tekil durumdadır. 6–3 Stewart manipülatörün doğrusal 

kompleks tekilliğinin türetilmiş kinematik kuralı, hareketli platformun üzerindeki üç 

köşe noktasına ait olan üç tane hız vektörü sırasıyla ortak noktalı bir hareketli düzlem 

içinde yer alan 3 tane yarıçapa diktir diye tanımlanır. Ortak bir merkezli 3 yarıçap 

Yıldız çerçeve “Star frame” olarak isimlendirilmektedir.  
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Şekil 4.4 :  Yıldız çerçeve yapısındaki Tekillik 

Tekilliğin geometrik şartı, yıldız çerçevenin üç ışını sabit platformun uygun 3 

kenarıyla eş düzlemde olmasıdır. Bununla birlikte yukarıda bahsedilen koşul paralel 

mekanizmaların tekillikleri için sadece yeterli şartlardan biridir. Burada belirtilen 

koşul dışında herhangi bir tekillik mevcut olup olmadığı bilinmiyor [16].Şekil 4.4 de 

yıldız çerçeve yapısındaki 6–3 SPM’in tekilliği gösterilmiştir. Aşağıdaki Şekil 4.5 de 

görüldüğü üzere hareketli platform (90,θ,0) yönelmesi yaparsa tekillik oluşmaktadır. 

 

Şekil 4.5 :  (90,θ,0) Yönelmesi için θ eğik düzleminde oluşan tekillik 
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Şekil 4.6. ise 6–3 Stewart platform mekanizmasının birkaç lineer tekillik 

konfigürasyonlarının grafiğini göstermektedir.  

 

(a)     (b) 

 

(c) (d) 

 

(e) 

Şekil 4.6 :  (a),(b),(c),(d) ve (e)  Çeşitli Tekillik Konfigürasyonlar 
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Yukarıda birçok araştırmacının 6 serbestli dereceli ve daha düşük serbestlik dereceli 

paralel mekanizmaların tekillik analizi üzerine yaptıkları çalışmalardan 

bahsedilmiştir. Özetlemek gerekirse paralel manipülatörlerin tekilliklerini analiz 

ederken aşağıdaki ana yaklaşımlar yapılmalıdır. 

 

1. Jakobyen matrisinin determinantını sıfıra götürmek çok popüler bir 

yöntemdir. 

2. Grassmann çizgi geometrisini kullanmaktır. Merlet bu yöntemi kullanarak 

çok iyi sonuçlar elde etmiştir.  

 

Bu çalışma da kullanılan 6–3 ve 6-4 Stewart platform mekanizmalarının mimari 

tekilliği yapısından dolayı yoktur. Ayrıca Euler açıları kullanılarak hareketli platform 

x, y ve z eksenlerinde θ, φ,ψ ±45 derece yönelmeleri yaptığından dolayı

konfigürasyon tekillik durumu oluşmamaktadır. Çalışma uzayı analizi yapılırken 

hareketli platformun erişemediği yönelmelerden ise geliştirilen program ile 

kaçınılmaktadır. 
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5. ÇALIŞMA UZAYI ANALİZİ

5.1. Çalışma Uzayı Tarifi ve uygulanan Metotlar 

Genel olarak çalışma uzayı bir paralel manipülatör için hareketli platformun ağırlık

merkezine; seri manipülatör için ise uç organına yerleştirilen koordinat sisteminin 

merkezinin uzayda ulaşılabileceği noktalar kümesi veya bölge diye tanımlanır. 

Çalışma uzayı büyüklüğü bir paralel veya seri mekanizmanın performansını

belirlemedeki en önemli kriterlerden biridir. 

Literatürden görüleceği gibi çalışma-uzayı konusunda yapılan araştırmalar 2 ana 

grupta toplanmıştır. Bunlardan birincisi hareketli platformun belli bir yönelmede 

sabit tutulup x, y ve z eksenlerinde yapabileceği ötelemelerin sınırlarını gösteren 

konumsal çalışma uzayı analizidir [10].  İkinci grup ise incelenen hareketli 

platformun ağırlık merkezi sabit bir noktada tutulup x, y ve z eksenlerine göre 

yapabileceği yönelmelerin sınırlarını gösteren yönelme çalışma uzayıdır. Genel 

olarak çalışma uzayı analizi yapılırken yalnızca ötelenme veya dönme serbestliğine 

sahip yapılar incelenmektedir. Çünkü 6 yönde hareket etmesi istenilen bir paralel 

mekanizma, biri yalnızca öteleme diğeri yalnızca dönme hareketi yapan 2 adet 

paralel mekanizmanın seri bağlanması ile elde edilebilir. Son yıllarda yapılan 

çalışmaların büyük bir çoğunluğu yönelme çalışma uzayı üzerinedir. Araştırmacılar 

yönelme çalışma-uzayını incelerken birçok farklı teknik kullanmıştırlar. Aşağıda 

ulaşılabilen literatürde araştırmacıların çalışma uzayı analizi konusunda şimdiye 

kadar yaptığı çalışmalar özetlenecektir. 

Araştırmacılardan Bessala ve arkadaşları [55] düzlemsel paralel mekanizmaların

çalışma uzayı denklemlerinin analitik olarak belirlenebilmesine rağmen uzaysal bir 

paralel mekanizmanın çalışma uzayı denklemlerinin analitik olarak elde etmenin 

uzun ve kompleks olduğunu ifade etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki uzaysal paralel 

mekanizmaların çalışma uzayı analizi genellikle sayısal yöntemlerle yapılmaktadır

[50]. 
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Gosselin [10] diğer araştırmacılarla aynı fikirde olup, paralel manipülatörlerin en 

büyük dezavantajı onları sınırlayan çalışma uzayı olduğunu ayrıntılarıyla 

açıklamaktadır. Gosselin verimli araçların geliştirilmesi zorunluluğu doğrultusunda 

gelecekte daha kolay çalışma uzayı analizi hesaplama metotlarının bulunacağı fikrini 

savunmaktadır. Merlet ise paralel manipülatörlerin çalışma uzayı analizinin tasarım

safhası boyunca yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Merlet paralel 

manipülatörlerin çalışma uzayı hesaplama yöntemlerini Ayrıklaştırma metodu, 

Geometrik metot ve Jakobyen matris teknik olarak üç ana sınıfta tanımlamaktadır. 

Ayrıklaştırma metodu; hareketli platformun kademe kademe hareket ettirilerek bağ

uzunluklarının saptanması için ters kinematik denklemlerinin çözülmesidir. Daha 

sonra eklem limitleri ve bacak kesişmelerine karşılık hesaplanan bacak 

uzunluklarının kontrol edilmesidir. Merlet özellikle yüksek çözünürlüklü çalışma 

uzayı haritasının çıkarılması gerektiği zaman ayrıklaştırma metodunun genellikle 

zaman tüketici ve verimli olmadığını söylemektedir. Ek olarak başlangıç seviyesinde 

ayrıklaştırma metodu (Basit tarama ve çalışma uzayı örneklenmesi) formal 

matematik programlama yaklaşımını temeline dayanan daha karışık optimizasyon 

metotlarıyla eşlenemediğini söylemektedir. Oysaki araştırmacılardan Bonev ve Ryu 

[56] 6 serbestlik dereceli mekanizmalar için 3 boyutlu yönelme uzayını ayrıklaştırma 

metodu kullanarak başarılı ve verimli bir şekilde hesaplamışlardır. Yine Arai ve 

Fithcher tarafından 6 serbestlik dereceli paralel manipülatörün çalışma uzayı

tespitinde bu yöntem kullanılmıştır. 

Çalışma uzayı analizi metotlarından ikincisi olan geometrik metot Gosselin 

tarafından önerilen tamamen geometrik yaklaşıma dayalı bir yöntemdir. Geometrik 

metot; hareketli platformun boyutu, eklemlerin konumları veya bacak boyları gibi 

paralel mekanizma geometrisi ile ilgili bilgiler kullanılarak çalışma uzayı analizinin 

yapılmasıdır diye tanımlanır. Bu metodun özelliği, çalışma uzayı hesaplanırken 

hareketli platformun konum ve yönelme bilgisine ihtiyaç duyulmamasıdır yani 

sadece tasarım değişkenlerinin yeterli olmasıdır.  Geometrik yöntem yaygın olarak 6 

SD paralel manipülatörlerin konumsal çalışma uzayı analizi için kullanılmaktadır. 

Metot mekanik kesişmeleri göz ardı ederek çalışma uzayı sınırına erişilmesinden ve 

eyleyicilerden en az birinin limit değerlerine ulaşıp ulaşmadığının kontrol 

edilmesinden oluşmaktadır. Gosselin sonraki çalışmalarında konumsal çalışma 

uzayını bulmak için minimum ve maksimum eyleyici bacak uzunluklarıyla ilgili 
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dairesel bölgelerin kesişmesini izole etmiştir. Kim ve arkadaşları da [60] 6 SD 

paralel manipülatörlerin çalışma uzayı analizini geometrik metot ile hesaplamışlardır.  

Geometrik yaklaşım metodu çalışma uzayını kısıtlayan bütün diğer fiziksel sınırları

hesaba katmak için Merlet tarafından genişletilmiştir. Buradaki fiziksel sınırlar, 

bacak uzunluklarının sınırları, pasif eklemlerin mekanik sınırları ve bacak 

kesişmeleridir. Merlet aynı zamanda düzlemsel paralel manipülatörlerin çeşitli 

çalışma uzaylarını ve 3 boyutlu Gough-Stewart platformunun yönelme çalışma 

uzayını bulmak için bu metodu kullandı. Merlet bir paralel manipülatörün hareket 

yeteneği uç organın yönelmesine bağlıdır diye açıklamaktadır. Geometrik yaklaşım

konusunda çalışan araştırmacılardan Merlet, Gosselin ve Angeles [46] geometrik 

metodun en gelişmiş teknik olduğu konusunda aralarında bir uzlaşmaya varmışlardır. 

Bu metodun seçimi özellikle eyleyicinin sınırlarına ilave olarak aynı zamanda 

çalışma uzayının diğer fiziksel sınırlamalarını işleme kapasitesine sahip olmasıdır. 

Merlet tarafından geliştirilen geometrik metot, Gough-Stewart platformunun 3 

boyutlu çalışma uzayının hesaplanmasına önemli katkısı olmuştur. Fakat 3 boyutlu 

ulaşılabilir çalışma uzayı diye tarif edilen dextrous çalışma uzayı analizinde 

kullanılmak üzere genel bir metodun geliştirilmesi için ileri seviyede araştırmalar 

henüz yapılamamıştır. 

Aynı zamanda Chrisp ve Gindy [10] parametrik katı modelleyici (sabit açısal 

eğiklikler için çalışma hacimleri üretmede) ve koni açılarıyla (hareketli platforma dik 

ekseni herhangi bir yönde sabit bir açı ile dikeyde eğilmiş olan yer) birleştirilmiş

geometrik metodu kullanmıştırlar. 

Merlet’ın da ilgilendiği 3. sınıf metot Jakobyen matris tekniğidir. İlk olarak Jo ve 

Haug çalışmalarında bu yaklaşımın uygulamasını sunmuşlardır. Daha sonraki 

makalede Haug bu sınıf içindeki tekniklerden süreklilik metodu olarak bahsetmiştir. 

Jo ve Haug manipülatörlerin çalışma uzayını haritalamak için süreklilik metodunu 

başarılı bir şekilde uygulayarak sayısal şablonlar geliştirdiler. Merlet’ın Jakobyen 

metodu için eleştirisi pratik olarak bu metot ile paralel mekanizmanın diğer fiziksel 

sınırlamaların davranışı istenen şekilde ve uygun olarak elde edilememesidir.  

 Wang ve Hsieh var olan süreklilik programlarını kullanmak için Jo ve Haug ‘ın

çalışmalarına referans almaktadırlar. Sınır denklemleri ve mekanizmanın Jakobyen 

matrisini net ifade edebilmek için bu gereklidir. Fakat genel paralel mekanizmalar 
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için bu denklemleri türetmek zor olabilir. Burada Jo ve Haug çalışmalardan bağımsız

olarak erişebilir çalışma uzayının tespiti için bir optimizasyon tekniği

sunmaktadırlar. Jo ve Haug, kesin ve sistematik şekilde kinematik sınırlamaları

kullandıklarını ve Jakobyen matrisini hesaplamaya gerek olmadığını

söylemektedirler. Jo ve Haug [10] makalelerinde platform-tipinde tamamen paralel 

robotun erişebilir çalışma uzayını başarılı bir şekilde hesaplamaktadırlar. Jo ve 

Haug’un robotunun yapısı geleneksel Gough-Stewart platformundan farklıdır. 6 

prizmatik eklem menteşe eklem ile yer değiştirmiştir. Bu durumda çalışma uzayında 

bir boşluk oluşur. Wang ve Hsieh’in optimizasyon metodu ile bu boşluk net bir 

şekilde görülmektedir. Wang ve Hsieh çalışma uzayının analizinde var olan diğer 

metotlarını da (Bunların birçoğu kapalı-form çözümlerini elde etmek için analitik 

yaklaşımların kullanımı temeline dayanan veya Gough-Stewart platformu gibi 

paralel robotların özel tiplerinin bazı kinematik özelliklerini kurmak için geliştirilen 

yöntemlerdir.)  zaman zaman kullanmaktadırlar. Wang ve Hsieh optimizasyon 

metotlarını keyfi seçilmiş bağ geometrili genelleştirilmiş paralel robotlarda 

kullanmak için geliştirmeye çalışmaktadırlar. Geliştirmekte oldukları metot için 

sayısal yaklaşım zorunludur.  

Jo ve Hang bir gerçek kapalı çevrim robotun kinematik karmaşıklığından dolayı

çalışma uzayının süreklilik metodu kullanarak analitik olarak tespit edilmesinin 

bilgisayar ortamında imkânsız olduğu fikrini savunmaktadırlar. Bu yüzden (Wang ve 

Hsieh’ le uygun olarak)  ihtiyaç duyulan çalışma uzayının araştırılması için 

sistematik bir sayısal teknik buldular. Haug buldukları sayısal süreklilik tekniğini, 

düzlemsel bağımsız kontrollü seri manipülatör, düzlemsel Gough-Stewart platform 

ve uzaysal bir Gough-Stewart platform mekanizması üzerinde başarılı bir şekilde 

uyguladı. Çalışma uzayı içindeki eğri yüzeyleri dikkate almak için paralel 

mekanizmaların erişebilir çalışma uzayının sınırları içinde yer alan temel kriteri 

genişlettiler. Bu temel kriter kontrol edilebilirlik ve erişebilirlik için yerel engelleri 

temsil etmektedir. 

