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Servo nedir ve nasÿýl modifiye edilir?

Yasin ÿýaÿýan, 08 Jun 07 saat: 14:48

Servo, gÿýcÿýnÿý, sahip olduÿýu bir ÿýaft ÿýzerinden dÿýÿýarÿýya aktarabilen bir tÿýr mekanizmadÿýr. Bu
ÿýaftÿýn konumu, hareket edebildiÿýi aralÿýkta belirli bir pozisyona, servoya gÿýnderilen kodlu bir sinyale
uygun olarak getirilebilir. Kodlu sinyal servonun giriÿý ucunda bulunduÿýu sÿýrece konum aynen
korunacaktÿýr. Kodlu sinyaldeki deÿýiÿýimlere gÿýre ÿýaftÿýn aÿýÿýsÿý da deÿýiÿýecektir. Pratikte servolar
uzaktan kumandalÿý uÿýak, araba vs gibi hobi araÿýlarÿýnÿýn yÿýnlendirme mekanizmalarÿýnÿýn harekete
geÿýirilmesinde kullanÿýlÿýr. Tabi radyo kontrollÿý gemiler, kuklalar ve tabi robotlar da diÿýer kullanÿým
alanlarÿýnÿýn baÿýÿýnda gelir.

A Futaba S-148 Servo

Servolar robotikte son derece faydalÿýdÿýr. Yukarÿýdaki resimde gÿýrebileceÿýiniz

gibi oldukÿýa kÿýÿýÿýk boyutlu olan bu motor tipi, bu boyut iÿýerisinde hem motoru, hem redÿýksiyon
diÿýlilerini hem de gereken kontrol ve sÿýrÿýcÿý devrelerini iÿýerir. Kapladÿýÿýÿý alana oranla ÿýok gÿýÿýlÿýdÿýr
ve ÿýok az akÿým ÿýeker. Futaba S-148 tipi standart bir servo yaklaÿýÿýk 0.1kgm lik bir torka (yani
dÿýndÿýrme gÿýcÿý) sahiptir. Bu da 1m lik aÿýÿýrlÿýksÿýz bir ÿýubuÿýun ucuna baÿýlayacaÿýÿýnÿýz 100 gramlÿýk bir
aÿýÿýrlÿýÿýÿý rahatÿýa kaldÿýrabileceÿýi anlamÿýna gelir. Servonun ÿýektiÿýi akÿým da kaldÿýrmakta olduÿýu gÿýÿýle
orantÿýlÿý olarak deÿýiÿýecektir. Hafif yÿýkler altÿýnda ÿýalÿýÿýan bir servo bu yÿýzden fazla akÿým
ÿýekmeyecektir. Bir servonun parÿýalarÿýnÿý aÿýaÿýÿýdaki fotoÿýrafta gÿýrebilirsiniz. Kontrol devreleri, motor,
diÿýli grubu ve dÿýÿý kutu. Dÿýÿý dÿýnyaya baÿýlantÿýyÿý saÿýlayan 3 adet tel de gÿýrÿýnmekte. Bunlardan biri gÿýÿý
baÿýlantÿýsÿý iÿýin + 5V (Vcc - KIRMIZI), diÿýeri ÿýasi (GND - SÿýYAH) ve ÿýÿýÿýncÿýsÿý de kontrol sinyali giriÿýi
(Vs - SARI veya BEYAZ)

ÿýimdi servomotorun ÿýalÿýÿýmasÿýna bir gÿýz atalÿým. Servomuz bir kontrol

devresine ve potansiyometre denen deÿýiÿýken direnÿý elemanÿýna sahiptir. Bu deÿýiÿýken direnÿý servonun
ÿýÿýkÿýÿý ÿýaftÿýna doÿýrudan baÿýlÿýdÿýr. Yukarÿýdaki resimde potansiyometre devre kartÿýnÿýn hemen saÿý tarafÿýnda
gÿýrÿýlmektedir. Bu potansiyometre, kontrol devresinin ÿýaftÿýn o anki konumunu gÿýrebilmesini

saÿýlamaktadÿýr. Eÿýer ÿýaft gereken aÿýÿýda ise motor durur. Devre, ÿýaftÿýn doÿýru aÿýÿýda olmadÿýÿýÿýnÿý gÿýrÿýrse,
motoru ÿýaftÿý doÿýru aÿýÿýya getirecek miktarda dÿýndÿýrÿýr. Servomotorlarÿýn ÿýÿýkÿýÿý ÿýaftÿýnÿýn dÿýnme miktarÿý
yaklaÿýÿýk 0-180ÿý aralÿýÿýÿýndadÿýr. Bu aÿýÿý ÿýreticiye ve modele baÿýlÿý olarak 210ÿý ye kadar artabilmektedir.
Normal bir servo bu aralÿýÿýÿýn ÿýtesinde bir aÿýÿýya dÿýnemez. Bu, diÿýli grubuna eklenen, mekanik bir
sÿýnÿýrlama sayesinde saÿýlanÿýr.

