
ENDÜSTRİYEL ROBOT 
PROGRAMLAMA



AMAÇ

• Endüstriyel Robotlar ihtiyaç duyulan alana göre 
yeniden programlanarak gerekli işgücünün 
sağlanmasında son derece pratik, hızlı ve güvenli 
bir çözüm oluşturmaktadırlar. 

• Bu açıdan Endüstriyel Robotların 
Programlanması son derece önemli bir 
faktördür. 

• Endüstriyel Robotun programının değiştirilmesi 
ile ilgili alanda hem profesyonel hem de 
yorulmadan ve sıkılmadan saatlerce çalışabilen 
bir işçiye sahip olunabilmektedir. 

• Endüstriyel Robotların genel kullanımının yanı 
sıra Kuka Robot Dili (KRL) kullanılarak Endüstriyel 
Robotların Programlanması konusunda 
uygulamaya yönelik gerekli bilgiler verilmektedir 

• SmartPAD ile robot aks ve eksen hareketlerini 
öğrenmek

• Kaynak komutlarını kullanarak SmartPAD
aracılığı ile iş başında yapılacak kaynak işleminin 
programını yazabilmek 



ROBOT NEDİR?

• Robot sözcüğünü ilk olarak Karel Capek
adlı Çekoslovak bir yazarın 1921'de 
yazdığı RUR (Rossum's Universal 
Robots) adlı tiyatro oyununda kullanmış 
ve literatürümüze girmiştir. 
Çekoslovakça'da robota sözcüğü "zorla 
çalıştırılan isçi" demektir. 

• Robot kavramı, değişik kaynaklarda 
farklı şekillerde yorumlanmıştır.



• Robot terimi, 1979 yılında Amerikan Robot
Enstitüsü tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:
“Robot, yeniden programlanabilen;
malzemeleri, parçaları, özel cihazları çeşitli
programlanmış hareketlerle yapılacak işe
göre taşıyan veya işleyen çok fonksiyonlu
birmanipülatördür.”

• EN 10218-1 Avrupa Standardına göre Endüstriyel
Robotun tanımı; “ Robot/Endüstriyel
Robot, üç veya daha fazla aksta
programlanabilen ve otomasyon
teknolojisinde kullanım için sabit bir
yere takılarak veya hareketli olarak
kullanılabilen, otomatik olarak kontrol
edilebilen, serbest olarak
programlanabilen çok amaçlı
manipülatördür.”

olarak yapılmaktadır.



ENDÜSTRİYEL ROBOT ÇEŞİTLERİ













Endüstriyel Robotların Kullanımı 

• Sanayileşme ve bilgi toplumu olma yolunda Endüstriyel Robotların kullanılması 
dünya ülkelerinde hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkelerin endüstriyel robotları kullanma 
durumu sanayide 10.000 çalışan başına düşen robot sayısı ile ölçülmekte ve Robot 
Yoğunluğu olarak adlandırılmaktır. Uluslararası Robot Federasyonu (IFR-
International Federation of Robotics- World Robotics) 2013 istatistiklerine göre; 
dünyada Endüstriyel Robot Yoğunluğu olarak birinci sırada 437 robot yoğunluğu ile 
Kore yer almaktadır (Şekil 1.4). İkinci sırada 323 robot yoğunluğu ile Japonya ve 
üçüncü sırada 282 robot yoğunluğu ile Almanya gelmektedir. Türkiye yaklaşık 13 
robot yoğunluğu ile, 62 olan dünya ortalamasının ve 82 olan Avrupa ortalamasının 
oldukça altında bulunmaktadır. 