Erişilebilir çalışma uzayı, hareketli platform üzerinde seçilen bir referans noktasının

en az bir yönelme ile ulaşabildiği bölge olarak tanımlanan maksimum çalışma 

uzayına karşılık gelmektedir. Erişilebilir ve Maksimum çalışma uzayının tam 

gösterimi 6 boyutlu uzay içinde gösterilmiş olması gerekirdi.  
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Haug çalışma uzaylarının farklı tipleri arasındaki ayrılıkları belirtmenin önemli 

olduğunu açıklamaktadır. Yazar bir paralel manipülatörün dexterous çalışma uzayını

aşağıdaki gibi tanımlamaktadır. Çalışan gövde üzerindeki verilen bir nokta tarafından 

ulaşılan noktalar kümesi ve çalışan gövdenin dönmesinin çok özel aralıklarda 

başarılmasıdır. Haug’a göre bu ayrıştırıcı tanım gereklidir, çünkü gerçekte çalışma 

uzayı diye adlandırılan bölge içinde sürekli bir yolu manipülatör takip ederken 

erişemediği bölgeler olduğu zaman literatürdeki çalışma uzayı tanımı sık sık

tartışılmaktadır. Genel olarak Dexterous çalışma uzayı terimi yerine erişilebilir 

çalışma uzayı terimi kullanılmakta ve erişilebilir çalışma uzayı mümkün olan 

dönmelerin bittiği yere kadar olan noktaları içermektedir.  

Dextrous çalışma uzayının tanımı gereği, verilen herhangi bir manipülatör için farklı

dextrous çalışma uzayı mevcut olabilir. Bu durumda hareketlilik ve dönebilirlik diye 

tarif edilen dexterity gereksinimleri sağlanmalıdır. Sağlanmış dexterity 

gereksinimleri için dextrous çalışma uzayı bulunabilir. Dexterity gereksinimlerinin 

değiştirilmesiyle tamamıyla farklı dextrous çalışma uzayı sonuçları elde edilir. 

Hareketli platformun yönelmesini göstermek için kullanılan β birim vektörü 

tarafından tanımlanan eksen etrafında α Euler dönmeleriyle dexterity gereksinimleri 

tanımlanmış olur. Haug, bir manipülatör için normal dönebilirlik ve hareketlilik 

açısından ifade edilen dexterity gereksinimleri arzu edilen çıkış kümesi (çalışma 

uzayı noktaları kümesi) içinde her bir noktada başarılmak zorundadır demektedir. 

Böylece, erişilebilir çıkış kümesinin tanımını kullanarak dexterity gereksinim 

sınırları ve dextrous çalışma uzayının tespiti için müsade edilen sınırlar 

birleştirilmiştir olur. Haug [10] bir manipülatörün tam aralıkta (dexterous) çalışma 

kapasitesinin ihtiyacını göstermede bir matematik formülasyonu bulmanın zor 

olduğunu ifade etmektedir. Haug’un sunduğu metodun analitik kriterini Gough-

Stewart platformunun farklı düzlemsel mekanizmaları için uygulamada kısıtlamalar 

ortaya çıkmaktadır. Yazar 3 boyutlu manipülatörlerin dextrous çalışma uzaylarının

sınırlarını inşa etmede sayısal metodun gerekli olduğunu söylemektedir. 

Dexterity gereksinimlerine göre, şu anda mevcut olan metotlar ya uzayda belirli bir 

noktada yönelme çalışma uzayını tespit etmeyi (koni açıları ve sabit açısal eğilimler 

için çalışma hacimlerini çizerken) ya da hareketli platformun Euler dönme açılarının

davranışını kısıtlamışlardır. 

Yukarıdaki yapılan çalışmalaradan iki sonuç çıkarılmaktadır. 
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a.  Gough-Stewart platformlarının başarılı tasarımları ve bu mekanizmaların

pratik uygulamaları için dextrous çalışma uzayı tespit edilmesi kritiktir. 

b. Çalışma uzayı analizini yapmak için kullanılan sayısal metotlar en gelişmiş

yöntemler olarak tanımlanmasa da, Gough-Stewart platformun dextrous çalışma 

uzayını bulmada ve çalışma uzayının tespitini saptamadaki genel yaklaşımları

geliştirmede önemli katkılara ve gelişmelere sebep olmuşlardır. 

Carretero ve arkadaşları [49] 3 SD bir paralel mekanizmanın dexterous çalışma uzayı

analizini yapmışlardır. 3 SD paralel mekanizmalar her ne kadar uçak simülatörleri 

gibi uygulamalarda kullanılmasalar da maliyeti düşürme açısından 6 SD 

mekanizmalara ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda kullanılabilirler. Burada yazarlar, 

dexterous çalışma uzayının aktif ve pasif eklem kısıtlarının bir sonucu olan 

ulaşılabilir çalışma uzayının bir alt kümesi olduğunu vurgulamaktadırlar. Dexterous 

çalışma uzayında dexterity gereksinimleri ile paralel mekanizma tekil konumlardan 

korunmuş olur. Dexterity (mimari parametreler) parametrelerinin değişimi ile 

çalışma uzayının boyutunun değiştiğini söylemektedirler.   

Merlet [112] farklı düzlemsel 3 serbestlik dereceli paralel manipülatörlerin toplam 

yönelme çalışma uzayını geometrik metot yöntemi kullanarak tespit etmiştir. Toplam 

yönelme çalışma uzayı, verilen bir [θi - θj] aralığında bütün yönelmeler ile birlikte 

referans noktası tarafından ulaşılabilir bölge diye tanımlamaktadırlar. 

Genel bir SPM’ e göre daha basit bir yapı ve daha yüksek rijitliğe sahip 6 serbestlik 

dereceli bir 3-PPSR mekanizmanın çalışma uzayı analizi Majid ve arkadaşları

tarafından yapılmıştır [89].   

Badescu ve arkadaşları tarafından 3-UPU yalnızca öteleme ve 3-UPS yalnızca 

yönelme serbestliğine sahip mekanizmalarının çalışma uzayı optimizasyonu 

geometrik yöntemle yapılmıştır [81,82]. Prizmatik eklemlerdeki boy değişimi, 

hareketli platformun ağırlık merkeziyle sabit platformun ağırlık merkezi ve hareketli 

platformun köşeleri arasındaki mesafelerin farkı optimizasyon parametreleri olarak 

alınmıştır. 

Snyman [10] önceki çalışmasında (b maddesinde gösterilen) çalışma uzayı analizini 

formal matematik programlama formülasyonu temeline dayanan bir optimizasyon 

yaklaşımıyla yaptı. Synman seri ve paralel manipülatörlerin düzlemsel erişilebilir 
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çalışma uzayını tespit etmek için uyguladığı optimizasyon metodu uygulamasını

kısıtladı ve Haug tarafından verilen sonuçları kıyasladı.

Du Plessis ve Snyman, temel optimizasyon yaklaşımını (Synman’ın ispatlanmış 

sağlam “robust” dinamik kısıtlı optimizasyon algoritmasının kullanıldığı) düzlemsel 

Gough-Stewart platformun farklı dextrous çalışma uzaylarını tespit etmek için 

geliştirmişlerdir[58].  Du Plessis ve Snyman, 6-3 SPM’nin dexterous çalışma uzayı

analizini geliştirdikleri yöntem ile bulmuşlardır. Geliştirdikleri yöntem 6-3 SPM 

mekanizmalara rahatça uygulanabilmesine rağmen yüksek hassasiyet gereken işlerde 

çok fazla hesaplama zamanı gerektirmektedir. Eğer Du Plessis ve Snyman tarafından 

tanıtılan temel metot gerçekleştirilirse, bu metot sistematik sayısal yaklaşımın

geliştirilmesi yönünde genişletilebilir. Böylece düzlemsel ve uzaysal çalışma uzayı

kolayca saptanabilir. Daha sonraki ümit edilen gelişme, uzaysal dextrous çalışma 

uzayının (Hareketli platformun yönelme açıları için belirtilen farklı aralıkların

olduğu yer) farklı nihai haritalanması için alt yapı oluşturacaktır. Eğer bu çalışma da 

başarılı olunursa çalışma uzayını tespit etmede önemli bir problemin en son hali 

çözülmüş olacaktır.  

5.2. Çalışma Uzayı Analizinde Uygulanan Metot 

Genellikle, yukarıda bahsedildiği gibi konumsal çalışma uzayı analizinde geometrik 

metot tercih edilmektedir. Çünkü uç organın yani hareketli platformun yönelmesi 

sabit alındığından dolayı bu yöntemi kullanmak kolay olmaktadır. Bununla birlikte, 

birçok mühendislik uygulamalarında uç organın hareket etmesi istenildiğinden dolayı

yönelme çalışma uzayı analizi yapılması zorunlu hale gelmektedir. Diğer bir metot 

olan Jakobyen matris tekniği incelendiğinde bu metodu kullanmak için paralel 

mekanizmaya ait sınır denklemleri ve mekanizmanın Jakobyen matrisini net ifade 

edebilmek gerekmektedir. Fakat genelde paralel robotlar için bu denklemleri türetme 

zorluğu sistemin yapısının karmaşıklığıyla doğru orantılı olduğundan tercih 

edilmemiştir. 

Bu yüzden bu çalışmada 6 SD paralel manipülatörlerin çalışma uzayı analizinin 

tespitinde Euler açıları temeline dayanan ayrıklaştırma metodu kullanılmıştır. Bu 

yöntem önceden tarif edildiği gibi hareketli platformun hareketinin belli aralıklarda 

artırılarak ters kinematik denklemlerinin çözülmesi ve bacak uzunluklarının tespit 

edilmesidir [229] 
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Bu konuda literatürde yapılan çalışmalara ek olarak 6-3 (Şekil 5.1) ve 6-4 (Şekil 

5.14) Stewart Platform mekanizmalarının yönelme çalışma uzayları bir öteleme 

ekseninde genişletilmeye çalışılmıştır. Buradaki çalışmada platforma dik eksen 

üzerinde belirlenen noktalarda platformun x, y ve z eksenleri etrafında yapabileceği

dönme hareketlerini sınırlayan çalışma uzayı her iki yapı için de incelenmiştir.  

5.3. 6 Serbestlik Dereceli Paralel Mekanizmanın Çalışma Uzayı

Burada 6-3 Stewart platform mekanizmasının çalışma uzayı analizi yapılmıştır. 

Önceden de bahsedildiği gibi hareketli platform eşkenar üçgen olup üç noktada 

küresel mafsallar ile bacaklara bağlanmıştır. 6 adet bacak ise sabit platforma 

üniversal mafsallar ile bağlanmış olup altıgen bir geometriye sahiptir. Paralel 

mekanizmalar konusunda yapılan çalışma uzayı analizinin gerçeklenebilir ve 

kullanışlı olması için, bu uzayın sınırlandırılmasında baskın rol oynayan piston 

uzunlukları ve mafsal açılarının endüstride kullanılan ürünlere göre belirlenmesi 

gerekmektedir. Tablo 5.1 de endüstride kullanılan mafsal şekilleri ve sembolleri 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 5.1 :   6–3 Stewart Platform Mekanizması
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Tablo 5.1: Mafsal Tipleri 

 

Bu sebeple bu çalışma yapılırken paralel mekanizmaların limitlerinin 

hesaplanmasında ana parametre olarak yer alan endüstriyel standartlardaki pinömatik 

silindirler, üniversal mafsallar ve küresel mafsallar örnek olarak seçilmiştir. Şekil 5.2 

de üniversal, küresel mafsal ve pinömatik silindir gösterilmektedir.  Seçilen bu 

ürünlere [231,232] ait limit değerler Tablo 5.2 de verilmiştir.  

 

(a) Üniversal Mafsal    (b) Pinömatik Silindir 

Sınıf Serbestlik 
Derecesi 

İsim ve Sembol Diyagram 

I 1 Menteşe R
Prizmatik P 
Helisel H 

R
P

H

II 2 Kesilmiş Küresel   SL
Silindir  C 
Dirsekli Mafsal (Cam)  Ca 

SL
C

Ca 

III 3 Küresel S 
Kesilmiş Silindir  SS
Düzlem Çift   PL S SS PL

IV 4 Küre-Oluklu Silindir  Sg 
Silindir-Düzlem Çift  Cp 

Sg Cp 

V 5 Küre Düzlem  SP

SP
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(c) Küresel Mafsal 

Şekil 5.2 : 6-3 SPM de kullanılan silindir ve mafsallar 

Simülasyon için Tablo 5.2 de verilen değerler kullanılarak ters kinematik denklemler 

çözüldü ve aşağıda verilen algoritma kullanılarak çalışma uzayı analizi Matlab 6.5 

üzerinde Pentium 4 2.6 Ghz HT işlemcili,512 Mb Dual DDRAM HT özellikli bir PC 

üzerinde geliştirilen program ile yapıldı. Elde edilen sonuçlar yorumlama açısından 

kolay olması için Şekil 5.5, 5.6 ve 5.7 de görüldüğü gibi silindirik koordinatlara 

dönüştürülerek Matlab programında çizdirildi.  

 

Tablo 5.2: Mafsal limit değerleri 

 

Mafsal Tipi Min. Max. 

θp -35o 35o

θb -45o 45o

Li 1200 mm 2200 mm 

6–3 Stewart platform mekanizmalarının çalışma uzayı analizi yapılırken aşağıdaki 

adımlar takip edilmiştir. Bunlar sırasıyla, 

 

1. Bir 6–3 SPM’in çalışma uzayını hesaplamak için öncelikle paralel 

mekanizmanın ters kinematik denklemleri çözülerek başlangıç konumu bacak 

uzunlukları Li hesaplanır. Bölüm 2’ de detaylı olarak anlatılmıştır

(i=1...6) (j=1...6)  (5.1) 

 

iji BPL −=
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2. Başlangıç konumu için Ni (i=1...6) vektörü hesaplanır.( Üniversal ve Küresel 

mafsal açı değerlerini hesaplamak için) 

 Ni=transpose[(Pj-Bi)/Li ] i=1..6, j=1..3 (5.2) 

3. Hareketli platforma ±45ο derece aralığında 0.5 derecelik adımlar ile x,y, ve z 

eksenlerinde sırasıyla ϕ, θ, ve ψ dönmeleri yaptırılarak yeni bacak 

uzunlukları ve NLi vektörü hesaplanır.  

 NLi=[(Pj-Bi)/Li ] i=1..6, j=1..3 (5.3) 

4. Hesaplanan Li bacak boyları Tablo 5.1’de verilen aralıklar içinde olup 

olmadığı kontrol edilir.  

 Li min ≤Li≤ Li max i=1, 2,..,6    

 

5. Her bir adımda hesaplanan üniversal mafsal açı değerleri Tablo 5.1 de verilen 

sınır değerler içinde olup olmadığı kontrol edilir. 

i=1…6 Üniversal mafsal açı değerleri    (5.4) 

 θbi min ≤θbi≤ θbi max        i=1, 2,..,6 

6. Her bir adımda hesaplanan küresel mafsal açı değerleri Tablo 5.1 de verilen 

sınır değerler içinde olup olmadığı kontrol edilir. 

i=1…6  Küresel mafsal açı değerleri (5.5) 

 θpi min ≤θpi≤ θpi max   i=1, 2,..,6 

Tablo 5.2 deki sınırlar içinde kalan bacak uzunlukları, üniversal ve küresel mafsal açı

değerlerinin aynı anda hepsini sağlayan ϕ, θ, ve ψ yönelme açı değerleri bir diziye 

atanır. Dizi içindeki ϕ, θ, ve ψ değerleri 6–3 SD Paralel mekanizmanın erişebildiği

noktalardır. Böylece bir paralel mekanizmanın çalışma uzayı hesaplanmış olur. 

Bulunan bu değerler Kartezyen, Küresel veya Silindirik koordinatlarda çizdirilebilir. 

