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GİRİŞ
Almanya’nın Stade şehrindeki Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials (IFAM)’ın Otomasyon 

ve Üretim Teknolojisi bölümü uzun yıllardan beri CFK NORD’un köklü bir ortağı olmuştur ve otomasyon teknolojisi alanında, 

özellikle de uçak üretiminde talaşlı imalat ve montaj süreçlerinde endüstriyel robot teknolojisinin entegrasyonu ile ilgili 

araştırmalar yapmıştır. Fraunhofer IFAM’da entegre sistem çözümleri ve tesis konseptleri için çözümler üretilir, vinç kancası 

altı yüksekliği 15 metre olan 4000 metrekare test alanında birebir ölçekli olarak uygulanabilir ve optimize edilebilir. Bu, gereksiz 

gecikmeler olmadan ve minimal harcamalar ile tek kaynaktan elde edilen çözüm geliştirmelerinin büyük ölçekli uygulamalara 

aktarılmasına olanak sağlayarak yenilikçi teknolojilerin sunulmasında öncü rolünü garantiler.

Sıfır hatalı üretim özellikle üretim sürecinin kilit noktalarındaki parçaların talaşlı imalatını yaparken gereklidir ve sadece kesin 

süreç kontrolü yaparak sağlanabilir. Daha sonraki önemli bir araç da kaliteyi belirleyen süreç parametrelerinin izlenmesi ile 

hatanın önlenmesidir. Frezeleme, matkapla delme veya su püskürterek kesme süreç geliştirme alanındaki faaliyet alanlarıdır. 

Fraunhofer IFAM’daki araştırmacılar, Hamburg University of Technology (TUHH) ile işbirliği yaparak iş parçası ile birlikte aletin 

hem yüksek hassasiyetini hem de yüksek hareketliliğini eş zamanlı gerektiren süreçlerin içerisine endüstriyel robotları veya 

portal cihazları entegre ederler. Dahası, aynı iş parçası üzerinde birçok talaşlı imalat biriminin eş zamanlı olarak dahil olduğu 

çözümleri hazırlarlar.

Uçak endüstrisinde tedarik süresini azaltmak için büyük yapıların verimli bir şekilde işlenmesi yönünde büyük talep vardır ve bu 

şu anda kurulu olan uzman cihazlara alternatif olarak endüstriyel robotların kullanımında artışa yol açmaktadır. Talaşlı imalat 

uygulamasında endüstriyel robotlarla ilgili başlıca çekince seri yapıları, dişlilerin esnekliği ve sıcaklık dalgalanmaları gibi dış 

etkenlerin neden olduğu yetersiz mutlak hassasiyettir. Bunun yanı sıra, uçak endüstrisindeki karbon fiber takviyeli polimer 

(CFRP) bileşenlerinin talaşlı imalatı sırasında oluşan yüksek işleme kuvveti, robot kinematiğinin düşük katılığı nedeniyle 

aletin merkez noktasının (TCP) kendi hedef yolundan önemli ölçüde sapmasına yol açar. Bu sapmalar motorlardaki iç döner 

sensörlerin yardımıyla ölçülemez ve bu nedenle kalibrasyon rutinleri ve iç robot kontrol biriminden etkilenmez veya bunlar 

tarafından dengelenemez.

Bu ürün bilgisi, harici bir ölçüm sistemi olarak Leica Absolute Tracker AT960’ın kullanılması ile frezeleme işlemi sırasında 

endüstriyel bir frezeleme robotunun hassasiyetini artırmak için uygun bir durumu göstermektedir. İşlem yaparken freze 

aletinin TCP’sının konumunu ve yönlendirmesini tespit etmek için 6DoF ölçüme olanak sağlamak üzere milin üzerine bir 

