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ÖZET  

Bu bitirme projesinde gaz algılayan gezgin robot gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu robot 

insanların giremeyeceği tehlikeli durumlarda ortamda engellere takılmadan hareket 

edebilmekte ve gaz sensörü sayesinde ortamdaki gazı algılayabilmektedir. Gezgin 

robot mikrodenetleyici tarafından kontrol edilen iki adet doğru akım motoru ile 

robotun hareket ve yönlendirme iĢlemleri yapılmaktadır. Gezgin robotun önünde 

bulunan bir adet sensör ile birlikte karĢılaĢtığı engellerden kaçarak hareket 

etmektedir. 

 

Gezgin robot mikrodenetleyici kontrol devresi,motor sürücü devresi,sensör arayüz 

devresi ve gaz algılayan sensör devresinden oluĢmaktadır. 
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SUMMARY 

The fire which is difficult to get under control is a disaster. To get precautions 

against fire, it is much more easier than to extinguish it.  

 

In this project, a microcontroller control mobil robot is developed for sensing the 

fire in any closed areas. A mobile robot has  gas and barrier sensor. This Robot can 

move without colliding the barriers. When A mobile robot sense gas , it ring an 

alarm. The movement and direction operations of robot are done using two direct 

current motors with control of a microcontroller. There are two sensor on both sides 

of robot.The robot has microcontroller,motor control, sensor and gas circuits.   
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1. GİRİŞ 

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleĢmesi sonucu oluĢan yanma reaksiyonlarının 

neden olduğu doğal afettir.[1] Yangın insanoğlu için kontrol altına alınması güç ve 

zor bir olaydır. Meydana gelen yangınlar sonucu mal ve can kaybı gibi durumlar 

insanları derinden etkilemekte yangının ne kadar dikkat ve önlem alınması gereken 

bir doğa olayı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ne yazıkki sıksık iĢ yerlerinde 

ve evlerde yangınlar çıkmakta,büyük ölçüde can ve mal kaybı olmaktadır. Özellikle 

büyük Ģehirlerde bu gibi hadiselerle insanlar hemen hemen her gün karĢı karĢıya 

gelmektedir. 

 

 Yangını söndürmek önlem almakdan daha zordur. ĠĢte bu yüzden teknoloji 

insanlara çeĢitli çözümler ortaya koyar. Bu izlenimlerden yola çıkarak bir gezgin 

robot tasarladı.Bu projede gezgin robot kapalı ortamlarda engellere takılmadan 

hareket ederek ortamdaki gaz ve dumanı algılar ve sonucunda alarm verir. 

 

Gezgin robot karar verme iĢlemi mikrodenetleyici tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 

Robotun üzerinde bulunan engel algılama devresi sayesinde ortamda engellere 

çarpmadan hareket etmekte ve gaz algılayan sensör devresi ile ortamdaki gazı 

algılayabilmektedir. 
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2. ROBOTLAR 

Robotların insan hayatındaki yeri azımsanamayacak ölçüde artmaktadır. Bu artıĢla 

beraber robotun insanlarla ve içinde bulunduğu ortamla etkileĢime girmesi de  

kaçınılmaz hale gelmektedir. Robot, duyargaları (sensörleri) ile çevresini algılayan, 

algıladıklarını yorumlayan, bunun sonucunda karar alan (yapay zekâ), karar 

sonucuna göre davranan, eylem olarak hareket organlarını çalıĢtıran veya durduran 

bir aygıttır.  Robotlar, bir  kullanıcının kontrolünde çalıĢabildikleri gibi otonom 

olarak da bir bilgisayarın kontrolünde çalıĢabilirler. 

Otonomluk, robotun dıĢarıdan veya kendi yapısından aldığı ya da algıladığı bilgileri 

yorumlayarak, dıĢarıdan müdahale olmaksızın insanlara benzer hareket etmesidir. 

         -Endüstriyel robotlar 

             -Robot kollar 

         -Gezgin (mobil) robotlar 

             -Engel tanıyan robotlar 

             -Çizgi izleyen robotlar 

             -Sumo robotlar 

             -Solar robotlar 

2.1. ROBOTLARIN KULLANIM ALANLARI  

Günümüzde robotların çeĢitli kullanım alanları vardır. Özellikle insanların rahatlıkla 

yapamayacağı isleri kusursuz yaparak insanoğlunun yaĢamında yerlerini aldılar. 

Bunların baĢında endüstriyel üretim gelir. Özellikle otomotivde çok sayıda robot 

sayesinde üretim yapılmaktadır. Ġnsanların inemediği derin sularda araĢtırma yapan 

robotlar üretilmektedir. Cerrahların hata yapmasını engelleyen ve onların mesleğini 

elinden alacak robotlar kullanılmaktadır. Ġnsan kolunun yerine takılan yapay kollar 

ve uzay araĢtırmalarında kullanılan robotlar vardır. 
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3. ELEKTRİK MOTORLARI 

Elektrik motorları, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüĢtüren aygıtlardır. Her 

elektrik motoru biri sabit (Stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor ya da 

Endüvi) iki ana parçadan oluĢur.[2] 

Elektrik motorları DC motorlar,AC motorlar ve servo olarak üçe ayrılır.  

