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INNOTECH I MAYIS

ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

KATMANLI ÜRETİM
Katmanlı üretim (Additive Manufacturing)
döküm, press enjeksiyon gibi parçaları
bütün
halde
üretilmesinin
aksine
ürünlerin
hammaddenin
katmanlar
halinde üst üste eklenerek yapılan imalat
yöntemidir. 3-boyutlu yazıcılar ile birlikte
oldukça popüler olan bu imalat yöntemi
aslında yeni bir üretim teknolojisi değil,
1980’lerden itibaren kullanılmaktadır.
Ancak son senelerde ki daha esnek ve
hızlı imalat süreçlerinin talep edilmesi,
hızlı prototipleme ihtiyacındaki artış,
kişiselleştirilmiş ürün gamına olan ilginin
yükselmesi ile birlikte katmanlı üretim
teknolojisi bu alanlarda hayli önem
kazanmış diyebiliriz. Eklemeli üretim
yöntemlerine yakından bakacak olursak
şu şekilde başlıca gruplara ayırabiliriz;
Toz katmanında Lazer Sinterleme

Görsel: Computational Manufacturing and Materials Research Lab Berkeley
University

Bu sistemlerde bir toz yatağının üst
yüzeyi lazer ile eritilir. Yeni bir toz katmanı
bir roller mekanizmasıyla ilave edilerek
sıradaki katman eritilerek eklenir.
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Metal malzeme ile uygulanan bu yöntem
daha çok havacılıkta “Selective Laser
Melting (SLM)”, “Laser Curing” ve
“Direct Metal Laser Sintering (DMLS)”
gibi birçok farklı uygulamaları mevcuttur.
Toz Besleme ile Lazer Ergitme

Görsel: industrial-lasers.com

Toz halindeki ham metalin istenilen noktalara
bir püskürtülerek lazer veya elektron ışını
gibi enerji kaynakları ile ısıtılıp bir ergiyik
havuzu meydana getirilir. Bu ergiyik havuzuna
eklenen toz halindeki hammadde ile katmanlar
oluşturularak ürün elde edilir. Lazer koruyucu
bir soygaz ile yönlendirilerek enerji transfer
verimini korumuş olur.
Lazer Kaplama (laser cladding), Yönlendirilmiş
Enerji Birikimi (Directed Energy Deposition),
Direkt Metal
Biriktirme
(Direct Metal
Deposition) gibi farklı yöntemleri vardır. Toz
katmanında Lazer sinterlemeli sistemlerin
aksine, bu yöntemde metal biriktirilen yüzeyde
ısıl gerilim az ve ısıtılan alan küçüktür. Ergime
derecesi çok yüksek metallerde (Titanyum,
Volfram vb.) dahi kullanılabilir olduğundan
havacılık ve uzay sektöründe uygulamaları
daha çok görülür.
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

KATMANLI ÜRETİM
Ergimiş
Malzeme
(3D- Printing)

Şekillendirme

Görsel: CustomPartNet

“3-boyutlu yazıcı” olarak adlandırılan
imalat
yöntemidir. Genelde plastik
ve polimer malzemelerin kullanıldığı
bu yöntemde, malzemeler filamentler
halinde eritilip uygulama yapar hareketli
bir nozzle a iletilir. Katmanlar halinde
üst üste yapıştırılarak şekil oluşturulur
ve ortam sıcaklığında sertleştirilir. Hızlı
prototipleme için en çok kullanılan
yöntemdir. 3boyutlu yazıcıların fiyatlarının
ucuzlaması ile birlikte birçok alanda
kullanılmaya başlanmıştır. Teorik olarak
katmanlı üretim yönteminde kalıp
maliyeti veya üretim adetinin artışından
dolayı avantajlar bulunmadığı için birim
maliyet üretim adetinden bağımsızdır. Bu
durumda kişiselleştirilebilir ürün üretimi
için katmanlı üretim teknolojilerini uygun
hale getirmektedir.
Üretim
adetleri
sektörden
sektöre
değişkenlik gösterdiği için otomotiv,
beyaz eşya, elektronik
gibi üretim
adetlerinin yüksek olduğu sektörlerde
hala tam olarak birim maliyette döküm,
enjeksiyon, pres gibi üretim yöntemlerini
yakalayabilmiş değildir.

Ancak katma değeri yüksek ve az sayıda
ürünlerin kullanıldığı havacılık ve uzay,
medikal ve optik gibi sektörlerde kullanımı
maliyet – etkinlik açısından çok daha
uygundur.