Endüstriyel Robotların Uygulama Alanları 
• Sanayide Endüstriyel Robotların kullanımı başta elleçleme

(Handling: tutma, taşıma ve bırakma), kaynak-lehimleme, 
montaj-sökme, boyama, kesme olmak üzere birçok alanda 
gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır 

Dünyada Endüstriyel Robotların uygulama alanlarına göre dağılımı 

Sahip olduğu avantajlar nedeniyle endüstriyel robotların özellikle başta 

otomotiv, elektrik-elektronik, kimya, plastik makine, metal, yiyecek-içecek 

sektörleri olmak üzere kullanım alanları oldukça yaygındır 



ABB Flexpicker Sakız Fabrikası Paketleme Uygulaması 

1998 yılında ABB firması, 

“FlexPicker” isimli dünyanın en 

hızlı delta taşıma robotunu icat 

etmesiyle hızlanmıştır.

Bu robot dakikada 120 ürün 

taşıyabiliyor veya görüntü 

teknolojisi kullanarak saniyede 

10 metre taşıma yapabiliyordu 





Türkiye’de Bir Fabrikada Çalışan Endüstriyel Kaynak Robotları 













Taşıma robotları (istifleme, parça ve hat besleme) 

Endüstride bitmiş ürün veya yarı mamullerin preslerden, CNC 

tezgâhlardan, otomatik montaj ve dolum hatlarından veya benzeri birçok 

üretim aracından alınması, doğru ve hassas bir şekilde istiflenmesi ve yeni 

parçanın bir sonraki prosese ait makine –ekipmana beslenmesi amacıyla 

kullanılan robotlardır. 

Bitmiş ürünleri istiflemek için depolara tek tek taşımak yerine, önce bir 

palet üzerine yerleştirmek, sonra bu paleti taşımak daha uygun 

olmaktadır. Parçalar robot tarafından palet üzerine belli bir sıraya göre 

dizilmektedir. Burada önemli olan kısıtlar; besleme hızı, taşıma erişim 

alanının doğru hesaplanması ve ürün tutucunun (ing: gripper) doğru 

seçilmesidir. 

SCARA 4 Dört Eksenli 8 kg. Taşıma Robotu 



Yapıştırma 

Montaj sanayinde contalama, silikon ve mastikleme benzeri çeşitli yapıştırma 

işlemlerinin tamamı artık robotlarla yapılmaktadır. 

Resim görülebileceği üzere FIAT otomobil fabrikasında üretilen araca ait 

arka trim yapıştırıcı iç conta uygulama prosesi görülmektedir. Otomotiv 

sektöründe bu işlemi robota yaptırmaktaki amaç, işlemin kalitesini ve hızını 

en yüksek seviyede gerçekleştirmektir. Burada robot için en kritik nokta, 

sürülen kimyasal malzemede istenilen şeklin ve dolgunluğun alınabilmesidir 

FIAT Otomobil Fabrikası İç Conta Uygulama 

Prosesi 

Özellikle ön cam ve arka bagaj gibi parçaların 

montajında conta miktarı, kalınlığı ve 

uygulanan kimyasalın nüfuziyeti, güvenlik 

açısından önem kazanmaktadır. 



Montaj 

Robot kullanımının dünyada en yaygın olduğu alan; seri imalat montaj işlemleridir. 

Montaj, önceden imal edilmiş, hazırlanmış parçaların farklı yöntemlerle birleştirilmesi 

işlemidir. Bu işlem genellikle sabit istasyonlarda yapılmaktadır. Gerekli parçalar belli 

yerlerden, belli bir sıraya göre alınıp birleştirilmektedir. Endüstriyel montaj robotları, 

montaj hatlarında kullanılarak üretim hızı ve tutarlılığını arttırır. Montaj robotları 
tekrarlanan hareketlerden dolayı, işçilerde oluşabilecek meslek hastalıklarının ve kalıcı hasarların 
önüne geçer 

Bir Otomobil Fabrikasında Çalışan Montaj Robotları 







Boyama 

Boyama, bugün robotların yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biridir. Özellikle, 

otomotiv endüstrisinde ve hassas sonuç istenen birçok alanda boyama işlemi robotlar 

tarafından yapılmaktadır. Resim de Porsche marka araçların kaporta boyamasında 
kullanılan boyama robotları görülmektedir 

Taşıt Kaportasının Boyanmasında Görev Alan Robotlar 

Robotların bu alanda kullanılmasının 

diğer bir nedeni de boyahanelerde 

çalışma şartlarının ağır ve çalışma 

ortamı atmosferinin kirli olmasıdır. 