Leica T-Mac prob monte edilmiştir. Uç elemanının poz verileri robotun CNC- tabanlı cihaz kontrol birimine yol düzeltmesini 

hesaplayan gerçek zamanlı EtherCAT veri yolu sistemi üzerinden milisaniyede iletilir. 6DoF poz bilgisi haricinde bu veri oldukça 

hassas zaman ölçümlerini içerir, bu yüzden 7DoF ölçüm olarak belirtilir. Robotun CNC kontrol birimine ek bir kademeli kontrol 

biriminin konulması gerçek zamanlı olarak hassas yol düzeltmesine olanak sağlar, böylece frezelenmiş yolun geometrisi uçak 

endüstrisinin zorlu toleranslarını karşılar.
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LAZER TAKİP CİHAZININ TEKNOLOJİ TANIMI
Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel imalatçılar 

için hisseden, düşünen ve eyleme geçen çözümleri sağlama 

ve desteklemede uzmandır. Üretim süreçleriyle uyumlu 

kalite kontrolü sağlamak için bir üst seviyedeki endüstri 

trendi endüstri tarafından kanıtlanmış sensörlerin yenilikçi 

gelişimidir. Havacılık-uzay düzeneği gibi büyük hacimli üretim 

uygulamalarında Leica Absolute Tracker sistemleri monte 

edilmiş küre bir yansıtıcıdan uzaklık ve dikey ve yatay açıyı 

ölçerek saniyede 1000 defa hassas bir 3DoF ölçümü sunar. 

Absolute Interferometre (AIFM), hareketli hedeflerde bile 

sistemin tam çalışma aralığının üzerinde ±10 mikron kadar az 

doğruluklarda bir uzaklık kilitlenme hassasiyeti sağlar. 

Geleneksel lazer takip sistemi ölçümlerini fotogrametri 

ile birleştirerek, Leica Absolute Tracker AT960’ın entegre 

mini-variozoom kamerası ayrıca Leica T-Mac gibi LED ile 

donatılmış probların üzerindeki yatış, adım ve sağma açısını 

belirler. Bu sistemin kesin zaman damgası ile hassas 6DoF 

konumlandırma ve yönlendirme bilgisi sağlamasına olanak 

sağlar. Parça denetimi gibi geleneksel görevlerde bu veriler 

LMF arayüzünde çalışırken 7DoF metroloji destekli imalat 

EtherCAT standardını temel alan gerçek zamanlı endüstriyel 

Ethernet özelliği paketinin eklenmesi ile desteklenir.

SİSTEM AÇIKLAMASI
Fraunhofer IFAM’daki deneylerde büyük yapıların talaşlı 

imalatı için bir robot hücresi kullanıldı (bkz Şekil 1).

Maksimal uyumluluğu sağlamak için, robot bir Siemens 

SINUMERIK 840D sl CNC kontrol birimi ile donatıldı. Bu 

kontrol birimi özellikle beş akslı freze makinelerinde yaygındır 

ve farklı uygulamalar için bir dizi arayüz sunar. 

Burada açıklanan uygulama için, kontrol birimi işletim 

süresinde her bir kontrol döngüsünde yürütülen uygun 

C++ kodunu yürütme olasılığını sunar. Bağlantılardaki 

doğrulama sinyalleri robotun doğrulanmış yolu yürütmesine 

olanak sağlar. Bu arayüze Universal Compansation Interface 

(Üniversal Kompanzasyon Arayüzü) (UCI) ve beraberindeki 

yazılım uygulamasına UCI-App denilmektedir (bkz. Şekil 2).

Halen, robotlar her bir münferit aks için kademeli kontrol 

konseptlerini kullanmaktadır. Bunlar,tork ve hız ön 

kontrollerini içeren konum kontrol döngüsü ve dahili hız ve 

mevcut kontrol döngüsünden oluşur. Dahili kademeler, döngü 

süresi genellikle 4 ila 12 milisaniye arasında olan konum 

kontrol döngüsünden daha kısa döngüler ile çalışır. Kontrol 

parametreleri, kontrol döngüsü tüm çalışma alanında sabit 

kalacak şekilde ve farklı yükleme koşulları ve hareket yolları 

için yapılandırılır. Robotun aksları mekanik olarak bağlanmış 

ve robot çok değişkenli bir sistem olarak anlaşılabileceğinden, 

altı münferit tek girişli tek çıkışlı kontrollerin doğrudan yakın 

benzerliği sağlam bir kontrol birimi tasarımını gerekli kılar. 