Görsel: McKinsey Factory of the Future Issue One
Açıklama: Eklemeli Üretim Teknolojisi ekosisteminde öne çıkan şirketler

Görsel: McKinsey Factory of the Future Issue One

Eklemeli üretim değer zincirinde en önemli
özelliklerden biri de uzaktan erişim ile talep
lokasyonlarına yakın üretim merkezlerinin
kurulması olarak gösterilebilir.
Havacılık ve motor üreten sektörlerin ilk
sahiplenen olması dışında gemi imalatı
ve bakımında da kullanılması da oldukça
yaygınlaşmıştır. Bunun en iyi örneklerinden
biri de Avrupa’nın en büyük ve en fazla
gemi geçişine sahip Rotterdam limanında
kurulan eklemeli üretim merkezinde
ihtiyaç halinde üretilen yedek parçalar
denebilir.

Görsel: Turning additive manufacturing into business
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ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

OTOMOTİVDE KATMANLI ÜRETİM
Eklemeli imalat teknolojilerinin (üç
boyutlu üretim teknolojisi) otomotiv
sektöründe kullanımı giderek artmakta.
Otomotiv sektöründe birçok üretici
eklemeli üretim teknolojisini en azından
prototip üretimler için kullanmaya başladı.
Seri üretime uyumu daha yüksek düzeye
ulaştığında kullanım oranının ani bir
yükseliş göstereceğinden hiç şüphe yok.
Renault Truck’ın kamyon motor parçalarını
hafifletme konusunda yaptığı çalışma
eklemeli üretimin otomotivdeki başarılı
örneklerden birisi.

Otomobillerin bazı metal ve plastik
parçaların üretiminde kullanılmasının
yanında, bazı üreticiler tamamen 3 boyutlu
üretim teknolojisi kullanarak otomobil
üretti.
İtalyan şirket XEV ile Çinli Polymaker’ın
ürettiği LSEV’in camları, koltukları ve
şasisi haricindeki tüm gövde parçaları üç
boyutlu yazıcılar ile üretilmiş. Klasik üretim
teknolojileriyle üretilen otomobillerde
yaklaşık 2 bin parça bulunurken, LSEV’de
sadece 57 parça bulunuyor. Araç 450
kilogram ağırlığa sahip ve saatte 70
kilometre hıza ulaşabiliyor. Elektrik
motoru ile enerji sağlayan LSEV’in menzili
150 kilometre.

Görsel: additivemanufacturing.media

Soldaki orijinal Renault Trucks DT15 Euro
6 Motoru, tam 841 parçadan oluşuyor ve
525 kilogram ağırlığa sahip. Sağdaki ise
3 boyutlu üretimle elde edilmiş metal
parçalardan oluşan yeni motor. Yeni
tasarım ve üretim tekniği ile yeni motorda
200 parça eksiltildi ve ağırlığı 120 kilogram
düşürüldü.
QR Code ile bu örneğe ait videoyu
izleyebilirsiniz.
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Görsel: additivemanufacturing.media

XEV’in daha az parçası olması maliyetinin
de az olmasına neden oluyor. İlk etapta
Çin pazarında satılması planlanan aracın
satış fiyatı 7.500 ile 10.500 Dolar arası
olması öngörülüyor.
XEV’in tanıtım videosu QR Code’da!!
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OTOMOTİV DÜNYASI

FORD’DAN BİSİKLET-OTOMOBİL ETKİLEŞİMİ

Görsel: bikeradar.com

Nesneler arasındaki haberleşmenin ve
otonom araçların çokça konuşulduğu bu
günlerde Ford, bisiklet - araç haberleşmesi
fikrini sunarak inovatif bir adım attı.
Bir yazılım şirketi olan Tome ve Trek bisiklet
şirketi ile birlikte Ford yapay zeka ile
bisiklet - araç haberleşmesini sağlayarak
araçların bisikletler ile çarpışmasından
kaynaklanan yaralanma ve can kayıplarının
azaltılmasını hedefliyor.
İstatistiklere göre 2016 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde 18000 bisiklet
sürücüsü otomobil çarpması sonucu
yaralandı ve bu kazaların sonucu olarak
102 bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kavram kanıtlama aşamasında olan bu
sistem sayesinde bisiklet sürücülerine
daha güvenli bir sürüş sağlanacak.
Proje, bisiklet sürücülerinin ve üretici
şirketlerin beğenisini topladı. Konsept
yayınlanmasının ardından bir çok bisiklet
üreticisi de bu projeye dahil oldu. Şu anda
proje 10 bisiklet üreticisi şirket ile birlikte
yürütülüyor.

