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Jean Thilmany

Hayvandan Robota
Animal to Robot1

Virginia Tech’teki araştırmacılar, denizanası robotlarının 
denizlerde yüzmesini sağlayacak bir proje üstünde 
çalışmaktalar. 

Fotoğrafta itiş mekanizması üzerinde çalışıyorlar.

Fotoğraflar: Amanda Loman/ Virginia Tech.

LABORATUVAR: Virginia Tech’in Akıllı Malzeme 

Sistemleri ve Yapıları Merkezi, Blacksburg; Doç. Dr. 

Shashank Priya. 

AMAÇ: Deniz canlıları üzerinde çalışarak ABD Do-

nanması için gerçeği gibi hareket eden robot deni-

zanaları tasarlamak.

GELİŞTİRME: Denizanalarının nasıl hareket ettiğini 

bulup bu hareketi robotlara aktarmak.

Mühendislik öğrencileri robotun üzerine giydirilen silikon jeli ayarlarken. 
Jel yüz maskelerinin yapımında kullanılan materyalden üretiliyor. 

Aksak Sürünüş
Sistem Araştırmaları Enstitüsünde Ma-
kina Mühendisliği profesörü     Sat-
yandra Gupta: “Yürümek yerine sürü-
nerek ilerlemek, solucandan pitona her 
büyüklükte hayvanın engebeli araziler-
de engellerin üzerinden ya da yanından 
manevra yaparak hareket etmelerini 
sağladığı için, uzantısız hareket formu 
olan sürünme robotik alanda çok ilgi 
çeken bir konu.”

Gupta, kendine ait blogu olan Pursuit 
of Unorthodox Ideas’da (http://unort-
hodoxideas.blogspot.com), sürünerek 
hareket eden robotların gerçek sürün-
genlerin yeteneklerine henüz sahip ol-
madıklarını belirtti. Bunun nedeni ise 
biyolojik canlıların sahip oldukları do-
ğal kasların mühendislik erişim düzene-
ğinde karşılığının olmaması.

Fakat Gupta’nin laboratvuarında yük-
sek lisans öğrencisi olan James Hop-
kins, duraksama ve sürünme hareket-
lerini kullanarak yılandan daha hızlı 
hareket edebilen bir robot prototip ge-
liştirdi. Gupta bu prototipin ileride ara-
ma ve kurtarma alanında kullanılabile-
ceğini belirtti. 

Bacaksız hayvanların düşük hız prob-
lemini aşmak için Hopkins, yılanla-
rın uzama ve kısalma hareketini, yani 

ve enerji bittiğinde yeniden kasılırlar.” diye açık-
lıyor.

Priya’nin takımı, denizanalarının gerçekte nasıl 
hareket ettiklerini araştırmak üzere denizanalarını 
videoya çektiler ve yeniden canlandırdılar. Bu ha-
reketleri analiz etmek için matematiksel modelleme 
yazılımları kullandılar.

ABD donanması için yürütülen proje haricinde bir 
çalışmada araştırmacılar, denizanalarının hareket-
lerini Priya’nin takımı tarafından tasarlanan küçük 
robotik denizanalarına aktarıyor. Priya, “Tasarla-
nan robotik denizanaları, açık bir elden daha büyük 
olmakla beraber boyutları mantar büyüklüğünden 
lamba büyüklüğüne kadar değişiklik göstermekte. 
Bir gün, daha büyük denizanaları bu şekilde hareket 
ediyor olacak” dedi.

çizgisel hareketi 
abarttı. Hopkins, 
bu uzama ve kısal-
ma hareketini ger-
çekleştiren bir me-
kanizma tasarladı 
ve bunu 3 boyutlu 
yazıcı kullanarak 
gerçekleştirdi.

Gupta, prototip 
robotun boyutuyla 
doğru orantılı bir 
şekilde, saatte 1 
mil hızla hareket 
ettiğini, yani boyu 
iki katına çıktığın-
da saatte 2 mil hız-
la hareket edeceği-
ni; fakat şu anda kullanılan motorların 
daha yüksek bir hıza izin vermeyeceği-
ni belirtti.

Gupta, robota LiLo ismini koymak iste-
di; fakat bu takma isim, Lindsay Lohen 
için kullanıldığından prototipe R2G2 
ismi konuldu. R2G2 
Robot with Recteli-
near Gait for Ground 
Operations’in kısalt-
masıdır.

Bazı gözlemciler, pro-
totipin hareketlerinin 

LABORATUVAR: Maryland 
Üniversitesi, Sistem Araş-
tırma Enstitüsü, Maryland 
Robotbilim Merkezi, College 
Park; Satyandra Gupta, Ku-
rucu Yönetici

AMAÇ: Robotik, tedarik-
zinciri yönetimi, sistem 
mühendisliği, sinir bilimi, 
biyomühendislik gibi fark-
lı alanlardaki disiplinlerde 
araştırma işbirliği sağlamak.
GELİŞTİRME: Acil tahliye 
durumlarına yardımcı yılan-
robot

R2G2: Tam anlamıyla yılan gibi hareket 
etmiyor, fakat hareketi sırasında benzer 
ilkeleri kullanıyor. Bir yılandan daha 
hızlı sürünebiliyor.  

Akışkan Hareket
Doğa, endüstriyel tasarımların ilham 
kaynaklarından biridir. Doğanın mater-
yalleri güçlendirme ve esnekleştirme 
yöntemleri mühendislik alanında da ye-
rini bulmaktadır.

Bugünlerde araştırmacılar, canlıların 
nasıl hareket ettiğini inceleyerek yeni 
nesil, hareket eden makineleri yaratma-
ya çalışıyorlar.

Blacksburg’daki Virginia Tech’deki 
araştırmacılar, Amerikan donanması 
için, az enerji harcayarak uzak mesa-
felere gidebilen araçlar tasarlamak için 
çalışıyorlar. Araştırmacılar, yol gösteri-
ci olarak, verimliliğiyle bilinen deniza-
nalarını inceliyorlar.

Virginia Tech’te calışan araştırmacılar, 
denizanalarının suda kesintisiz hareket 
etmek yerine yuvarlak şekildeki vücut-
larını sıkıştırma ve genişletme arasında 
duraklattıklarını tespit ettiler. Bu du-

raklama, onları ileri iten bir 
girdap yaratmaktadır. Projeyi 
yönetmekte olan ve Virginia 
Tech’in Akıllı Malzeme Sis-
temleri ve Yapıları Merkezi 
yardımcı müdürü Shashank 
Priya’ye göre, esas itibariyle, 
denizanası kendi konumu-
nu değiştirmek yerine suyun 
yerini değiştirerek bir boş-
luk oluşturur ve bu boşluk 
dolduğu zaman denizanasını 
iter. Bu hareket, denizanası-
nın sonraki her hareketinde 
%30 daha fazla ileri gitme-
sine sebep olur. Bu sebeple, 
yüzmek için kasların ihtiyacı 
olan metabolik enerji azalır.

Bunu Priya, “İçinde bulun-
duğu sıvı denizanasının hare-
ket etmesine ve enerjisini ko-
rumasına sebep olur. Ayrıca, 
aslında denizanasını su iter 

daha fazla yılana benzemesi gerektiği-
ni savunuyor. Fakat Gupta “Depremde 
yıkılmış  bir binada kapana kısılmış ol-
duğunuzu hayal edin, sizi bilmem ama 
benim en son isteyeceğim şey bir yıla-
nın bana doğru geldiğini görmektir.” 
diyerek karşı çıkıyor.