Burada, önceden de bahsedildiği gibi silindirik koordinatlar tercih edilmiştir. Elde 

( )iiib NL.NArcCos=θθθθ

( )iip NL.R.NArcCos
i

=θθθθ



75

edilen ϕ, θ, ve ψ değerleri aşağıdaki aralıklara ötelenerek denklem 5.6, 5.7 ve 5.8 ile 

silindirik koordinatta yazılmıştır. Bu yönelme açılarının silindirik koordinatlardaki 

gösterimi Şekil 5.3 de verilmektedir. 

ϕϕϕϕ → 0-360 

θθθθ → 0-10 

ψψψψ → 0-50   

 

Şekil. 5.3 :  ϕ,θ ve ψ değerlerinin silindirik koordinat sisteminde gösterimi 

x=θ Cos(ϕ) (5.6) 

y=θ Sin (ϕ) (5.7) 

z=ψ (5.8) 

Yukarıdaki algoritma kullanılarak 6–3 SPM’in z ekseninde yukarı ve aşağı

ötelenerek her bir t değeri için çalışma uzayı analizi hesaplanmıştır. Bu t değerleri 

{1,20 1,25 1,30 1,315 1,3747 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,95}metre olarak alınmıştır. 

Elde edilen çalışma uzayı verileri Matlab programında çizdirilerek aşağıdaki 

grafikler elde edilmiştir. Şekil 5.4. de 6-3 Stewart platform mekanizmasının üst 

platformunun şekli görülmektedir. Çalışma uzayı analizi yapılırken eşkenar üçgenin l

kenarı 3000mm olarak alınmıştır. Geometrik formüller kullanılarak eşkenar üçgenin 

alanı A1=3,89 m2 olarak hesaplanır. 

 

Şekil 5.4 :  6-3 SPM Platformun Üst Platform Görünüşü

ψ
θ

ϕ

l

l

l

P1 P2 

P3 

C



76

Aşağıda t {1,20 1,35 1,6 }değerleri için çizdirilen çalışma uzayı grafikleri Şekil 

5.5-5.7 de verilmiştir. Diğer t değerlerine ait çalışma uzayı grafikleri ise EK-B de 

sunulmuştur. Çalışma uzayı analizi programı Ek-C de verilmiştir. 

 

(a)     (b) 

 

(c)     (d) 

Şekil 5.5 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1200]T konumunda ki 6–3 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)      (b)          
 

(c)     (d) 

Şekil 5.6 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1350]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

 

(a)      (b)          
 

(c)     (d) 

Şekil 5.7 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1600]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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Şekil 5.8 :  6-3 SPM’nın p/t değişimi   

p: Çalışma uzayındaki ulaşılabilir noktaların sayısı

t: kütle merkezinin hareket yönü 

Şekil 5.8 da her bir t değeri için hesaplanan çalışma uzayı analizi nokta sayısının
grafiği görülmektedir. Tablo 5.3 de bu t değerleri için çalışma uzayı nokta sayıları
gösterilmektedir. 

 

Tablo 5.3: Her bir t değeri için çalışma uzayı nokta sayısı

t (metre) p (nokta sayısı)
1,20 148402 
1,25 192712 
1,30 224462 
1,35 233978 
1,37 231179 
1,40 223862 
1,50 157739 
1,60 78302 
1,70 30432 
1,80 7373 
1,90 395 
1,95 4

p/t değişimi (l=3)

157739
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148402

43957373
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5.4. 6 SD Paralel Mekanizmanın Çalışma Uzayı (Hareketli Platformun Alanı

Küçültülmüş Yapı)

Bu bölümde 6–3 SPM’in hareketli platformunun alanı küçültülerek aynı yapının

çalışma uzayı analizi tekrar hesaplanmıştır. Buradaki amaç hareketli platformun alanı

değiştirilerek alan ile çalışma uzayı değişimini incelemek ve maksimum çalışma 

uzayını elde etmektir. Bölüm 5.3 deki algoritma kullanılarak 6–3 SPM’in z 

ekseninde yukarı ve aşağı ötelenerek her bir t değeri için çalışma uzayı analizi 

hesaplanmıştır. Bu t değerleri {1,20 1,25 1,30 1,35 1,3747 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

1,95}metre olarak alınmıştır.  Elde edilen çalışma uzayı verileri Matlab programında

çizdirilerek aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur. Çalışma uzayı analizi yapılırken 

eşkenar üçgenin l kenarı 2000mm olarak alınmıştır. Geometrik formüller kullanılarak 

hareketli platformun alanı A2=1,73 m² olarak hesaplanır. 

Aşağıda t {1,20 1,35 1,6 }değerleri için çizdirilen çalışma uzayı grafikleri Şekil 5.9-

5.11 de verilmiştir. Diğer t değerlerine ait çalışma uzayı grafikleri ise EK-B de 

sunulmuştur. 

 

(a)     (b) 

 

(c)     (d) 
 

Şekil 5.9 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1200]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)       (b) 
 

(c)    (d) 

Şekil 5.10 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1350]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

 

(a)     (b)          
 

(c)    (d) 

Şekil 5.11 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1600]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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Şekil. 5.12 :  6-3 SPM   p/t değişimi   

p:Çalışma uzayındaki ulaşılabilir noktaların sayısı

t: kütle merkezinin hareket yönü 

Şekil 5.12 de her bir t değeri için hesaplanan çalışma uzayı analizi nokta sayısının

grafiği görülmektedir. Tablo 5.4 de bu t değerleri için çalışma uzayı nokta sayıları

gösterilmektedir. 

 Tablo 5.4: Her bir t değeri için çalışma uzayı nokta sayısı

Bu çalışmada 6-3 SP mekanizmasının l = 3000mm ve l=2000 mm değerleri için 

çalışma uzayı analizleri hesaplanmıştır. Maksimum çalışma uzayı nokta sayısı A2

t (metre) p (nokta sayısı)
1,20 493056 
1,25 637383 
1,30 762224 
1,35 798884 
1,37 784186 
1,40 751603 
1,50 513033 
1,60 270781 
1,70 104390 
1,80 24964 
1,90 1357 
1,95 6 

p/t değişimi (l=2)
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alanında (l=2000 mm) ve t=OC=[0, 0, 1350] vektöründe elde edildiği aşağıda Şekil 

5.13 de görülmektedir.  

 

Şekil 5.13 :  6-3 SPM mekanizmalarının p/t değişimi 

Şekil 5.13 de bölüm 5.3 deki ve bölüm 5.4 deki 6–3 Stewart platform 

mekanizmaların çalışma uzayı analizlerinin t değerine göre değişimleri 

gösterilmiştir.  

5.5. 6-4 (Yamuk) Serbestlik Dereceli Paralel Mekanizmanın Çalışma Uzayı

Burada 6–4 Stewart platform mekanizmasının çalışma uzayı analizi yapılmıştır. Şekil 

5.14 de görüldüğü gibi 6–4 Stewart platform mekanizmasının hareketli platformu 

yamuk bir geometriye sahip olup dört noktada küresel mafsallar ile bacaklara 

bağlanmıştır. 6 adet bacak ise sabit platforma üniversal mafsallar ile bağlanmış olup 

altıgen bir geometriye sahiptir. 6–3 Stewart platform mekanizmasının

gerçeklenmesinde kullanılan piston, üniversal ve küresel mafsallar bu paralel 

mekanizma içinde kullanılmıştır. Sadece hareketli platform değiştirilmiştir. Bunun 

amacı 6–3 ve 6–4 çalışma uzaylarını kıyaslamaktır. 

 

p/t değişimi 
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Şekil 5.14 :  6-4 Stewart Platform Mekanizması

6–4 Stewart platform mekanizmalarının çalışma uzayı analizi yapılırken bölüm 5.3 

deki algoritma burada da kullanılmıştır. Hareketli platform yamuk geometriye sahip 

olduğundan dolayı dört noktada küresel mafsallar ile bacaklara bağlıdır. Bu sebepten 

dolayı Li , Ni ve NLi değerlerini hesaplarken j=1..4 olarak alınmıştır. 

Elde edilen ϕ, θ, ve ψ değerleri aşağıdaki aralıklara ötelenerek denklem 5.5, 5.6 ve 

5.7 ile silindirik koordinatlara dönüştürülmüştür. Bu yönelme açılarının silindirik 

koordinatlardaki gösterimi Şekil 5.3 de verilmektedir. 

Yukarıdaki algoritma kullanılarak 6–4 SPM’nun z ekseninde yukarı ve aşağı 

ötelenerek her bir t değeri için çalışma uzayı analizi hesaplanmıştır. Elde edilen 

çalışma uzayı verileri Matlab programında çizdirilerek aşağıdaki grafikler elde 

edilmiştir.  
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(a) (b) 

 

(c)    (d) 

 

Şekil 5.15 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1200]T konumunda ki 6–4 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

 

(a)   (b)  

 

(c)   (d) 

Şekil 5.16 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1350]T konumunda ki 6-4 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)    (b) 

 

(c)     (d) 

Şekil 5.17 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1600]T konumunda ki 6-4 SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, 
El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

5.6. 6-3 ve 6-4 SPM Çalışma Uzaylarının Karşılaştırılması

Yukarıdaki şekiller (Şekil 5.5-5.7, 5.9-5.11 ve 5.15-5.17) incelendiğinde 

grafiklerdeki boş alanlar (kardiyoide benzeyen) çalışma uzayı dışındaki noktalardır. 

Bir başka deyişle bu noktalar önceden tanımlanan bacak uzunlukları ve eklem 

açılarının maksimum ve minimum değerleri dışındaki noktalardır. Şekil 5.5–5.7, 5.9–

5.11 ve 5.15–5.17 incelendiğinde OC=[0 0 1350] vektörü noktasında maksimum 

çalışma uzayı elde edildiği görülmektedir.  Bunun sebebi platformun bacak 

uzunlukları OC=[0 0 1350] noktasında tam orta noktada olmasıdır.  Üst platformun z 

yönünde hareket ettirilmesi sonucu bacak uzunlukları ve eklem açılarında ek 

kısıtlamalar gelmektedir. Ek kısıtlamalar sonucu OC vektörünün [0 0 1350]   değeri 

dışındaki değerlerde çalışma uzayı küçülmektedir.  Literatür incelemesi yapıldığında

paralel mekanizmaların yönelme çalışma uzayı herhangi bir eksende genişletilmediği

görülmektedir. Bu çalışmada ise z ekseninde platform yukarı aşağı hareket ettirilerek 

çalışma uzayının z eksenine bağlı olarak değişimi incelenmiştir. z ekseninin 

genişletilme ekseni seçilmesinin sebebi ise bu yönde platformun hareket yeteneği x

ve y eksenine göre daha fazla olmasıdır. 
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Ayrıca Bölüm 5.3 ve 5.4 de 6–3 SPM platform mekanizmasının hareketli platformu 

bilindiği gibi eşkenar üçgen seçilmişti. Bu eşkenar üçgenin alanı değiştirilerek (yada 

l kenar uzunluğu değiştirilerek) çalışma uzayı analizi değişimi incelenmiştir.  Bölüm 

5.5. de ise 6–4 SPM platform mekanizması çalışma uzayı analizi hesaplanmış ve 

bölüm 5.3 ve 5.4 deki çalışma uzayı analizleriyle kıyaslama yapılmıştır. Tablo 5.5 de 

görüldüğü gibi 6–3 SPM mekanizmasının üçgen yapıdaki hareketli platformunun 

taban kenarı sabit kalmak üzere yüksekliği h yerine h/2 alınarak yamuk geometride 

yeni hareketli platform oluşturulmuştur. Elde edilen yapı 6–4 SPM mekanizması

haline gelmiştir. Aynı bacak uzunlukları, küresel ve üniversal açı değerleri 

kullanılarak çalışma uzayı analizi yapılmıştır. Sabit platformun yapısında her hangi 

bir değişiklik yapılmamıştır. Şekil 5.6 ve 5.16 da OC=[0 0 1350] vektörü için 

çalışma uzayı analizi grafikleri ve çalışma uzayı noktalarının karşılaştırılması Tablo 

5.5 de görülmektedir. 6–3 SPM’in hareketli platformun yüksekliği yarıya indirilerek 

elde edilen 6–4 SPM’in çalışma uzayının 6–3 SPM’e göre %49,55 kadar artığı 

görülmektedir. 

Tablo 5.5: 6–3 ve 6–4 SPM Çalışma Uzayı Kıyaslaması (Taban Kenar= Sabit) 

Bir başka yapılan karşılaştırma ise hareketli platformu yamuk geometriye sahip 6–4 

SPM ile aynı yükseklikte ve aynı taban kenara sabit 6–3 SPM’in çalışma uzayı

analizi Bölüm 5.4 de yapılmıştır. Bölüm 5.4 de yapılan 6–3 SPM çalışma uzayı

analizi Bölüm 5.5 de ki 6–4 SPM çalışma uzayı analizi ile Tablo 5.6 da 

kıyaslanmıştır. Tablo 5.6 daki 6–3 ve 6–4 SPM yapısı için OC vektörü [0 0 1350] 

alınmıştır. Aynı yükseklikteki hareketli üçgen platform yapıya sahip 6–3 SPM için 

çalışma uzayı nokta sayısı 798884 olmasına rağmen hareketli yamuk platform yapıya 

sahip 6–4 SPM için çalışma uzayı nokta sayısı 349822 dir. Bölüm 5.4 deki 6–3 SPM 

Üçgen Üçgen-Yamuk 

Erişebilir Nokta Sayısı/Toplam Nokta Sayısı

233.978/1.000.000= 0,23397 
%23,39 

Erişebilir Nokta Sayısı/Toplam Nokta Sayısı

349.822/1.000.000= ,349822 
% 34,98 

h/2
aa

h a/2 
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de çalışma uzayı nokta sayısı 6–4 yapıya göre 2,28 kat, Bölüm 5.3 deki 6–3 SPM’e 

göre ise 3,41 kat arttığı görülmüştür.  

Tablo 5.6: 6-3 ve 6-4 SPM Çalışma Uzayı Karşılaştırılması ( Yükseklik= Sabit) 

Yamuk Yamuk-Üçgen 

Erişebilir Nokta Sayısı/Toplam Nokta Sayısı

349822/1.000.000= 0,349822 
 

% 34,98 

Erişebilir Nokta Sayısı/Toplam Nokta Sayısı

798884/1.000.000= 0,798884 
 

% 79,88 

Şekil 5.16 da görüldüğü gibi 6–4 SPM’in çalışma uzayı içinde 6–3 SPM çalışma 

uzayına göre (Şekil 5.10) daha büyük boşluklar vardır. Bunun sebebi 6–4 Stewart 

platform mekanizması, hareketli platformun ağırlık merkezi olan C noktasının

yakınına ve çalışma uzayı sınırlarına erişemediğini göstermektedir. Eğer bir paralel 

mekanizmanın C noktası yakınında ve çalışma uzayı sınırlarına yakın noktalar da 

çalışması isteniyorsa 6–3 SPM mekanizması tercih edilmelidir. Buna ek olarak 6–3 

SPM yapısı 6–4 SPM yapısına göre daha az tekilliğe sahiptir. 6–3 SPM’in hareketli 

üçgen platformunun alanı 6–4 SPM’in hareketli yamuk platformun alanından küçük 

olmasına rağmen çalışma uzayı 2,28 kat büyük olduğundan dolayı hassas işlem 

gerektiren alanlarda örneğin uçak simülatörü, tıbbi operasyonlar, yüksek hassasiyet 

gerektiren talaşlı imalat, frezeleme ve delme gibi uygulamalarda tercih edilmelidir. 

