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The Importance of Virtual Laboratory Systems 

on The Robotics Course 
 
   Abstract—In this study virtual laboratory systems are 

investigated and effects of virtual laboratory systems on the 

robotics course that is worked at the Technology Faculties are 

discussed. For the application a SCORBOT-ER manipulation is 

used because this robot is expensive and it is very sensitive. The 

general purpose is become useful about effective learning in 

technology era. 
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I. GĠRĠġ 

ünümüzde teknoloji alanındaki geliĢmeler, eğitim 

sistemimizde de etkisini göstermiĢ, ―her yerde öğrenme, 

zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme‖  anlayıĢını 

geliĢtirmiĢtir. Bu anlayıĢ kapsamında bulunan ―sanal 

laboratuar uygulamaları‖ eğitimdeki yerini almıĢtır. 

Bilgisayar sistemleri sayesinde eğitimdeki fırsat 

eĢitsizlikleri ortadan kaldırılmakta ve bireylerin laboratuar 

ortamında sahip olamadıkları imkânlar bilgisayar ekranına 

taĢınmaktadır. Bu sistemlerin amacı öncelikle bireylere daha 

kaliteli eğitim sunabilmek, eğitimdeki maliyeti azaltmak ve 

çalıĢma esnasında doğabilecek zararları en aza indirmektir. 

Uzaktan eğitimin her geçen gün daha da önem kazandığı 

günümüzde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan 

laboratuarlarında uzaktan eriĢebilir olması ve öğrencilerin 

laboratuar imkânlarına sadece derslerde ve uygulama 

saatlerinde değil her zaman ve her yerden eriĢebilmeleri de 

gerekmektedir [1].  

Sanal laboratuar, eğitimde uygulama deneyimini kazanmak 

için yapılması gereken deneylerde etkileĢimli bir gerçek 

zamanlı benzetim imkânı sağlayan bilgisayar ortamı olarak 

tanımlanabilir. Günümüzde matematiksel model tabanlı paket 

program kullanımı yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bunun getirdiği 

sonuç olarak sanal laboratuarlar ile bilgisayar benzetimli 

sistemler üzerinde deneyleri gerçekleĢtirme imkânı büyük ilgi 

kazanmıĢtır [2, 3]. Örneğin; elektrik-elektronik alanında 

mesleki ve teknik eğitim alan öğrenciler için güç elektroniği 

laboratuar deneylerini gerçekleĢtirmek çok zor ve pahalıdır. 

Aynı Ģekilde elektronik haberleĢme eğitimi alan öğrenciler 

için, mikrodalga, anten, fiber-optik, yüksek frekans tekniği gibi 

derslerin deneylerini yapabileceğiniz bir laboratuarın kuruluĢ 

maliyetinin çok yüksek olmasının yanında bu konudaki 

öğretim elemanı eksikliği de ayrı bir problemdir. Yine aynı 

Ģekilde, makine dalında eğitim gören bir öğrencinin laboratuar 

ve atölye eğitimi için kuruluĢ maliyeti çok yüksektir. Burada 

esas olan müfredatın öngördüğü amaç ve hedefler 

doğrultusunda uygulamalı eğitimin ne kadarının fiilen cihaz-

makine baĢında tecrübeyi gerektirdiğidir. Uzaktan eğitim 

uygulamasında böyle deneyler için internet tabanlı gerçek 

zamanlı gerçek laboratuar ortamları web de gerçekleĢtirilebilir. 

Bu yolla öğrenciler açısından karmaĢık kavramların 

anlaĢılması daha kolaylaĢmıĢ ve uzaktan gerçek cihazların 

kontrol edilmesi için yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir [2]. 

Sanal laboratuarların faydalarını öğrenci, öğretim 

elemanları ve kurum açısından değerlendirmek mümkündür. 

Sanal laboratuarların,  

Öğrencilere faydaları; 

- Daha ileri seviyede deneyler geçekleĢtirebilme 

fırsatı sunar. 

- Özellikle kampüse gelme olanağı olmayan 

öğrencilere asenkron deney  yapabilme imkânı tanır. 

- Kendi kendine öğrenmeye teĢvik eder. 

- Öğrenciye geribildirimlerle öz değerlendirme 

imkânı sunar. 

Öğretim elemanlarına faydaları; 

- Ders sunumlarına, uzaktan deney konuyla ilgili 

açıklamaları dâhil etme imkânı tanır. 