 

 DC (Doğru akım) Motorları 

 Fırçalı DC Motorlar 

 Fırçasız DC Motorlar 

 Step Motorlar  

 AC (Alternatif akım) Motorları 

 Asenkron AC Motorlar 

 Senkron AC Motorlar 

 Servo Motorlar 

 

3.1. DC MOTORLAR 

Mantık olarak bobin üzerinden geçen akımın sonucunda oluĢturduğu magnetik 

kaçaklar sayesinde oluĢturduğu kutuplaĢmayı ileri ve geri yönlü olarak kullanarak 

yani zıt kutupların çekmesi yada aynı kutupların birbirini itmesi prensibinin dairesel 

harekete dönüĢtürülmesini baz alınan en basit yapıdır. Diğer motorların tamamı bu 

mantık üzerine kurulmuĢtur. DC elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek üzere 

tasarlanmıĢtır. Motor sürücü devresi, DC motorların ihtiyaç duyduğu yüksek gerilim 

ve akımı sağlamak üzere mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmektedir. H 

köprüsü bir motoru her iki yönde de sürmeye yarayan temel topolojilerden biridir.                                                                         

http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_enerjisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rotor
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ġekil 3.1 DC motor köprü sürücüsü 

 

 

                                   

ġekil 3.2 DC motor kontrol devresi[3] 

3.1.1. Fırçalı DC motorlar 

En temel doğru akım motoru fırçalı doğru akım motorudur. Motor, manyetik alanda 

merkezi dıĢarıya mekanik enerji aktaran bir Ģafta bağlı olarak dönen bir kısmı 
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içerisinde barındıran mıknatıslı bir yapıdır. Bir manyetik alanda üzerinden akım 

geçen bir iletkene manyetik alan tarafından kuvvet uygulanır. Sabit manyetik alanı 

oluĢturan ve içerdeki dönen kısmı çevreleyen yapıya stator denir. Üzerinde sargılar 

bulunduran ve Ģafta bağlı olarak manyetik alanda dönen iç kısma ise rotor (bazen 

armatür) denir. Fırça içeren DC motorlarda, rotordaki sarımlara elektrik iletimi 

fırça-kolektör yapısı ile sağlanır. Fırçalı motorlarda stator yani ortamdaki sarımlı 

bölüme akımı iletmek için iletken metal veya kömür tarzı iletkenler kullanılır ve 

motor döndükçe farklı kutuplanma nedeni ile dönmesi devam eder fakat zamanla 

fırçalar aĢınır ve motorlar kullanılmaz hale gelir. 

 

ġekil 3.3 Fırçalı motor çalıĢması[4] 

3.1.2. Fırçasız DC motorlar 

Fırçasız doğru akım motoru, komütasyon iĢlemini mekanik olarak değil elektronik 

olarak sağlayan bir motor türüdür. Fırçasız doğru akım motorlarında fırça-kolektör 

düzeneğinin görevini elektronik bir denetleyici üstlenir. Fırçasız doğru akım 

motorları,fırçalı olanlara göre daha verimli çalıĢır. 

3.1.2.1 Step motor 

Dört farklı sarımı belirli bir sırayla tetikleyerek  oluĢturulan manyetik alan ile 

çalıĢan motorlara step motor denir. Genellikle dijital olarak yani bir mikrokontrolör 

ile kontrol edilirler fakat analog olarak da çalıĢtırıldıkları durumlar vardır. Adım 

motorlar temelde fırçasız doğru akım motorlarıdır. Ancak hassas konumlandırma 

için birkaç farklı özelliğe sahiptirler. Adım motorları da diğer doğru akım motorları 

gibi temelde 2 kısımdan oluĢur; ġafta bağlı, genelde sabit mıknatıstan oluĢan dönel 
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kısım (rotor) ve üzerinde sargıları bulunduran motorun sabit kısmı (stator). Genel bir 

adım motoru yapısı aĢağıda görüldüğü gibidir. Ortadaki sabit mıknatıs kendisini 

çevreleyen sargılardaki manyetik alana göre hareket eder. Bu sargılara sırayla güç 

verilirse o zaman rotor da bu manyetik alanı takip etmek zorunda kalacağı için 

rotora bağlı Ģafttan hareket alınmıĢ olur.                    

 

ġekil 3.4 Step motor yapısı[5] 

3.2. AC MOTORLAR 

3.2.1. Asenkron motorlar 

 ÇalıĢma ilkesi bakımından asenkron motorlara endüksiyon motorları da denir. 

Asenkron motorların çalıĢmaları sırasında elektrik arkı meydana gelmez. Ayrıca 

diğer elektrik makinelerine göre daha ucuzlardır ve bakıma daha az ihtiyaç 

gösterirler. Bu özellikler, asenkron motorların endüstride en çok kullanılan motorlar 

olmalarına sebep olmuĢtur. Asenkron motorlar genel olarak stator ve rotor olmak 

üzere iki kısımdan yapılmıĢlardır. Stator, asenkron motorun duran kısmıdır. Rotor 

ise donen kısmıdır. Asenkron motorun rotoru, kısa devreli rotor (sincap kafesli 

rotor) ve sargılı rotor (bilezikli rotor) olmak üzere iki çeĢittir. Asenkron motor, 

rotorun yapım biçimine göre bilezikli ve kafesli asenkron motor olarak tanımlanır. 
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3.2.2. Senkron motorlar 

Stator sargılarına alternatif akım, rotor sargılarına da doğru akım uygulandığında 

sabit bir hızla döner, motor milinden mekanik güç alınır. Doğru akım makineleri 

hem dinamo hem motor olarak nasıl çalıĢıyorlarsa ve aralarında yapı bakımından bir 

fark yoksa, alternatörlerde senkron motor olarak çalıĢır. Paralel çalıĢmakta olan iki 

alternatörden birisinin milinden uygulanan mekanik enerji kesilirse, alternatör bu 

sefer senkron motor olarak çalıĢmasına devam eder ve kayıplarını karĢılayacak 

kadar diğer alternatörden güç çeker. Bu durum senkron motor ile alternatör arasında 

bir yapısal farklılık olmadığını gösterir. Senkron motorlar senkron devirle dönerler. 

Motor devir sayısı (N), frekans (f) ve kutup sayısına (P) bağlıdır. 

3.3. SERVO MOTORLAR 

Bir DC motorun Ģaftının diĢli sistemiyle bir potansiyometreye bağlanmasıyla 

oluĢturulur. Servo üzerindeki dahili kontrol devresi potansiyometredeki voltaj 

bölünmesine göre servonun pozisyonu hakkında bilgi edinir ve gelen sinyalle 

kıyaslayıp doğru pozisyona dönmesini sağlar. Servo motor açılı dönebildiği için çok 

geniĢ kullanım alanları vardır. Servo üzerindeki kontrol devresi yaklaĢık olarak 

20ms’de bir komut bekler. Bu devre gelen sinyalin yüksek voltaj süresine göre 

konumlama yapar. Standart bir servo yaklaĢık 180 derece dönebilir. Bu sınırı hem 

kontrol devresi belirler hem de diĢliler üzerinde bu sınırı korumak için bir diĢ 

mevcuttur. Servo açıları orta konumda 0 derece, en sağ konumda +90 derece ve en 

sol konumda -90 derece olarak adlandırılır. 

