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Autonomous Vehicle Wings It 1

Bir tane bilgisayar, santral içindeki tüm 
AGV’lerin tam konumlarını Siemens 
kablosuz ağı kullanarak takip eder. Ay-
rıca kullanıcılar manevra kolunu kulla-
narak üniteleri yavaş yavaş konumlaya-
bilirler.

AGV’nin 26 tane bataryası 312 voltluk 
enerji üretir ve bu güç her bir montaj is-
tasyonundaki el gücü ile çalışan aletleri 
çalıştırmak için yeterlidir.

Meloche “Eğer tek bir ürünü enine bo-
yuna hareket ettirmek için alıyorsanız, 
yatırımın pek bir faydasını göremez-
siniz” diyerek bir uyarıda bulunuyor. 
“Ancak eğer bir kanadı, sonra bir burnu 
ve daha sonra uçak iskeletini kaldırmak 
için kullanacak ve sonrasında yakındaki 
fabrikaya gidip bir iniş takımı alacak ve 
işlem hattına geri getirecekseniz, bu ha-
rika bir üretkenlik yatırımı olabilir.” 

Otonom Araç Kanatlandırıyor

F ori Automation kendi kendine 
çalışan araçlarını uyarlama-
sından dolayı 2012 Siemens 

Müşteri Memnuniyet ödülüne layık gö-
rüldü.  Bu araç, zaman zaman araba ve 
hava taşıtı gereçlerindeki ağır yükleri 
hareket ettirmek ve jet savaş uçakları-
nın kanatlarının bir montaj bandı üze-
rindeki işlem merkezleri arasında tam 
ve otonom bir şekilde gidip gelmesini 
sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Fori bu uyarlamayı Georgia eyaletinin 
Marietta kentinde bulunan Lockheed 
Martin uydusu için geliştirdi. Tüm mer-
kezi kısımlar 20 foot (6,096 m.)’luk 
bir fikstüre bağlanır. Bu hat 12.000 
pound’luk bir yükün 16 pound’unu bir 
seferde taşıyabilir.

Altı saatlik gece mesaisi boyunca, üç 
AGV (Otonom Yönlendirilmiş Araç) 
tüm merkezi kanat kısmını ve bunla-
rın fikstürlerini iki park boşluğu ve 12 
manuel yük istasyonu arasında hareket 
ettirir ve böylece kanatlar bir sonraki 
günkü işte düzgün çalışabilecek bir hale 
getirilir.

Bu işlemi gerçekleştiren AGV, boyut 
olarak 15 feet uzunluğunda, 5,5 feet 
genişliğinde ve 2 feet yüksekliğindedir. 
AGV sabitlenmiş kanadın altına kayar 
ve güvenlik sorumluluğu sağlayan bir 
bardak-kapaksı düzeni kullanarak bu 
kanada bağlanır.

Daha sonra AGV, fikstürün ve kanadın 
yerini milimetrik derecedeki bir titiz-
likle belirler. Bu, işlem merkezinin ona 
kenetlenmesini ve sağlamlığını işlem 
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boyunca korumasını 
sağlar. Bu kanadı yer-
leştirmek için AGV 
ileri-geri, yanlara ve 
aşağı-yukarı ilerleye-
bilmelidir.

Fori’nin satışlar-
dan sorumlu yar-
dımcı başkanı Paul 
Meloche’nin söyle-
diği üzere, AGV’nin 
içinde bulunan çeşitli 
unsurlar vardır. Fori, 
AGV’yi ileri itmek 
ve yönlendirmek için 
dört yardımcı kulla-
nır. AGV yardımcıları sıkı sıkıya monte 
eder. İtiş için bir sürüş kemeri, yönlen-
dirme için ise bir zincir kullanır. Böy-
lece, yönlendirme sırasında yardımcılar 
kendi kendilerine dönerken başarısızlı-
ğa yol açabilecek yaygın bir sebep olan 
güç ve iletim kablolarının aşınımı orta-
dan kalkar.

