eMotionButterflies
Koordineli davranışa sahip ultra hafif uçan nesneler
Kelebekler

eMotionButterflies
Kapalı alan GPS sayesinde koordineli uçuş

Uçmak insanın en eski düşlerinden biri olmasının yanı sıra

Kelebeklerin uçuş güvenirliğini ve kararlılığını gözeterek, farklı

zamanda Bionic Learning Network’te tekrarlanan bir konudur.

uçuş manevralarını yapabilmesi için sürekli birbirleriyle iletişim

Festo, bu başlık altında üniversiteler, enstitüler ve geliştirme fir-

içinde olmaları gereklidir. Bağımsız uçan nesnelerin konumlarının

malarıyla birlikte yıllardan beri temel teknik prensipleri esinlenen

belirlenebilmesi, üzerilerinde taşıdıkları radyo ve sensör teknolojisi

türetilen araştırma platformları geliştirmektedir.

ile kurulu kılavuz ve izleme sistemiyle birlikte mümkün olmaktadır.
İleride akıllı fabrikalarda da kullanılabilecek kapalı mekan GPS’in

Festo tarafından geliştirilen ilk biyonik uçan nesneler helyumla

önemli bir parçası bir kamera sistemine sahip olmasıdır. Mekanda

doluyken, daha sonraki yıllarda geliştirilen SmartBird kanatları

kurulu olan on adet kızılötesi kamera kelebekleri iki aktif marköre

sayesinde gerekli kaldırma kuvvetini kendisi üretebiliyordu. Bu

(kızılötesi LED) bağlı olarak izlemektedir. Kameralar konum verile-

başarının ardından geliştiriciler yusufçuk böceğinin uçuşunu teknik

rini, hava trafik kontrol kulesi gibi çalışan ve kelebekleri dışarıdan

olarak BionicOpter ile uyguladılar ve eMotionSpheres ile birden

yöneten merkez ana bilgisayara iletir.

çok sayıda otonom uçan nesnenin kapalı bir alanda çarpışmadan
hareket edebileceğini gösterdiler. Festo şimdi de eMotionButterf-

Çarpışmadan hareket edebilmek için açık davranış kalıpları

lies ile yapay kelebeklerin ultra hafif yapısını topluluk içinde koor-

Böylelikle eMotionButterflies’i uçurmak için bir pilot gerekmez.

dineli uçuş davranışıyla birleştirdi.

Kelebeklerin manevraları esnasında gideceği uçuş yollarını belirten önceden programlanmış rotalar merkez bilgisayarda saklıdır.

Doğal rol modellerini mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir

Ayrıca saklanan davranış kalıpları yardımıyla, kelebekler havada

biçimde kopyalayabilmek için yapay kelebekler yüksek derecede

otonom olarak hareket edebilir. Biyonik uçan nesneler arasında bu

tümleşik elektronik devrelere olacak şekilde geliştirildiler. eMoti-

açıdan herhangi bir iletişim bulunmamaktadır.

onButterflies kelebekleri kanatlarını birbirinden bağımsız olarak
hassas bir biçimde hareket ettirebiliyor ve bu nedenle hızlı hare-

Her kelebek, uçuş rotasını merkez bilgisayardan kablosuz olarak

ketler gerçekleştirebiliyorlar.

alır ve bunu en iyi biçimde uygulamaya çalışır. Bunu başarmak için
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gerekli kanat hareketleri uçan nesnelerin üzerinde hesaplanır. Eğer

sinyal yayını yapar. Işığın yalnızca kelebekle kamera arasındaki

bir kelebek yolundan ayrılırsa bu durum hemen düzeltilir. Bunu

mesafeyi aşması yeterlidir, aktif markörler aynı sayıda kame-

yapmak için kamera sistemi saniyede 160 kere uçan tüm nesnele-

rayla daha büyük bir alanı kaydetmeye yardımcı olur. Markörler

rin tam konumunu ölçer ve buna göre bilgisayar her sapmaya göre

bu örnekte sürekli bir biçimde yanar durumda değildir, yalnızca

yeniden düzenleme yapar. Uçuş çizgilerinin planlaması bu nedenle

bir milisaniye yanıp söner. Böylelikle enerjiyi verimli kullanarak

sürekli bir biçimde güncellenir ve çarpışma riski zamanında algıla-

son derece uzun ömürlü olurlar. Yanıp sönmeyle eşzamanlı olarak

nır. Çarpışmayı önlemek için, bilgisayar daha önceden tanımlanmış

kameralar sahanın görüntüsünü kaydeder ve daha sonra bu görün-

olan kurallara göre uygun kaçınma stratejileri geliştirir.

tüleri merkez bilgisayara gönderirler.