- Deney yapımlarını ve öğrenci performansını uzaktan 

takip edebilme ve gözlemleme olanağı verir. 

- Yeni deneyler oluĢturabilme esnekliği kazandırır. 

Kuruma faydaları; 

- Deneysel imkânlarla uzaktan eğitimi daha cazip hale 

getirir. 

- Laboratuarlarda sınıf çizelgeleri, donanım giderleri ve 

personel konusundaki güçlüklerin en aza 

indirgenmesini sağlar. 

- Uygun bir tarama ve güvenli bir deney ortamı 

oluĢturur, böylece öğrenci kazaları ve donanım 

hasarlarının önlenmesini sağlar [4]. 

 

Bu çalıĢmada da öğrenci, öğretim elemanı ve kurum 

açısından büyük önem arz eden ve eğitime yeni bir boyut 

kazandıran sanal laboratuarların robotik dersinde kullanımının 

önemi üzerinde durulmuĢ, sanal robotik laboratuarlarının 

getireceği kazanımlardan bahsedilmiĢtir. Böylelikle sanal 

laboratuarların robotik alanında kullanımının yaygınlaĢmasına 

katkı sağlanması amaçlanmıĢtır. 
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II. SANAL LABORATUARLARIN ROBOTĠK DERSĠ 

AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Sanal laboratuarların uygulama sahası bulabileceği en 

önemli alanlardan biri de, makine mühendisliği, elektrik ve 

elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği 

disiplinlerinin ortak çalıĢma alanı olan robotik dersidir.  

Robotik dersi, bir yazılım aracılığı ile yönetilen ve yararlı 

bir amaç için iĢ ve değer üreten robotların tasarımı ile ilgili 

bilgilerin verildiği, bu konuya dair becerilerin geliĢtirilmesinin 

amaçlandığı bir derstir.  Bu derste öğrencilerin, robot tasarımı 

için kullanılan hassas, pahalı ve bozulmaya müsait malzeme ve 

robot kollarının kullanımı hakkında bilgi sahibi 

olmamalarından ötürü sorunlar yaĢanmakta ve bu öğrenci 

kaynaklı hatalar, maliyeti yüksek olan bu materyallerin 

yitirilmesine ve bu alandaki öğrenmelerin gerçekleĢememesine 

sebebiyet vermektedir. Bu tür kayıpların önüne geçmek, 

öğrenci ve öğretmenlere ders materyali, sunmak, robotik 

alanında eğitim veren ve gerekli materyallere sahip olmayan 

kurumlara deney imkânı sunmak için sanal laboratuarlar etkili 

bir çözümdür. 

Robotik dersinin içeriği özellikle endüstriyel üretimde 

yerini almıĢ olan robotların, tanımını, kullanıldığı alanları, 

çeĢitlerini, çalıĢma prensiplerini açıklamaktır. Amaç ise; robot 

teknolojisi hakkında öğrencileri yeterli bilgi sahibi yapmak ve 

yeni robot üretimlerinin önünü açmaktır. Ders kapsamında 

öğrencilere, teorik bilgiler verildikten sonra, üniversitelerin 

bünyesinde var olan robotlar üzerinde çalıĢmalar yaptırılır. 

Yalnız bu derste kullanılan robot türlerinin edinilmesi maliyet 

açısından külfetlidir. Üstelik robotların küçük bir yer 

değiĢikliği sırasında dahi zarar görebileceği de hesaba 

katılırsa, bu malzemelerin güvenliğini sağlamakta büyük bir 

sorumluluk gerektirir. Ayrıca bu tür zararlardan korumak adına 

robotların sadece öğrencilerin denetimine bırakılmak 

istenmemesi ya da öğrencilerin bozulacak kaygısıyla 

deneylerini gerçekleĢtirmeleri dersin verimliliğini de olumsuz 

olarak etkilemektedir.  