Eğer yüksek hassasiyet ve doğruluk istenmiyorsa, 6–4 SPM deki yamuğun alanı 6–3

SPM deki üçgenin alanından büyük olduğu için dağıtılmış yük veya ağır yük 

taşımacılığı gibi alanlarda 6–4 SPM tercih edilmelidir. 

h=sabit

a 2a/3
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5.7. 6-3 Özel Yapıdaki Spm Çalışma Uzayı Analizi 

Bu bölümde özel bir yapıya sahip 6–3 Stewart platform mekanizmasının çalışma 

uzayı analizi incelenmiştir. Buradaki 6–3 SPM [102]  yapısının hareketli platformu 

küresel mafsallara doğrudan değil Şekil 5.18 de görüldüğü gibi ilave bir parça ile 

bağlanmıştır.  

 

Şekil 5.18 :  Özel yapıdaki 6-3 SPM  

Bölüm 5.3 deki algoritma kullanılarak özel yapıdaki 6–3 SPM’in z ekseninde yukarı

ve aşağı ötelenerek her bir t değeri için çalışma uzayı analizi hesaplanmıştır. Bu t 

değerleri {1,20 1,25 1,30 1,35 1,3747 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,95}metre olarak 

alınmıştır.  Elde edilen çalışma uzayı verileri Matlab programında çizdirilerek EK-B 

de grafiklerde sunulmuştur. Çalışma uzayı analizi yapılırken eşkenar üçgenin l kenarı

3000mm olarak alınmıştır. 

5.8. Sonuçlar 

[80] nolu makale yazarları 6 serbestlik dereceli 6-6 paralel mekanizmanın çalışma 

uzayı analizini ayrıklaştırma metodu kullanarak yapmışlardır. Bu çalışmada ise [80] 

makalede verilen algoritma uygulanarak 6–3 Stewart platform mekanizmasının

çalışma uzayı analizi yapılmıştır. Şekil 5.19 da kullanılan 6–6 SPM yapısı

görülmektedir.  
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Şekil 5.19 :  6–6 platform mekanizması

Yazarlar bu mekanizmanın çalışma uzayını silindirik koordinatlarda göstermişlerdir. 

Silindirik koordinatlarını tercih etmelerinin sebebi hem yorumlama açısından kolay 

olması hem de çalışma uzayının tek bir hacimde gösterilmesidir. Ayrıca bazen 

eğiklik “tilt” açısı 90o veya 90o ye yakın ise çalışma uzayının iç sınır bölgesi diğer 

koordinat sistemlerinde gizli kalabilmektedir. Daha önce bahsedildiği gibi 6–3, 6-4 

SPM’lerin çalışma uzayı gösterimi silindirik koordinatlarda gösterilmiştir. Bu 

çalışma da yapılan ve Şekil 5.20’de görülen [80] nolu çalışma da yapılan çalışma 

uzayı grafikleri farklı yapılardaki paralel mekanizmalara ait olsa da birbirine 

benzemektedir.  

[80] nolu makalede yazarların kullandığı 6–6 SPM’in boyutları ile ilgili net bir bilgi 

olmamakla beraber çalışma uzayı grafiklerinin gösterimi için seçilen grafik editörü 

de bilinmediğin bu çalışmadaki grafikler Matlab ortamında çizdirilmiştir. 6–3, 6–4 

ve özel yapıdaki 6–3 SPM lerin çalışma uzayı analizleri problemlerine ek olarak 6–3 

SPM’nın hareketli platformunun (üçgen platform) alanı değiştirilerek çalışma uzayı

üzerine hareketli platformun alanın etkisi incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada 

incelenen 6–3, 6–4 ve 6–3 özel yapıdaki Stewart platform mekanizmaları,
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maksimum hareket yeteneğine sahip olan z ekseni yönünde yukarı ve aşağı hareket 

ettirilerek çalışma uzayının değişimi incelenmiştir.  

 

Şekil 5.20 :  6-6 Paralel mekanizmasının çalışma uzayı grafiği (a) 3 boyutlu görünüş
(b) üstten görünüş

Şu ana kadar yapılan literatür incelenmesinde araştırmacılar sadece yönelme veya 

sadece konumsal çalışma uzayı analizi konusunda çalışmışlardır. Çünkü hem 

yönelme hem de konumsal çalışma uzayı analizi hesaplanması zor olduğu kadar 3 

boyutlu gösterimi de olmadığından dolayı tercih edilmemektedir. Genellikle 

kullanım alanlarına göre yönelme çalışma uzayı analizi ya da konumsal çalışma 

uzayı analizi yapılmaktadır.  Bu çalışmadaki amaç çalışma uzayının OC vektörüyle 

değişimini incelemekti. Böylece maksimum çalışma uzayı için OC vektörü değeri 

bulunmuş olmaktadır. Burada yapılan çalışma uzayı analizlerinde gizli bölge yoktur. 

6–3 SPM mekanizması 6–6 paralel mekanizmaya göre özellikle uçuş simülatörü gibi 

uygulamalarda tercih edilmektedir. Genellikle konumsal çalışma uzayı alanında

çalışan araştırmacılar geometrik metodu tavsiye etmektedirler. Ayrıklaştırma 

metodunun yavaş olduğunu savunmaktadırlar. Fakat günümüz bilgisayar 

teknolojisinin hızlı gelişmesiyle birlikte çalışma uzayı analizi ayrıklaştırma 

metoduyla daha kısa zamanda yapılmaktadır. İlk yazılan programda çalışma uzayı

analizi yaklaşık olarak 6 saat gibi bir sürede yapılmaktaydı. Oysaki program üzerinde 
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yapıla iyileştirme ile bu süre 20 dakikaya inmiştir. Yaklaşık olarak çalışma uzayı

analizi 18 kat daha hızlı yapılmaktadır. [80] nolu makalede araştırmacılar çalışma 

uzayının iç sınır bölgesini ve dış sınır bölgesini hesaplayarak aradaki boş alanı

çalışma uzayı içinde diye kabul etmektedirler. Bu çalışmada ise ayrıklaştırma 

yöntemi kullanılarak çalışma uzayı analizinde dış sınır bölge ve iç sınır çalışma uzayı

bölgesi gibi alan kısıtlaması yapılmamıştır. Bilakis her nokta ayrıntılı olarak analize 

dâhil edilmiştir. 6–3, 6–4 ve özel 6–3 yapıdaki SPM’in hareketli platformları ± 45o

x,y ve z ekseninde 0,5o’lik adımlar ile döndürülerek her nokta için çalışma uzayı

analizi yapılarak bu noktaların çalışma uzayı içinde veya dışında olduğu tespit 

edilerek bir dosyada saklanmıştır. Bunun amacı yol planlaması yapılırken platformun 

verilen bir yörünge için tekrar tekrar çalışma uzayı analizi hesaplamasını ortadan 

kaldırmaktır ve bu veriler bölüm 6’da yapay sinir ağlarında kullanılmaktadır. 
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6. YAPAY SİNİR AĞLARI 

Öğrenme algoritmaları, kendi kendine öğrenen veya adaptif algoritmalardır diye 

tanımlanır. Öğrenme algoritmaları bütün çözüm kümesi arasından bir çözüm kümesi 

arar. Fakat en uygun çözümü bulmayı garanti etmezler. Buda öğrenme 

algoritmalarını doğru çözümden çok yaklaşım çözüm algoritmaları yapmaktadır. Bu 

yüzden kendi kendine öğrenen algoritmaları kullanılırken daha iyi sonuçları elde 

etmek deneyimle olmaktadır. En popüler algoritmalar yapay sinir ağları, bulanık

mantık ve genetik algoritmalardır.  

6.1. Yapay Sinir Ağlarının Tanımı ve Literatür İncelemesi 

Burada yapay sinir ağlarının tanımı yapılacaktır. Literatürde yapay sinir ağlarına ait 

birçok tanım bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar yapay sinir ağlarını genel bir tanımla 

tarif etmek yerine onları kendi kategorilerine göre tanımlamak gerektiği fikrini 

savunmaktadırlar. Bunlardan bir tanesi yapay sinir ağlarını ticari olarak kullanan Dr. 

Robert Hecht-Nielsen’e [202] aittir. “Yapay sinir ağı dışarıdan gelen girdilere 

dinamik olarak yanıt oluşturma yoluyla bilgi işleyen, birbiriyle bağlantılı basit 

elemanlardan oluşan bilgiişlem sistemidir.” Diğer bir benzer tanım Teuvo 

KOHONEN tarafından yapılmıştır. “Yapay sinir ağları paralel olarak bağlantılı ve

çok sayıdaki basit elemanın, gerçek dünyanın nesneleriyle biyolojik sinir sisteminin 

benzeri yolla etkileşim kuran, hiyerarşik bir organizasyonudur.” 1999 yılında Haykin 

[201] tarafından kabul gören kapsamlı bir tanım aşağıdaki gibi verilmektedir.  

“Bir sinir ağı, basit işlem birimlerinden oluşan, deneyimsel bilgileri 

biriktirmeye yönelik doğal bir eğilimi olan ve bunların kullanılmasını sağlayan 

yoğun bir şekilde paralel dağıtılmış bir işlemcidir. Bu işlemci iki şekilde beyin ile 

benzerlik göstermektedir:  

1. Bilgi, ağ tarafından bir öğrenme süreciyle çevreden elde edilir.  

2. Elde edilen bilgileri biriktirmek için sinaps ağırlıkları olarak da bilinen 

nöronlar arası bağlantı güçleri kullanılır.” [201]  
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Yapay sinir ağının (YSA) kökeni insan beyni nasıl çalışır modelini örnek alarak 

psikolojiye dayanmaktadır. Yapay sinir ağı paralel çalışan basit elementlerin bir 

araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu elementler biyolojik sinir sisteminden ilham 

alarak nöron ismiyle anılmaktadır.  Doğada olduğu gibi, çoğunlukla ağ fonksiyonu 

elementler arasındaki bağlantılar vasıtasıyla belirlenmektedir. Bir yapay sinir ağ,

elementler arasındaki bağlantı ağırlıklarının değerlerini ayarlamak suretiyle özel bir 

fonksiyonu belirlemek için eğitilebilir. 1960 yılının ortalarında Stephen Grossberg 

[104] beynin fonksiyonunun matematik modelini geliştirdi. Grossberg çevrimiçi 

eğitim yapmak, karmaşık olayların gösterimini biçimlendirmek gibi birçok farklı

yapay sinir ağı modeliyle katkıda bulunmuştur. 1943 yılında McCulloch [104 ] ve 

Pitts ilk sayısal nöronu formüle etmesine rağmen, Donald Hebb sinapsislerin 

gücündeki değişimleri ilk defa ifade edendir. Sinapsisler nöronları birbirine 

bağlayarak yapay sinir ağ içinde nöronların aktivasyonunu etkilerler. Bu da öğrenme 

yeteneğiyle birlikte temel bir nöronu oluşturmaktadır. İki katmanlı ağ’da sinapsilerin 

ağırlıklarını güncellemek için Hebbian öğrenme teorisi tanımlanmıştır. Oluşturulan 

bu tanım sayesinde ağın öğrenmesi mümkün olmaktadır. Şekil 6.1 iki katmanlı ağ

modelini göstermektedir. Frank Rosenblatt Hebbian öğrenme teorisi kullanarak 

ağırlık ayarlanması temeline dayanan bir öğrenme kuralı formüle etmiştir. Bu kural 

hedef nöron ile çıkış nöronun arsındaki hatayı hesaplamaktadır. Onun araştırması

yapay sinir ağları konusunda büyük bir adım olmuştur. Çünkü Rosenblatt arzu edilen 

ağırlıklar kümesini veren sinaptik ağırlıkları teoremini ispatlamıştır. Aynı zamanda 

yazar 3 katmanlı yapay sinir ağ modelini formüle etmiştir. Her zaman birçok 

problem 2 katmanlı ağ ile çözülememektedir. 
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Şekil 6.1 :  2 katmanlı yapay sinir ağ modeli 

İki katmanlı sitemlerle yapılan bütün faydalı çalışmalara rağmen, 1974 yılında

Werbos ve 1982 yılında Parker tarafından birbirinden bağımsız olarak geriye yayılım

“back propagation” algoritması keşfi yapılmıştır. Bu keşif yapay sinir ağların

gelişmesi yönünde atılan bir sonraki önemli adımdı. Geriye yayılım algoritması çok 

katmanlı ağların eğitimini sağlamaktadır. Böylece, daha önceleri çok katmanlı

ağların eğitimi mümkün değildir fikri ortadan kaldırılmıştır. Werbos [104] istatistik 

alanında yaptığı doktora çalışması sırasında keşfettiği geriye yayılım algoritmasını

dinamik geri besleme “dynamic feedback” diye tarif etmiştir. Parker ise Stanford 

üniversitesinde yaptığı mezuniyet çalışması sırasında Werbos’dan bağımsız olarak 

keşfettiği bu algoritmaya öğrenme mantığı “learning logic” ismini vermiştir.  Daha 

sonra Rumelhart, Hinton ve Williams eş zamanlı kavramaya dair süreçler konusunda 

yaptıkları çalışma ile geriye yayılım algoritmasını 1986 yılında kullanmışlardır. 

Geriye yayılım algoritması problemlerin çözümünde güçlü ve pratik bir araçtır. 

Çünkü geleneksel bilgisayar bilim teknikleri kullanarak problemleri çözmek oldukça 

zor idi. Yapay sinir ağları görüntü işlemeden konuşma tanımaya,  karakter tanımadan 

optimizasyona kadar birçok mühendislik alanında problem çözüm aracı olarak 

uyarlanmıştır[103]. Yapay sinir ağları basit kendi kendine eğitim özelliği sayesinde 

pahalı programlama emeği gerektiren uygulamalar ile yer değiştirmiştir. Örnek 

tanımlama, karar verme, tahmin etme, fonksiyon üretme ve bu çalışmanın en önemli 

noktalarından biri olan paralel mekanizmaların çalışma uzayı analizi gibi birçok 

sahaya uygulanmaktadır. En büyük avantajı yeni şeyleri açık olarak programlamaya 

ihtiyaç duyulmadan öğrenebilmesidir[106]. 

 

1

2
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3

1. Katman 2. Katman 
Giriş Çıkış 
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6.2. Biyolojik Sinir Ağ

Biyolojik sinir ağı yukarıda tarif edildiği gibi basit sinir hücresi olan nöronların bir 

araya gelmesinden oluşmaktadır. Biyolojik sinir ağları yapay sinir ağları ile 

kıyaslandığı zaman daha yavaştırlar. Fakat yaşayan sistemler aşırı derecede karmaşık

kararları verebilmekte ve milyonlarca nöron içermektedirler. Pratik olarak bu kadar 

karmaşık yapay sinir ağlarını tasarlamak mümkün değildir. Şekil 6.2 de görüldüğü

gibi nöron veya sinir hücresi sinapsislerdeki kimyasal değişimler yoluyla bilgiyi 

diğer bir nörona iletir. Soma, akson “axon” ve dendritler “dentrites”  olmak üzere bir 

sinir ağı 3 grupta toplanır. Soma Şekil 6.2 de görüldüğü gibi sinir hücre gövdesidir. 