Kızılötesi teknoloji sayesinde hassas pozisyonlama

Sistemin hızlı kalibre edilebilmesi

On kamera bütün hava sahasını haritalandırabilir bir biçimde

Merkez bilgisayarın kelebeklerin havada nerede olduklarını belir-

konumlandırılmış olup her kelebek en az iki kamera tarafın-

leyebilmesi için öncelikle kameraların konumlarını bilinmelidir.

dan kaydedilir. Özel filtreleri sayesinde yalnızca kızılötesi ışınları

Bunun için gerekli olan kalibrasyon işlemi hızlı ve kolay bir biçimde

kaydeder ve diğer ışıklara karşı duyarlı değillerdir. Kelebeklerin

yerine getirilir. Sistemin kalibrasyonu için üzerinde ölçme aparatı

bedenlerindeki iki kızılötesi LED aracılığıyla, kameralar uçan nes-

bulunan ek bir uçan nesne uzamda 15 dakika boyunca serbest bir

nelerin havadaki konumlarını ve duruşlarını algılar ve bunları birbi-

biçimde uçar ve bunu yaparken de kameralar tarafından kaydedilir.

rinden ayırabilir.

Kaydedilen uçuş verileri sayesinde bilgisayar kameraların koordinat sistemi içinde tam konumlarını ve ayarlarını belirleyebilir.

Aktif markörler sayesinde büyük bir hava sahasının kapsam
altına alınabilmesi
Pasif reflektörlerin önce aydınlatılması gerekirken, Festo kelebeklerinin üzerinde yer alan iki LED kendi kendilerine bir kızılötesi
eMotionButterflies
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eMotionButterflies
Kolektif bir davranışa sahip ultra hafif uçan nesneler

Kelebeklerin özellikleri
Kelebekler her şeyden önce hayatlarına tırtıl olarak başlayıp sonradan
renkli uçan canlılara dönüşmeleriyle bilinirler. Onlar hakkında özellikle
çarpıcı olan şey, küçük bedenlerine tezat bir biçimde geniş kanatlarıdır.
Kanatları çok incedir ve elastik bir maddeden oluşur; bu da bu canlılara
benzersiz hafifliklerini ve aerodinamiklerini sağlar.
Festo’nun teknik avantajları
eMotionButterflies ile birlikte Festo kelebeklerin son derece zarif ve
çevik uçuş tekniklerini uygulamış oldu. Böylelikle bir iç mekan GPS tarafından koordine edilen ultra hafif nesnelerin birbirleriyle çarpışmadan
hareket edebilme yaklaşımı, geleceğin üretim teknolojilerinde kılavuz
ve izleme sistemi olarak kullanılabilir.

eMotionButterflies
Yüksek derecede entegre araştırma platformları
01

02

Geliştiriciler BionicOpter ve eMotionSpheres projelerinden edindikleri bilgileri yapay kelebeklerin kontrollerine aktardılar. Daha
önce süzülen kürelerde kullanılmış olan iç mekan GPS’i eMotionButterflies için daha da geliştirildi. Kameraların saniyede çektiği
kare sayısının arttırılması sisteme daha da yüksek bir hassaslık
vererek eMotionButterflies’in tam konumlarının belirlenebilmesi
sağlandı. Fakat yapay kelebeklerin eMotionSpheres’dan farklı olarak son derece çevik ve her zaman hareket halinde olmaları hem
otonom davranışı hem de dışarıdan koordine edilebilmelerini daha
da karmaşık hale getiriyor.
Daha az materyalle yüksek karmaşıklığa sahip bir sistem
Kelebeklerle Festo, minyatürleştirme, hafif yapı ve fonksiyonel
entegrasyon alanında bir adım daha ilerliyor. Bu alanda denemeler, genellikle, var olan karmaşıklık gereksinimini, yüksek teknoloji
ekipmanla karşılamayı amaçlar, ancak bundan farklı bir biçimde
eMotionButterflies akıllı bir biçimde çalıştırılmış mekanik sistem,
en dar alanlarda mümkün olan en küçük güç üniteleri ve yüksek
ölçüde azaltılmış materyal sayesinde etkileyici olmayı başarıyor.

lıdır. Tasarımların temelinde, gerekli hafifliği sağlamanın yanı
sıra kolayca ve hızlı biçimde monte edilmesini sağlamak vardır.
Bu nedenle yapay kelebekler, tüm gerekli birimlere aynı anda ev
sahipliği yapan lazerle sintirlenmiş bir gövdeye sahiptir. Kelebeğin
hareket edebilmesi için gerekli olan malzemelerden elektronik parçalar, pil ve iki servo motor burada, en küçük alana sığdırılmıştır.
Gövdede yer alan her bir motora bir kanat sapı takılmış ve hem ön
hem de arka kanatlar buna sabitlenmiştir. Arka kanat ayrıca bir
menteşeyle gövdeye sabitlenerek esas olarak bir kontrol ünitesi
gibi davranması sağlanmıştır.

