
 
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

 
ME 402 MÜHENDİSLİK TASARIMI 

BİTİRME  PROJESİ RAPORU 

 

DÜĞÜM ATMA PROSESİNİN MEKATRONİK 
SİSTEM DİZAYNI 

 
Karim Khodadadi SAGHAY 

Erdin GÜLEÇ 

Miraç DENİZ 

 

 
 

 

HAZİRAN 2011 

İZMİR 



İÇİNDEKİLER 
 

1. EL DOKUMA HALI TEKNOLOJİSİ ................................................................................................ 3 

1.1 Giriş ............................................................................................................................................... 3 

1.2  Halı Dokuma Prosesi.................................................................................................................... 3 

1.3 Halı Endüstrisi ............................................................................................................................... 4 

2. DÜĞÜM ATMA PROSESİ İÇİN DİZAYN EDİLEN MEKANİZMALAR...................................... 4 

2.1 İp Verme Mekanizması ................................................................................................................. 5 

2.2 İp Tutma Mekanizması.................................................................................................................. 5 

2.3 Kam Mekanizması......................................................................................................................... 6 

2.4 İkili Gripper ................................................................................................................................... 6 

2.5 İp Kesme Mekanizması ................................................................................................................. 6 

2.6 Orta Gripper .................................................................................................................................. 6 

2.7 Lineer Rulmanlı Vidalı Modül Mekanizması (Dikey Hareket)..................................................... 6 

2.8 Lineer Rulmanlı Vidalı Modül Mekanizması (Yatay hareket)...................................................... 6 

3. DÜĞÜM ATMA PROSESİNİN KONTROL SİSTEMİ..................................................................... 6 

4. SONUÇLAR ....................................................................................................................................... 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. EL DOKUMA HALI TEKNOLOJİSİ 

1.1 Giriş 
      
     Türk el halıcılığı, farklı kültürlere ait önemli izler taşıyan örnekleri kapsaması bakımından 

önem taşımaktadır. Varlığı Pazırık kurganında bulunan “Pazırık halısına” tarihlendirilen el 

halıları zaman içerisinde çeşitli gelişmeler göstererek günümüze gelmiştir. Bu süreç içerisinde 

hammaddesi, işçiliği, motifleri ve renkleri ile çok çeşitli örnekler ortaya çıkmış ve bazıları 

günümüze ulaşabilmiştir. 

     Yandaki figürde gördüğünüz pazarık halısı 

bilinen en eski halıdır. Milattan önce 500 senesine 

ait olan bu halı türk düğümü ile dokunmuştur. 

Toplamda 3,62 metre kare olan Pazarık halısını 

pahabiçilmez kılan bir metre karede 347,000 

düğüm atılmış olmasıdır. Türkiyede bilinen en eski 

halı ise Salçuklular tarafından 12. ve 13. 

yüzyıllarda yapılmıştır.                                                               

                                                                                

Şekil-1.Pazırık halısı 

1.2  Halı Dokuma Prosesi 
     El dokuma tekniği, birbirlerine paralel olarak yan yana dizilmiş bulunan çözgü iplikleri 

arasından atkı ipliklerinin dik yönde ve belli bir bağlantı düzeni içerisinde geçirilmesini 

gerçekleştiren işlemlerin ardından düğüm atılması ile sonlanan işlemlerin bütünüdür. Bir 

halının el dokuma halısı mı yoksa makinede mı dokunduğunu anlamak oldukça basittir. Bunu 

anlamak için halının arkasına bakmamız yeterli olacaktır. Makine halıları düğüm atılarak 

yapılmaz. Yün lifleri halıya makine ile koyulup sonra halının arkası lateks ile ile 

sağlamlaştırılır.Bu işlem yapıldığında halının arkası sert bir doku ile kaplanır. Görünümü ise 

çapraz çizgilidir. El dokuma halılarının deseni halıların arkasına küçük düğümler atılarak 

hazırlanır. Bu düğümler halının daha girift görünümlü olmasını sağlar. Bu yüzden el dokuma 

halıları makine halılarınına göre daha zordur ve daha çok zaman alır. Halı dokunurken daha 

çok sıklık ve yükseklik o halının kalitesini artırır. Bir halının kaliteli bir el dokuması olduğunu 

anlamak için yünün kalitesine bakmak gerekir. Yün lifinin uzunluğu, elastikliği ve parlaklığı 

çok önemlidir. Bir halının kalınlığının halının kalitesini belirlemede önemi yoktur. 