Model hatasını temel alan sapmalar bu nedenle görülür ve 

harici pertürbasyon olarak dengelenir.

Lazer takip cihazı kontrol döngüsü, 7DoF lazer takip cihazı 

ölçümlerin, kinematik robot modeli ve aktüel kontrol birimi 

olan UCI-Kontrolünden oluşan harici kademeyi kullanarak 

bu konseptin ötesine geçer. Altı bağımsız, tek aksı temel 

alan kontrollerin yakınlaştırılmasında ilerlemek için, bu ek 

kontrol de aks bazında yer alır. AT960 tarafından ölçülen 

TCP poz hataları ters kinematik model göz önüne alınarak 

ortak hataları dönüştürülür. Bu ortak hatalar, UCI-Kontrolü 

tarafından planlanan robot yoluna dengeleme değerleri 

olarak eklenir ve robotun oldukça hassas olarak çalışmasına 

yol açar.

Saf 3DoF kontrolü durumunda, bu yakınlaştırma doğrudan 

uygulanmaz çünkü üç koordinatın ölçümleri altı tek bağlantılı 

açıyı hesaplamaya yetmez. Bu durumda, kontrol Kartezyen 

uzayda gerçekleşir ve 3B-doğrulama vektörü robot kontrol 

birimine geri döndürülür. Bu ölçümler çok küçük bir gecikme 

ve oldukça hassas zaman damgası ile aktarılır. Anlaşılabilmesi 

için, bu kontrol türü bundan sonra 3DoF kontrolü olarak 

anılacaktır. 

Şekil 1: Robotik kinematiği ve Leica Absolute Tracker AT960 olan bir tesis kurulumu

Şekil 2: Siemens SINUMERIK 840D sl cihazında UCI-App ile gelişmiş kontrol
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AT960 ve robot kontrol birimi arasında veri aktarımı yapmak 

için, çeşitli gerçek zamanlı veri yolu sistemleri görevlendirilir. 

AT960, gerçek zamanlı zaman damgalarının yanı sıra poz 

ve konum verileri elde etmek için EtherCAT’i kullanırken 

SINUMERIK 840D sl, Profinet IRT’nin temeli olarak görev yapar 

(Şekil 3). EtherCAT- ve Profitnet IRT- döngüleri arasındaki 

senkronizasyon veri yolu protokollerine dönüştüren bir ağ 

geçidinde gerçekleşir. Bu etken deterministik tetikleme 

ve ölçüm sürecinin kullanımını karmaşıklaştırır ve RS422 

üzerinde bir tetik sinyalini temel alan uygulama ile 

engellenebilir.

Bu amaçla, UCI-App her CNC-saati döngüsünde AT960 

kontrol birimine hassas bir tetik sinyali gönderir ve buna 

karşılık gelen zaman damgasını kaydeder. Tetik sinyalinin 

alınmasının onaylanması ile, AT960 gerçek konum veya poz 

verisini ve zaman damgasını EtherCAT üzerinden endüstriyel 

bir bilgisayara gönderir ve buna karşılık EtherCAT- Master 

veriyi CNC-kontrolüne ağ geçidi üzerinden yönlendirir. UCI-

App, tetiğin zaman damgasını ve alınan poz verisi paketlerini 

karşılaştırır ve karşılık gelen verilerle ilişkilendirir. Böylece, 

zaman yönünden hassas ölçüm önermesi dahil EtherCAT ve 

Profinet IRT arasındaki veri aktarımı gerçekleşir.