Kontrol devresince motora uygulanan gÿýÿý, katedilmesi gereken mesafe ile

doÿýru orantÿýlÿýdÿýr. Eÿýer ÿýaftÿýn geniÿý bir aÿýÿýyÿý katetmesi gerekiyorsa motor tam hÿýzda ÿýalÿýÿýtÿýrÿýlÿýr.
Eÿýer kÿýÿýÿýk bir aÿýÿýda dÿýnme gerekiyorsa motor hÿýzÿý kontrol devresince dÿýÿýÿýrÿýlÿýr. Bu, oransal kontrol

olarak adlandÿýrÿýlÿýr. Servoya, ÿýaftÿýn konumlanmasÿýnÿý istediÿýimiz aÿýÿýyÿý nasÿýl bildireceÿýiz? Bunu ÿýÿýÿýncÿý
tel olan haberleÿýme ya da sinyal baÿýlantÿýsÿý yardÿýmÿý ile yapÿýyoruz. ÿýaftÿýn konumlanacaÿýÿý aÿýÿý, bu
baÿýlantÿý ÿýzerinden gÿýnderilen bir sinyalin darbe boyu tarafÿýndan belirlenir. Buna darbe kodlu
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modÿýlasyon adÿý verilir. Servomotorun devresi her 20 milisaniyede (0.02saniye) bir darbe gÿýnderilmesini
bekler. Darbenin uzunluÿýu ÿýaftÿýn ne kadar uzaÿýa konumlanacaÿýÿýnÿý bildirir. ÿýrneÿýin 1.5 milisaniyelik
bir darbe gelirse ÿýaft yaklaÿýÿýk 90ÿý ye konumlanacaktÿýr. Bu pozisyona genelde nÿýtr pozisyon adÿý
verilir. Eÿýer darbe 1.5 ms den kÿýsa sÿýreli ise ÿýaft konumu 0ÿý ye doÿýru, 1.5ms den uzun ise ÿýaft 180ÿý
ye doÿýru ilerleyecektir.

ÿýizimde de gÿýrebileceÿýiniz gibi, darbenin sÿýresi ÿýÿýkÿýÿý ÿýaftÿýnÿýn

konumlanacaÿýÿý aÿýÿýyÿý belirler (oklu yeÿýil daire ile gÿýsterilmiÿýtir). Burada gÿýsterilen zamanlamalar
yaklaÿýÿýktÿýr ve motor ÿýreticilerine gÿýre deÿýiÿýiklik gÿýsterebilmektedir. Bununla birlikte ÿýalÿýÿýma
prensibi aynÿýdÿýr.
Artÿýk bir servonun nasÿýl ÿýalÿýÿýtÿýÿýÿýnÿý biliyorsunuz. Aranÿýzdaki meraklÿý mÿýhendis tipi arkadaÿýlarÿýn bu
aÿýamadan sonra ilk yapacaÿýÿý ÿýey bir servo bulup onu parÿýalara ayÿýrmak, iÿýini incelemek olacaktÿýr. Bu
da oldukÿýa normal tabi . Hatta robotik yetenekleriniz iÿýin faydalÿý bir ÿýalÿýÿýma olur. Bu yazÿýda bu tip
bir RC servomotoru parÿýalara ayÿýrdÿýktan sonra ÿýzerinde gereken modifikasyonlarÿý yaparak onu bir
redÿýksiyonlu motor haline getirmenize yetecek tÿým iÿýlemleri anlatmaktadÿýr. Gereken deÿýiÿýiklikler
servonun iÿý yapÿýsÿýnÿý anladÿýktan sonra oldukÿýa basitÿýe gerÿýekleÿýtirilebilir. Bu modifikasyon birÿýok
standart servoda baÿýarÿýyla gerÿýekleÿýtirilen ve oldukÿýa sÿýk yapÿýlan bir iÿýlemdir.