Projeye dahil olan bisiklet firmalarının
listesi ise şöyle;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accell North America
Bosch
Dorel Sports
Giant Bicycles
Orbea
Shimano
Specialized
SRAM
Stages Cycling
Trek Bikes
Quality Bicycle Products

Araçlarda sensörlerin yerleştirilebileceği
bir çok alan mevcut ancak bisikletlerin
hafif ve kompakt olması gerekiyor. Ayrıca
bisiklet üzerinde kurulacak olan sistemin
enerjisinin de bir dinamo veya batarya ile
sağlanması gerekiyor.
Proje
yürütücüleri
tarafından
bu
problemlerin nasıl çözüleceği de merak
konusu ancak güvenlik ve konforun
yarıştığı bir platformda güvenliğin galip
geleceği de aşikar.
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OTOMOTİV DÜNYASI

BMW’DEN KABLOSUZ
ŞARJ ÜNİTESİ

Görsel: thedrive.com

TOYOTA’NIN HİDROJEN
YAKIT HÜCRELİ ARACI

Görsel: blog.toyota.eu

Cep telefonları için kullanımda olan
kablosuz şarj teknolojisinin otomobil
içinde uygulamaları görülmeye başlanıyor.
BMW’nin 530e iPerformance araçlarını
hedefleyerek ürettiği ilk indüktif şarj
ünitesini tanıttı. Akıllı telefonların kablosuz
şarj teknolojisine benzer şekilde GroundPad
olarak adlandırdıkları şarj ünitesi ile birlikte
araçlarda da ayrıca “Carpad” denilen ayrı
bir komponent ile birlikte opsiyonel olarak
satılacak.

Toyota’nın konsept olarak tanıttığı hidrojen
yakıt hücreli Mirai için hidrojen yakıt
hücreleri ve komponentleri üreteceği yeni
fabrikasını duyurdu. Honsha da bulunan
Toyota City merkez yerleşkesinde kurulan
yeni fabrika da faaliyete geçecek üretime
ek olarak Shimoyama fabrikasında da
hidrojen depo tankları üreteceğini açıkladı.
2020 yılında faaliyete geçecek olan tesisler
de Toyota senede 30.000 yakıt hücreli araç
üretmeyi hedefliyor.

Görsel: slashgear.com

Görsel: Popular Science

Araç ile arasında yaklaşık 10 cm uzaklıktan
şarj
etmesini
sağlayacak
sistemde
“GroundPad” olarak adlandırılan zemindeki
kablosuz şarj ünitesinin yarattığı manyetik
alanın aracın alt kısmında bulunan “CarPad”
de ki elektrik akımını indüklemesi ile 530e
nin bataryasını 3.5 saatte %85 verimlilikte
tam şarj edebileceği açıklandı.
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2017 yılında 3.000 adet ürettiği Mirai’leri
hali hazırda Japonya, A.B.D ve 9 diğer
ülkede satışını yapan Toyota aynı
zamanda Japonya’da gerçekleşecek 2020
Olimpiyatlarında
seyirci
taşımalarında
kullanılacak 100 adet hidrojen yakıt hücreli
otobüs için Japonya hükümeti ile anlaşmaya
vardı.
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OTOMOTİV DÜNYASI

MANZARAYI HİSSET
Ford “Feel The View” adını verdiği prototip
teknolojisini görücüye çıkardı.
Ford İtalya, GTB Roma ve İtalya’da yerli
bir start-up olan Aedo ile geliştirilen
bu teknoloji ile büyük etki yaratılacağı
düşünülüyor. Akıllı araç konseptlerinde
şimdiye kadar birçok teknolojiyi gördük
ve inceledik. Ford’un sunduğu bu teknoloji
güzel bir noktaya parmak basması nedeni
ile en beğendiklerimizden biri oldu.
Araç içerisinde seyahat ederken -özellikle
uzun yolda- çevreyi, doğayı izlemek
neredeyse hepimizi mutlu eden bir detaydır.
Fakat görme engelliler için zaten zor olan
hayatlarındaki bir eksik de bu manzara akıp
geçerken farkında olamamaktır.
Görme engellilerin araç camından dışarıyı
hissedebilmelerini sağlayan “Feel The
View” teknolojisi, Braille alfabesini temel
almış. Ultra yüksek kalitede çekilen
siyah beyaz resimler hızlı analiz edilerek,
kişilerin dışarıdaki manzarayı dokunarak
algılayabileceği 255 farklı şekilde geri
bildirim oluşturuluyor. Bu geri bildirimler
cam üzerine titreşim olarak yansıyor
ve cama dokunan kişi farklı seviyedeki
titreşimleri hissederek camdaki görüntüyü
algılayabiliyor. Aynı zamanda sesli anlatım
ile de dokunduğu yerde bulunan objeyi
öğrenebiliyor.