 

 

 

ġekil 3.5 Servo motor çalıĢması 
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4. SENSÖRLER 

Sensörler "duyarga" da denmektedir fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik-

elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. Bu cihazlar 

endüstriyel proses sürecinde kontrol, koruma ve görüntüleme gibi çok geniĢ bir 

kullanım alanına sahiptirler. Otomasyonun en önemli parçalarından biride 

algılamadır. Sensörler sisteminizin algılanmasında önemli rol oynarlar. Sensörler, 

dıĢ dünyadaki fiziksel büyüklükleri kontrol ünitesinin anlayacağı halde elektrik 

sinyallerine çeviren cihazlardır. Sensörler kısaca çeĢitleri ve kullanım amaçları 

incelenirse; kullanıcıya iletiĢim için bump,switcher,mesafe ölçümleri için ultrasound 

sensörler,radarlar,ıĢık seviyesi algılama için fotoseller ve kameralar, ses algılaması 

için mikrofonlar, ısı algılaması için termal ve kızıl ötesi ıĢınları kullanan 

sensörler,devir sayımı için encoderlar,manyetizma ölçümleri için dijital pusula vs. 

gibi geniĢ bir kullanım alanları vardır. 

 

Sensörler sisteme ham bilgi sağlarlar. Durum yada sembol algılamazlar, sadece 

sinyal algılarlar. Bu sinyalin sistem için kullanıĢlı bir hale yorumlanabilecek bir 

duruma çevrilmesi gerekir. Bu iĢler elektroniğin ve yazılımın konularıdır. Örneğin 

bir anahtarın açık yada kapalı olduğunu anlamak için devredeki gerilimin ölçülmesi 

gerekmektedir. Eğer bir kameradan alınan resimdeki nesne tanınacaksa bir görüntü 

iĢleme yazılımının çalıĢması gereklidir. Bu tip programların çalıĢabilmesi için 

yeterli hafızaya ve sabit diske ihtiyaç vardır. Bu nedenle sistemin kullanım amacını 

iyi belirlemek  ve buna göre gereksinimleri sağlamak gerekir. Fiziksel dünya kontrol 

ünitemizin kullanacağı bazı çıktılar verir. Bu bağlamda genel olarak sensörleri 

dijital sensörler ve analog sensörler olmak üzere ikiye ayırırız. 

4.1. DİJİTAL SENSÖRLER 

Dijital sensörler ayrık sinyaller üretirler. Sensörlerden alacağımız bilgiler belli 

adımlarla yükselen değerlere sahiptir. Bir basamaktaki değer ile komĢu 

basamaklarındaki değerler arasında belirli bir bağ vardır.  
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4.2. ANALOG SENSÖRLER 

Bir analog sensörler bir devreye 0 volt -5 volt arasındaki veya 4mA -20Ma 

arasındaki bütün değerleri alabilecek Ģekilde bağlanabilir. Okunan değerimiz bu iki 

değer arasında her Ģey olabilir. Analog sinyali belli iki sınır arasındaki herhangi bir 

değer gibi düĢünebiliriz. Buna örnek olarak dijital olmayan radyoları gösterebiliriz. 

Ama Ģunu da göz önünde bulundurmalıyız ki, her nekadar sinyallerimiz analog olsa 

da , bu sinyalleri bir kontrol ünitesinde kullanmamız için, kontrol ünitelerinin 

yapıları gereği, dijital hale çevrilmeleri lazım. 

4.3 SENSÖR ÇEŞİTLERİ 

Piyasada çok fazla sensör çeĢidi bulunmaktadır. Hepsinin kendine has özellikleri, 

uygulama alanları bulunmaktadır. Bunları biz aktif ve pasif olmak üzere iki sınıfa 

ayıracağız. Pasif sensörler çevrelerinden aldıkları sinyalleri ölçerler. Aktif sensörler 

ise kendi sinyallerini üretip sinyalin dıĢ ortamla etkileĢimini ölçer. 

 Pasif Sensörler 

 Switch Sensörleri 

 Kontak Sensörleri 

 Limit Sensörleri 

 IĢık Sensörleri 

 Direnç sensörleri 

 Potansiyometreler  

 Piezoelektirik Film Sensörleri 

 Sıcaklık Sensörleri 

 

 Aktif Sensörler 

 Reflektans Sensörleri 

 Opto Sensörler 

 Infra Red (IR) Sensörleri 

 Yakınlık Ölçen Sensörler 

 Ultrasonic uzaklık Sensörleri 
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4.3.1. Pasif Sensörler 

4.3.1.1. Switch Sensörleri 

Anahtar sensörleri en basit olanıdır. Herhangi bir iĢlem olmadan elektronik bir 

devrenin üzerinde çalıĢırlar. Eğer anahtar açıksa devreden akım geçmez. Anahtar 

sensörlerin birçok çeĢidi bulunmaktadır.  

 Kontak Sensörleri 

Sensörlerin baĢka bir nesneye değip değmediğini algılar. Örneğin bir robotun engele 

çarptığını anlamasında kullanılır. 

 Limit Sensörleri 

Bir mekanizmanın hareket alanının sonuna kadar hareket ettiğini algılar. Robot 

kollarda bir nesneyi gerekenden fazla yada az sıkmamayı sağlayan sensörlerdir. 

Yaylı bir tuĢ dibe değdiğinde devre tamamlanır. Anahtar sensörlere örnek vermek 

gerekirse fare ve kalvye tuĢları telefon tuĢları akla gelmektedir. 