HASSASİYET İNCELEMESİ İÇİN TEST KAYDI
Robot mutlak hassasiyetinin belirlenmesi için test ayarı büyük 

yapılı bir bileşenin frezeleme sürecinin bir kopyasıdır (Şekil 

4). Üç dikey düzleme Sw bileşeni sistemde konumlandırılmış 

olan dokuza dokuz nokta metoduyla yaklaşılır. Robot, ölçüm 

verilerinin düzgün olarak toplanabilmesi için olası titreşimler 

ortadan kayboluncaya kadar bu noktaların her birinde birkaç 

saniye durur. Bu sürede robot harici lazer takip cihazının 

kontrol birimine göre sabittir. 

Mutlak doğruluk üç deneme hakkıyla ölçülür: harici kontrol 

olmadan, 3DoF kontrolü ile ve 6DoF kontrolü ile. AT960 poz 

kontrolü için Leica T-Mac’i ve 3DoF kontrolü için Reflector 

1’i ölçer (bkz. Şekil 5). Mutlak konum, bağımsız, dinamik bir 

Leica Absolute Takip Cihazı yoluyla aynı referans koordinat 

sisteminde Reflector 2 üzerinden TCP’de doğrudan belirlenir. 

Kontrol olmadan ölçülen değerler robotun kendisinin mutlak 

doğruluğunu gösterir ki bu 3DoF veya 6DoF kontrolü ile net 

bir şekilde iyileştirilebilir. 6DoF kontrolünün sonuçlarının 

3DoF kontrolünden daha üstün olduğu unutulmamalıdır. 

3DoF kontrolünün kalan hataları büyük oranda iç kontrol Şekil 4: Kontrolsüz bir robot çalışma alanda konum kılavuzu ve hata dağılımı

Şekil 5: Farklı ölçüm seçenekleri ile uç elemanının yapısı

Şekil 3: Gerçek zamanlı arayüzler ve ana yol sistemi kullanılan bir sinyal akış şeması

Şekil 6: Üç düzlemin bir arada maksimum ve ortalama hatasının gösterimi
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Sonuç olarak eğer harici kontrol devreden çıkarılmış ise yol 

hatası 0,5 milimetredir. Ağırlıkların kaldırılmasından sonra 

robot yolu beklendiği şekilde takip eder. 6DoF kontrolü 

kullanıldığında, bu kontrol konseptinin dayanıklılığı gözlenir. 

6DoF kontrolü, basamak kuvvetinden önceki ağırlıktan gelen 

her türlü etkiye direnç gösterir ve robotu daha sonrası için 

planlanmış yoluna geri yönlendirir. Kontrol dinamiği ve iç 

kademenin yükseltilmesi UCI-App yoluyla etkilenemeyeceği 

için, bu durumda kişi kontrol biriminin sınırlarını belirleyebilir. 

Özellikle de robotun ilk rezonans frekansı aralığındaki 

yüksek dinamik harici uyarım güçlükle engellenebilir. 

Sadece dahili kademenin durum ve hızının kontrol biriminin 

bant genişliğindeki artış, harici bir kontrol döngüsünün de 

faydalanacağı bu yerde iyileştirmeler sağlayabilir. Başka bir 

deyişle, bu oluşan parazit kuvvetlerin bant genişliği harici 

lazer takip cihazının kontrol döngüsünün bant genişliğinden 

küçük olduğu sürece hatanın dengelenebileceği anlamına 

gelir.

Her şeye rağmen, bu ölçümler şunu göstermektedir ki, harici 

çalışma kuvvetleri statik olduğu veya düşük frekansa sahip 

olduğu sürece, 6DoF kontrolünün yardımı ile planlanmış 

yoldan sapmalar başarıyla engellenebilir. Tipik sıcaklık 

değişiklikleri düşük frekans davranışına sahip olduğundan, 

6DoF kontrolü kullanarak sıcaklık etkilerinin de uyarlanması 

beklenebilir.