Görsel: adeevee.com

Geliştirilecek yapay zekâ sistemi ile de
birlikte betimlenmekte olan manzaradaki
dağ, göl, vadi gibi bölgelerin özellikleri de
sesli olarak anlatılması planlanıyor.
Ford’un bu teknolojiyi ne zaman
araçlarına yerleştireceği hakkında bir bilgi
olmazken, temennimiz sosyal sorumluluk
çalışmalarının her sektör ve her şirket
genelinde yaygınlaşması yönünde.

Görsel: cnet.com

Link’e
tıklayarak
veya
telefonunuzla yandaki QR
kodu taratarak videoyu
izleyebilirsiniz..

Görsel: money.cnn.com
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TEKNO-HABER

GOOGLE DUPLEX
Google’ın yeni geliştirdiği teknolojileri ve
ürünleri tanıttığı Google I/O konferansı 8
Mayıs – 11 Mayıs arası düzenlendi. Makine
öğrenmesi temelli yapay zeka kullanan
Android P ile birlikte adaptif batarya
kullanımı, arttırılmış gerçeklik teknolojisini
kullanan yeni Google Maps yenilenmiş
Google Photos
tanıtıldı. Kullanıcıların
merakla beklediği bu yeni ürünlerin yanı sıra
tanıttığı Google Duplex: Assistant şüphesiz
konferansın en çok ilgi çeken olayı olmayı
başardı.
Google Duplex:
Yapay Zekalı Dijital Asistan

Görsel: 9 to 5 Google

Konferansta aynı zamanda yeni mobil
işletim sistemi Android P’yi de tanıttı. En
göze çarpan özelliği ise makine öğrenmesi
tabanlı çalışan adaptif batarya kontrol
sistemi oldu. Kullanım alışkanlıklarına ve
sıklığına göre uygulamalara eşit derece de
değil sıklığına göre işlemci gücü ayırarak
batarya performansını %30 oranında
arttırmayı ve uygulama ne zaman
kullanacağınızı tahminleme doğruluğunu
%60 a kadar çıkaracağını iddia ediyor.

Görsel: Google I/O 2018

Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin
yaptığı sunumda tanıtılan Google Duplex
şimdiye kadar yapılan en gerçekçi dijital
asistan olmaya aday. Sadece sizin yerinize
arama yapmaktan öte aynı zamanda sizin
yerinize gerçek insanlarla konuşabiliyor.
Konferans sırasında gösterilen restorandan
rezervasyon yapma ya da kuaförden
randevu alma gibi işlemleri gerçek
insanlarla konuşarak yapabilir durumda.
Her ne kadar bu tip demo gösterimleri
sınırlı ve yönlendirilmiş senaryolar üstünden
yapılsa da verilen cevapları analiz etmesi,
randevu için aradığı kuaförün istediğiniz
saatte uygun olmaması durumunda sizin
takviminize uygun olarak yeni bir randevu
isteği oluşturabilmesi izleyenleri hayrete
düşürdü diyebiliriz. Duplex’in yaptığı telefon
konuşmalarına QR koddan ulaşabilirsiniz.
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Görsel: Google I/O 2018

Google Maps’e gelecek yeni özellik ise
rota tarifinin arttırılmış gerçeklik teknolojisi
ile birleştirilmesi. Sokak görünümünde
yönlendirici oklar sayesinde rota tarifi
yapabilecek.
Link’e tıklayarak veya QR
kodu okutarak Duplex’in
videosuna ulaşabilirsiniz.
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TEKNO-ÜRÜN