4.3.1.2. Işık Sensörleri 

Anahtar fiziksel temaslarla çalıĢırlar. Ama ıĢık sensörleri fotosel üzerine düĢen ıĢık 

miktarını anlarlar. Bunu yaparken fotoselin iç yapısı nedeniyle üzerine düĢen ıĢık 

miktarı ile fotoselin içdirenci değiĢir, sonuç olarak da dıĢarıya verdiği sinyal değiĢir. 

Fotoselin direnci parlak ıĢıkta düĢük, karanlıkta yüksektir. Fotoseller ıĢık 

yoğunluğunun değiĢimiyle ölçüm yaparlar. 

 

ġekil 4.1 Fotocel gösterimi[6] 
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4.3.1.3. Direnç Sensörleri 

IĢık sensörleri gibi direnç özellikleriyle algılarlar. Bükülmeyi algılayan sensörler bu 

gruba girer. Genelde video oyunları için üretilen parçalarda kullanılırlar. 

4.3.1.4. Potansiyometreler 

Bu aygıtlar genelde sesin ve tonun elle ayarlandığı durumlarda kullanırlar. 

Potansiyometrelerin bağlı bulunduğu düğmenin çevrilmesiyle direnç değiĢir. Ayarlı 

lambalar,radyo düğmeleri,müzik setlerindeki ses düğmeleri potansiyometrelere 

örnektir. Genelde robot sistemlerinin kontrol mekanizmasında, dönüĢ miktarının 

iletiminde kullanılırlar. 

                                              

 

ġekil 4.2 Potansiyometre gösterimi 

 

4.3.1.5 Piezoelektrik Film Sensörleri 

Piezoelektrik film çok kullanıĢlı ve ucuz bir sensör olup bu tip sensörler titreĢim 

uygulanan güç,sıcaklık,radyasyon değiĢimlerini algılamada kullanılırlar. Bu 

sensörler algılamaları istenilen değiĢkenin durumuna göre bir voltaj üretirler ve 

kontrol mekanizmasına bilgi sağlarlar. 
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ġekil 4.3 Piezoelektirik Sensör[7] 

4.3.1.6 Sıcaklık Sensörleri 

Ortamdaki ısı değiĢimini algılayan cihazlara ısı veya sıcaklık sensörleri denir. Bir 

çok maddenin elektriksel direnci sıcaklıkla değiĢir. Sıcaklığa karĢı hassas olan 

maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılabilir. Sıcaklık ile 

direnci değiĢen elektronik malzemelere; term (sıcaklık) ve rezistör (direnç), 

kelimelerinin birleĢimi olan termistör denir. Termistörler genellikle yarı iletken 

malzemelerden üretilirler. Termistör yapımında çoğunlukla oksitlenmiĢ manganez, 

nikel, bakır veya kobaltın karıĢımı olan maddeler kullanılır. 
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ġekil 4.4 Sıcaklık sensörleri 

4.3.2 Aktif Sensörler 

ÇalıĢmaları için harici bir enerji beslenmesine ihtiyaç duyarlar. Bu algılayıcılar tipik 

olarak zayıf sinyalleri ölçmek için kullanılırlar. Aktif algılayıcılarda dikkat edilmesi 

gereken nokta giriĢ ve çıkıĢlardır. Bu tip algılayıcılar dijital ya da analog formatta 

elektriksel çıkıĢ sinyali üretirler. Analog çıkıĢlılarda, çıkıĢ büyüklüğü gerilim ya da 

akımdır. Gerilim çıkıĢı genellikle 0-5 V aralığında oldukça yaygın kullanılmaktadır. 

4.3.2.1. Reflektans Sensörleri 

Emitter ve dedektör birbirlerinden bir bariyer ile ayrılmıĢtır. Objeler emitterden 

çıkan ıĢığı dedektöre yansıtınca algılanırlar. Break-Beam Sensörleri: Emitter ve 

dedektör birbirlerine yüzyüze bulunurlar. Objeler emitterden dedektöre yollanan 

ıĢığı kestiklerinde algılanırlar. Filmlerde elmasları korumak için kullanılan sensörler 

bunlara örnektir. 

 Optosensörler 

Emitör genelde bir light-emitting diode (LED) tur. Dedektör ise fotodiyot yada 

fototransistördür. Fototransistörler fotoresistörlerden daha fazla duyarlılık sağlarlar. 

Fotodiyotlar oldukça geniĢ bir ıĢık yelpazesi için lineer sinyaller üretirler ve en ufak 

bir değiĢimi bile anında iletirler. 
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Optosensörler, resistif fotosellerle aynı teknolojiyi kullanmazlar. Resistif fotoseller 

basittir fakat yavaĢtırlar. Fotodiyotlar ve fototransistörler çok daha hızlıdırlar. 

Fototransistörlerin ve fotodiyotların kullanım yerlerine örnek olarak nesne varlığı 

algılama, nesne uzaklığı algılama, yüzey tipi algılama, sınır izleme, dönüĢ sayısı 

belirleme ve barkod teknolojileri sayılabilir. 

 

IĢık yansıması renge bağımlıdır. Parlak bir yüzey ıĢığı karanlık bir yüzeyden daha 

iyi yansıtır. Siyah bir yüzey üzerine gelen bir ıĢığı çok az yansıtır. Bu yüzden 

karanlık bir objeyi belirlemek parlak bir objeyi belirlemekten çok daha zordur. 

Objelerin mesafelerini ölçmede bu özellikten dolayı parlak objeler daha uzakta 

olsalar bile karanlık objelerden daha yakında algılanacaklardır. Bu olay bize 

kullanıĢlı araçlar kullanıldığında bile fiziksel dünyanın sadece bir parçasının 

algılanabileceğini göstermektedir 

. 

Algılamadaki bir baĢka problem kaynağı da çevredeki ıĢıktır. Yani algılanmak 

istenen nesne hariç çevresinden yansıyan ıĢıktır. Bu problemi çözmenin en iyi yolu 

sensörün okuduğu değerden çevreden gelen ıĢığı çıkarmaktır. Bu emitör açıkken ve 

kapalı iken iki farklı okuma yapılıp birbirinden çıkartılarak yapılır. Emitör kapalı 

iken yapılan okuma çevreden gelen ıĢığı ölçecektir. Bu iĢleme sensör kalibresi 

denmektedir. Çevredeki ıĢık miktarı sürekli değiĢebileceğinden bu kalibrasyon 

iĢlemi de sürekli tekrarlanmalıdır. 