Diğer sekiz yardımcı ise dikey yüksel-
ticileri kontrol eder. AGV, 12 döküm-
cü kullanan bir süspansiyon sistemine 
bağlıdır. Bu dökümcüler yükü paylaş-
tırır ve inişli çıkışlı olabilen beton bir 
zemin üzerinde sürüş yaparken bu yük 
paylaşımını mükemmele yakın bir dü-
zeyde devam ettirir.

Fori, 5 milimetre hassasiyetle zeminde-
ki mıknatısları saptamak için dört adet 
ekstra uzunlukta sensör kullanır. Böy-
lece AGV işlem merkezleriyle otonom 
bir şekilde tam olarak eşleşebilir.

Fori Automation, Lockhe-
ad için kanat bölümünü 
kontrol altında tutacak 
bir AGV uyarladı.
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neleri sadece hızlı bir şekilde yerinden 
çıkardığımızı değil aynı zamanda farklı 
yönlere gönderebildiğimizi gördük.”

Toplarla veya diğer küçük nesnelerle ya-
pılan çalışmalarda, kıskaç nesneyi kavra-
yıp kaldırmakta, konumunu ayarlamakta 
ve saniyenin onda birinde hava kuvveti 
almaktadır. Kıskacın topları basketbol 
potalarına ve farklı şekillerdeki objeleri 
çöp kutularına atmadaki şaşırtıcı başarısı 
videolarda görülmektedir. 

Sanılanın tam tersine, topların kütlesi fır-
latma mesafesini etkilememiştir; yaklaşık 
2 fit uzunluğunda bir mesafeye fırlatıla-
bilmişlerdir. Araştırmacılar, balonun hava 
kaçırırken toplara güç uygulamayacağına, 
genişleyen zarın hızını kavranan nesneye 
aktaracağına inanmaktadırlar. 

“Evrensel Sıkıştırıcı Kışkaç” diğer robot 
kollara göre gözle görünür avantajlar sun-
maktadır. Özel programlama veya asimet-
rik nesneleri kavrama eğilimi gibi gerek-
sinimleri yoktur. Aynı zamanda, eklemleri 
veya parmakları olmadığından, farklı or-
tamlarda daha dirençli olduğu kanıtlanabi-
lir. Tasarımı öyle kolaydır ki, meraklıları 
hatta öğrenciler bile bir tane üretebilir. 

Ancak Amend, bu kıskaçtan nasıl en iyi 
şekilde yararlanılabileceği konusunda he-
nüz bilmediğimiz pek çok şeyin olduğunu 
kabul etmektedir. Ona göre hangi malze-
menin en iyi dolgu malzemesi olduğu bile 
henüz netleşmiş değildir. 

Amend sözlerini şöyle noktalamıştır: “El-
bette gelecekte kahve ve balonlardan daha 
farklı bir şey bulacağız. İşe yarayan şeyle-
ri keşfetmeye devam ediyoruz. Daha son-
ra yeniden geri döneceğiz ve bulduğumuz 
malzemeleri optimize edeceğiz.” 

Yakala ve Fırlat 

Son yılların en güçlü ve en sezgili 
tasarım örneklerinden biri biyomi-
mikridir. Biyomimikri problemlerin 

doğa tarafından çözülmesi ve bu çözüm-
lerden elde edilen teknolojinin geliştiril-
mesidir. Bunun en iyi örneklerinden biri 
geko ayağı yapıştırıcısıdır: Mühendisler 
kertenkelelerin yapışkan ayak tabanlarına 
benzer bir yapıya sahip süper yapışkan, 
ancak çıkarılabilir bir madde üretmişler-
dir. 

Chicago ve Cornell Üniversiteleri labora-
tuvarlarındaki mühendisler herhangi bir 
öncülü olmayan nesneleri toplayıp hareket 
ettiren bir teknoloji üzerinde çalışmakta-
dırlar. Topları, cıvataları veya yumurtala-
rı kavrayan şey parmak, pençe, mıknatıs 
veya emme tüpü türünde bir şey değildir. 
Bunun yerine, sarkık bir balon, nesnenin 
üstüne lop diye yapışmakta, onu çekmekte 
ve daha sonra yukarı kaldırmaktadır. 