Gövdedeki olası en küçük alan
eMotionButterflies’in mühendislik tasarımı olmazsa olmaz noktalarla ve yalnızca bileşenlerin bağlantı noktalarını belirtmekle sınır-

Kanatlarda tutarlı hafif tasarım
Gerçek doğalarına uygun bir biçimde uçabilmeleri için mümkün
olduğu kadar hafif ve görece geniş bir kanat aralığı özellikle önemlidir. Kanatlar bu nedenle ince karbon çubuklardan oyularak elde
edilmiş ve esnek bir kapasitör filmle kaplanmıştır. Kanatlar hafifçe
üst üste bindiği için çırpılma esnasında aralarında oluşan hava
boşluğu sayesinde kelebeklere kendi özel aerodinamiğini sağlanmıştır. Cihaz üzerindeki elektronik parçalar iki çift kanadın hassas bir şekilde etkinleştirilebilmesine ve uçuş davranışını kontrol
etmek için kendi atalet sensörü sistemlerine sahip olmasına olanak veriyor. İki servo motoru kullanarak çırpma genliği, çırpma hızı
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ve karşılıklı dönüş noktaları serbest bir biçimde ve ayrı ayrı seçilebiliyor. Böylelikle, eMotionButterflies tam manevra kabiliyetine
sahip, çok çevik ve biyolojik rol modellerine son derece benzer
olabiliyor.
Geleceğin fabrikası için yeni yaklaşımlar
Festo, Bionic Learning Network çerçevesinde yalnızca doğal prensiplerin teknik uygulamasıyla ilgili değil aynı zamanda üretimin
geleceği için teknolojileri, uygulamalar ve çözümleri araştıran platformlar olarak görev yapıyor. Bunun sonucunda Festo, birkaç
yıldan beri bir ağ içinde birbirine bağlı bileşenlerin koordineli davranışını test etmektedir.
Yine de eMotionButterflies yalnızca geleceğin fabrikalarında uçmayacak. Aksine daha çok entegre teknolojiler ve ağ içinde birbirine
bağlanmış komple sistemler prensip olarak gelecek endüstriyel
lojistik uygulamaları için olası çözümler olacaklar.

lımcıların operasyonel güvenliğini ve tüm sistemin proses kararlılığını garantiliyor.
Festo, eMotionButterflies projesinde gerçekleştirdiği çok cepheli
ağ çalışması sayesinde, birkaç nesnenin üç boyutlu alanda çarpışmadan nasıl koordine edilebileceğini gösteriyor. Merkez bilgisayar iletişimi denetliyor, bütün bilgileri bir araya getiriyor, işliyor ve
bağımsız katılımcılara gerçek zamanda iletiyor.
Kullanılan kamera teknolojisi geniş bir alanda çalışılabilmesini olanaklı kılıyor ve son derece çevik nesneleri hassas biçimde konumlandırmayı başarıyor. Markörlerin enerjiyi verimli kullanan işletim
yöntemi ve iç mekanda kullanılan GPS’in hızlı bir biçimde çalışmaya başlayabilmesi, bütün bunları geleceğin fabrikasında işe
koyulabilecek potansiyel kılavuz ve izleme sistemi için harika bir
örnek haline getiriyor.

Gerçek ve sanal dünyanın birleşmesi
Geleceğin üretim dünyasını düşünürken gerçek ve sanal dünyalar birlikte büyümeye devam ediyor. Öngörülen sistemler ağ içinde
birlikte yakın çalışan ekipmanlar ve alt sistemlerden oluşacak.
Buradaki gerçekleştirilecek sürekli bilgi alışverişi, bağımsız katı-

eMotionButterflies
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Teknik veriler

Proje katılımcıları

Kurulum:

Projeyi başlatan:

10 kızılötesi kamera

Dr. Wilfried Stoll, Yönetici Ortak

Çekim oran: ................................................... saniyede 160 görüntü

Festo Holding GmbH

Poz süresi: ............................................................................250 µs
Proje yönetimi:
1 merkez bilgisayar

Dr. Heinrich Frontzek, Dr Elias Knubben

Analiz edilen piksel: ................................saniyede 3,7 milyar piksel

Festo AG & Co. KG

Uçan nesne:

Tasarım ve üretim:

Kanat genişliği: ......................................................................50 cm

Rainer Mugrauer, Günter Mugrauer

Ağırlık: ......................................................................................32 g

Effekt-Technik GmbH, Schlaitdorf

Kanat çırpma frekansı: ........................................... yaklaşık. 1–2 Hz
Uçma hızı: ....................................................................... 1–2.5 m/s

Elektronik ve entegrasyon:

Uçma süresi: ........................................................................3–4 dk.

Agalya Jebens, Kristof Jebens, Dr Clemens Rabe

Yeniden şarj süresi: . ..............................................................15 dk.

JNTec GbR, Gärtringen

Entegre bileşenler:

Bilimsel destek:

1 adet ATxmega32E5 mikro kontrolör, 1 adet ATmega328 mikro

Dr. Nina Gaißert

kontrolör, kanatları çalıştırmak için MARK STAR Servo-tech Co. Ltd.

Festo AG & Co. KG

tarafından üretilen 2 adet servo motor, 1 adet atalet sensörü (atalet ölçü birimi, IMU) MPU-9150 jiroskopla, ivmeölçer ve pusula, 2
adet radyo modülü, 2 adet 7,4 V 90 mAh LiPo pil, 2 adet kızılötesi
LED aktif markör
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