4.3.2.2.Infra Red (IR) Sensörleri 

Frekans spektrumunun kızıl tarafında iĢlem gören bir tür ıĢık sensörlerdir. Aktif 

sensörlerdir. Emitörleri ve dedektörleri vardır. Dedektörleri görünmez bölgedeki 

880 nanometre dalga boyu civarındaki ıĢıklara duyarlıdır. Diğer ıĢık sensörleri gibi 

break beams veya reflektans prensibine göre çalıĢırlar. Ġnfrared sensörler çevresel 

ıĢıktan diğer ıĢıklara göre çok daha az etkilendiğinden kalibrasyonları çok daha 

baĢarılı ve güvenilirdir. Ayrıca IR iletiĢimi de yapılmaktadır. Modulated infra red 

bilgileri seri bir hat üzerindeymiĢçesine haberleĢme için kullanılmaktadır. 
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ġekil 4.5 Sharp GP2D120 IR Sensör [8] 

 

4.3.2.3. Yakınlık Ölçen Sensörler 

Adından da anlaĢılacağı gibi yakında bulunan nesnelerin algılanmasında 

kullanılırlar. Yakınlık sensörlerinin kullanılabilmesi için aĢağıdaki özelliklerden 

birinin sağlanması gerekmektedir.  

4.3.2.4.Ultrasonic uzaklık Sensörleri 

Ultrasonic seslerle mesafe algılama uçuĢ zamanı prensibine dayanmaktadır. Emitör 

bir ses sinyali üretir. Sinyal havada ilerler, bir yere çarpar ve dedektöre geri döner. 

ĠĢte emitörün üretiminde baĢlayan zaman ölçer dedektöre giriĢinde durur ve aradaki 

zaman farkı ve sesin havadaki hızı bize sinyalin çarptığı nesnenin sensöre uzaklığını 

verir. Bu metot doğanın modellenmesidir. Yarasaların görme yerine bu çeĢit bir 

metotla çevrelerini algıladıkları anlaĢıldıktan sonra yapay olarak insan tarafından 

oluĢturulmuĢtur. Yarasaların sistemi insanların kurduğu sistemden çok daha fazla 

geliĢmiĢtir. Yarasalar çok hızlı bir yaratığı sistemleri sayesinde fark ederler. Ayrıca 

yüzlerce yarasanın bulunduğu bir ortamda bile ki bu yüzlerce sinyal anlamına gelir 

her yarasa yönünü bulur ve avını takip eder. 

 

Mesafe algılamadaki bu yöntemde açının büyük önemi vardır. Sinyalin çarptığı 

yüzeyle olan açısı yansıyan sinyalin dedektöre gidip gidemeyeceğini belirler. 

Yüzeyle sinyal arasında 90 derecelik bir açı varsa sonuç mükemmeldir. Açının daha 

küçük olduğu durumlarda ise dedektörün çapı büyütülerek sinyaller alınmaya 
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çalıĢılır. Gündelik hayatta kullanılan ultrasonic sensörler hırsız alarmlarında, mesafe 

ölçümlerinde kullanılmaktadırlar. 

 

Robot görmesi(robot vision): Robot görmesinde kameralar sensörler gibi 

kullanılırlar. Kameralar biyolojik gözün modelleridir ve tabi ki biyolojik olanlardan 

çok daha basit ve ilkeldirler. 

 

Biyolojik görme sistemlerinde çevreden gelen ıĢık iristen içeriye girer, retina 

üzerindeki ıĢığa duyarlı elemanları uyarır. Bu elemanlar da bağlı bulundukları 

sinirleri uyarır. Beyne giden birçok görme sinyali beyinde iĢlenir. Kameralarda ise 

beyindeki ıĢığa duyarlı elemanların yerini fotoğraf filmleri veya ccd kameralarda 

kullanılan silikon devreler almıĢtır. 

 

Resmin elde edilmesinden sonra sıra resimden bilgi edinilmesindedir. Bu iĢlemler 

esnasında görüntü iĢleme teknikleri kullanılmaktadır. Hangi tekniklerin 

kullanılacağı ise sistemin amacına bağlıdır. 

 

 

ġekil 4.6 Ultrasonic Sensör 
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5. ROBOT SİSTEMİNİN TASARIMI 

Bu bölümde projesinde tasarlanıp gerçekleĢtirilmiĢ olan gaz algılayan gezgin robot 

devreleri tanıtılacaktır. Gezgin robot devrelerinin tanıtımına geçmeden önce 

mekanik sistemleri hakkında kısaca bilgiler aĢağıda verilecek ve daha sonra 

tasarladığımız gezgin robotun çalıĢma prensipleri anlatılacaktır. 

5.1.MEKANİK BÖLÜMLER 

Mekanik bölümü üç ana kısma ayırabiliriz. 

Gövde: Robotun gövdesi yapacağı iĢlere, hareket alanına, istenilen estetiğe, 

taĢıyacağı malzemelere ve ağırlığa göre tasarlanır. Plexyglass, mika, PVC, 

alüminyum, polyamid gibi malzemeler kullanılabilir. 

Denge ve ağırlık merkezi: Gövdeyi oluĢtururken her parçanın boyut ve ağırlığı göz 

önünde tutulmalıdır. Robotun ağırlık merkezi, yerle temas ettiği noktaların 

oluĢturduğu çokgenin ağırlık merkezine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 

Motor bağlantıları: Motorun ortadaki dönen kısmına ‘rotor’ denir. Rotordan tork 

aktarıldığı için rotor Ģaftı ile dönen parça arasındaki bağlantı görece salam olmalıdır. 