Boyama işleminde, takip edilecek yol, 

başlangıç ve bitiş noktalarından çok 

daha önemli olduğundan sürekli yol 

denetimi uygulanmaktadır. Robota 

takip edeceği yol tecrübeli bir boyacı 

tarafından öğretildikten sonra, 

boyama işlemi birçok defa hassas 

olarak tekrarlanabilmektedir. 



Kaynak 

Kaynak robotlarının, Dünya’da ve Türkiye’de bütün robot 

uygulamalarının %25’ini oluşturduğu düşünülmektedir. 

Kaynak Robotu Nedir? 

Kaynak işlemini gerçekleştirebilen robotlara, kaynak robotu denir. 
Ancak burada “gerçekleştirebilme” olayı robotun gerçekleştireceği 
kaynak uygulamasının gereksinim duyduğu hız, tekrarlanabilirlik, 
gerekli olan torç donanımını taşıyabilme özelliği, kaynak makinası 
ile sağlıklı haberleşme, ihtiyaç duyulan çalışma alanına göre içten 
veya dıştan kablolu olması ve diğer gereksinim duyulan çevre 
birimleri ile haberleşebilme yeteneği ile doğrudan bağlantılıdır.
Kaynak robotları esneklikleri sayesinde, üretiminde kaynak uygulaması bulunan ve 

üretim miktarı belli bir sayının üstünde olan her çeşit ürün için kullanılabilmektedir.



Bir insan kaynakçı, çalışması esnasında zamanının % 20 ila %30'u arasında kaynak 

yapabilir; bir kaynak robotu ise çalışma zamanının %60 ila %70’i seviyesinde verimli 

kaynak yapabilir. 

Bu zaman hesabına göre, bir kaynak robotunda üç kaynakçının yaptığı iş aynı anda 

yapılabilmektedir; ayrıca kaynak pozisyonerlerinin kullanılması ile yükleme, 

boşaltma ve pozisyonlama süreleri kısaltılarak zamandan önemli ölçüde tasarruf 

sağlanabilmektedir.

Elle yapılan kaynak, kaynakçı için oldukça yorucu bir iştir, konforsuz çalışma 

koşullarında, çok iyi el ve göz eşgüdümüne gerek vardır. Kaynakçı kısa sürede 

yorulmakta ve bu da kaynak kalitesine yansımaktadır; robot ise yorulmaz. 

Kaynak Robotu ile Üretilen Otomotiv Yan 

Sanayi Parçası 



Lazer Kaynağı ile Dairesel Kaynak Üretimi 



Çevre Birimleri, Endüstriyel Robotun sistem sınırları dışındaki bileşenlerdir. 

Başlıca çevre birimleri şu şekilde

sıralanabilir:

 Aletler (Efektör / Tool)

 Güvenlik Ekipmanları

 Taşıma Bantları

 Sensörler

 Makinalar vb



Endüstriyel Robot temel olarak

manipülatör, kontrolör ve Teach Pendant bölümlerinden oluşmaktadır.



MANİPÜLATÖR

• Manipülatör, eklemli ve hareket için robotun çalışmasına izin veren 
parçalardan oluşur. Manipülatör kolu yararlı bir iş sağlamak için çeşitli 
hareketler ile malzemeleri, parça, alet veya özel aygıtlara iş 
yaptırmada görev alır. 

• Manipülatör, kaslari ve eklemleri insan kolunda bulunanlara benzeyen 
bir diziden oluşur. Eklemler, robotun iki farklı kısmını birbirine bağlar 
ve bunların birbirlerine göre hareket etmesine izin verir. Eklem 
doğrusal (düz çizgi) veya döner (dairesel) hareket sağlayabilir. İnsan 
vücudunun kaslarıda benzer olarak çeşitli eklemlere hareket, itici güç 
kaynağıdır. 