Benzetimli laboratuarlarda, bilgisayar programları 

laboratuar cihazlarının çalıĢmasını simüle eder. Benzetimler, 

geleneksel laboratuar sistemlerinin eĢ değer matematiksel 

modelleridir Bir sanal laboratuar tipik olarak bir bilgisayar 

üzerinde direkt olarak çalıĢan öğrenciden ve karĢısında CD-

ROM veya internet üzerinden yüklenen program ile elde edilen 

yazı, tablo, grafik, resim, video görüntüsü gibi öğelerden 

oluĢur. Laboratuarlarda deneylere yardımcı olarak sanal 

laboratuar kullanılması, deney aĢamalarının ilerletilmesine ve 

deneylerin öğrencilere sağladığı katkıyı en üst düzeye 

çıkarmada yardım edecektir [5].  Robotik dersi için kullanılan 

robotlar ve diğer eğitim materyalleri için sanal laboratuar 

bünyesinde oluĢturulacak olan benzetimler de hem robotların 

zarar görmesini engelleyecek hem de öğrencileri, sürekli tekrar 

imkânı sunan etkin bir eğitim materyaline sahip kılacaktır.  

 

III. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

A. Robotik Dersinde Kullanılabilecek Bir Benzetim 

Örneği 

Benzetim için SCORBOT-ER V Plus robot kolu 

seçilmiĢtir. Öncelikle Seçilen robot kolunun özelliklerine 

kısaca değinmek yerinde olacaktır.  

SCORBOT-ER V Plus robot kolu, 5 serbest hareket 

kabiliyetine sahip bir robot setidir. Robot setinde DC servo 

tutucu, paralel hareket parmakları, kaba kavrayıcı ve 

bilgisayarla kontrolünü sağlayan Advanced Terminal Software 

Version 1.9 yazılımı mevcuttur. Tutucunun maksimum 

kavrayabileceği mesafe dıĢtan 75 mm, içten 65 mm‘dir. Bu 

robot, maksimum 1 kg yük kaldırma kapasitesine sahiptir. 

Maksimum çalıĢma yarıçapı 610 mm‘dir [6]. ġekil 1‘de 

SCORBOT-ER V Plus robot kolu gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
ġekil 1: SCORBOT-ER V Plus robot kolu [8]. 

 

SCORBOT-ER V Plus, 5 dönme eksenine sahip dikey 

mafsallı bir robottur. Bağlı bulunan tutucu ile 6 dereceli 

hareket serbestîsine sahiptir [7]. 

ġekil 1‘de görülen 5 adet hareket noktası [8]: 

1) Taban (Base): Robot kolunun oturtulduğu temel  

   silindirdir. 

2) Omuz (Shoulder): Robot kolu, insan koluna 

 benzetilecek olursa, omuz   hareketini sağlamaktadır. 

3) Dirsek (Elbow):  Robot   kolu,   insan   kolu  ile    

    kıyaslandığında, dirsek hareketini sağlamaktadır. 

4) Bilek AĢağı-Yukarı Hareketi (Wrist Pitch): Robot  

    kolu, insan kolundaki  bilek hareketini yani aĢağı- 

    yukarı yönde hareketini gerçekleĢtirir. 

5) Bilek DönüĢü (Wrist Roll): Bilek hareketini, sağ-sol  

    Ģeklinde gerçekleĢtirir. 

 

 Bu tasarım, tutucunun geniĢ bir çalıĢma alanı içinde 

istenilen Ģekilde konumlandırılmasına izin verir. Eklemlerin 

isimleri ve hareketleri Tablo 1‘de verilmiĢtir [7]. 

 
Tablo 1: SCORBOT-ER V Plus robot kolunun eklem ve hareketleri 

[7]. 

 

 Eklem Ġsmi Motion  Motor No. 

1 Base Gövdeyi döndürür. 1 

2 Shoulder 
Üst kolu yükseltir ve 

alçaltır. 
2 

3 Elbow 
Ön kolu yükseltir ve 

alçaltır. 
3 

4 Wrist Pitch 
Tutucuyu yükseltir ve 

alçaltır. 
4+5 

5 Wrist Roll Tutucuyu döndürür. 4+5 

 

SCORBOT-ER V Plus robot kolu uzaktan kumandalı bir 

programlama cihazı ile kontrol edilebilir. Bu kumanda 

opsiyonel bir cihazdır. Robotu ve A kontrolüne bağlı eksenleri 

4 

3 

2 

5 

1 
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kontrol etmek için kullanılan, elde tutulabilir bir uç birim 

aygıtıdır. Eksenleri hareket ettirme, pozisyonları kaydetme, 

kayıtlı pozisyonları eksenlere gönderme ve programları 

aktifleĢtirme için en pratik kontrolü sunar. Robotun diğer 

özellikleri ayrıca kumanda üzerinden uygulanabilir. Kontrol 

kumandasının ekran paneli, 2 satırlı, 32 karakter yazılabilir 

likit kristal (LCD) ekrandır. Kontrolün o anki durumunu, 

geçerli kullanıcı komutlarını ve sistem mesajlarını gösterir. 