ZİHİN KONTROLLÜ VR GÖZLÜK

Görsel: neurable.com

Neurable firması tarafından geliştirilen
bir kafa bandı sayesinde ellerinizi veya
ekstra bir ekipmanı kullanmadan, VR
gözlüğünüzü sadece beyin sinyalleriniz
ile kontrol ederek oyun oynamak artık
mümkün.
Boston’da start-up olarak kurulmuş
olan Neurable firması Awakening ismini
verdikleri distopik bilim-kurgu oyununun
demosunu yayınladı. Bu oyun HTC Vive
sanal gerçeklik gözlüğüne bağlanan
elektrot yüklü kafa bandı ile çalışıyor.
Awakening, telekinetik güçleri olan bir
çocuğun çeşitli oyuncakları (bir balon
köpeği,
alfabe
blokları,
gökkuşağı
halkaları) zihin kontrolü ile fırlatarak bir
devlet laboratuarından kaçmasını konu
alıyor. Oyunun hikayesi bizlere Stranger
Things isimli dizide devletin gizli bir
projesinde telekinetik güçler kazandırılan
ve sonrasında laboratuardan kaçan Eleven
isimli karakteri anımsatıyor. Bu dizide de
Eleven karakteri nesneleri zihin kontrolü
ile fırlatabilme özelliğine sahipti.

Nasıl Çalışıyor ?
HTC Vive VR gözlüğü kafa bandı ile
birlikte
başınıza
yerleştiriyorsunuz.
Oyun ekranında yanıp sönen bloklardan
herhangi
birine
odaklandığınızda
beyninizden kafa derisine yerleştirilmiş
kuru elektrotlara sinyal gidiyor. Bu sinyal
elektroensefalografi ismi verilen bir
yöntem ile (Beyin dalgaları aktivitesinin
elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen
yöntemdir.) anlamlandırılıyor. Sonrasında
ise yazılım, toplanan sinyalleri analiz
ederek oyunda ne olması gerektiğine
karar veriyor.
Bir Oyundan Daha Fazlası
Oyunda kullanılan arayüz BCI (BeyinBilgisayar Arayüzü) olarak adlandırılıyor ve
bir çok nörobilim araştırmalarında, daha
geniş uygulama alanları için araştırılıyor.
Bu teknoloji aynı zamanda hareket
edemeyen veya konuşamayan kişilerin
dış dünya ile iletişim kurmasına yardımcı
olmak için geliştiriliyor.

Görsel:spectrum.ieee.org

Link’e tıklayarak oyun
videosunu izleyebilirsiniz.

demosunun
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TEKNO-ÜRÜN

WEAVA
İnternet hayatımıza girdiğinden beri
araştırmalarımızı kütüphanelerde, kitapların
arasında değil, ekran başında yapar olduk.
Fakat bir makaleyi, yazıyı okurken kâğıt
üzerini çizmeye alışkın bizler için ekranda
çalışmak bazen zor olabiliyor.
Ekran başında çalışan yeni nesil için, internet
sitelerindeki yazılar veya PDF halindeki
makalelerde araştırmaların düzene girmesi,
tekrar dönüldüğünde doğru yerlere hızlıca
bakabilmemiz için çok faydalı bir aracı
tanıtmak doğru olur diye düşündük.
Masaüstüne indirebileceğiniz veya sadece
Chrome eklentisiyle kullanabileceğiniz
Weava, internet sitelerindeki veya PDF
dosyalarınızdaki yazılarınızın üzerlerini
farklı farklı renklerde çizebilmenize imkân
sağlıyor.

Weava’da
araştırmalarınızdaki
önemli
gördüğünüz
yerlerin
üzerini
renklendirebiliyor ve bunun yanında,
araştırma sayfalarınızı veya dosyalarınızı
düzenleyebiliyorsunuz.

Görsel: weava.com

Weava
içerisinde
düzenlediğiniz
araştırmalarınızı çalışma arkadaşlarınızla
online olarak paylaşma ve ortak çalışma
yapma imkânı da sağlıyor! Ayrıca
Weava’nın alıntı yapma aracı ile MLA, APA,
Chicago ve Harvard tiplerinde alıntıları da
yapabilmenize yardımcı oluyor.

Görsel: weava.com

Görsel: weava.com

Öğrenciler ve akademisyenler tarafından
araştırmalarını düzenlemek için kullanılıyor.
Açık sekmelerden, PDF üzerindeki notlardan,
düzensiz çalışmalardan artık kurtulmak için
Weava kolay kullanımı ile büyük faydalar
sağlıyor.