 

Şekil-2. Düğüm çeşitleri 

     Bir halının kalitesini etkileyen en önemli faktör düğüm yoğunluğudur. Santimetrekareye 

düşen düğüm sayısı ne kadar çoksa, halıyı yapmak için o kadar çok emek harcanmış demektir. 

İyi dokunmuş bir halıda cm2’de 180’den fazla elle yapılmış düğüm vardır. Becerikli bir 

dokuma ustası saatte 800 düğüm atabilmektedir. (9×12 boyutundaki bir kilimin yapımı 3500 

iş saati alır ve bu da yaklaşık olarak hafta sonları da dahil günde 8 saatten 16 aylık bir 

çalışmaya denk gelmektedir.) 

1.3 Halı Endüstrisi 
     1900 ‘lü yılların başında gelişen teknoloji ile bereber tekstil endüstrisinde halı dokuma 

makinaları kullanılmaya başlanmıştır. Bu halıların en önemli özelliği yüksek üretim hızı ve 

düşük maliyete sahip olmasıdır. Bu halı dokuma makinalarının en önemli dezavantajı da 

üretilen halıların düşük kalitede olmasıdır. Bügüne kadar hiçbir halı makinası ile bire bir aynı 

el dokuma halısı yapılamamıştır.  

     İşte  bu proje düğüm atma işlemini taklit edebilen bir mekotronik sistem dizaynı ve bu 

dizaynın halı üretimine uygulamalarını amaçlanmaktadır. 

2. DÜĞÜM ATMA PROSESİ İÇİN DİZAYN EDİLEN MEKANİZMALAR 
   Tasarladığımız mekatronik sistem 8 farklı mekanizmayı kapsamaktadır. Bu mekanizmaların 

kontrollü bir şekilde sentezi yapılarak düğüm atma işleminin gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

      Mekatronik sistemin çalışma prensibini kısaca şöyle özetleyebiliriz. İlk olarak ip verme 

mekanizması ipin rengini seçerek ipi ön tarafta bulunan selonoidin ortasına bırakıyor ve 

solonoid ipi sıkıştırark tutuyor. Daha sonra kam mekanizması ile hem ipin karşıya geçirilmesi 

hem de tezgah iplerinin ayrılması sağlanıyor. Karşı tarafa geçen ip ikili gripper’ın ortasına 



düşüyor ve ardından ikili gripper ileri hareket ederek ipi tutuyor. Sonra ip kesme mekanizması 

ipi kesiyor ve ikili gripper ileri doğru 210 derece dönerek hareket ederek düğümü atıyor. 

Sonra orta gripper düğümü tutarak geriye doğru çekip sıkıştırıyor. Son olarak sistem dikey 

hareket ile aşağı doğru haraket ediyor ve bir sonraki pozisyon için bir miktar yatay hareket 

ederek işlem tamamlanıyor.  

 

Şekil-3.Düğüm atma mekanizmasının son dizaynı 

 

    Alt mekanizmalarda kullanılan malzemelerin çoğunu kendimiz İYTE merkez atölyedeki 

CNC Freze tezgahında ürettik. Diğer parçaları ise sanayiden temin ettik. Mekanizmalarda step 

motor, servo motor, doğrusal aktüatörler, doğrusal kızaklar, selonoidler, ve mödüller 

kullanıldı.     

2.1 İp Verme Mekanizması 
     İp verme mekanizmasında iki adet dişli, kayış ve step motor kullanıldı. Bu kayış sistemi ile 

farklı renkte ip seçilebilmesi hedeflendi.  

2.2 İp Tutma Mekanizması  
     Bu mekanizmada ipi tutmak için selenoid kullanılmıştır. Verilen elektrik sinyali ile ileri 

hareket ederek ipi tutar  ve sonra sinyal kesilince tekrar ipi bırakır.  

 



2.3 Kam Mekanizması 
     Kam mekanizmaları çoklu fonksiyonel mekanizmalardır. Kullandığımız kam mekanizmayı 

harekete geçirmek için doğrusal aktüator kullanılması düşünüldü. Türkiye’de  istediğimiz 

boyutlarda  doğrusal aktüatorler bulunmadığı için Fransa’dan ithal etmek zorunda kaldık. 