Kontrol kumandası, 30 fonksiyonlu tuĢ takımına sahiptir. 

Kontrol kumandası üzerindeki birçok kontrol tuĢu, robotun 

programlanmasında kullanılan dil olan, ACL komutlarına denk 

gelir [7]. ġekil 2‘de SCORBOT-ER V Plus robot kolunun 

kontrol kumandasına ait görünüm verilmiĢtir. 

 
ġekil 2: SCORBOT-ER V Plus kontrol kumandası 

   

     Kontrol kumandasının klavyesi, 30 adet renk kodlu tuĢa 

sahiptir. TuĢların çoğu çok fonksiyonludur. Örneğin; bazı 

tuĢlar, bir eksen sürücü komutu ve bir sayısal fonksiyonun 

ikisini birden içerir. Kumanda,  tuĢlara basıldığında verilen 

komuttan tuĢları tanır. Böylece, sayısal fonksiyon yalnızca, ilk 

olarak speed (hız), run (çalıĢtır) ya da move (hareket ettir) 

tuĢlanırsa aktif olacaktır, aksi takdirde eksen sürücü komutu 

aktif olacaktır [7]. 

 

 

B. Benzetim Tasarımında Kullanılan Teknolojiler 

SCORBOT-ER V Plus robot kolunun benzetimi 

gerçekleĢtirmek için Visual C++ 6.0 derleyicisi ile OpenGL ve 

GLUT kütüphaneleri kullanılmıĢ, kaplama (texture) 

iĢlemlerinde kullanılan görsellerin düzenlenmesi için de Adobe 

firmasının Photoshop 7.0 programından faydalanılmıĢtır. 

Benzetim SCORBOT-ER V Plus‘ın ve kontrol 

kumandasının çiziminden oluĢmaktadır. Robot kolunun 

hareketleri ise oluĢturulan kumanda modeli aracılığı ile 

sağlanmıĢtır.  

OpenGL, geliĢmiĢ donanım desteğini kullanarak hem iki 

hem de üç boyutlu grafikleri ekrana çizmek için kullanılan bir 

grafik uygulama geliĢtirme arabirimidir [10]. OpenGL bir 

programlama dili değildir. OpenGL grafik donanımı için 

tanımlanmıĢ bir yazılım arayüzüdür. Sahneyi ve nasıl 

görüneceğini belirtmek yerine programcı gerçekte efektlerin 

görünmesi için gerekli olan basamakları tanımlar. Bu 

basamaklar bu yüksek giriĢli API içerisinde bulunan çağrıları 

barındırır ki bunun için kullanılan 200 den fazla komut ve 

fonksiyon bulunmaktadır. Bu komutlar nokta, çizgi, poligon 

gibi temel grafik öğelerini 3 boyutta çizmeye yaramaktadır. 

Ġlave olarak OpenGL, ıĢıklandırma ve gölgeleme, doku 

kaplama, karıĢtırma (blending), geçirgenlik, animasyon ve 

daha birçok özel efekt ve kabiliyete sahiptir. OpenGL 

içerisinde, pencere yönetimi, kullanıcı giriĢleri veya dosya 

girdi/ çıktı iĢlemlerine dair herhangi bir fonksiyon bulunmaz. 

Her programlama ortamı bunlar için kendi yordamlarına 

sahiptir ve bu ortam, çizim iĢlemlerini OpenGL‘ye 

devretmekle yükümlüdür [9].  

OpenGL kullanılarak yazılmıĢ programlar, Win32, MacOS 

ve X-Window pencere yöneticilerinde sorunsuz çalıĢırlar. Ada, 

C, C++, C# (SharpGL adı verilen sınıflar sayesinde), Fortran, 

Python, Perl ve Java programlama dilleri kullanılarak OpenGL 

kitaplığından faydalanılabilir [11].  