Genel anlamda manipülatör deyince, asıl mekanik düzeni oluşturan robot kolu 

akla gelmektedir. Manipülatör Şekil de görüldüğü gibi, robotun kinematik 

zincirini oluşturan ve sahip olduğu eksenleri doğrultusunda hareket etmeyi 

sağlayan birbirine bağlı çok sayıda hareketli akstan ile birlikte ilgili mekanik ve 

elektronik aksamın oluşturduğu robot kolu olarak ifade edilebilmektedir 









C1 BİLEK
C2 ÖN KOL
C3 BAĞLANTI KOLU
C4 DÖNER TABLA
C5 ANA ŞASE

A1 –A2-A3  ANA EKSENLER
A4-A5-A6 BİLEK EKSENLERİ



Robot, bir konuma yönlendirildiğinde kendi interpolasyonunu* kendisi 

hesaplayarak hangi ekseni, ne kadar, hangi açıda hareket ettireceğini hesaplar ve 

hareketi gerçekleştirir. 

* İnterpolasyon: Toplanan verilerin bir fonksiyon eğrisine uydurulması amacıyla kullanılmaktadır. 

Robot kolları eklem ve hareketleri arasındaki ilişki, kinematik ile ifade 

edilir. Kinematik ileri ve ters yönlü olmak üzere iki çeşittir. 

Kaynak robotlarında, manipülatörlerin taşıma kapasitesi, açısal hızı ve 

momenti etkileyen konulardan birisidir. Kaynak robotunun taşıma kapasitesini 

belirleyici olan taşıyacağı torç pakedinin ağırlığıdır. Uzun vadede farklı 

kaynak torç ve paketleri seçilecekse, bunlarda hesaba katılarak uygun değerli 

taşıma kapasiteli robota karar vermek gereklidir. Bir robot ne kadar fazla 

taşıma kapasitesine sahipse o derecede yavaş çalışır, enerji tüketir, yatırım ve 

bakım maliyeti artar 



Kontrol ünitesi 

Robot kaynak torcunun kaynak prosesi sırasında izlemesi gereken yörünge, öğretme 

(teaching) programı ile belirlenir. Kullanıcı, robotun izlemesi gereken yörünge üzerinde 

referans noktalarını ve bu noktalardaki kaynak parametrelerini robotun kendi 

programındaki komutlarla belirler. Kontrol ünitesi bu değerlere göre robotun izlemesi 

gereken yörüngeyi ve yapılacak kaynak işlemini öğrenmiş olur. Elde edilen bu verilere 

ve pozisyon algılayıcılardan gelen geri besleme sinyallerine göre, robot mafsal 

motorlarına uygulanması gereken dönme miktarı, hız ve moment değerleri robot kontrol 

ünitesi tarafından belirlenir ve iletilir. Kontrol ünitesinin, robotun 6 eksenini kontrol 

edebilmesi yeterli görünmektedir. 

Bununla beraber eğer sisteme yardımcı 

donanım (pozisyoner, slider, ikinci bir 

robot) eklenirse kontrol ünitesi ek bir 

eksen kartıyla bu isteğe karşılık 

verebilecek yapıda olmalıdır 





ÖĞRETME PANELİ -SMARTPAD
Robot el terminali (ing: teach pendant) bir manipülatörü uzaktan kontrol etmeye 

yarayan ekipmandır. Herhangi bir sabit noktaya bağlı kalmadan robotun 

hareketlerini daha kolay bir şekilde görmeye ve yönetmeye yarar. Resim de el 
terminali ile fikstür üzerinde yörünge yazan bir programcının görüntüsü verilmiştir. 







Pozisyoner

Robot kaynak istasyonunun önemli kalemlerinden birisi olan pozisyonerin iki 

fonksiyonu yerine getirmesi beklenir; 

 İş parçasının bir veya daha fazla eksende dönmesinin sağlanması ile 

manipülatör pozisyoner kombinasyonunda ilave serbestlik derecelerinin 

sağlanması ve kaynak prosesinin geliştirilmesi, 

Robot ve operatör arasındaki koordinasyonun daha rahat 

gerçekleştirilebilmesi. 