Daha da şaşırtıcı olan, balonun hassas bir 
şekilde nesneleri tükürebilmesidir; öyle 
ki, bu tarzda bir kavrayıcıya sahip olan bir 
robot kol basketbol potasına basketi defa-
larca başarıyla bırakabilmektedir.  

Cornell’de doktora öğrencisi olan John 
Amend, oradaki ve Chicago’daki çalışma 
arkadaşlarıyla beraber bu alete evrensel sı-
kıştırıcı kıskaç adını vermişlerdir. Amend 
ve çalışma arkadaşları, savunma araştırma 
kurumu DARPA için bir modüler robotik 
projesi üzerinde çalışmakta ve robotların 
birleştirilmesinde granüler malzeme kul-
lanmaktaydılar. 

Amend bu konuda şu sözleri söylemiştir: 
“Chicago’dan çalışma arkadaşlarımız bizi 
bir gün arayıp şunu sordular: ‘Sizce bu-
nunla bir şeyler yakalanabilir mi? Görü-
nüşe bakılırsa bu bir kıskaç olarak kullanı-
labilir.’ Vay canına! Bunu nasıl da aklıma 
getirememiştim?”

Yalın şekliyle bu kıskaç daha basit bir 
yapıya sahip olamazdı: hafif granüler 
malzemeyle doldurulmuş (Amend’in ter-
cihi öğütülmüş kahve çekirdekleriydi) ve 
vakumlu bir hortuma iliştirilmiş bir balon 
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düşünün. Öğütülmüş kah-
ve gevşektir ve balonun 
içinde normal basınçla ak-
maktadır. Ancak balonun 
içerisindeki hava kaçırıldı-
ğında tanecikler bir araya 
toplanmakta ve ciddi bir 
kuvvetle bastırılsa bile şekli bozulmayan 
katı bir yığın oluşturmaktadır. Fizikçiler 
bu davranışı sıkışma olarak adlandırmak-
tadır. Amend şöyle belirtmiştir: “Her tür 
granüler malzeme “sıkışma” geçişi özelli-
ği gösterecektir. Bu malzemeler, kum, tuz, 
un ve bizim örneğimizde olduğu gibi öğü-
tülmüş kahve olabilir. Bu malzemeler gev-
şek bir şekilde birleştirildiklerinde akabi-
lirler, ancak bir araya toplandıklarında 
daha ziyade bir katı davranışı sergilerler.”

Sıkıştırılan partiküller, kaldırılacak nes-
nenin üst ve yan kısımlarına baskı yapar 
ve balonun kauçuk yapısı kavrama gücü-
nü oluşturmaya yetecek kadar sürtünme 
yaratır. Amend, balon ile topun üst kısmı 
arasında bulunan bir miktar vakumun 
kaldırma kuvvetini artıracağından veya 
kavrama gücünü azaltacağından şüphe-
lenmektedir. 

Kıskacın kavrama gücü şaşırtıcı şekilde 
sağlamdır. Videoya kaydedilen bir göste-
rim esnasında, basit bir balon ve öğütül-
müş kahveli kıskaç kombinasyonu 650 
gram ağırlığında bir nesneyi kaldırıp ha-
reket ettirebilmiştir. 

Ancak Cornell ve Chicago araştırmacıları-
nın son gösterimlerle ilgili bildirdikleri en 
dikkat çekici özellik, kavrama değil fırlat-
ma özelliğiydi. Amend bu özelliğin tesa-
düfen keşfedildiğini söylemiştir. Öğütül-
müş kahve taneciklerinin emici bölgeleri 
tıkamasını engellemek için mühendisler 
tüplere periyodik olarak hava veriyorlardı. 
Bu işlem, bir objenin kavranması sırasın-
da yapıldığında ekip üyeleri sadece balo-
nun şiştiğini değil aynı zamanda objenin 
fırladığını görmüşlerdir. 

Amend şöyle devam etmiştir: “Fırlama 
hareketi tamamen sürprizdi. Bununla nes-

Tam isabet! Yeni geliştirilen bir 
robot el objeleri olağanüstü bir 
isabetle fırlatıyor.