Bu modifikasyonun

arkasÿýndaki teori ise servo kontrol devresine ÿýÿýkÿýÿý ÿýaftÿýnÿýn hep 90ÿý de olduÿýu bilgisinin gitmesini
saÿýlamaktÿýr. Bu, servo iÿýerisindeki potansiyometrenin sÿýkÿýlÿýp yerine servo ÿýaftÿý 90ÿý deyken okunacak
pot deÿýerlerine eÿýdeÿýer birkaÿý direncin monte edilmesiyle saÿýlanÿýr. Bu iÿýlem gerÿýekleÿýtirildikten
sonra servoya gÿýnderilecek bir 0ÿý aÿýÿý bilgisi servonun sÿýrekli bir yÿýne, 180ÿý aÿýÿý bilgisi ise aksi
yÿýne dÿýnmesine neden olacaktÿýr. Artÿýk ÿýafta baÿýlÿý bir potansiyometre olmadÿýÿýÿý iÿýin ÿýaftÿýn aynÿý yÿýndeki
dÿýnÿýÿýÿý 360ÿý sÿýrekli olarak, giriÿý sinyali geldiÿýi sÿýrece devam edecektir.
Gerÿýekleÿýtirdiÿýimiz bu iÿýlemin sonucu gayet minik boyutlarÿýna raÿýmen oldukÿýa gÿýÿýlÿý ve tÿým gereken
sÿýrÿýcÿý devreleri de iÿýinde barÿýndÿýran bir redÿýktÿýrlÿý motor elde etmiÿý olacaÿýÿýz. Bu motorun baÿýlantÿýsÿý
da aynÿý ÿýekilde bir 5V, bir GND ve bir de sinyal giriÿýinden oluÿýacaktÿýr. eh.. 20 dolarlÿýk bir servo
ile tÿým bunlarÿý elde etmek de hiÿý fena deÿýil.
iki modifikasyon var.

»

Detaylara gelirsek, servo ÿýzerinde yapÿýlmasÿý gereken

Pozisyon algÿýlayÿýcÿý potansiyometre

elektriksel olarak eÿýit deÿýerlerde

bir direnÿý grubu ile deÿýiÿýtirilecek.
»

ÿýÿýkÿýÿý ÿýaftÿýnÿýn 360ÿý dÿýnmesini

Bu adÿýmlarÿý gerÿýeklemek iÿýin
iÿýin minik bir yÿýldÿýz

engelleyen mekanik ÿýÿýkÿýntÿý kÿýrÿýlacak.

aÿýaÿýÿýdaki araÿýlara ihtiyacÿýnÿýz olacak;
» servo kasasÿýnÿý aÿýmak

tornavida.

»

Havya

»

Potansiyometreyi sÿýkmek iÿýin bir lehim emici

»

Mekanik durdurucu ÿýÿýkÿýntÿýyÿý ÿýÿýkartmak iÿýin

»

ÿýki adet 2.2kohm direnÿý (2.2 ile 3.3 arasÿý

pompa.
keskin bir ÿýakÿý ve ya maket bÿýÿýaÿýÿý.
herhangibir deÿýer olabilir, gereken iki

direncin de eÿýit olmasÿýdÿýr.)
Aÿýaÿýÿýdaki adÿýmlar gereken

modifikasyonlarÿý yapmanÿýzda size yardÿýmcÿý olacaktÿýr.
» Servomotorun

alt kÿýsmÿýnda bulunan 4 adet vidayÿý gevÿýeterek servo kasasÿýnÿý aÿýÿýn. Alttaki kapak kolaylÿýkla ÿýÿýkar.
Kutuyu aÿýtÿýÿýÿýnÿýzda bir diÿýli grubu gÿýreceksiniz. Bu diÿýliler beyaz renkli bir gres yaÿýÿý ile
kaplÿýdÿýrlar. Bu yaÿýÿý pisletmemeye ve diÿýlilerden sÿýyÿýrmamaya dikkat edin.
»

Servo diÿýlilerinin birbirlerine nasÿýl geÿýmiÿý olduÿýuna ÿýok dikkat edin ve sonra onlarÿý

yerlerinden ÿýÿýkartÿýn. Aÿýaÿýÿýdaki resmi dikkatlice inceleyin.
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ÿýst

kapaÿýÿý ve diÿýlileri ÿýÿýkartÿýlmÿýÿý servo
» Soldaki ÿýaft ÿýzerinde bulunan iki minik vidayÿý

bulun ve sÿýkÿýn. Bu vidalar kasanÿýn kapaÿýÿýndan geÿýerek iÿýerdeki minik DC motorun ÿýzerindeki deliklere
girerler.
»