OpenGL platformdan bağımsız olduğu için bazı iĢlemler bu 

kitaplık ile yapılamaz. GLUT, birçok iĢletim sistemine 

aktarılmıĢ bir kitaplıktır. Amacı OpenGL programlarının 

pencerelerini oluĢturmak, klavye ve fareden veri almak gibi 

ihtiyaçlarını karĢılamaktır. GLUT olmadan da OpenGL 

programlama yapılabilir, örneğin Linux'ta kullanılan X-

Window sisteminin kendi iĢlevleri kullanılarak pencere 

çizdirilebilir; fakat bu kod sadece X-Window'da çalıĢır. Kod 

Windows'a götürülüp derlendiğinde çalıĢmaz, çünkü 

Windows'da X-Window iĢlevleri yoktur [11]. Bu nedenle 

GLUT kitaplığı kullanılarak klavye ve fare için iĢletim 

sisteminden bağımsız giriĢ/ çıkıĢ iĢlemleri yapılması 

sağlanmıĢtır.  

Uygulamanın gerçekleĢtirimi için OpenGL ve GLUT 

kütüphanesinin seçilmesinin nedeni,  OpenGL ile hazırlanmıĢ 

uygulamaların her platformda çalıĢır olması, DirectX gibi 

kütüphaneler sadece Microsoft‘un desteklediği dillerle 

kullanılabilirken, OpenGL‘in hemen hemen bütün 

programlama dilleri ile kullanılabilir olması ve profesyonel 

grafiklerde baĢarılı bir performans sağlamasıdır.  

OpenGL ve Glut kütüphanelerini Visual C++ ile 

kullanabilmek için Microsoft Visual C++ 6.0 derleyici 

programı edinildikten sonra, sisteme kurulur ve kütüphanelerin 

bu derleyicinin bulunduğu klasörlere ve sistem klasörlerine 

kopyalanması iĢlemleri gerçekleĢtirilir. Tablo 2‘de verilen 

OpenGL kütüphaneleri standart olarak Windows ortamında 

vardır, herhangi bir iĢlem gerektirmez; ancak klavye ve fare 

iĢlemleri gerçekleĢtirmemizi sağlayan glut kütüphanesine ait 

dosyaların, OpenGL‘in resmi web sitesi üzerinden edinilmesi 

ve ilgili klasörlere eklenmesi gerekmektedir. 

    
Tablo 2: Kütüphane ve baĢlıklar [12]. 

 

Kütüphane 

İsmi 

Kütüphane 

Dosyası 

Başlık 

Dosyası 
Not 

OpenGL 

opengl32.lib 

(Windows) 

-lgl (Unix) 

gl.h 
Çekirdek 

kütüphanedir. 

Yardımcı 

Kütüphane 

 

glu32.lib 

(Windows) 

-lglu 

glu.h 

 

Birçok aksesuar 

fonksiyon içerir 

 

Uygulama 

Araçları    

  (Utility 

glut32.lib 

(Windows) 

glut32.dll 

glut.h 

glaux.h 

 

Pencere 

yönetimini 

sağlar. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9C%C3%A7_boyut&action=edit&redlink=1
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toolkit) 

 

(Windows) 

-lglut (Unix) 

glaux.lib 

(Windows) 

-lglaux (Unix) 

 

 

Ġlgili kütüphaneler edinildikten sonra: 

- glut32.dll dosyası, C:\Windows\System dizinine, 

- glut32.lib dosyası, Microsoft Visual C++ 6.0 

derleyicisinin bulunduğu dizinin içindeki LIB 

dizinine, 

- glut.h dosyası, yine Microsoft Visual C++ 6.0 

derleyicisinin bulunduğu dizinin içindeki 

INCLUDE\ GL dizinine kopyalanır [13]. 

 

C. Ana Fonksiyonun Yazılması ve Pencere Yönetimi 

Bir OpenGL programı yazılırken aĢağıdaki temel yapı 

kullanılır [12]. Hazırlanacak programın içeriğine göre uygun 

kütüphane ve baĢlıklar eklenir, istenilen fonksiyonlar yazılarak 

uygulamalar gerçekleĢtirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

main() ana iĢlevdir ve tüm program döngüleri bu iĢlev 

üzerinden yürütülür. main() fonksiyonu int tipinde argc ve 

char* tipinde bir argv dizisini argüman olarak alır. Amaç, 

programa girildiğinde yapılan kontrol, argüman sayısının 

doğru olup olmadığının kontrolüdür.  