FREZELEME TESTİ
Talaşlı imalat süreçlerinde hassasiyetin iyileştirilmesi için 

harici kontrolün uygunluğu aşağıdaki frezeleme testi ile 

geçerli kılınır. Frezeleme testi, normalde modelleme veya 

şekle sokmak için kullanılan NECURON® 1007 poliüretan 

malzemesi ile yürütülür. Homojen yapısı nedeniyle, frezeleme 

testi için uygundur. Çünkü frezeleme kuvvetleri sabit tutulabilir 

ve değişen makine ile işleme parametreleri tarafından 

Şekil 7: Hareket sırasında basamak kuvvetinin uygulanması için test standı

stratejisi ve iş parçası ve robot arasında kalan başlangıç 

ölçümü hatalarının yanı sıra konum hataları olarak kaldıraç 

etkisinin göz önüne alınması nedeniyle TCP’de ortaya çıkan 

yönlendirme hatalarına kadar geriye doğru izlenebilir. 

Olası küçük parça salımı ve bileşenin karmaşık geometrisi 

nedeniyle üretim sırasında TCP’ye monte edilmiş reflektörün 

yakınındaki alanın görünürlüğü sınırlı olacağından bu açıdan 

sonuncusu göz önüne alınmalıdır. Reflektör ve TCP arasındaki 

daha uzun mesafe, daha uzun bir kaldıraç koluna sahip olacak 

ve buna eşdeğer olarak TCP’nin daha büyük konum hataları ile 

sonuçlanacaktır.

ÇEKME KUVVETİ TESTLERİ
Harici kontrol biriminin dayanırlığı, robot motorun dahili 

sensörleri ile ölçülen harici etkilerden etkilendiğinde en 

iyi şekilde göz önüne serilir. Bunlar arasında, motorların 

ve yapıların ısınması veya harici kuvvetin, örneğin süreç 

kuvvetlerinin, etkisiyle yapıdaki genleşme ve sıkışma etkileri 

bulunur. 

Harici kuvvetler hem yapı hem de robotun dişlileri üzerinde 

etkir. Etkinin yönüne bağlı olarak, bu kuvvetler kalan konum 

hatasını değiştirir. Ek olarak, frezeleme sürecinde kuvvetle 

dalgalanan süreç kuvvetleri ortaya çıkabilir böylece daha 

önceden hesaplanan dengeleme veya modellemeler çok 

karmaşık hale gelir. Özellikle freze bıçağının giriş ve çıkış 

yollarını ve bunlar nedeniyle ortaya çıkan kuvvetleri simule 

etmek için Şekil 7’de gösterilen kurulum seçilmiştir.

Deneyde, sabit bir besleme hızında ağırlıkların yardımıyla 

hareketin yönüne dik açılı sürekli bir kuvvet uygulanır. Bu 

kuvvetler, yapısal kompozisyonu nedeniyle robotu planlanmış 

yolundan saptırır. t1 zamanında, ağırlık birden kaldırılır. Bu, 

sistemin doğal frekansını harekete geçiren ani bir basamak 

kuvvetiyle sonuçlanır. Daha sonra robotun yol doğruluğu ile 

bağlantılı olarak hedef yolun üzerinde hareket etmesi beklenir.

Şekil 8: Ağırlığın kaldırılması ile harici kuvvetin tepkisi
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ölçeklendirilebilir. Güçlü talaşlı imalat kuvvetleri üretmek için, 

15 milimetre çapında, üç kesici kenara sahip bir araç ve 6000 

devir/dakika hızında dönen 2500 milimetre/dakika hızında bir 

besleme kullanılmıştır.

Her deney için, karşıt yönlere iki paralel çentik işlenir. Bu, 

birbirine işaret eden normal kuvvetlerin oluşmasına ve çentik 

arasında kalan çubuğun genişliğinin azalmasına yol açar. 