Bunun için birkaç yol önerilebilir: 

– Yapıştırma 

– Sıkı geçme 

– Aparat 

5.1.1. Sürüş Sistemleri 

 Dönme ekseni: 

Bir araç dönerken belli bir merkez etrafında döner. Eğer hareket organları ayrı ayrı 

bu merkezin etrafında dönmezse, yani hareket organları birbirlerinden farklı 

merkezler etrafında dönerse, araç dönmek için daha fazla enerji harcar ve daha fazla 

yıpranır. Aracın bazı yerleri zorlanabilir ve nedenini bir türlü anlayamadığınız 

kırılmalar, çıkmalar olabilir.[9] 
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ġekil 5.1 Dönme ekseni  

 

 

 Ackermann Mekanizması:  

İyi yönleri: 

- Tekerlerin dönme açıları ayarlayarak eksen etrafında dönme sağlanabilir. 

- Kararlıdır, yüksek hızlarda da güvenle kullanılabilir. 

- Yönlenme için çok güçlü bir motora gerek yoktur. 

- Yönlenme hassas bir Ģekilde kontrol edilebilir. 

Kötü yönleri: 

- Yönlenme için bir mekanizma kurmak gerekir. 

- Yönlenme ve ilerleme farklı mantıkla ve yolla idare edilir. 

- Manevra kabiliyeti diferansiyel sürüĢe göre düĢüktür. 

- Tekerlerin rahat hareket edebilmesi, dönünce gövdeye çarpmaması için ‘teker 

boĢluğu’ gerektirir. 

 

ġekil 5.2 Ackermann Mekanizması  
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 Teker 

Dört teker haricinde ön Ģaft da döndüğü için bu ismi almıĢtır. Birçok yönüyle 

Ackermann’a benzemesinin yanında orada gerekenden daha büyük bir teker boĢluğu 

gerektirir. Fakat mekanizması daha kolaydır. 

 

ġekil 5.3 Teker Mekanizması  

 Eklemli Gövde 

Tekerlekler için boĢluk yoksa ya da herhangi bir sebeple hareket organları 

döndürülemiyorsa gövdeyi döndürmek uygun bir çözüm olabilir. Bu durumda 

yönlendirme için kullanılan motorun nispeten güçlü olması gereklidir. 

 

ġekil 5.4 Eklemli Gövde mekanizması  

 

 Diferansiyel sürüş 

Diferansiyel sürüĢün ana mantığı robotun sağ ve sol tarafı arasında hız farkı 

oluĢturmaktır. Hızlı taraf daha fazla yol alacağından robot yavaĢ olan tarafa doru 

döner. Her türlü hareket organı (teker, bacak, palet...) ile kullanılabilir. 
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ġekil 5.5 Diferansiyel SürüĢ  

 

 

5.1.2 Robot İçin Mekanik Düzeneğin Hazırlanması 

Projenin en zorlu kısımlarından biri, robotun amaçlara uygun bir Ģekilde 

tasarlanması ve mekanik kısmın tekerlek ve gövde malzemeleriyle birlikte uygun bir 

Ģekilde oluĢturulmasıdır. Robotun gövde malzemesi seçiminde ise hafiflik, 

sağlamlık ve iĢlevsel özellikler esas alınmıĢtır. Mekanik kısmın gövde malzemesi 

olarak ‘plexiglass’ olarak adlandırılan,hafif ve sağlam bir ürün kullanılmıĢtır. Daha 

sonra robotun gövdesi üstüne devreler silikon tabancası kullanılarak uygun Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢtir. 

 

Projede tasarlanan robotun üç adet tekerleği ve iki adet motoru vardır. 

Tekerleklerden iki tanesi motorlara bağlıdır. Bu tekerlekler motorlara bağlı 

olduğundan robotun bulunduğu zemindeki hareketini sağlamaktadır. Bunlara ek 

olarak üçüncü bir tekerlek, robotun dengesini sağlamak amacıyla robot düzeneğinin 

önüne yerleĢtirilmiĢtir. Bu tekerleğin hareketlerde herhangi bir değiĢtirici etkisi 

yoktur. 
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5.2. PROJE KAPSAMINDA HAZIRLANAN DEVRELER 

Projede tasarlanan robotun belirlenen amaçlara uygun bir Ģekilde çalıĢabilmesi için 

hazırlanan elektronik devre dört ana kısımdan oluĢmakta olup bu kısımlar; 

mikrodenetleyici temel kontrol devresi, motor sürücü devresi, sensör arayüz devresi 

ve gaz algılayan sensör devresidir. Buradaki her bir devrenin kendine has bir 

çalıĢması olmakla birlikde mikrodenetleyici temel kontrol devresi, motor sürücü 

devresi ve sensör arayüz devresini kontrol etmekte ve amaçlarına uygun Ģekilde 

yönlendirmektedir. Bu sistemin gösterildiği Ģema aĢağıda Ģekil 5.1 de 

gösterilmektedir. 

 
ġekil 5.6 Robotun Blok diyagramı 
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5.2.1. Motor Sürücü Devresi 

Motor sürücü devresi, DC motorların ihtiyaç duyduğu yüksek gerilim ve akımı 

sağlamak üzere mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmektedir. Bu devrenin 

kullanılma sebebi, motorların çalıĢmak için yüksek akımlara ihtiyaç duymasıdır ve 

mikrodenetleyicinin doğrudan bu akımları sağlayabilecek yeterlilikte olmamasıdır. 