Ağaç dalları şeklinde olan dendritler üzerinden sinir hücresine girişler iletilmektedir. 

Soma tarafından işlenen giriş verileri aksonlar yardımıyla çıkışa aktarılır. Dendrit ve 

akson arasındaki bağlantı sinaps “synapse” diye isimlendirilir. Yani nöronlar 

arasındaki kimyasal bağlantıyı sinapsisler sağlamaktadırlar. 

 

Şekil 6.2 :  Basit biyolojik sinir hücresi 

Girişler ve çıkışlar verici “transmitter” isminde kimyasalların serbest bırakılmasıyla 

haberleşirler. İnsan beyninde yaklaşık olarak 1011 nöron ve 6012 sinaps veya bağlantı

bulunmaktadır. Buradan da bir nöronun binlerce bağlantı içerdiği görülmektedir. 

Biyolojik nöronlar saniyenin 1000 de biri zamanda işlem yapmaktadırlar. 

Bilgisayarlar ise saniyenin milyarda biri zamanda işlem yapma yeteneğine 

sahiptirler. İşlem yapma zaman açısından çok büyük zaman farkı olmasına rağmen 

insan beyni bilgisayarların çözemediği zor problemleri çözebilmektedirler. İnsan 

beyni ve bilgisayar arasında yapısal farklılıklar vardır.  Bilgisayar bilgi ya tamamıyla 
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ya da ardışık olarak işlemesine rağmen, insan beyni çok büyük bilgileri paralel olarak 

işleme yeteneğine sahiptir[104]. Beynin son derece verimli bir yapıya sahip olduğu

görülmektedir. Bilgisayarların enerji verimliliği 10-6 joule olmasına karşılık beynin 

verimliliği 10-16joule mertebesindedir. 

Nöronlar birbirleriyle haberleşmeyi elektrik sinyalleri aracılığıyla yapmaktadırlar. 

Beyin, biyokimyasal süreçlerin icra edildiği güçlü bir elektriksel ağ olarak 

algılanabilir. Biyolojik ağın içine veri algılayıcılar “receptor” yardımıyla iletilir. 

Algılayıcılar uyarıyı gövdeye elektrik sinyalleri şeklinde iletirler. Ağın içine bilgi 

taşınması ve merkezi sinir sisteminde bilginin işlenmesi sonucu efektörler kontrol 

edilir. Sonuç olarak canlı cevabını eşitli eylemler şeklinde gösterir. Aşağıda sinir 

sistemindeki bilgi akışı Şekil 6.3 de gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.3 : Sinir sisteminde bilgi akışı 

Şekilde 6.3 de görüldüğü gibi bilgi işlenmekte, değerlendirilmekte ve efektörler 

yardımıyla yani motor organlar ile eyleme dönüştürülerek sistem cevabı çıkışa

iletilmektedir. Merkezi sinir sistemi motor organlar üzerindeki ve diğer algılayıcılar 

vasıtasıyla hareketi denetler ve kontrol eder. Bu şekilde sinir sisteminin yapısı

tamamıyla kapalı çevrim kontrol sistemidir.  

6.3.  Yapay Sinir Ağı Hücresi 

Yapay sinir ağı hücresi biyolojik sinir hücresinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. 

Fakat biyolojik sinir hücresine kıyasla daha basit bir yapıya sahiptir. Yapay sinir 

ağları nöron diye adlandırılan paralel işlemciler topluluğundan oluşmaktadır. Şekil 

6.1. de görüldüğü gibi düğümler nöronu, oklar nöronlar arasındaki bağlantıyı ve

okların yönü ise veri akış yönünü göstermektedir. Her bir nöron aktivasyon değerini 

hesaplamak için girişlerinin toplamını yerine getirmektedir. Nöronlar, bulundukları

Alıcılar 
 

Sinir 
Ağı 

Efektörler 
(ileticiler) Uyarı

Çıkış 
Sinyali 
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katmanlara göre guruplandırılırlar. Bir sinir ağ içinde bilginin işlenmesi, giriş

katmanına bir veri kümesinin uygulanmasıyla başlar. Aşağıda Şekil 6.4 de basit bir 

nöron modeli görülmektedir. Bir yapay sinir ağı, dış ortamdan veya diğer nörondan 

alına giriş verileri, ağırlık fonksiyonu, toplama fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve 

çıkış verileri içermektedir. Dış ortamdan giren veriler ağırlıklar yardımıyla nörona 

bağlanır ve bu ağırlık değerleri ilgili nöronun giriş değerinin etkisini gösterir. 

Toplam fonksiyonu giriş verileri ile giriş değerlerine ait ağırlıkların çarpımıdır. 

Aktivasyon fonksiyonu sinir ağının çıkışını hesaplar. Aktivasyon fonksiyonu yapay 

sinir ağının uygulama alanına göre değişiklik göstermekle beraber yaygın olarak 

lineer olmayan fonksiyon kullanılmaktadır. Son olarak sinir ağında sabit bir değer 

olan aktivasyon fonksiyonunun eşik değeri olarak “bias” katsayısı kullanılmaktadır. 

 

Şekil 6.4 :  Nöron diyagramı

6.3.1. Aktivasyon Fonksiyonu  

Aktivasyon fonksiyonundan bazen transfer fonksiyonu diye söz edilir. Nöron 

tarafından kendi aktivasyonuyla bağlantılı çıkış sinyalini üretmek için kullanılır. 

Aktivasyon fonksiyonu yapay sinir ağının uygulandığı probleme bağlı olarak seçilir. 

Aktivasyon fonksiyonu, Şekil 6.5.’ de görüldüğü üzere sade bir şekilde katmana 

giren her sinyali toplayan doğrusal “lineer” fonksiyon olabilir. 
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f(x) = x       (6.1) 

 

Şekil 6.5. :   Lineer aktivasyon fonksiyonu 

 

Şekil 6.6.’da görüldüğü gibi aktivasyon fonksiyon eşik “binary-threshold” 

aktivasyon olabilir. Eşik aktivasyon fonksiyonu ağ “net” değeri 0’dan küçük ise 0, 

0’dan büyük ise çıkış olarak +1 değeri verir. Eğer eşik aktivasyon değeri -1 ile +1 

arasında ise signum aktivasyon fonksiyonu diye isimlendirilmektedir ve ağ giriş

değeri o’dan küçük ise -1, 0’dan büyük ise +1 değerini verir. 

 

f (net(t)) = 1 eğer net (t) > θ (6.2) 

 0 aksi takdirde 

 

Şekil 6.6 :  Eşik aktivasyon fonksiyonu. 

 Diğer bir aktivasyon fonksiyon ise sigmoid’dir. Sigmoid fonksiyon bazen de lojik 

fonksiyon diye ifade edilmektedir. Denklem 6.3 de sigmoid fonksiyonunun 

matematiksel ifadesi verilmektedir. 



99

xe
)x(f

21
1
−+

= (6.3) 

Matematiksel olarak tanjant hiperboliğe eşdeğer olan tanjant sigmoid fonksiyon -1 

ile +1 arasında çıkış değeri veren lojistik fonksiyonu çağrıştırmaktadır. Tanjant 

hiperbolik fonksiyon denklem 6.4 de gösterilmektedir. Şekil 6.7a’da lojistik ve Şekil 

6.7b’de tanjant sigmoid fonksiyonun grafiği görülmektedir. 
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Şekil 6.7a :  Lojistik sigmoid fonksiyonu 

 

Şekil 6.7b :  Tanjant sigmoid fonksiyonu 

Yapay sinir ağında non-lineer aktivasyon fonksiyonu, giriş verilerinden non-lineer 

bir sonuç üretmek için kullanılmaktadır[103]. Bir YSA’ da aktivasyon fonksiyonu 

uygulanacak probleme göre değişmektedir. Burada en yaygın olarak kullanılan 

aktivasyon fonksiyonları verilmiştir.  
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6.3.2. Yapay Sinir Ağların Avantajları

Aşağıda yapay sinir ağların avantajları verilmiştir. 

1. Yapay sinir ağları birbiriyle ilişkisi olan etkenlerin arasındaki bağı göstermek 

için matematik model formül gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Yapay sinir ağları

sağlanan verileri alarak verinin hangi kısmının konuyla ilgili olduğunu saptar. İlgisiz 

veriler düşük bağlantı ağrılığına sahiptirler öyle ki bu verilerin çıkış nöronlara etkisi 

yoktur. Böylece ilgili etkenlerin önceden saptanması zorunluluğu ortadan 

kalmaktadır. 

2. Yapay sinir ağları zor problemlerin çözümü için herhangi bir formüle 

edilebilen istatistiksel modelden daha doğru sonuç vermesi olasıdır. Yapay sinir 

ağlarının performansını etkileyen birçok etken olmasına rağmen, karmaşık

problemleri doğru çözmek için YSA’lar yeterince karmaşık yapıya sahiptirler. 

3. Geleneksel matematik modeller ile kıyaslandığında yapay sinir ağları bir 

problemi modellemede düz bir yola sahiptir. YSA, matematik modeli çözmek yerine 

daha önceden sağlanan veri örneklerini kullanarak kendi kendini eğitir. Giriş

değerlerini ve çıkış değerlerini nöronlarla göstermek için girişleri çıkışa doğrudan 

bağlayan en az bir tane gizli katmana “hidden layer” ihtiyaç vardır.  

4. Yapay sinir ağlarında eğitim verilerindeki küçük gürültüler bir problem teşkil 

etmemektedir. Çünkü eğitim için on binlerce veri kullanılabilmektedir. 

5. Aynı katmandaki sinapsisler ve nöronlar eş zamanlı olarak çalışmaktadırlar. 

Bu da yapay sinir ağlarını paralel programlama için elverişli hale getirmektedir 

[103]. 

6. Geleneksel programlama algoritmalarında programcı programın her 

safhasından sorumlu olmasına rağmen, yapay sinir ağlarında uygun algoritmadan 

başka bir şeye ihtiyaç yoktur ve örnek veri kümesi yapay sinir ağın davranışını

sunmaktadır. Bir yapay sinir ağ yapısındaki ağırlık değer kümelerini değiştirerek 

örnek veriler arasındaki ilişkiyi öğrenmektedir. 
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7. Yapay sinir ağları aşağıdaki maddeler halinde verilen birçok konuda insan 

beyninin özelliklerine benzediği için rahatlıkla uygulanmaktadırlar. 

• Öğrenme 

• İlişkilendirme 

• Sınıflandırma 

• Genelleme 

• Tahmin 

• Özellik Belirleme 

• Optimizasyon 

Yapay sinir ağları yukarıdaki konularda gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin 

çözümünde kullanılmaktadırlar. Öngörü, modelleme ve sınıflandırma gibi konularda 

ağırlıklı olmak üzere endüstride birçok alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Yapay sinir 

ağları gerçek hayatta bilim (laboratuar araştırmaları, konuşma ve görüntü tanıma),   

ekonomi (kredi değerlendirmesi, enflasyon hesabı, ekonomik öngörü, finansal 

öngörü, iflas tahmini), mühendislik (hava uzay, otomotiv, endüstri, imalat, kalite 

kontrol, üretim, haberleşme, savunma sanayi, otomasyon kontrol, arıza tanımlama ve 

robotik uygulamalar) ve tıp alanı gibi birçok alana rahatlıkla uygulanmaktadır. 

Yapay sinir ağları tanımlanmamış girdi verileri (test verileri) hakkında karar verirken 

genelleme yapabildikleri için iyi birer örnek tanımlayıcısı ve sınıflandırıcıdırlar 

[201].  

6.3.3. Öğrenme 

Yapay sinir ağının sahip olduğu bilgi sinapsislerde yani nöronun ağırlıklarında ve 

bias değerlerinde depolanır. Başlangıçta ağırlık ve bias değerleri rasgele atanır. Eğer 

sinaptik ağırlıkları ve bias değerleri doğru değere sahipse, yapay sinir ağı giriş

verileri için doğru çıkış verileri üretecektir. Yapay sinir ağının eğitilmesinde 

kullanılan giriş ve çıkış veri dizilerinin tümüne eğitim kümesi adı verilir. Çözülmesi 

istenen gerçek hayattaki probleme ait değişkenler sinir ağının giriş verilerini, bu 

değişkenler kullanılarak elde edilen hedef çıkış verileri ise sinir ağının çıkış verilerini 

oluşturur.  Yapay sinir ağı bu bilgiyi eğitim diye isimlendirilen süreç sonunda 

kazanır. Yapay sinir ağında öğrenme 3 safhada gerçekleşir. 

1. Veri örnekleri ardışık olarak sinir ağına verilir. 
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2. Hedef çıkış değeriyle, ağ tarafından üretilen çıkış değeri arasındaki fark 

gözlenir.  

3. Son olarak arzu edilen çıkış örneğinin hatasına göre ağırlık ve bias 

değerleri güncellenir[103].  

Belirli bir problemi çözmek için uygun ağırlık ve bias değerlerini sinir ağı kendi 

kendine bulur. Böylece arzu edilen çıkış verisini üretmek için yapay sinir ağında

öğrenme safhası gerçekleştirilmiş olur[106] . Sinir ağında ağırlık ve bias değerlerinde 

bir değişme yok ise öğrenme işlemi sona ermiştir. Eğitim süreci sonunda hatanın

arzu edilen değere yani kabul edilebilir bir değere ulaşması gerekir.  Her zaman 

hatanın karelerinin ortalamasının düşmesi bir sinir ağının genellemeye ulaştığını

göstermez. Sinir ağı için genelleme “generalization” eğitim kümesinde (giriş ve çıkış 

örnek verileri)  olmayan fakat aynı probleme ait giriş ve çıkış verileri (bu verilere test 

kümesi denilmektedir) için sınıflandırma yapabilmesidir diye tanımlanır. Yapay sinir 

ağından beklenen eğitim kümesi kullanılarak genelleme yapabilmesidir. Şekil 6.8. 

a’da genellemenin nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Burada x ile gösterilen değerler 

eğitim kümesi verileridir. Eğrinin diğer x’ ile gösterilen dışındaki aralıklar sinir ağı 

tarafından oluşturulmaktadır. Fakat bir sinir ağı gereğinden fazla giriş ve çıkış değeri 

arasındaki bağı öğrenirse ağ o zaman verileri ezberlemeye “memorization” 

başlamaktadır. Bu da istenmeyen bir durumdur. Bunun sebebi ya fazla veri 

kullanılarak eğitim yapılması “overtraining” ya da fazla gizli katman kullanılmasıdır. 

Şekil 6.8 b de ezberlemenin oluştuğunu genellemenin olmadığı görülmektedir.  

 

(a)     (b) 

Şekil 6.8 :  sinir ağı için (a) genelleme, (b) ezberleme grafikleri 
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Eğer bir sinir ağı ezberlemeye başladıysa eğitim verilerindeki hata düşmekte 

test verilerindeki hata artmaktadır. Şekil 6.9 a’da sinir ağı genellemeye ulaşmaktadır. 

Şekil 6.9 b’de ise sinir ağı verileri ezberlemekte olduğu için eğitim hatası azalmakta 

fakat test hatası artmaktadır.  