Pozisyonerler, robot kontrolcüsü tarafından kontrol 

edilirler ve kaynak esnasında hareket edebilirler ve her 

kaynak dikişi için ayrı bir pozisyonu almaları tercih edilir, 

böylece; dikdörtgen bir kutunun dibindeki iç kaynakları 

rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Bu, altı serbestlik dereceli 

bir robot manipülatörü tarafından tek pozisyonda 

gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak bir tekniktir. 



Pozisyonerlerin kullanım amacı; iş parçasını doğru kaynak 

pozisyonuna getirmek için parçayı çevirmektir. Ayrıca 

pozisyonerler iş parçasını tutmak ve sıkıştırmak gibi amaçlarla 

kullanılan fikstür ve ekipmanları taşırlar. 

Pozisyoner seçilirken mutlaka servo motorlu, robot kontrolcüsü ile 

doğrudan haberleşebilen ve imkan varsa robotla aynı/uyumlu 

marka redüktör ve motor ile kurulumu yapılmış ve robota harici 

eksen sayısı olarak eklenebilen yapıda olması tavsiye edilmektedir. 



Kaydırıcı (ing: slider) 

Slider kelimesi İngilizce’de kaydırıcı – yürütücü kelimesinin karşılığıdır. Slider, 

manipülatörleri farklı taşıma kapasitesi ve modüler yapısal unsurları ile tek eksende 

hareketini sağlamak için tasarlanmış, yüksek hassasiyette konumlama özelliğine 

sahip robota ait çalışma uzayını genişleten yürütücü ve öteleyici hareket yapılarıdır. 

Slider Sistemli Kaynak Robotları 



Gerektiğinde robot, bir mafsal ile slider üzerindeki bir pozisyonere bağlıdır. 

Mafsal yardımı ile Resim de görülen grafik örneğinde görüldüğü gibi robotun 

yataydaki mevcut uzama mesafesi belli mertebelerde daha da uzatılabilir 

Slider Tablasına Pozisyoner Eklenerek Erişim Arttırımı



Slider kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki gibidir: 

Slider hızının yeterli olduğundan ve çevrim süresi içerisinde 

yeterli hareket hızına sahip olduğundan emin olunmalıdır. 

Slider ivmesi sonucunda hareketin durması ile eylemsizlik 

kaynaklı herhangi bir titreşim veya istenmeyen hareket (savrulma, 

sallanma, çarpma) olmamalıdır. 
Slider’ın hareketi esnasında vuruntulu çalışma, zorlanma ve 

takılma olmamalıdır. 

Slider’ın gezici yüzeyinde boşluk olmamalı ve en az iki 

noktadan kızaklar üzerinden yataklanmalıdır

Dişli, kızaklar, kramayer dişliler ve vidalı miller mutlaka 

kaliteli aşınmaz paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Aşınan 

mekanik bileşenler tekrarlanabilirlik ve konumlandırma üzerinde 

olumsuz etkiye sahiptirler. 

Slider yağlama noktaları, yağ tipi, yağlama sıklığı ve yağ 

kontrol noktaları mutlaka belirlenmeli ve ilgili eğitimler 

verilmelidir 



Fikstür 

Seri üretim proseslerinde tekrarlanabilirlik, boyut amacıyla ve konum toleranslarının 

istenilen değer aralığı içerisinde işleme tabi tutulabilmesi için, her ürün için özel 

tasarlanıp üretilen sabitleme sistemlerine fikstür denir. 

Robotik kaynak sistemlerinde, kaynak esnasında meydana gelen gerilmeler sonucunda 

kaynak konstrüksiyonunda bazı çarpılmalar oluşur, bu çarpılmaları önlemek ve parçanın 

her bağlandığında robot yörüngesinde kalabilmesi için parçaya özel kaynak fikstürleri 

tasarlanır. 