Bu doğrultuda motorun ihtiyaç duyduğu yüksek akımı sağlamak ve gerekirse diğer 

tüm elektronik devrelerin besleme gerilimini sağlamak için 9 V luk gerilim sağlayan 

pil devreye bağlanmıĢtır. Motor sürücü ünitesi birbirinden bağımsız iki motoru 1 

Ampere kadar sürebilmektedir. Devre giriĢine uygulanan gerilim motorların dönüĢ 

hızını belirler. Örneğin giriĢ gerilimi 12 Volt ise , motor aktif olduğunda 12 Volta 

bağlı bir hızda döner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.7 L293B Sürücüsü 
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Hareket ENABLE INPUT 1 INPUT 2 

İleri 1 0 1 

Geri 1 1 0 

Tablo 1 Ġleri ve geri hareket yönleri için pinlerin aldığı lojik değerler 

Hareket ENABLE INPUT 1 INPUT 2 

Durma 

0 x x 

1 0 0 

1 1 1 

 

Tablo 2 Durma hareketi için pinlerin aldığı lojik değerler 

 

5.2.2.Mikro Denetleyici Temel Kontrol Devresi 

Mikrodenetleyici ana kontrol devresi robotun tüm çevresel birimlerini kontrol eden, 

Bunlara veri ve komutlar gönderen, bunlardan gelen verileri değerlendiren 

belirlenen algoritmaya göre robotun yönetimini sağlayan ve robotun hareketi 

boyunca elde ettiği engel bilgisini belleğinde saklayan PIC16F628A 

mikrodenetleyicisi ve bunların gerektirdiği harici elemanların yer aldığı devredir. 

Mikrodenetleyici 18 adet bacağı bulunmaktadır. 

 

ġekil 5.8 PIC16F628A 
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Mikrodenetleyici robotun hareketi boyunca sensör arayüz devresi ve motor sürücü 

devresi ile iletiĢim halindedir. 

 

5.2.3. Sensör Arayüz Devresi 

Sensör arayüz devresi üzerinde bir kızılötesi verici (Infrared LED) birde bu 

vericinin yollamıĢ olduğu sinyalleri algılaması için 38 kHz’lik bir dedektör 

bulunmaktadır. Kızılötesi verici 38 kHz’lik kare dalgayı direkt olarak karĢıya 

gönderir, eğer karĢıda bir cisim var ise bu sinyal geri yansır ve dedektör tarafından 

algılanır. Sensör bir cisim algılarsa üzerindeki LED yanar ve aynı zamanda çıkıĢa 5 

Volt verir. Engel algılamazsa LED sönük kalır ve çıkıĢ gerilimi 0 Volt olur. Sensör 

algıladığında lojik 1 ( +5V) algılamadığında lojik 0 (0V) verdiğinden sensörün 

çıkıĢını terslemek için herhangi bir entegre kullanmanıza gerek kalmaz. Algılama 

mesafesi yaklasık 50 cm dir. 

 

Bağlantı Şekli: Devre, 5 Volt ile çalıĢmaktadır ve kullanımı oldukça kolaydır. 

Karttan çıkan 3 bağlantı pini sırasıyla 1.artı (Vcc) , 2. eksi(-gnd) ve 3.(Vo çıkıĢ)  

hatlarıdır. 

5.2.4. Gaz Algılayan Sensör Devresi 

Patlayıcı gaz yoğunluğunun algılanması için ise gaz olarak LPG’nin algılanması 

düĢünülmüĢtür. LPG yani Likit Petrol Gazını oluĢturan hidrokarbonlar 

incelendiğinde, içeriğinin ağırlıklı olarak Propan (C3H8) ve Bütan (C4H10)'dan 

oluĢtuğu görülecektir. [10]. Gaz sensörü olarak metan, propan ve butan gazlarına 

karĢı hassasiyeti büyük olan TGS 813 adlı sensör kullanılmaktır. Bu sensörün 

kullanılmasının bir diğer sebebi ise LPG gazlarını algılamak için kullanılan en 

yaygın 2 yöntemden birini içermesidir. Bu yöntem yarı iletken esaslı algılama 

adlandırılmaktadır. 

 

Yarı iletken esaslı algılama da çalıĢma prensibi Ģu Ģekildedir. Yarı iletken malzeme 

(genellikle SnO2 kullanılır) yüzeyinde serbest elektron bulundurur ve elektriksel 
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olarak iletken konumdadır. Ancak, hava ile temas ettiğinde, duyar eleman oksijen 

atomlarını tutar ve daha sonrada elektronlar bağlanır. Bunun sonucu olarak da 

elektriksel iletkenlik azalma eğilimi gösterir. Duyar eleman doğalgaz / LPG veya 

diğer indirgeyici muhtelif gaz/buhar karıĢımları ile karĢılaĢtığında oksijen ve 

elektronlar serbest konuma geçerek tekrar elektriksel iletkenlik yükselir.[11] 

 

 

ġekil 5.10 Yarı iletken esaslı algılama  

 

Kalaydioksit gibi bir yarı iletkenin, temiz ortamdaki iletkenlik / geçirgenlik düzeyi 

ile kaçak halinde oluĢan kirli ortamda ki iletkenlik / geçirgenlik düzeyi arasında 

oluĢan fark ile ortamdaki gazları algılama gerçekleĢtirilmektedir. 

 

TGS 813 metan, propan ve butan gazlarına karĢı hassasiyeti büyük, LPG 

kontrolünde ideal bir sensördür. Gaz sensörü algılama iĢlemini temiz havada çok az 

iletkenliği olan kalaydioksit (SnO2) tabakasıyla yapmaktadır.  

 

Sensörün algılama mekanizması şu şekilde çalışır :  

Ortamda algılanabilinir gaz bulunmaya baĢladığı anda, sensörün içinde bulunan 

kalaydioksit elementinin direncini değiĢtiriyor. DeğiĢen direnç değeri üzerine düĢen 

gerilimin artması ile opamp tarafından algılanıp yükseltiliyor.Bunun sonucunda 

alarm sistemimiz sesli ve ıĢıklı olarak uyarı veriyor. 
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ġekil 5.11 TGS 813 ve test devresi  

 

Yukarıdaki Ģekilde TGS 813 sensörü görülmektedir. Sensörün ortasında yer alan 

kısım kalaydioksit (SnO2) tabakasıdır. ĠĢte bu tabaka sayesinde ortamdaki gazları 

algılamakta ve sensör direnci olarak gösterilen RS azalmaktadır. RS direncinin 

azalması ile yük direnci üzerindeki gerilim (VRL) yükselmektedir.   