 

(a)    (b) 
 

Eğitim Hatası

Test Hatası

Şekil 6.9 :  (a) genelleme, (b) ezberleme oluşan sinir ağındaki eğitim ve test verileri 
için hata grafikleri 

Bir yapay sinir ağında arzu edilen hata değerine ulaşılmışsa eğitim sonlandırılabilir. 

Çapraz geçerlilik (cross validation) tekniğinde ise eğitim seti ile çapraz geçerlilik seti 

%25 ile %90 arasında eğitim kümesi olarak kullanılmaktadır. Çapraz geçerlilik 

tekniğinde eğitim kümesi yapılırken çapraz geçerlilik verileri ile sinir ağı sürekli test 

edilir. İstenilen hata değerine ulaşılırsa eğitim sonlandırılır ve test verileri ile test 

yapılır. 

6.3.4. Yapay sinir ağ algoritmaları

Yapay sinir ağları konusunda literatürde çok sayıda öğrenme kuralları

mevcuttur. Bu öğrenme kuralları incelendiğinde çok sık kullanılan Hebb kuralının

değişik bir sürümü olduğu görülmektedir. Yapay sinir ağları konusunda çalışan 

araştırmacılar iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan bir kısmı biyolojik öğrenmeyi 

modelleme konusunda çalışmaktadırlar. Diğer kısım araştırmacılar ise mevcut 

öğrenme kurallarının uyarlanması konusunda çalışmaktadırlar.  Her iki alanda da 

yapılan çalışmalar olmasına rağmen, biyolojik sinir sisteminin gerçekte nasıl

çalıştığına dair bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bundan dolayıdır ki öğrenme, sinir 

ağlarında kullanılan öğrenme kurallarından daha karmaşık yapıdadır. 
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Hebb, Hopfield, Delta Kuralı, Kohonen, Eğimli Değişim (Gradient Descent)   ve 

Geriye yayılım “backpropagation”,  kuralı gibi yapay sinir ağ algoritmaları

literatürde kullanılmaktadır. Burada bu algoritmalar kısaca açıklanacaktır. Bu 

çalışmada geriye yayılım algoritması kullanılmıştır. 

Hebb Kuralı: 1949 Yılında Hebb tarafından tanımlanmıştır. Hebb Kuralı en 

çok bilinen ve ilk kullanılan yapay sinir ağ öğrenme kuralıdır. Hebb kuralına göre 

eğer bir nöron başka bir nörondan veri alıyorsa ve bu iki nöron da matematiksel 

olarak aynı işarete sahipse yani aktif ise nöronlar arasındaki bağlantının ağırlığı 

artırılmalıdır.  

Hopfield Kuralı: Hopfield kuralı Hebb kuralına benzemektedir. Hopfield 

kuralı, bağlantı ağırlığında bir değişiklik yapılacaksa bu değişikliğin büyüklüğünü

de belirler. Yani bir nöronda giriş ve istenilen çıkış verisinin her ikisi de aktif ise 

veya aktif değilse bağlantı ağırlığı öğrenme oranı kadar arttırılır. Eğer aksi durum 

söz konusu ise bağlantı ağırlığı öğrenme oranı kadar azaltılır.  

Delta Kuralı

İlk olarak Widrow ve Hoff tarafından geliştirilmiş ve daha çok mühendislik 

uygulamalarında kullanılan bir algoritmadır. Delta kuralı, nöronun gerçek çıkışı ile 

arzu edilen çıkış değeri arasındaki farkı azaltan ve giriş bağlantı değerlerini 

güçlendirmeye yönelik değişimler gösterir. Literatürde delta kuralı, ortalama karesel 

hatayı bağlantı ağırlık değerlerini değiştirerek azaltma prensibine dayandığı için en 

küçük kareler kuralı “Least-Mean-Square Rule (LMS)” diye de bilinmektedir. Sinir 

ağında hata çıkış katmanından giriş katmanına ulaşıncaya kadar geriye yayılarak 

azaltılır. 

Kohonen Öğrenme Kuralı: 1982 yılında Kohonen tarafından geliştirilen 

kural, biyolojik sinir sistemlerdeki öğrenmeden ilham almıştır. Kohonen kuralında

en uygun çıkış verisine sahip nöron diğer nöronlara göre baskındır. Böylece sadece 

bu nöronun çıkış vermesi söz konusudur. Kohonen öğrenme kuralı teorik yapısının

halen tam gelişmemiş olmamasından dolayı yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

Ayrıca bu kural kendi kendine öğrenme kuralı olarak da bilinmektedir.  

Eğimli Değişim (Gradient Descent):  Eğimli değişim kuralına göre (Delta 

Kuralın da olduğu gibi) delta hatanın değiştirilmesi için transfer fonksiyonunun 

türevi kullanılmaktadır. Bu kuralın farklılığı, öğrenme oranına “learning rate” 
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orantılı bir sabit değerin son değiştirme faktörüne eklenmesidir. Dolayısıyla 

bağlantı ağırlığı bu bu değer göre değiştirilir. Bu kural diğer kurallara göre yavaş

yakınsama göstermesine rağmen yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Geriye Yayılım (Back propagation) Algoritması

Yapay sinir ağları, tahmin amaçlı olarak kullanımı diğer alanlara göre çok 

yaygındır. Tahmin amaçlı kullanımında ise geriye yayılım “back propagation” 

algoritması tercih edilmektedir. Geriye yayılım algoritması öğretme algoritması

olarak çok yaygın bir algoritmadır. Bu algoritma yapısal olarak ileri beslemeli ve çok 

katmanlı bir ağ mimarisi gerektirmektedir. Yapay sinir ağındaki hata ağırlıkların bir 

fonksiyonu sayılır ve bu hataların kareleri ortalaması delta kuralında olduğu gibi 

dereceli olarak azaltma yöntemi kullanılarak küçültülmeye çalışılır. Sinir ağındaki 

hata çıkıştan girişe doğru yayılarak azaltılmaya çalışıldığından dolayı geriye yayılım

ismini almaktadır. 

Temel olarak çalışma prensibi, örnek giriş verileri ve hedef çıkış verileri kullanılarak 

yapay sinir ağı eğitilir. Her örnek veri kümesi için ağın çıkış değeri hesaplanarak 

hedef çıkış değeri ile karşılaştırılır. Elde edilen hata değeri ağa geri besleme olarak 

verilir ve hataların kareleri toplamını küçültmek için bağlantı ağırlık ve bias değerleri 

değiştirilir. Geriye yayılım algoritması kullanabilmek için yapay sinir ağı bir giriş

katmanı, bir çıkış katmanı ve en az bir gizli katmandan oluşmaktadır. Genelde 1 veya 

2 tane gizli katman kullanılmaktadır. Gizli katmanın sayısı az olursa yapay sinir ağı 

öğrenmeyi gerçekleştiremez, fazla olması durumunda ise ağ ezberleye başlar buda 

istenmeyen durumdur. Gizli katman sayısı lineer olmayan problemlere göre 

değiştiğinden dolayı ancak tecrübe ile belirlenmektedir. Amaç en az gizli katman 

kullanarak en uygun genelleme yapmaktır. Geriye yayılım algoritmasının

kullanımında öğrenme katsayısı ve momentum faktörü seçimi oldukça önemli yer 

teşkil etmektedir.  

Öğrenme katsayısı ağırlıkların bir sonraki adımda ne kadar değiştirileceğinin 

oranını gösterir. Bu değerin küçük olması ağın öğrenme hızını yavaşlatır. Büyük 

olması durumunda ise ağ hızlı öğrenir. Fakat aşırı derecede büyük olması ağın

salınım yapmasına neden olur. Genel de öğrenme katsayısı 0.01 ile 0.9 arasında 

seçilir. Eğer problem çok karmaşık ise öğrenme katsayısı küçük değerlerde 

seçilmelidir. 
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Momentum faktörü sinir ağının salınım yapmasını engeller ve ağın öğrenmesini 

engeller. Momentum faktörünün seçimi genellikle deneyseldir ve problemin 

karmaşıklığına göre değişmektedir. 

ηηηη: Öğrenme katsayısı

αααα : Momentum Faktörü 

∆∆∆∆wij: i.ci ve j.ci katmandaki ağırlık değişimi 

δδδδj: gizli ve çıkış katmanındaki nörona ait katsayısıdır. 

∆∆∆∆wij(t) = ηηηη.δδδδj.xi+ αααα∆∆∆∆wij(t-1)       (6.5) 

Bir nöronun matematiksel modeli aşağıdaki gibidir. 

wi= w1,w2, w3, ...., wn ağırlık matrisi 

xi = x1, x2, x3, ..., xn giriş değerleri 

b: bias değeri 

o: nöronun çıkış değeri 

n: giriş sayısını göstermektedir. 

net = ∑
=

+
n

1i
ii bxw ve  o = f (net)       (6.6) 

Yukarıdaki formülde görülen f aktivasyon fonksiyonudur. Genelde nonlineer olan 

aktivasyon fonksiyonunun çeşitli tipleri vardır.  

6.3.5. Geriye yayılım algoritması kullanılarak 6–3 SPM’in çalışma uzayı analizi 

Hataların geriye yayılımı en yaygın olarak kullanılan yapay sinir ağı eğitim 

yöntemidir. Bir yapay sinir ağında geriye yayılım algoritmasından iyi sonuçlar almak 

için gizli katmanın sayısı ve boyutu dikkatlice seçilmelidir. Burada kullanılan yapay 

sinir ağında giriş katmanında 3 nöron ve çıkış katmanında 2 nöron vardır. Çünkü 

burada kullanılan yapay sinir ağı verilen P1, P2 ve P3 değerlerini (hareketli 

platformun köşe noktalarının sabit eksen takımındaki gösterimi) kullanarak çalışma 

uzayı içinde veya dışında olduğunu belirtmek için 2 tane çıkış değeri verir. Buda 

yapay sinir ağı 3 tane giriş değerine karşılık 2 tane çıkış değeri üretir demektir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi gizli katman sayısı 2 den daha çok olan durumlara 
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nadirde olsa rastlanmaktadır. Buradaki yapay sinir ağında iki tane gizli katman 

kullanılmıştır. Giriş katmanı ve çıkış katmanı sırasıyla dış ortamdan veri alır, dış 

ortama veri vermesine rağmen gizli katman dışarıyla doğrudan etkileşimde 

bulunmadığı için bu katmanın ismi gizli katman olarak anılmaktadır. Bir uygulamada 

kullanılacak yapay sinir ağının gizli katmanlarının sayısını en uygun sayıda seçmek 

veya gizli katmandaki nöronların sayısını en uygun tespit etmek için herhangi bir 

matematiksel kural yoktur [105]. Her şeye rağmen bir problemde giriş ve çıkış 

katmanlardaki nöronların sayısı sabittir. Bu çalışmada gizli katmanların sayısı ve

gizli katmanlardaki nöronların sayısı deneme yanılma metoduyla saptanmıştır. Yapay 

sinir ağ fonksiyonu, nöronlar ve bias’lar arasındaki ağırlık değerleri tarafından 

belirlenir. Bu çalışma da nöronun aktivasyonu için çıkış sinyali üretmek için Tanjant-

Sigmoid fonksiyonu aktivasyon fonksiyonu olarak seçilmiştir. Şekil 6.10 da görülen 

yapay sinir ağ modeli kullanılarak belirli çıkış değerleri üretmek için belirli giriş

değerleri kullanılarak eğitim yapıldı.

1
1

2)( 2 −
+

= − xe
xf (6.7) 
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Şekil 6.10 : İki gizli katmanlı 3432 yapay sinir ağ modeli 

Bir yapay sinir ağında ağırlık ve bias değerlerini değiştirerek bir fonksiyon elde 

edilebilir. Bu çalışmada, giriş katmanı, 2 adet gizli katman ve çıkış katman olmak 

üzere 4 katmanlı yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır. Yapay sinir ağ modelinde, 

Giriş katmanında 3 nöron, 1. gizli katmanda 4 nöron, 2. gizli katmanda 3 nöron ve 

çıkış katmanında 2 nöron olmak üzere toplam 12 nörondan oluşmaktadır. .

Bu çalışmada yapay sinir ağ algoritmasının kullanılmasının amacı 3 adet var olan 

ayrıklaştırma, geometrik ve jakobyen çalışma uzayı analizi yöntemlerine bir yenisini 

eklemektir. Her yeni çalışma uzayı analizi yapılırken eğer var olan yöntemlerden biri 

kullanılırsa çalışma uzayı algoritmalarının baştan çalıştırılması gerekir buda oldukça 

zaman almaktadır.  Oysaki yapay sinir ağları kullanılarak bir noktanın çalışma uzayı

içinde veya dışında olduğu eğitim sonundaki ağırlık ve bias değerleri kullanılarak 

tespit edilir. Burada sadece yapay sinir ağı eğitilirken zamana ihtiyaç vardır. Yeni bir 

çalışma uzayı için ağın tekrar eğitilmesine gerek duyulmadığı için sonuca ulaşmak 

diğer yöntemlere göre oldukça kısa zaman almaktadır. Bu çalışmada 3432 yapay 
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sinir ağ modeli kullanıldığı söylenmişti. Yapay sinir ağının eğitiminde kullanılmak 

üzere giriş değerleri (P1, P2 ve P3 değerleri) Şekil 6.11 ve Şekil 6.12 den seçilmiştir. 

 

Şekil 6.11 :  Çalışma uzayı içindeki P1, P2 ve P3 değerleri 

Şekil 6.12 :  Çalışma uzayı dışındaki P1, P2 ve P3 değerleri 

Eğer P1, P2 ve P3 değerleri kullanılarak 6-3 Stewart platform mekanizmasının bacak 

uzunlukları hesaplanmak istenirse bölüm 5 de gösterildiği gibi  

(i=1...6) (j=1...6)  (6.8)  

(6.8) denklemi kullanılarak hesaplanır. Burada giriş değerleri olarak bacak 

uzunlukları da kullanılabilirdi. Eğer bacak uzunlukları giriş değeri olarak 

kullanılacaksa yapay sinir ağı Şekil 6.13 deki gibi 6862 olarak değiştirilmelidir. 6 

giriş katmandaki nöron sayısı, 8, 1. gizli katmandaki nöron sayısı, 6 2. gizli 

katmandaki nöron sayısı ve 2 de çıkış katmanındaki nöron sayısıdır. 

 

iji BPL −=
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Şekil 6.13 :  6862 yapay sinir ağ modeli 

Eğer 6862 yapay sinir ağ modeli seçilirse eğitim kümesi verileri Şekil 6.14 ve Şekil 

6.15 den seçilmek zorundadır. Şekil 6.14 ve 6.15 den de görüldüğü gibi eğitim 

kümesini giriş verilerini seçmek oldukça zordur. Bu çalışmada öncelikle 6862 

yapaya sinir ağ modeli üzerinde çalışılmıştır. Fakat sinir ağının eğitiminde 

kullanılmak üzere giriş eğerleri seçilirken bahsedilen problemlerle karşılaşıldığından 

dolayı iyi bir eğitim kümesi seçilememiştir. Yapılan birçok denemede yapay sinir 

ağın başarısı Tablo 6.1. de görüldüğü gibi istenilen düzeyde değildi. 