 

#include verilen dosyanın içeriğini, kullanıldığı yerde 

kaynak dosyasının içine ekler. Çoğunlukla derleyiciye ait 

komut kütüphanelerinde bulunan fonksiyonların prototiplerinin 

ve diğer çeĢitli tanımlamaların bulunduğu ―.h‖ uzantılı baĢlık 

dosyalarının programa dâhil edilmesinde kullanılır [14]. 

Program kodları, C++ veri yapısına uygun olarak ―{ }‖ 

blokları arasına yazılır. OpenGL kütüphanesinde ve C++ 

dilindeki komutlar büyük küçük harf duyarlılığına sahiptir. Bu 

nedenle komutlar yazılırken bu ayrıma dikkat edilmelidir. 

Benzetimde, ilk olarak çalıĢma sayfasına ilgili fonksiyon ve 

komutları kullanmamızı sağlayacak kütüphane ve baĢlıklar 

dâhil edilmiĢ ve program içerisinde kullanılacak global 

değiĢkenler tanımlanmıĢtır. Bu değiĢkenler döngüler ve if 

Ģartları içerisinde kullanılan; nesne çizimi, robot kolunun, 

omuz, dirsek ve bilek hareketlerinin sağlanması, doku ekleme 

(texture) iĢleminin gerçekleĢtirilmesi, pencere boyutlarının 

ayarlanması, perspektif iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ile ilgili 

değerleri tutan değiĢkenlerdir.  

 Daha sonra model çiziminin gerçekleĢtirilmesini, pencere 

yönetimini, klavye ve fare etkinliğini sağlayan ana fonksiyon 

yazılmıĢtır.  

AĢağıdaki kod satırı, programın baĢlatıldığı ana 

fonksiyondur. Uygulama ile ilgili bütün program döngüleri bu 

fonksiyon üzerinde yürütülür. Daha önce de belirtildiği gibi 

main() fonksiyonu int tipinde argc ve char* tipinde bir argv 

dizisini argüman olarak alır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Model Çiziminin Gerçekleştirilmesi 

Robot kol modelinin ve kumandasının çizim iĢlemleri ana 

fonksiyondan çağrılan glutDisplayFunc(cizimyeri) iĢlevi ile 

yapılır. Bu iĢlev,  tüm çizim komutlarının uygulandığı 

bölümdür. 

Model gerçekleĢtirilirken önce modelin yerleĢtirileceği 

ortam görüntüsü hazırlanmıĢtır. Görüntü hazırlanırken openGL 

kütüphanesinin renklendirme, kamera ayarları, ıĢıklandırma 

özelliklerinden faydalanılmıĢtır. ġekil 3‗de modelin 

yerleĢtirildiği ortam görüntüsü verilmiĢtir. 

 
 

ġekil 3: Modelin yerleĢtirileceği ortam görüntüsü 

Modelin yerleĢtirileceği ortam oluĢturulduktan sonra 

OpenGL ve GLUT kütüphanelerinin çizim özelliklerinden 

faydalanılarak ġekil 4‗de görüntüsü verilen Scorbot ER V 

PLUS robot kolunun model çizimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 

int main(int argc, char** argv) 

{    

glutInit(&argc, argv); 

   glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | 

GLUT_DEPTH); 

   glutInitWindowSize (en, boy);  

   glutInitWindowPosition (0, 0); 

   glutCreateWindow ("robot kolu"); 

   basla(); 

   glutReshapeFunc(tekrarboyut); 

   glutDisplayFunc(cizimyeri); 

   glutKeyboardFunc(klavye); 

   glutMouseFunc(mouse); 

   glutMainLoop(); 

   return 0; 

} 

#include <GL/gl.h>                   

#include <GL/glu.h>                 

#include <GL/glut.h>                

 

void main( int argc, char **argv ) 

{ 

  ….. 

} 
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ġekil 4: SCORBOTER V PLUS model görüntüsü 

 

Robot modelinin kontrolü, tasarlanan kontrol kumandası 

paneli ile sağlanmıĢtır. Modellerin çizimi ve modelin 

hareketleri, temelde (scale), öteleme (translate), döndürme 

(rotate) dönüĢümlerine dayanarak hazırlanan algoritmalarla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

E. Kumanda Paneli ve Modelin Kumanda ile Kontrolünün 

Sağlanması 

Daha önce de değinildiği gibi SCORBOT-ER V Plus robot 

kolunun kontrolü, kendisine bağlı bulunan kumandası 

sayesinde gerçekleĢtirilebilir. Robot kollarının eksenlerdeki 

hareketlerini gözlemleme, robot kolunun o anki konumunu 

kaydetme ve kayıtlı konumları eksenlere gönderme gibi 

iĢlevler, bu uç birim aygıtı ile rahatlıkla yapılmaktadır. 

