
Bu çalışma YTU Computer-Aided Design Unit Masters Programme- Basic
Concepts of Computational Design dersi kapsamında hazırlanan
araştırma-ödev çalışmasıdır.

Çalışmanın Amacı: İnsan bedeninde var olan bir sistemin 
uzantısını animation kavramı altında tasarlamak.



Yöntem:
-Kavramsal inceleme _animation

-Decomposition_mevcut uzvun yapısını ve özelliklerini açığa
çıkaracak şekilde çözümlemek, parçalara bölmek, dokusuna
yaklaşmak,yaklaşmak,

-Pattern Recognition_bu yapıdaki benzerlikler ve farklılıkları
belirleyerek bir örüntü yakalamak

-Pattern Generalization and Abstraction- bulunan yapıyı
soyutlamak, daha genel bir örüntü haline getirmek

-Algorithm Design- keşfedilen örüntünün oluşumunu bir
algoritma haline getirmek

-Material Organisation- keşfedilen örüntüyü belirlenecek
malzeme/ teknik/teknoloji ile fiziksel olarak modellemek.





animation | physics

General activity and motion



Animation is based on non-linear, dynamic and kinematic motion
techniques. In these systems motion is defined by interacting vectors that
unfold in time perpetually and openly. Animation becomes the interaction
and inflection of those vectors in a creative field rather than in a
regimented linear sequence.

Contemporary animation uses interacting forces and vectors within an openContemporary animation uses interacting forces and vectors within an open
temporal sequence rather than a sequences of key frames or cells. With
these techniques entities are given vectorial properties and they are
released in a space of forces, collisions and boundaries where they move in
a continuum1.

1Lynn, G. Animate Form



Đskelet sisteminin oluşturulması, en uç noktadaki hareket veya değişimin tüm 
sistemi etkilemesi.

Đskelet sisteminin oluşturulması, en uç noktadaki hareket veya değişimin tüm 
sistemi etkilemesi.



•Son konum ve yönelim için
gerekli eklem değişken
değerlerini bulmak

•Gerçeğe uygun olarak birbirine
göre hareket edecek şekilde
parçaların bağlanarak doğalparçaların bağlanarak doğal
hareketin oluşturulması.

•Bir eklem hareket ettiğinde buna
bağlı diğer eklemler de hareket
eder.

Hedef konum ve
yöne ulaşmak
için gerekli olan
açı değerlerini
hesaplar.



Uç işlevcisinin ana çerçeveye
göre konumu ve yönelimi
verildiğinde manipülatörün
bu konuma ve yönelime
gelebilmesi için gerekli eklem
değişkenlerinin bulunması
ters kinematiğin konusudur.

Ters kinematik problem
çözümleri eklemlerin
yapısına bağlıdır. Döner
eklem sayısı arttıkça

ters kinematiğin konusudur.

uç işlevcisi

eklem sayısı arttıkça
problemin çözümü zorlaşır.

eklem değişkenleri



Eklem tipleri:
1-Spheroidea;
(Omuz)
2-Ellipsoidea; 
3-Sellaris; 

_ 4 numaralı eklem tipi 
_1 numaralı eklem tipi 3-Sellaris; 

4-Gingylimus; 
(Dirsek)
5-Trachoidea

_1 numaralı eklem tipi 
El bileği_ 2 numaralı eklem





Eklem tipleri:
1-Spheroidea; 
2-Ellipsoidea; 
3-Sellaris; 
4-Gingylimus; 
5-Trachoidea

Eklem(Joint) 
tipleri:
1-Küresel eklem 
ball joint,ball joint,
2-Menteşe 
eklem hinge 
joint,
3-Sürgülü eklem 
slider joint



"I can't define a 
robot, but I know 
one when I see one when I see 
one."
-Joseph 
Engelberger