Tablo 6.1: 6862 Yapay sinir ağ modelinin başarısı
Deneme Eğitim verisi 

(Çalışma uzayı
içindeki L1..L6) 
başarı oranı

Eğitim verisi 
(Çalışma uzayı
dışındaki L1..L6) 
başarı oranı

Hiç görmediği veri 
(Çalışma uzayı
içindeki L1..L6) 
başarı oranı

Hiç görmediği veri 
(Çalışma uzayı
dışındaki L1..L6) 
başarı oranı

1 %100 %100 %47 %39 
2 %100 %100 %42 %39 
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Şekil 6.14 :  6862 YSA modeli için çalışma uzayı içindeki L1… L6 değerleri 

 

Şekil 6.15 :  6862 YSA modeli için çalışma uzayı dışındaki L1… L6 değerleri 
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Bu yüzden 6862 yapay sinir ağ modeli yerine 3432 YSA modeli tercih edilmiştir. 

Problemin karakteristiği değişmediği için 3432 yapay sinir ağının eğitim kümesinde 

kullanılmak üzere giriş veri değerlerini Şekil 6.11 ve 6.12 den seçmekle daha iyi 

sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 6.2 de gösterildiği gibi giriş P1, P2 ve P3 değerleri 

seçilerek yapay sinir ağı eğitilmiş ve sinir ağının başarı oranı gösterilmiştir. 

Tablo 6.2: 3432 Yapay sinir ağ modelinin başarısı

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi yapay sinir ağ modeli çeşitli veri 

aralıkları için eğitildi. Her bir deneme için 13320 tane çalışma uzayı veri 

kümesinden 2000 tane  (piwsp) ve 38891 tane çalışma uzayı dışındaki veri 

kümesinden 2000 (pinwsp) eğitim verisi alınarak eğitim için kullanıldı. Ayrıca 

yapılan 40 denemeden 10 tanesi Tablo 6.2. de verilmiştir.  

Tablo 6.2. de görüldüğü gibi eğitim sonunda eğitimde kullanılan veriler ile 

YSA test edildiğinde bütün durumlarda başarı oranı %100 çıkmaktadır. Buda 

oluşturulan YSA modelinin doğru çalıştığını göstermektedir. Eğitim yapıldıktan 

sonra hiç görmediği veriler ile yani test verileri ile test edildiğinde başarı oranları

çalışma uzayı içindeki ve dışındaki veriler için Tablo 6.2 de 3. ve 4. sütunlarda 

görülmektedir. Burada yapay sinir ağı hiç görmediği veriler ile test edildiğinde en 

iyi sonuç 10.satırda görüldüğü gibi çalışma uzayı içinde veriler için ağın başarısı

Den. 
No 

Eğitim 
kümesi 
Piwsp 

(%) 

Eğitim 
Kümesi 

Pinwsp (%)

Test 
kümesi 
piwsp (%) 

Test 
Kümesi 
pinwsp 
(%) 

piwsp veri 
aralığı 

pinwsp veri 
aralığı 

1 100% 100% 83,18 30,22 4001 6000 4001 6000 
2 100% 100% 77,07 32,46 4001 6000 33001 35000 
3 100% 100% 57,5 68,36 4001 6000 3001 4000 

33001 34000 
4 100% 100% 55,49 69,49 4001 6000 2001 3000 

33001 34000 
5 100% 100% 82,37 50,22 4001 5000 2001 3000 

12001 13000 33001 34000 
6 100% 100% 89,84 43,56 4001 5000 1701 2700 

12001 13000 33001 34000 
7 100% 100% 81,479 50,97 4001 5000 3001 4000 

12001 13000 33001 34000 
8 100% 100% 87,31 45,68 4001 5000 4001 5000 

12001 13000 33001 34000 
9 100% 100% 85,04 47,98 4001 5000 3501 4500 

12001 13000 33001 34000 
10 100% 100% 80,14 53,28 4001 5000 3001 4000 
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%80,14 ve çalışma uzayı dışındaki veriler için ağın başarısı %53,28 dır. Her ne 

kadar Şekil 6.11 ve 6.12, Şekil 6.14 ve 6.15’ e göre daha iyi seçim 

yapılabilmesine olanak sağlamasına rağmen iç içe girmiş grafiklere sahiptirler. Bu 

da yapay sinir ağının başarısını yeterli kılmaktadır. 

 

Şekil 6.16 :  İterasyon (Epoch) / Hata grafiği

Tablo 6.2. de alınan 10. satırdaki eğitimin iterasyon/ hata grafiği Şekil 6.16 da 

verilmiştir. Yapay sinir ağının 40. iterasyondaki ortalama hatası 2,5.10-3 e düşmüştür. 

400 üncü iterasyon sonucu ise ağın ortalama hatası 8,3.10-4 mertebesindedir. 
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Şekil 6.17 :  Çapraz geçerlilik (İterasyon (Epoch) / Hata) grafiği

Şekil 6.17 de çapraz geçerlilik grafiği verilmiştir. Çapraz geçerlilik de eğitim kümesi 

eğitim ve değerlendirme kümesi olarak 2 alt gruba ayrılmıştır. Eğitim yapıldıktan 

sonra test kümesi ile yapay sinir ağ test edilmiştir. Bu çalışma da kullanılan yapay 

sinir ağ modeli için başlangıç ağırlık ve bias değerleri -0.5 ile +0.5 arasında

alınmıştır. Giriş ve Çıkış verileri ise -0.9 ile +0.9 arasında ölçeklenmiştir. Öğrenme 

hızı ilk katmandan sağa doğru sıra ile 0.4, 0.3 ve 0.2, Momentum terimi de aynı

şekilde 0.8, 0.7 ve 0.6 olarak alınmıştır. 
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7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, talaşlı imalat, hafif metal işleme, tıbbi operasyonlar, oyun 

simülatörleri, ağır yük taşımacılığı, şekil verme ve uçuş simülatörleri gibi birçok 

uygulamalarda kullanılan paralel mekanizmalarından en yaygın olan Stewart 

platform mekanizmaları incelenmiştir. Burada incelenen mekanizmalar 6 serbestlik 

derecesine sahip, sabit ve hareketli platforma bağlı olduğu noktası sayısına göre 

isimlendirilen 6-3 ve 6-4 SPM’lerdir. Bu çalışmada kullanılan paralel 

manipülatörlerin kinematik analizleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Elde edilen düz ve 

ters kinematik denklemleri Matlab ve Matematica gibi matematiksel işlem 

programları kullanılarak çözülmüştür.  

Paralel manipülatörlerin dinamik analizi için yapılan literatür çalışmaları

anlatılmıştır. Bir paralel manipülatöre ait konum, hız, ivme analizi denklemlerinin 

incelenmiştir. 6–3 Stewart platform mekanizması örnek alınarak bir paralel 

manipülatörün dinamik denklemleri Newton-Euler metodu kullanılarak nasıl elde 

edileceği detaylı olarak anlatılmıştır. Amaç herhangi bir 6 serbestlik dercesine sahip 

paralel mekanizmaya ait dinamik denklemler çıkarılırken izlenen yol ve ne gibi 

yaklaşımlar yapıldığını vurgulamaktır. 

Bölüm 4 de tekillik nedir ve tekillik çeşitleri açıklanmıştır. Paralel 

mekanizmaların tekillik analizleri yapılırken kullanılan en yaygın metotlar Jakobyen 

matrisinin determinantını sıfıra götürmek ve Grassmann çizgi geometrisidir. Bu 

çalışma da kullanılan 6–3 ve 6-4 Stewart platform mekanizmalarının mimari tekilliği

yapısından dolayı yoktur. Ayrıca Euler açıları kullanılarak hareketli platform x, y ve 

z eksenlerinde θ, φ,ψ ±45 derece yönelmeleri yaptığından dolayı konfigürasyon 

tekillik durumu oluşmamaktadır. Çalışma uzayı analizi yapılırken hareketli 

platformun erişemediği yönelmelerden ise geliştirilen program ile kaçınılmaktadır. 

Paralel mekanizmalarının çalışma uzayı, hareketli platformdaki eksen takımı

merkezinin ulaşabileceği bölge olarak tanımlanmıştı. Paralel mekanizmaların

endüstride kullanımı çok yaygın olmasına rağmen, kinematik hesapları ve

konfigürasyonları karmaşık olduğundan dolayı çalışma uzaylarını belirlemede 
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kullanılacak genel bir yaklaşım mevcut değildir, ancak tasarım aşamasında bu

çalışma uzayının hesaplanması şarttır. Literatürde yaygın olarak kullanılan çalışma 

uzayı yöntemleri 3 ana sınıfta toplanmıştır. Bunlar Ayrıklaştırma metodu, Geometrik 

metot ve Jakobyen matris teknik metodudur. Bu çalışmada 6–3, 6–4 ve özel bir yapı

olan 6–3 SPM’lerin çalışma uzayı analizleri ayrıklaştırma yöntemi kullanılarak 

hesaplanmış olup sonuçlar silindirik koordinatlara dönüştürülerek Matlab 

programında çizdirilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak 6-3, 6-4 ve Özel 6-3 yapı olan 

SPM’lerin çalışma uzayları kıyaslanmıştır. Hareketli platform maksimum hareket 

yönü olan z ekseninde yukarı aşağı doğru hareket ettirilerek maksimum çalışma 

uzayı elde edilmiştir. Ayrıca, 6–3 SPM mekanizmasının hareketli platformunun alanı

değiştirilerek çalışma uzayının değişimi incelenmiştir.  

 Literatürdeki çalışma uzayı analiz yöntemlerine ek olarak yapay sinir ağları

kullanılarak çalışma uzayı analizi yapılmıştır. Burada giriş, 2 tane gizli katman ve 

çıkış katmanından oluşan bir yapay sinir ağ modeli oluşturulmuştur. Yapay sinir 

ağlarını kullanmanın amacı paralel mekanizmaların çalışma uzayı analizine yeni ve 

efektif yaklaşım getirmektir.  Oluşturulan Yapay Sinir ağ modeli, giriş katmanında 3, 

1. gizli katmanda 4, 2. gizli katmanda 3 ve Çıkış katmanında 3 adet nörona sahiptir. 

Giriş değerleri olarak hareketli platformun köşe noktaları çıkış değerleri olarak 

çalışma uzayı içinde ve dışındaki veriler kullanılmıştır. Herhangi bir yöntemle elde 

edilen çalışma uzayı verilerinden 2000 tane çalışma uzayı içinde ve 2000 tane 

çalışma uzayı dışında olmak üzere küçük bir kısmı ile oluşturulan yapay sinir ağ

modeli eğitilmiş olup daha sonra eğitim ve test verileri kullanılarak eğitilen yapay 

sinir ağ modeli test edilmiştir. Sonuç olarak eğitim verileri kullanıldığında yapay 

sinir ağ modelinin başarısı çalışma uzayı içindeki ve dışındaki noktalar kümesi için 

%100 dür. Hiç görmediği diye tarif edilen test verileri kullanıldığında yapay sinir 

ağının başarısı çalışma uzayı içindeki 13320 tane veri için %80,14 ve çalışma uzayı

dışındaki 38891 veri için %53,28 dir. Çizilen grafiklerden alınan bu sonuçlara göre 

oluşturulan yapay sinir ağ modelinin başarısı oldukça tatmin edicidir. Yapay sinir ağ

kullanılarak çalışma uzayı analizi yapmanın en önemli avantajı yeni bir çalışma 

uzayı hesaplanması istendiğinde diğer yöntemlerde olduğu gibi tekrar hesaplamaya 

gerek kalmadan eğitilmiş sinir ağından sonuçların elde edilebilmesidir. 

 Paralel mekanizmalar üzerine yapılan çalışmalar gerçek zamanlı konumlama 

ve yönelme açısından hala yetersizdir. Çalışma uzayı hacmini kullanılan eklem 

tipleri baskın olarak etkilediğinden dolayı, bu hacmi artıracak yeni eklem tasarımları
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üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Paralel mekanizmaların düz kinematik 

denklemlerinin çözümlerinden fiziksel olarak gerçeklenebilir olanları ve tekillik 

içermeyen yörüngeleri tespit etmek için göz önünde bulundurulması gereken iki 

kriteri, yani tekillik ve eklemlerin iç içe geçmesi kriterlerinin ikisini birden kapsayan 

bir test mevcut değildir. Ayrıca tekillik, çalışma uzayı ve yörünge planlaması

konusunda genelleştirilmiş bir yöntem mevcut olmadığından dolayı bu konularda 

çalışmalar yapılabilir.  
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EKLER  

A. DÜZ KİNEMATİK ANALİZDE KULLANILAN KISALTMALAR 

A.1 Düz kinematik analizin Bezout Metodu İle Çözümünde Kullanılan Kısaltmalar 

H1 = 2mr cosβr {( Por )X – (Pos)X}+ 2mr sin βr {( Por )Y – (Pos)Y}

H2 = -2ms cosβs {( Por )X – (Pos)X}- 2ms sin βs {( Por )Y – (Pos)Y}

H3 = -2mr ms cos (βr - βs)

H4 = -2mr ms

H5 = {( Por )X – (Pos)X }2 + {( Por )Y – (Pos)Y}2 + mr
2 + ms

2- b1
2

I1 = 2ms cosβs {( Pos )X – (Pot)X }+ 2ms sin βs {( Pos )Y – (Pot)Y}

I2 = -2mt cosβt {( Pos )X – (Pot)X }- 2mt sin βt {( Pos )Y – (Pot)Y}

I3 = -2ms mt cos (βs - βt)

I4 = -2ms mt

I5 = {( Pos )X – (Pot)X }2 + {( Pos )Y – (Pot)Y}2 + ms
2 + mt

2 - b2
2

J1 = 2mt cosβt {( Pot )X – (Por)X}+ 2 mt sin βt {( Pot )Y – (Por)Y}

J2 = -2mr cosβr {( Pot)X – (Por)X}- 2mr sin βr {( Pot )Y – (Por)Y}

J3 = -2mt mr cos (βt - βr)

J4 = -2mt mr

J5 = {( Pot )X – (Por)X }2 + {( Pot )Y – (Por)Y}2 + mt
2 + mr

2- b3
2

K1= -H1-H2+H3+H5 N1= -I1-I2+I3+I5 S1= -J1-J2+J3+J5

K2= H1-H2-H3+H5 N2= I1-I2-I3+I5 S2=J1-J2-J3+J5

K3= 4H4 N3= 4I4 S3= 4J4

K4= -H1+H2-H3+H5 N4= -I1+I2-I3+I5 S4= -J1+J2-J3+J5

K5= H1+H2+H3+H5 N5= I1+I2+I3+I5 S5= J1+J2+J3+J5

3
2
12

4
111 UxUxUT ++=

15
3
142 xUxUT +=  
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8
2
17

4
163 UxUxUT ++=

110
3
194 xUxUT +=  

12
2
111

4
1105 UxUxUT ++=

U1= (N2K1-K4N1)2

U2=(2(N2K1-K4N1)(K2N2-K5N1)-N1N2K3
2)

U3=(K2N2-K5N1)2

U4= -K1K3N2N3-N1N3K3K4

U5= -K2K3N2N3-N1N3K3K5

U6= (2(N2K1-N4K4)(N5K1-N4K4)+N3
2K1K4)