Bundan sonra servo kontrol kartÿýnÿý kasa iÿýerisinden sÿýkÿýp ÿýÿýkartacaksÿýnÿýz. Bunu yapabilmek

iÿýin kasanÿýn saÿý tarafÿýnda olan sarÿý ÿýafta biraz kabakuvvet uygulamanÿýz gerekecek
. Bu
potansiyometrenin de ÿýaftÿýdÿýr.
»

Dikkatlice bastÿýrarak ÿýzerindeki motor ve potansiyometre ile birlikte devre kartÿýnÿý kasadan

ÿýÿýkartalÿým. Sonuÿýta masa ÿýzerinde ÿýu parÿýalar kasadan ayrÿýk olacak bulunmalÿý.

Parÿýalara

ayÿýrÿýlmÿýÿý servo motor. »

ÿýimdi asÿýl modifikasyon iÿýlemleri baÿýlÿýyor.

Devreden

potansiyometreyi havya ve lehim sÿýkÿýcÿý kullanarak ayÿýrÿýn.
»

ÿýimdi potansiyometreyi sÿýktÿýÿýÿýnÿýz yere, ÿýnceden hazÿýrladÿýÿýÿýnÿýz direnÿýleri takÿýn ve lehimleyin.

ÿýnceden hazÿýrladÿýÿýÿýnÿýz dediÿýim de direnÿýleri yanyana tutun ve bir taraftaki uÿýlarÿýnÿý birbirine
dolayarak lehimleyin. Bu potansiyometrenin orta ucuna gidecek. Diÿýer uÿýlar ise potun her iki yandaki
uÿýlarÿýnÿýn lehimlendiÿýi yerlere lehimlenecek. Aÿýaÿýÿýdaki resimde bu deÿýiÿýimin bitmiÿý gÿýrÿýnÿýmÿý.

Modifiye

edilmemiÿý (SOL) ve modifiye edilmiÿý devre kartlarÿý.

»

ÿýimdi kartÿý kasadaki yerine

geri yerleÿýtirin. Bu aÿýamada kartÿýn iÿýindeki potansiyometre eksildi ve onun yerini iki direncimiz
aldÿý. Dolayÿýsÿýyla kasanÿýn ÿýzerinden sadece DC motor ÿýaftÿý ÿýÿýkacak. Potansiyometre ÿýaftÿý yokoldu.
»

Diÿýlileri yerlerine takmadan ÿýnce ÿýÿýkÿýÿý miline baÿýlÿý olan bÿýyÿýk diÿýliyi, ÿýzerindeki mekanik

durdurucu ÿýÿýkartÿýlacak ÿýekilde deÿýiÿýtirmeniz gerekiyor. Bu durdurucu ÿýÿýkÿýntÿý diÿýli yÿýzeyinden hiÿý
yÿýkselti yapmayacak ÿýekilde kesilerek yokedilmeli. Bunun detayÿýnÿý da aÿýaÿýÿýdaki fotoÿýraflarda
gÿýrebilirsiniz.

modifiye

edilmemiÿý (SOL) ve modifiye edilmiÿý bir ÿýÿýkÿýÿý ÿýaftÿý.
» Diÿýlileri motoru sÿýktÿýÿýÿýnÿýz

zamanki ilk hallerine uygun ÿýekilde yerleÿýtirin. motoru tutan iki vidayÿý yerleÿýtirdikten sonra hafifÿýe
sÿýkÿýn. Dÿýÿý kapaklarÿý da aynÿý ÿýekilde kapatÿýn ve vidalarÿý yerlerine takÿýn.
»

ÿýÿýte Bitti

Motor ÿýu anda kendi ÿýevresinde dÿýnebiliyor olmalÿý. Mili elinizde yavaÿýÿýa dÿýnecek ÿýekilde gÿýÿý
uygulayarak olabilecek mekanik sorunlarÿý gÿýzleyin. Eÿýer varsa tekrar kasayÿý aÿýÿýp bunlarÿý dÿýzeltmeniz
gerekiyor. Motor direnÿý gÿýstermeden kolayca ve serbestÿýe dÿýnebiliyor olmalÿý. Bu mekanizma ÿýÿýkÿýÿý
ÿýaftÿýndan doÿýru dÿýndÿýrÿýlecek ÿýekilde tasarlanmadÿýÿýÿý iÿýin bu ÿýekilde fazla gÿýÿý uygulamaktan kaÿýÿýnÿýn.
iÿýerideki diÿýlileri zarara uÿýratabilirsiniz.
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