
 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr

22 TEKNOLOJİ DÜNYASI

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.  
2 Baş editör, ASME.org

John Kosowatz2

Robotic Dog Looks l ike a Mutt1 

BU ROBOT GERÇEK BİR 
KÖPEĞE BENZİYOR

STANFORD ÖĞRENCİLERİ 
4 AYAKLI KÖPEK İMAL 
ETTİLER VE AÇIK KAYNAK 
ADAPTASYONUNA UYGUN 
HALE GETİRDİLER

Stanford Doggo (Köpekçik), başkaları 
tarafından kullanılıp geliştirilmesi 
amacıyla bütün tasarımı internette 
paylaşılmış, Robot Bilimi Kulübü 
öğrencileri tarafından düşük bütçe ile 
inşa edilmiş dört ayaklı bir robottur. 

Stanford Üniversitesi
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Koşar, zıplar- ve senin olabilir. Stan-
ford Üniversitresi Robot Bilimi Ku-

lübü öğrencileri, ortalama bir beagle 
boyutlarından olan 4 ayaklı bir robot 
geliştirip inşa etti ve o’na “Stanford 
Doggo” adını verdi.

Bu 4 ayaklı köpek hazır malzemeler ile 
sıfırdan inşa edildi ve koşuyor, dans 
ediyor ve hatta, çağırdığında geliyor. 
Doggo’yu o kadar sevdiler ki; kendisi 
inşa etmek ya da modelini geliştirmek 
isteyenler için tasarımı halka sundular. 
Kulüp, bütün çalışmalarının incelene-
bilir olduğu açık-kaynaklı bir bağlantı 
adresi yarattı. Nathan Kau, Makine Mü-
hendisliği öğrencisi ve projenin takım 
lideri, bu fikrin, dronları tamir eder-
ken ve araştırma için kullanılan diğer 
4 ayaklı robotlara göz atarken ortaya 
çıktığını söyledi. Fakat, bu modelleri 
inşa etmek, yüzlerce, hatta binlerce 
Amerikan Doları bedelindeydi ve Kau, 
daha düşük maliyetli bir sürümünü 
inşa etme peşindeydi.    

Robot Bilimleri Kulübünden finansal 
destek aldıktan sonra Kau ve diğer 
grup üyeleri, projeye olan kararlılığını 
artırdı ve 2 yıllık geliştirme sonucunda 
projeyi tamamladılar. Kau, On ya da 
yüz binlerce Amerikan Doları karşılı-
ğında, özelleştirilmiş parçalar ya da 
yazılımlar gerektiren robotlara kıyasla, 
kulübün “Extreme Mobility” Takımının, 
robotu üretmek için yaklaşık 3,000 
Amerikan Doları harcadığını hesap-
ladı. “Farklı kaynaklardan yararlan-
mak zordu” dedi. “Günümüzün en iyi 
robotu olmayabilir fakat inşa etmesi 
milyonlarca Amerikan Doları gerektir-
miyor”. 

Sıfırdan inşa etmek için kullanılabilir 
parçaları araştırmaları ve birleştirdik-

leri her parçayı, simülasyon olmadan 
test etmek zorunda idiler.

Farklı arazilerde manevra yapabilen 
final sürümünü inşa etmeden önce 
birçok prototip yapıldı. Bu eylem, dış 
güçleri algılayıp, her bacağın uygula-
yacağı gücü ve torku hesaplayan mo-
torlar kullanıldı.

Motorlar, robotun pozisyon dışı oldu-
ğunu tespit ettikten sonra saniyede 
8.000 kere yeniden hesaplayıp, asıl yay 
sistemi rolünü üstlenerek robotu uy-
gun pozisyona sokarlar. Robot, şaşırtı-
cı bir şekilde, 75 santimetre ile 1 metre 
arasında bir yüksekliğe, yazılımın yapı-
landırılma şekline göre zıplar. Öğrenci-
ler aynı zamanda, Doggo’ ya ters takla 
atmayı da öğrettiler; bir palet üzerinde 
test etme önlemiyle tabii. 

Takım üyeleri aynı zamanda, tasarım-
larını değiştirmek ya da geliştirmek is-
teyen herkese ulaşılabilir hale getirme 
taraftarı. “Bütün kaynaklarımız, açık 
kaynak topluluğundan geldi” diyor 
Kau. “Bu tarz bir topluluk oluşturmak 
istiyoruz. İnsanlar, temel plakadan, 
tam takım yazılımlara kadarına sahip 
olabilmeli. Farklı kaynaklardan bilgi 
edinmenin zor olduğunu biliyorum, 
bununla hepsi tek pakette.”

Bu fikir, robot inşa etmek için yeterli 
finansal desteğe sahip olmayan lise-
ler ve üniversiteleri hedef almaktadır. 
Takım, bütün CAD (Bilgisayar Destekli 
Tasarım) modelini internete yükle-
miş bulunmakta. Robotun tasarımı, 
Fusion360 adlı yazılımda yapıldı ve 
gereken bütün mekanik parçaların 
kaynaklarını içermektedir. Takım, açık-
lamalarına, her bacağı yönlendiren eş 
eksenli mekanizmanın en karmaşık 
ve kusursuzlaştırması en problematik 
mekanik bileşen olduğunu not etmiş-
lerdir.

Takım, Doggo ’nun benzer fakat daha 
büyük sürümü olan ve 6 kilograma 
kadar donanım taşıyabilen bir robot 
ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan 
sonra fikirlerini ileri boyutlara taşıma-
ya devam ediyorlar.

Her bacakta olan eş eksenli mekanizma, en 
karmaşık bileşendir.

Stanford Üniversitesinin 
YouTube hesabından ilgili 
videoyu izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/
watch?v=2E82o2pP9Jo