Görsel: weava.com

Link’e
tıklayarak
eklentiyi
Google
Chrome’unuza
ekleyebilir
veya
masaüstünüze indirebilirsiniz ve ardından
Weava’yı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Görsel: weava.com
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BLADE RUNNER

Görsel: Warner Bros.

Ridley Scott’ın yönettiği 1982 yapımı Blade
Runner, (Bıçak Sırtı) Harrison Ford’un
başrolünü oynadığı kült bir filmdir. Blade
Runner ünlü bilim-kurgu yazarı Philip K.
Dick’in “Androidler Elektrikli Koyun Düşler
Mi ?” kitabından uyarlanmıştır. Film 2019
yılında karanlık bir gelecekte Los Angeles
şehrinde geçer.
Tyrell Şirketi’nin ürettiği kopya insanlar
(replicant) uzak gezegenlerde köle gibi
çalıştırılmaktan bıkıp isyan başlatmışlardır.
İsyanın sonunda dört kopya bir uzay
gemisine binip Dünya’ya gelirler. Sorun
çıkaran kopyaları bulup öldürmek için
çalışan “Blade Runner” adlı güvenlik
birimi, isyancı replicantları bulmak için
Holden Deckard’ı görevlendirir. Holden
replicantları bulup öldürmekle uğraşırken,
replicantlar da dört yıl olan yaşam
sürelerini arttırmak için uğraşmaktadırlar.

Film karanlık, yağmurlu, puslu bir havada
geçiyor ancak baş kahramanımız Deckard,
Tyrell Şirketi’nin sahibi ve replicantların
yaratıcısıyla
görüşmesinde
havanın
güneşli sıcak ve güzel olduğu görünür
bu ve bunun gibi birçok göndermeye
sahip film gücünün büyük bir kısmını da
yan karakterlerden alıyor. Rutger Hauer
tarafından canlandırılan Roy karakteri
filmin sonunda varoluşa dair attığı tirat
kendi doğaçlamasıdır. Edward James
Olmos tarafından canlandırılan Gaff
karakteri ise Çince ve İngilizceyi karıştırarak
yeni bir metropol dili doğaçlamıştır.

Görsel: Warner Bros.

Yakın geleceği 1982 yılında anlatan filmde,
teknolojinin evriminin çok hızlı yaşanacağı
tahmin edilmiş, uçan arabalar, dev mimari
yapılar, uzayda koloni kurma projeleri parlak
reklam tabelaları ile Hong Kong şehri baz
alınarak tasvir edilmiştir. Filmdeki replicant
olarak adlandırılan kopyaların normal
insanlar gibi yaşamak istemesi ve yaşam
sürelerini uzatmaya çalışmaları birçok
bilmkurgu filme esin kaynağı olmuştur.
2017 yılında Blade Runner :2049 adında
devam filmi çıkan Blade Runner’ı bilimkurgu
seven herkese öneririz.

Görsel: Amazon.web

15

INNOTECH I MAYIS

FARPLAS’IN İÇİNDEN

ANYmal
ANYbotics’in geliştirdiği çok amaçlı otonom
hareket eden robot ANYmal Hannover
Messe’de tanıtıldı. Endüstriyel alanlarda,
tarım alanlarında, tehlike arz eden arama
kurtarma bölgelerinde, keşiflerde yani
birçok farklı yer ve farklı görevlerde
kullanılabilecek kadar gelişmiş ve dayanıklı
bir robot “ANYmal”.

Arama kurtarmalarda insanları tespit
etmekte veya endüstriyel bir ortamda ısınan
bir kabloyu yanmadan tespit edebilecek
kapasiteye sahip.