ÇalıĢmamızda da bu kumanda paneli birebir modellenerek 

iĢlevleri bu modele aktarılmıĢ, robot kolunun hareketleri bu 

sayede gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Kumanda paneli oluĢturulurken OpenGL kütüphanesinin 

texture yani kaplama yönteminden faydalanılmıĢtır. Öncelikle 

Adobe Photoshop 7.0 grafik ara yüzü kullanılarak kumandanın 

birebir modeli çizilmiĢ ve .bitmap resim formatında 

kaydedilmiĢtir. Daha sonra uygun algoritmalarla yazılmıĢ 

OpenGL kodları ile çizim sahnemize aktarılmıĢtır. ġekil 5‘te 

kumanda modeline ait görüntü verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 5: Kumanda paneli 

Robot kolunun kontrolü kumanda ile sağlandığından, 

kumandanın kontrol özellikleri yukarıda verilen kodlar 

ıĢığında, kumanda panelinde yer alan modele aktarılmıĢ ve 

benzetim bu Ģekilde sağlanmıĢtır. 

Örneğin robot kolu ile çalıĢılırken robotu baĢlangıç 

konumuna almak için ―home‖ komutu kullanılmaktadır. 

Program editöründe iken; 

home 

yazılarak Enter tuĢuna basıldığında, robot baĢlangıç konumuna 

gelmektedir [8]. Bu iĢlevi kontrol kumandası aracılığı ile 

yapmak istediğimizde ise kontrol kumandasında sırası ile 

aĢağıda verilen tuĢlara tıklanması yeterlidir.  

 

     
 

ġekil 6: Kumanda paneli tuĢları 

 

Benzetimimizde de robot kolunu baĢlangıç konumuna 

getirmek için yer alan kumanda modelinde belirtilen tuĢlara 

fare aracılığı ile tıklandığında robot kolunun baĢlangıç 

konumuna geçtiği görülür. 

 

IV. SONUÇ 

Teknolojik araçların geliĢmesine paralel olarak, gerçek 

yaĢama ait uygulamaların benzetim yoluyla sanal olarak 

oluĢturulması, son dönemlerde yaygın olarak kullanılan 

yöntemler halini almıĢlardır. Sanal ortamlar kullanılarak 

yapılan uzaktan eğitim modellerinde, öğrenci çalıĢmalara 

anında katılabilir ve en önemlisi de karĢısına çıkan bir 

problemi bilgisayar ekranında çözmeye çalıĢır ve kendi görüĢ 

ve düĢüncelerini sisteme aktarabilir hale gelmiĢtir [15]. Bunun 

sonucu olarak web tabanlı eğitim ve sanal laboratuarlara 

gereken önemin verilmesi ve sistemlerin benzetilerek 

öğrencilere gerçek yaĢantılar kazandırılmakta ve eğitimde 

istenen baĢarı yakalanmaktadır. 

 Hedefe yönelik olarak seçilen uygun yazılımlar ve teknoloji 

araçları ile tasarlanan web tabanlı eğitim materyalleri ve 

laboratuarlar, geleneksel laboratuarların getirdiği kısıtlamalara 

çözüm olmuĢtur. Böylece özellikle mühendislik, teknoloji ve 

teknik eğitim alanında öğretim gören öğrencilerin gereksinim 

duyduğu laboratuar ihtiyaçları karĢılanmıĢtır.  

Robotik dersleri için benzetimlerin ve sanal laboratuarların 

kullanımının yaygınlaĢtırılması, robot tasarımı için kullanılan 

maliyeti yüksek ve hassas olan malzeme ve robot kollarının 

hatalı kullanım sonucu yitirilmesinin önüne geçecektir. Ayrıca 

sanal laboratuarlar, öğrenci ve öğretmenlere ders materyali, 

robotik ya da robot tasarımı ile ilgilenen bütün dallar için 

gerekli materyallere sahip olmayan kurumlara da deney imkânı 

sunacak dolayısıyla etkin öğrenme sağlayacaktır. 
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