Çevre ara birimleri 

Kaynak işlemlerinde yüksek kontrol ve algılamaya olan istek; otomasyon ve yeni 

geliştirilen malzemelerin kullanıldığı kaynak yöntemleri ile artmıştır. İstenilen 

kaynağın kaliteli ve en yüksek verimle elde edebilmesi için, kaynak prosesi 

üzerinde kesin bir kontrol gerekir. 

“Sensör” ve “transdüzer” kelimeleri ölçüm sistemlerinde 

sıklıkla kullanılmaktadır. Sensör kelimesi İngilizce “to perceive: 

algılama, farkına varma, idrak etme” kelimesinin anlamlarına 

eşdeğer olarak, “transdüzer” kelimesi ise dönüştürücü, çevirici 

anlamındadır. Sensörün sözlük anlamı ise fiziksel değişimleri 

algılayan ve onları ölçülebilen veya kayıt edilen sinyallere 

çevirebilen araçlara denir. Transdüzer ise bir gücü diğer bir 

sisteme aynı şekilde veya farklı şekilde değiştiren araçlara denir. 

Sensörler; insan duyu ve algılarını makine uygulamalarında taklit etme yeteneğine

sahip araçlardır. Fiziksel bir büyüklüğün algılanması veya ölçülmesi amacı ile bir

sinyal üretirler. Fiziksel büyüklükler: konum, hız, ivme, kuvvet, tork, sıcaklık, uzama

olabilir.



Parametrik sensörler

Parametrik sensörler, kaynak işleminin teknik parametrelerini ölçer, kaynak işleminin 

kararlılığı ve dengesini kontrol altında tutarlar. Ark voltajı, kaynak akımı, hall etkisi*, tel 
besleme hızı gibi kaynak parametrelerini kontrol etmek için kullanlırlar. Ağırlıklı olarak 
kaynak parametrelerinin daha uygun kaynak yapılması için diğer sensörler yardımıyla 
optimize edilebilirler. 

Hall Etkisi: Manyetik alan içerisinde bulunan ve üzerinden akım geçen bir iletken boyunca 
gerilim (Hall gerilimi) oluşması olayına Hall etkisi denilmektedir. 

Geometrik sensörler
Geometrik parametreler için sensörler, kaynak 

noktasının geometrisi ile ilgili verileri elde 

etmek üzere kullanılan sensörlerdir. Bu veriler, 

dikiş takibi ve kaynağın kalite kontrolü için 

büyük önem taşır. Çeşitli yollarla yapılabilir 

ama çoğu örnekte, bir dikiş izleyicisi (ing: 

seam tracker), kaynak sırasındaki kaynak 

pozisyonunun bilgisini alır. Bu tarz bilgiler; 

yazılı yörüngeden sapmalar, donanım 

değişiklikleri ve kaynak boşluğunun büyüklüğü 

gibi bilgiler içermelidir 
Geometrik Köşe Tayin Sensörü



Lazer sensör

Bir lazer ışın demeti yardımıyla mesafe algılama esasına göre çalışan sensörlerdir

Kaynak Çizgisini Lazer Sensör ile Belirleme 



Robotun güvenli kullanımı 

Robotu ancak tüm ekipmanları, güvenlik unsurlarını ve yorumları/önerileri tamamen 

kavradıktan sonra kullanılması gerekir. 

Anormal bir durumda robotun acil / güvenlik durdurma işlemini gerçekleştirmesi için 

bir takım öz denetim ve anormal denetim işlevleri bulunur. Bununla birlikte robot asla 

%100 güvenli değildir. 

Bu nedenle aşağıdaki noktalara özen gösterilmesi gereklidir. 

Robota asla yaklaşılmamalıdır. Beklenmedik bir hareket sonucu robota çarpmak 

veya sıkışmak, ölümle veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. 

Robotun çalışması gerekli değilse; hareket etmesini engellemek için robot 

kilitlenmelidir. Beklenmedik bir hareket sonucu robota çarpmak veya sıkışmak, 

ölümle veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. 