Hareket eden kam mekanizmasıyla üst plaka ile tezgah ipleri ayrılırken, öndeki selenoid karşı 

tarafa doğru ipi iletir.  

2.4 İkili Gripper  
     Bu mekanizmayı harekete getirmek için yine doğrusal aktüatör kullanıldı. Aktüatörün 

harekete geçmesiyle önce ileri doğru hareket ederek ipi sıkıştırırlar sonra 210 derecelik bir 

dairesel hareketle düğüm atarlar. 

2.5 İp Kesme Mekanizması 
     Düğüm atılmadan önce ipi kesmek için selenoid kullandık. Elektirik sinyali ile ileri hareket 

eden selenoidin ucuna bağlı olan bıçak ile ip kesiliyor ve sinyal kesilince bıçak geri çekiliyor.   

2.6 Orta Gripper 
     Üçüncü doğrusal aktüatör bu gripper da kullanıldı. Doğrusal aktüatörün ileri doğru hareket 

etmesiyle önüne çapraz bir şekilde düşen ipleri tutarak geriye doğru çeker. 

2.7 Lineer Rulmanlı Vidalı Modül Mekanizması (Dikey Hareket) 
     Dikey hareketi sağlayan bu mekanizma da düğüm atma işlemi bittikten sonra  tüm sistemi 

aşağı indiriyor. Lineer rulmanlı vidalı modülde bir step motor kullanılarak her iki taraftan 

hareket sağlanmış oldu. 

2.8 Lineer Rulmanlı Vidalı Modül Mekanizması (Yatay hareket) 
     Düğüm atma işlemi tamamlandıktan sonra bir sonraki düğüm için yatay eksende hareketi 

sağlayan bu sistemde de step motor ve dişli takımı kullanılmıştır. 

3. DÜĞÜM ATMA PROSESİNİN KONTROL SİSTEMİ  
     Projenin en önemli kısımlarından birini mekatronik dizaynın kontrol sistemini 

oluşturmaktır. 8 farklı mekanizmadan oluştuduğumuz kontrol sisteminde ilk olarak hangi 

mekanizmanın ne zaman hereket edeceğini gösteren bir taktogram oluşturuldu. 



 

Tablo-1.Düğüm atma prosesinin kontrol sistemi  

     Yukarıda taktogramda gördüğünüz sayılar farklı sistemler için ayrı ayrı anlamlar taşıyor. 

Örneğin ‘Devre açık’(Elektirik), ‘basınç yok’(Pnömatik), ‘geri’(Mekanik), ‘impuls 

yok’(Elektronik) manalarını taşıyan ‘0’ sembolu ile gösterilir. ‘Devre kapalı’, ‘basınç var’, 

‘ileri’, ‘impuls var’ manalarını taşıyan ‘1’ sembolü ile gösterilir. Giriş sinyalleri Xn 

(argüment) ile gösterilir. Çıkış sinyalleri ise f (fonksiyon) ile gösterilir. 

     Yukarıdaki hareket taktlarına bakacak olursak birinci hareket taktında  mekanizma (M1) 

hareket ettiği zaman diğer mekanizmalar hareket etmez. Böylece herbir hareket taktı için bir 

mekanizma hareket eder. Bu taktogramın çalışması için sinyal ağırlıklarının birbirinden farklı 

olması lazım. 2,14,16 taktları ve 6,8 taktları bize aynı hareketleri verir. Bunu engellemek için 

yardımcı sinyaller kullanılır. Z1,Z2,Z3 yardımcı sinyalleri ile toplam sinyal ağırlıkları yeniden 

hesaplanır.  Taktogram çalışır hale geldikten sonra giriş ve çikış sinyallerini gösteren tablo 

oluşturulur daha sonra bazı sadeleştirmeler yapılarak elektirik devresi kurulur. 

4. SONUÇLAR   
     Bu çalışmada el dokuma halısının tarihinden, ekonomik yönünden ve makine halısı ile 

arasındaki farklardan bahsedildi. Dizayn ettiğimiz mekatronik sistemde kullanılan 

mekanizmaların yapısı ve mekanizmanın son hali gösterildi. Son olarak 8 farklı 

mekanizmanın kontrol sistemi üzerinde duruldu ve hareket zamanlamaları gösterildi. 