U7= 2(N5K1-N4K4)(K2N2-K5N1) + 2(N2K1-K4N1)(K2N5K5N4) + N3
2K1K5 + N3

2K2K4

+ K3
2N1N5 +K3

2N2N4

U8= 2(K2N2-K5N1)( K2N5K5N4) + N3
2K2K5

U9= -N3N4K3K4 – N3N5K1K5

U10= -N3N4K3K5 – N3N5K2K3

U11= (N5K1-N4K4)2

U12= 2(K1N5-N4K4)(K2N5-K5N4)+N4N5K3
2

U13= (K2N5-K5N4)2
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B. BÖLÜM 5’DEKİ ÇALIŞMA UZAYI GRAFİKLERİNİN DEVAMI 

5.3 6 SERBESTLİK DERECELİ PARALEL MEKANİZMANIN ÇALIŞMA 
UZAYI 

 

(a)        (b) 
 

(c)     (d) 

Şekil B.1 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1250]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

(a)      (b)          
 

(c)     (d) 

Şekil B.2 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1315]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.3 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1374]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.4 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1400]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.5 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1500]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.6 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1700]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.7 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1800]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.8 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1900]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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5.4 6 SD PARALEL MEKANİZMANIN ÇALIŞMA UZAYI (HAREKETLİ
PLATFORMUN ALANI İNDİRGENMİŞ YAPI) 

 

(a)     (b)          
 

(c)    (d) 
 

Şekil B.9 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1250]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

(a)     (b)          
 

(c)    (d) 

Şekil B.10 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1300]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.11 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1374]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.12 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1400]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.13 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1500]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.14 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1700]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.15 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1800]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.16 : ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için  
OC=[0,0,1900]T konumunda ki 6-3 SPM’in yönelme çalışma uzayının
görünümleri (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) Az=90, El=0 
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5.7. 6-3 ÖZEL YAPIDAKİ SPM ÇALIŞMA UZAYI ANALİZİ

(a)      (b)  
 

(c) (d) 
 

Şekil B.17 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1200]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 
ve (d) Az=90, El=0 

 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.18 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1250]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c) (d) 
 

Şekil B.19 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,13115]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 

(a)      (b)  
 

(c) (d) 

Şekil B.20 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,13500]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c) (d) 

Şekil B.21 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1400]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 

(a)      (b)  
 

(c) (d) 

Şekil B.22 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1500]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c) (d) 

Şekil B.23 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1600]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 

(a)      (b)  
 

(c) (d) 

Şekil B.24 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1700]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 
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(a)      (b)  
 

(c) (d) 

Şekil B.25 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1800]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 

(a)      (b)  
 

(c)     (d) 

Şekil B.26 :  ψmin=-45,ψmax=45,φmin=-45,φmax=45,θmin=-45,θmax=45 için 
OC=[0,0,1900]T konumunda ki 6-3 Özel SPM’in yönelme çalışma 
uzayının görünümleri  (a) 3B görünüş , (b) Az=0, El=0, (c) Az=0, El=90 ve  (d) 
Az=90, El=0 
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C. ÇALIŞMA UZAYI ANALİZİ PROGRAMI 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% 
%Bu program bir paralel mekanizmanın ters kinematik denklem çözümü yaparak 
çalışma% %uzayı noktalarını tespit eder.                                                                                               
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% 
clear; 
prs=clock; 
saat=prs(4) 
dakka=prs(5) 
saniye=prs(6) 
%tz=[1.6]; 
tz=[1.3115]; 
for j=1:1:1, 
 

% Verilen teta, fi, psi açılarına göre bacak uzunlukları hesaplar. 
%tz=input('\n t uzunluğunu cm olarak giriniz? ') 
%t=[0; 0; tz]; 
t=[0; 0; tz(j)]; 
Z=[0 0 1]; 
 

l=3;%l=input('\n Eşkenar üçgenin Kenar uzunluğunu giriniz?') 
b=1;%b=input('\n Üst Platformdan Alt platforma öteleme miktarını giriniz?') 
jk=1; 
p1=[-l/2;-l/(2*sqrt(3));0]; 
 
p2=[0;l/(sqrt(3));0]; 
p3=[l/2;-l/(2*sqrt(3));0]; 
 
a=0;%a= input('\nBaşlangıç teta açısını derece olarak giriniz ? ') 
 
f=0;%f= input('\nBaşlangıç fi açısını derece olarak giriniz ? ') 
 
c=0;%c= input('\nBaşlangıç Psi açısını derece olarak giriniz ? ') 
 
%BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ HESAPLANIYOR 
 teta=(a*pi)/180;   
 fi=(f*pi)/180; 
 psi=(c*pi)/180; 
 
% R matrisi hesaplanıyor 
 Rz1=[cos(psi-fi) -sin(psi-fi) 0 ; sin(psi-fi) cos(psi-fi) 0;0 0 1]; 
Ry=[cos(teta) 0 sin(teta) ;0 1 0;-sin(teta) 0 cos(teta)]; 
Rz=[cos(psi) -sin(psi) 0 ; sin(psi) cos(psi) 0;0 0 1]; 
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R=Rz*Ry*Rz1; 
 

% Rx=[1 0 0;0 cos(fi) -sin(fi);0 sin(fi) cos(fi)]; 
%Ry=[cos(teta) 0 sin(teta) ;0 1 0;-sin(teta) 0 cos(teta)]; 
%Rz=[cos(psi) -sin(psi) 0 ; sin(psi) cos(psi) 0;0 0 1]; 
%R=Rz*Ry*Rx; 
P1=R*p1+t; 
P2=R*p2+t; 
P3=R*p3+t; 
%B2 için x,y,z hesaplanıyor 
b2x=1/2*(-b-l); 
b2y=-1*sqrt(3)*(b2x+(2*l/3)); 
b2z=0; 
B2=[b2x;b2y;b2z]; 
%B1 için x,y,z hesaplanıyor 
b1x=1/2*(b-l); 
b1y=-1*sqrt(3)*(b1x+(2*l/3)); 
b1z=0; 
B1=[b1x;b1y;b1z]; 
 
%B3 için x,y,z hesaplanıyor 
b3x=-b; 
b3y=l/sqrt(3); 
b3z=0; 
B3=[b3x;b3y;b3z]; 
%B4 için x,y,z hesaplanıyor 
b4x=b; 
b4y=l/sqrt(3); 
b4z=0; 
B4=[b4x;b4y;b4z]; 
%B5 için x,y,z hesaplanıyor 
b5x=(b+l)/2; 
b5y=sqrt(3)*b5x-(2*l/(sqrt(3))); 
b5z=0; 
B5=[b5x;b5y;b5z]; 
%B6 için x,y,z hesaplanıyor 
b6x=(-b+l)/2; 
b6y=sqrt(3)*b6x-(2*l/(sqrt(3))); 
b6z=0; 
B6=[b6x;b6y;b6z]; 
%l1 ..l6 bacak uzunlukları hesaplanıyor. 
L1=sqrt(abs((P1(1)-B1(1))^2+(P1(2)-B1(2))^2+(P1(3)-B1(3))^2)); 
L2=sqrt(abs((P1(1)-B2(1))^2+(P1(2)-B2(2))^2+(P1(3)-B2(3))^2)); 
L3=sqrt(abs((P2(1)-B3(1))^2+(P2(2)-B3(2))^2+(P2(3)-B3(3))^2)); 
L4=sqrt(abs((P2(1)-B4(1))^2+(P2(2)-B4(2))^2+(P2(3)-B4(3))^2)); 
L5=sqrt(abs((P3(1)-B5(1))^2+(P3(2)-B5(2))^2+(P3(3)-B5(3))^2)); 
L6=sqrt(abs((P3(1)-B6(1))^2+(P3(2)-B6(2))^2+(P3(3)-B6(3))^2)); 
%Alt platformun başlangıç değerleri  için vektör normalleri hesaplanıyor. 
 N1=transp((P1-B1)/L1); 
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N2=transp((P1-B2)/L2); 
 N3=transp((P2-B3)/L3); 
 N4=transp((P2-B4)/L4); 
 N5=transp((P3-B5)/L5);  
 N6=transp((P3-B6)/L6); 
%Üst Platformun başlangıç değerleri  için vektör normalleri hesaplanıyor. 
 
%B12=(B1+B2)/2; 
%B34=(B3+B4)/2; 
%B56=(B5+B6)/2; 
%NU1=transp(B12-P1)/(sqrt(abs((B12(1)-P1(1))^2+(B12(2)-P1(2))^2+(B12(3)-
P1(3))^2))); 
%NU2=transp(B34-P2)/(sqrt(abs((B34(1)-P2(1))^2+(B34(2)-P2(2))^2+(B34(3)-
P2(3))^2))); 
%NU3=transp(B56-P3)/(sqrt(abs((B56(1)-P3(1))^2+(B56(2)-P3(2))^2+(B56(3)-
P3(3))^2))); 
 
%Başlangıç Üniversal Mafsal Açı değerleri 
t1=0;%acos((Z)*transp(N1)); 
t2=0;%acos((Z)*transp(N2)); 
t3=0;%acos((Z)*transp(N3)); 
t4=0;%acos((Z)*transp(N4)); 
t5=0;%acos((Z)*transp(N5)); 
t6=0;%acos((Z)*transp(N6)); 
 

%BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ HESAPLANDI 
 
for f=21.5:1:21.5, 
for a=24:1:24, 
for c=25.5:1:25.5, 
 teta=(a*pi)/180;   
 fi=(f*pi)/180; 
 psi=(c*pi)/180; 
%Rx=[1 0 0;0 cos(fi) -sin(fi);0 sin(fi) cos(fi)]; 
%Ry=[cos(teta) 0 sin(teta) ;0 1 0;-sin(teta) 0 cos(teta)]; 
%Rz=[cos(psi) -sin(psi) 0 ; sin(psi) cos(psi) 0;0 0 1]; 
%R=Rz*Ry*Rx; 
Rz1=[cos(psi-fi) -sin(psi-fi) 0 ; sin(psi-fi) cos(psi-fi) 0;0 0 1]; 
Ry=[cos(teta) 0 sin(teta) ;0 1 0;-sin(teta) 0 cos(teta)]; 
Rz=[cos(psi) -sin(psi) 0 ; sin(psi) cos(psi) 0;0 0 1]; 
R=Rz*Ry*Rz1; 
 
P1=R*p1+t; 
P2=R*p2+t; 
P3=R*p3+t; 
%l1 ..l6 bacak uzunlukları hesaplanıyor. 
L1=sqrt(abs((P1(1)-B1(1))^2+(P1(2)-B1(2))^2+(P1(3)-B1(3))^2)); 
L2=sqrt(abs((P1(1)-B2(1))^2+(P1(2)-B2(2))^2+(P1(3)-B2(3))^2)); 
L3=sqrt(abs((P2(1)-B3(1))^2+(P2(2)-B3(2))^2+(P2(3)-B3(3))^2)); 
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L4=sqrt(abs((P2(1)-B4(1))^2+(P2(2)-B4(2))^2+(P2(3)-B4(3))^2)); 
L5=sqrt(abs((P3(1)-B5(1))^2+(P3(2)-B5(2))^2+(P3(3)-B5(3))^2)); 
L6=sqrt(abs((P3(1)-B6(1))^2+(P3(2)-B6(2))^2+(P3(3)-B6(3))^2)); 
 

%Alt PLatformun Normal Vektörleri 
 NL1=(P1-B1)/L1; 
 NL2=(P1-B2)/L2; 
 NL3=(P2-B3)/L3; 
 NL4=(P2-B4)/L4; 
 NL5=(P3-B5)/L5;  
 NL6=(P3-B6)/L6; 
 %üst platformun normal vektörleri 
%NUL1=(B12-P1)/(sqrt(abs((B12(1)-P1(1))^2+(B12(2)-P1(2))^2+(B12(3)-
P1(3))^2))); 
%NUL2=(B34-P2)/(sqrt(abs((B34(1)-P2(1))^2+(B34(2)-P2(2))^2+(B34(3)-
P2(3))^2))); 
%NUL3=(B56-P3)/(sqrt(abs((B56(1)-P3(1))^2+(B56(2)-P3(2))^2+(B56(3)-
P3(3))^2))); 
 

%Universal Mafsal Açıları
TETAB1=acos(N1*NL1); 

 TETAB2=acos(N2*NL2); 
 TETAB3=acos(N3*NL3); 
 TETAB4=acos(N4*NL4); 
 TETAB5=acos(N5*NL5); 
 TETAB6=acos(N6*NL6); 
 
TETAB1D=t1+(TETAB1*180)/pi; 
TETAB2D=t2+(TETAB2*180)/pi; 
TETAB3D=t3+(TETAB3*180)/pi; 
TETAB4D=t4+(TETAB4*180)/pi; 
TETAB5D=t5+(TETAB5*180)/pi; 
TETAB6D=t6+(TETAB6*180)/pi; 
 %Küresel Mafsal Açıları

% N1*R*NL1  
 TETAP1=acos(N1*R*(NL1)); 
 TETAP2=acos(N2*R*(NL2)); 
 TETAP3=acos(N3*R*(NL3)); 
 TETAP4=acos(N4*R*(NL4)); 
 TETAP5=acos(N5*R*(NL5)); 
 TETAP6=acos(N6*R*(NL6)); 
 
TETAP1D=(TETAP1*180)/pi; 
TETAP2D=(TETAP2*180)/pi; 
TETAP3D=(TETAP3*180)/pi; 
TETAP4D=(TETAP4*180)/pi; 
TETAP5D=(TETAP5*180)/pi; 
TETAP6D=(TETAP6*180)/pi;     
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lmin=1.2;%Bacak Uzunlukları sınır değerleri 
lmax=2.2; 
 
tbmin=-45;%Universal mafsal açı sınır değerleri 
tbmax=45; 
 
tpmin=-35;%Küresel mafsal açı sınır değerleri 
tpmax=35; 
if 
L1>=lmin&L1<=lmax&L2>=lmin&L2<=lmax&L3>=lmin&L3<=lmax&L4>=lmin
&L4<=lmax&L5>=lmin&L5<=lmax&L6>=lmin&L6<=lmax&TETAB1D<=tbmax
&TETAB1D>=tbmin&TETAB2D<=tbmax&TETAB2D>=tbmin&TETAB3D<=tbm
ax&TETAB3D>=tbmin&TETAB4D<=tbmax&TETAB4D>=tbmin&TETAB5D<=t
bmax&TETAB5D>=tbmin&TETAB6D<=tbmax&TETAB6D>=tbmin&TETAP1D<
=tpmax&TETAP1D>=tpmin&TETAP2D<=tpmax&TETAP2D>=tpmin&TETAP3D
<=tpmax&TETAP3D>=tpmin&TETAP4D<=tpmax&TETAP4D>=tpmin&TETAP5
D<=tpmax&TETAP5D>=tpmin&TETAP6D<=tpmax&TETAP6D>=tpmin 
 
idizi(jk,:)=[f,a,c]; 
jk=jk+1; 
 else 
 

end 
%ciz 
%pause(0.5); 
%tus=input('\n Bir tuşa basınız '); 
%clf; 
 
end 
end 
end 
 prs=clock; 
saat=prs(4) ,dakka=prs(5), saniye=prs(6) 
j
%clear idizi; 
end 
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