Robotun davranışını gözlemlemek için yakın gözlem gerekiyorsa çalışma 

sırasında devamlı robotu izleyecek ikinci bir kişi bulundurmak gereklidir. 

Beklenmedik bir hareket sonucu robota çarpmak veya sıkışmak, ölümle veya ciddi 

yaralanmalarla sonuçlanabilir. 

Robot çalışırken, çalışma alanında bir operatör tarafından işlem yapılıyorsa daima 

acil durdurma butonuna basmaya hazır durumda olunmalıdır. Beklenmedik bir 

hareket sonucu robota çarpmak veya sıkışmak, ölümle veya ciddi yaralanmalarla 

sonuçlanabilir. 









Endüstriyel Robot Programlama Yöntemleri
Programlama bir problemin çözülmesine veya bir işin gerçekleştirilmesine yönelik 

olarak, yapılması istenen işlemlerin belirli bir düzen içerisinde bilgisayara öğretilmesi 

olarak tanımlanabilmektedir. Endüstriyel robotun bir işi yapabilmesi için öncelikle, 

istenen görev ve hareketler açısından robotun programlanması gerekmektedir. Robot

programlama, robota bir işin belirli bir hız ve sıra içerisinde kontrollü olarak 

yaptırılmasıdır. 

Aktif Programlama 
Endüstriyel robotların programlanmasında, Aktif Programlama tekniklerinin temelinde 

bilgisayar veya Teach Pendant gibi sayısal tabanlı öğretme işlemleri yer almaktadır. Aktif 

programlama ile endüstriyel robotların programlanması daha kolay ve daha gelişmiş bir 

şekilde yapılabilmektedir 



On-Line Programlama (Teach Pendant) 
On-Line (Çevrimiçi) Programlama, gerçek bir robot kullanılarak robot programlarının 

üretilmesi tekniğidir. On-Line Programlamada kullanılan Teach Pendant, genellikle Öğretme 

Kutusu (Teaching Box) olarak da ifade edilmektedir. Teach Pendant ile programlamada 

temel olan şey, Endüstriyel Robot tarafından yapılması istenen işlerin programcı tarafından 

öğretilerek ve gerekli kodlamalar yapılarak robot program hafızasına yüklenmesidir. Şekil de 

Teach Pendant ile bir endüstriyel robotun programlanması görülmektedir. Manipülatörün 

hangi hızda ve nasıl hareket edeceği her bir aks dikkate alınarak Teach Pendant yardımıyla 

programcı tarafından robot program hafızasına alınmaktadır. Bu şekilde yapılan 

programlama bir isim ile sisteme kayıt edilerek, daha sonra istenildiğinde ilgili programın 

çağırılmasıyla robot tarafından ilgili işlerin yapılması sağlanabilmektedir. 



Off-Line Programlama (OLP)
Off-Line Programlama (OLP - Off-Line Programming), Endüstriyel Robotun öngörülen 

işlevlerini yerine getirmesi amacıyla, yapması gereken hareket ve işlere yönelik program 

kodlarının bilgisayarlar vasıtasıyla yazılıp derlenmesi, isteğe bağlı olarak simüle edilmesi ve 

nihayetinde robota yüklenmesi sürecidir. Şekil de OLP tekniği ile bir endüstriyel robotun 

programlanması görülmektedir.

Off-Line Programlamada, robot mevcut çalışmasını sürdürürken (üretim çalışmaları devam 

ederken), aynı zamanda robota yönelik yeni bir program geliştirilebilmektedir. Üstelik robot 

çalışma alanı ile programlama alanının aynı ortamda olma zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

Ayrıca endüstriyel robotun programının geliştirilmesi için robotun montaj edilmesine de gerek 

duyulmamaktadır.

Çevrim Dışı (Off-Line) Programlama



Temel Robot Kullanımı

Endüstriyel Robotun birtakım merkezi ayarlarının mevcut durumlarının gösterildiği 

smartHMI Durum çubuğu görülmektedir. Genellikle, Durum Çubuğundaki ayarlar dokunmak 

suretiyle açılan ekranlardan değiştirilebilmektedir.