Çubukların genişliği, frezeleme işlemi sırasında planlanmış 

yoldan sapmayı belirlemek üzere basit bir ölçümün yardımıyla 

doğrulanabilir. Ayrıca, robotun TCP’sinin gerçek yolu ikinci bir 

takip cihazının yardımıyla kaydedilir. İşlem sırasında yüksek 

frekanslı uyarımı engellemek için, sabit olarak artan hız ve 

denk normal kuvvetlere yol açan çok küçük bir ivme seçilir 

(bkz. Şekil 9).

Yivler arasındaki arzulanan çubuk genişliği üç milimetre 

olmalıdır. Görüldüğü üzere, robot harici kontrol olmadan kendi 

hedef yolundan saparken 6DoF kontrolünün yardımıyla yol 

takip edilir.

Bu sonuçlar, harici çekme kuvvetleri ile önceki deneylerdeki 

gözlemleri teyit etmektedir. Harici bir lazer takip cihazı destek 

sisteminin yardımıyla robot yolunun tekrarlanabilirliğinin 

aralığı içinde düz frezelenmiş yol elde etmek mümkündür. Bu 

şekilde, büyük bileşenlerin işlenmesinde belirgin bir kalite 

iyileştirmesi avantajı sağlanır.

Şekil 9: Ek Leica Absolute Takip cihazı ile ölçülen, normal kuvveti etkisi nedeniyle 
frezeleme işlemi sırasında oluşan sapma 



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 7

TANITIM YAZISI - FRAUNHOFER IFAM

SONUÇ VE ÖZET 
2015 yılında Airbus’a yaklaşık 1200 yeni uçak sipariş verildi. Özellikle orta ölçekli uçaklara olan talep sürekli arttığından, 

önceki siparişlerle birlikte Airbus’ın bir sonraki yıl yaklaşık 7000 uçağı teslim etmesi gerekiyordu. Uçak endüstrisinde imalat 

tesislerinin sınırlı üretim kapasitesinden ötürü otomasyona olan talep hızla artıyor. Büyük portal cihazların değiştirilmesi ve 

“Geleceğin Fabrikası” anlayışı ile esnek üretime doğru olan kayma alışılmamış tesis konseptleri ve çözümlerine olan talebi 

destekliyor. Fraunhofer IFAM, Hexagon Manufacturing Intelligence ile birlikte endüstriyel frezeleme robotu üzerinde harici 

6DoF kontrolünü kullanarak gelecekte yüksek hassasiyetli imalatın nasıl görünebileceğini gösterdi.

Sergilenen çözüm, 7DoF ölçüm teknolojisinin tam bir entegrasyonu ve füzyonu ile, ölçüm ve kontrol verilerine doğrudan erişim 

olan kapalı gerçek zamanlı bir ortamda makine kontrolünü içeriyor. Harici kontrol döngüsünün entegrasyonu, kinematiğin 

tekrarlanabilirlik aralığına kadar robotun poz hassasiyetindeki iyileştirmeleri mümkün kılıyor. Özellikle büyük yapısal boyutlarla 

uğraşırken aynı zamanda delme ve frezeleme işlemlerinde düşük toleransa odaklanan uzay-havacılık endüstrisinde, burada 

gösterilen toplam sistem tasarımı oldukça net bir şekilde uygulanmaktadır. Mobil hareketli platformların birleşimi ile, robot 

sisteminin - robotun tam kalibrasyonunu bile gerektirmeyen - oldukça hassas çalışma alanı, büyük imalat makinelerinin çalışma 

aralığı ile karşılaştırılabilir ve buna karşılık, ağır yüklü altyapı ve özel sistemlerde yüksek yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlar. 

Burada sunulan sonuçlar göstermektedir ki uyarlanabilir bir frezeleme robot hücresine gerçek zamanlı bir lazer takip cihazının 

entegrasyonu, geleceğin fabrikalarında büyük bileşenlerin otomatik işlenmesi için oldukça verimli bir alternatiftir.
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Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin 
toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve endüstriyel 
kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite sağlayan bilgi 
teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi Hexagon’un (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) bir parçasıdır.
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