Görsel: anybotics.com

Görsel: anybotics.com

Robotun bacakları tırmanma, merdiven
çıkma, dar alanlarda emekleme, zıplama
gibi hareketleri kolayca yapabiliyor ve
robot her yöne hareket edebiliyor. Yağmur,
kar, rüzgâr, çöl gibi en ağır dış ortam ve
hava koşullarında, şiddetli güneş ışığı veya
tamamen karanlık ortam şartlarında bile
görevlerini eksiksiz yerine getirebiliyor.
Üzerindeki sensörler ve entegre yapay
zekâ ile birlikte, dışarıdan veri akışı olmasa
bile otonom bir şekilde doğru hareketleri
yapacak kararları verebiliyor.
Robotun
üzerinde
bulunan
yüksek
kalitedeki RGB Zoom’lu kamera ile görsel
okuma algoritmalarını birleştiren teknoloji
sayesinde çok uzak mesafelerden bile birçok
bilgiyi görüp, değerlendirebiliyor. Örneğin
analog bir basınç göstergesindeki değerini
veya bir sıvının seviyesini okuyabiliyor.
Robotta bulunan termal kamera sayesinde
ise çevredeki sıcaklık değerlerini, değişimleri
görebiliyor.
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ANYmal, üzerindeki mikrofon ile ses
değerlendirmesi yapabiliyor. Örneğin,
makine seslerindeki akustik değişimleri
algılayıp, anormallikleri tespit edebiliyor
veya yine ultra-sonic mikrofonları ile gaz
sızıntılarının seslerini algılayabiliyor.

Görsel: anybotics.com

ANYmal’ın
en
önemli
teknolojik
özelliklerinden biri ise 3 boyutlu harita
çıkarabilme. Lazer sensörler ile bulunduğu
çevrenin hassas, yüksek çözünürlüklü 3
boyutlu haritasını oluşturuyor. ANYmal
robot teknolojisine yeni bir çağ getirmiş
gibi gözüküyor ve gelecekte nelerle
karşılaşabileceğimiz hakkında sırlar veriyor!
Link’e tılayarak veya
QR kodu taratarak
ANYmal’ın videosuna
ulaşabilirsiniz.
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BİYONİK ÖĞRENME AĞI - FESTO
Festo tarafından kurulan Biyonik Öğrenme
Ağı’nın geliştirdiği robotlar Hannover Messe
2018’de ilgileri üzerine çekti. Bilim dünyası
tarihler boyunca yeni teknoloji geliştirme
sürecinde doğadan etkilenmiştir. Örneğin
yarasaların yönlerini bulmak için yaydığı
ulturasonik
dalgalardan
esinlenelerek
radarlar, Nautilos balığının su altına
dalarken vücudundaki özel odacıkları su
ile doldurması taklit edilerek denizaltılar ve
akbabaların kanatlarındaki özel aerodinamik
yapıdan etkilenerek günümüzdeki uçaklar
icat edilmiştir.

• Müşteriler ve ortaklarla olası çözümleri
tartışarak inovasyonla ilgili konularda
müşteri geri bildirimlerini almak.
Dilerseniz Biyonik Öğrenme Ağı tarafından
doğadan esinlenerek tasarlanan ürünlere
yakından bakalım.
Biyonik Yarasa:

Görsel: festo.com

Görsel: fgbtrade.hu

Bu gelişimi devam ettirmek adına 2006
yılında Festo tarafından, en bilinen
üniversitelerin, enstitülerin, mucitlerin ve
geliştirici şirketlerin üyesi olduğu bir biyonik
öğrenme ağı kuruldu.
Biyonik Öğrenme Ağı’nın Festo’nun web
sitesinde yayınlanan hedefleri ise şu şekilde;
• Fikirleri geliştirmek için farklı sektörlerden
insanları bir araya getirip motivasyon
sağlamak.
• Araştırma ve geliştirme alanındaki
güncel eğilimleri takip etmek.
• Yeni teknolojileri ve üretim yöntemlerini
test etmek.
• Çözüm
süreçlerindeki
yaratıcılığı
geliştirmek ve prototipleme yoluyla ön
ürün geliştirmeyi teşvik etmek.

Biyonik yarasa görünüş itibariyle yarasanın
aynısı. En önemli parçası ise kanatları
oluşturan esnek ve hafif, sentetik membran.
Biyonik yarasa belirlenen bir rotada yarı
otomatik olarak uçabiliyor. Yerde bulunan
hareketli kamera sayesinde lokasyonu
belirleniyor ve sistemde çalışan bir makine
öğrenmesi programı sayesinde optimum
rota oluşturulup yarasa yönlendiriliyor.
Biyonik Kanguru:
Kanguruların hareket etmekte kullandığı
benzersiz yöntemi taklit ederek üretilmiştir.
Doğal modelinde olduğu gibi, atlama
sırasında enerjiyi geri kazanabilir, saklayabilir
ve bir sonraki sıçrama için verimli şekilde
kullanabilir.

Görsel: festo.com
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Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.
ÖNERİLERİNİZ İÇİN:
innotech@farplas.com