KUKA smartHMI Durum Çubuğu



Kullanıcı Arabirim Dilinin Değiştirilmesi

Kullanıcı Arabirimi (smartHMI) dilinin değiştirilmesi için aşağıdaki adımlar sırayla 

uygulanmalıdır

Adım 1. smartPAD ana menüsünden Configuration MiscellaneousLanguage 

seçilir

Adım 2. İstenilen Dil seçilerek OK ile onaylanır



Kullanıcı Grubu Değiştirme 

Kullanıcı Grubunu (User Group) değiştirmek için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır 



Adım 1. smartPAD ana menüsünden Configuration User group seçilir. 

Default kullanıcı grubu görüntülenir 

Adım 2. İstenilen User group seçimi yapılarak, Password ekranında ilgili şifre 

girilir 

Adım 3. Log-on ile User group’a giriş yapılır. 



6D Mouse

6D Space Mouse (12 Yönlü) görülmektedir. 6D Mouse ile sezgisel olarak 

manuel robot hareketi yapmak mümkün olmaktadır. 6D Mouse ile X, Y, Z 

ötelemeli (Translational) ve A, B, C dönel (Rotational) hareketlerin 

yapılmasında kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır



Ötelemeli Sola Hareket örneği görülmektedir. 6D Mouse 

bastırılıp çekilerek Endüstriyel Robot sola sağa  hareket 

ettirilmektedir.



Şekil de görüldüğü gibi insan ve robot konumuna bağlı olarak 6D Mouse pozisyonu 

değiştirilebilmektedir 

6D Mouse için koordinat sistemi Axes, World, Tool ve Base olarak seçilebilmektedir 



Robot Kontrolör Mesajları

Şekil de KUKA smartPAD’te yer alan Mesaj Penceresi ve Mesaj Göstergesi görülmektedir. 

Robot Kontrolörü, Mesaj Penceresi yardımıyla operatörle iletişim kurmaktadır. Burada hem 

mevcut mesajlar hem mesaj tipine bağlı olarak kaç tane mesaj olduğu görüntülenmektedir

Mesaj Penceresi





Endüstriyel Robot Çalışma Modları





Güvenlik Fonksiyonlarının Çalışma Moduna bağlı olarak geçerlilikleri 



Endüstriyel Robot Çalışma Modunun Değiştirilmesi

 Çalışma Modu değiştirilirken, herhangi bir programın çalışıyor olmaması gereklidir.

 Çalışma Modu değiştirme için smartPAD anahtarı gereklidir.

Adım 3. Bağlantı Yöneticisi Şalteri sola çevrilerek eski onumuna getirilir. Seçilen Çalışma 

Modu, smartPAD durum çubuğunda görüntülenir



Koordinat Sisteminde Robot Hareket Türleri

Endüstriyel Robotlar, bir koordinat sisteminde Ötelemeli (Translational) ve Dönel 

(Rotational) olmak üzere iki farklı türde hareket ettirilebilmektedir.

Ötelemeli Hareket: Bir robotun koordinat sisteminin oryantasyon yönleri 

boyunca doğrusal olarak X, Y, Z

eksenlerindeki hareket türüdür. Eksene bağlı olarak (+) ve (-) yönde olmak üzere +X, -X, 

+Y, -Y, +Z, -Z yön hareketleri yapılabilmektedir.

Dönel Hareket: Bir robotun koordinat sisteminin oryantasyon yönleri etrafında 

döndürülerek A, B, C açılarında hareket türüdür. Dönüş yönüne bağlı olarak (+) ve (-) 

yönde bir açıda +A, -A, +B, -B , +C, -C açısal hareketler yapılabilmektedir.

Kartezyen Koordinat Sistemi



Sağ El Kuralına göre baş parmak Öteleme Yönünü (+X, + Y, + Z) gösterirken, diğer

dört parmağın sarmal yönü Dönme Yönünü (+C, +B, +A) göstermektedir