 

ġekil 5.12 VRL geriliminin çeĢitli gaz konsantrasyonlarına göre değiĢimi 

 

Yukarıdaki grafikte VRL geriliminin LPG gazlarına göre değiĢimi RS direncinin 

1000ppm deki değeri için verilmiĢtir. Grafik incelendiğinde temiz havada VRL 

geriliminin 2V değerinin biraz üzerinde bir değer aldığı görülmektedir.  
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Devre Elemanları; 

Figaro tgs 813: Ortamda algılanabilir gaz bulmaya baĢlandığı anda, sensörün 

iletkenliği havadaki gaz konsantrasyonuna bağlı olarak artar ve bu iletkenlik basit 

bir elektirik devresiyle gerilim çıkıĢa aktarılır.[12] 

 

ġekil 5.13 Figaro gas sensörü 

Trimpot: Potansiyometrenin tornavida yardımıyla ayarlanan tipidir. Genellikle 

fazla değiĢtirilecek ayarların yapıldığı yerlerde kullanılır. Üç bacaklıdır.[13]  

 

ġekil 5.14 Trimpot 

Opamp : Bu devrede LM311N opam kullanılmıstır. 

MC14050B: Opamp’dan gelen sinyal MC14050B ye giriyor ve buzzer ile led’e 

çıkıĢ veriyor.[14] 

Regülatör(7805): 5 volt regüle entegre. 9 volt veya 12 volt pozitif enerjiyi +5 volt a 

düĢürür. 

 

ġekil 5.15 MC14050B ve Regülatör 

Elektrolit Kondansatörler: Sinyalleri doğrultmak için kullanılmıĢtır. Özellikle 

filtre devrelerinde,ses, frekans yükselteçlerin ve zamanlama devrelerinde 

yararlanılmaktadır. 
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Seramik Kondansatörler: Seramik kondansatörler sıcaklığa dayanıklı ve küçük 

değerli doğrultuculardır. 

 

 

ġekil 5.16 Elektrolit ve Seramik Kondansatörler 

5.3. ROBOTUN SİMÜLASYONU 

Tasarladığımız gaz algılayan gezgin robotun simülasyonunu proteus programı 

kullanılarak yapılmıĢtır. Bunun içi Ģekil 5.13 teki devre kurulmuĢtur. 

 

 
ġekil 5.17 Robotun simülasyonu 
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5.3.1. Robotun Program Kodu  

Gaz algılayan gezgin robotun programı pic basic de yazılmıĢtır. 

 

'****************************************************************                                       

'*  Author  : [Murat ingenç ]                                  

'*  Açıklama: Engelden kaçan robot programı                                                          

'**************************************************************** 

'------ GĠRĠġLER-----------------------------------------; 

INPUT PORTB.5' 11. PĠN / SAG SHARP 

'-------ÇIKIġLAR-----------------------------------------; 

OUTPUT PORTB.0 ' 6. PĠN / SOL MOTORLAR ĠLERĠ 

OUTPUT PORTB.1' 7. PĠN / SOL MOTORLAR GERĠ 

OUTPUT PORTB.2 ' 8. PĠN / SAG MOTORLAR ĠLERĠ 

OUTPUT PORTB.3 ' 9 PĠN / SAG MOTORLAR GERĠ 

output portb.6 

'------ DEĞĠġKENLER--------------------------------------; 

SYMBOL SENSOR=PORTB.5 

SYMBOL SOLMI=PORTB.0 

SYMBOL SOLMG=PORTB.1 

SYMBOL SAGMI=PORTB.2 

SYMBOL SAGMG=PORTB.3 

'-------ANA DÖNGÜ --------------------------------------- ;  

bekle: 

FOR say=1 to 2 

PORTB.0=0 

PORTB.1=0 

PORTB.2=0 

PORTB.3=0 

PORTB.6=1 

pause 500 

PORTB.0=0 

PORTB.1=0 

PORTB.2=0 

PORTB.3=0 

PORTB.6=0 

pause 500  

next 
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PORTA=0 

PORTB=0 

basla: 

IF SENSOR=0 THEN DUZGIT 

IF SENSOR=1 THEN DONUS 

GOTO BASLA  

END 

 

DUZGIT: 

SAGMI=1 

SOLMI=1 

SAGMG=0 

SOLMG=0 

GOTO BASLA 

END 

DONUS: 

SOLMI=0 

SOLMG=1 

SAGmI=0 

SAGMG=1 

pause 300       

SOLMI=1 

SOLMG=0 

SAGmI=0 

SAGMG=1 

pause 450 

GOTO BASLA  

END 
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5.4. ROBOTUN DEVRE KARTLARININ OLUŞTURULMASI 

Tasarlanan robotun baskı devrelerinin çiziminde proteus ve eagle programları 

kullanılmıĢtır. 

Burada eagle programı kullanılarak çizilmiĢ olan mikrodenetleyici kontrol devresi 

Ģekil 5.14 de görülmektedir. 

 

 

 
 

ġekil 5.18 Mikrodenetleyici kontrol devresi baskı devre çizimi 
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ġekil 5.19 Mikrodenetleyici kontrol devresi Eagle çizimi 

 

 

Burada gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz robotun sensör arayüz devresi Ģekil 5.16 da 

görülmektedir.  

 

 
 

ġekil 5.20 Engel algılama devresi baskı devre çizimi 
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ġekil 5.21 Engel algılama devresi Eagle çizimi  

 

Burada gaz algılayan sensör devresi Ģekil 5.17 de görülmektedir. 

 

 
 

ġekil 5.22 Gaz algılayan sensör devresi baskı devre çizimi 
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ġekil 5.23 Gaz algılayan sensör devresi Eagle çizimi  

 

 

Sonuç olarak yukarıda bahsettiğimiz devrelerin baskı devreleri bastırılıp 

birleĢtirildikten sonra gaz algılayan gezgin robot  yapılan denemeler sonucunda 

çalıĢtığı gözlemlenmiĢtir.
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7. SONUÇ 

Bu çalıĢma kapsamında robotik kavramı, robotik uygulamaları, robot teknolojisi ve 

robot mekanizmaları hakkında araĢtırma yapılmıĢtır. Bunun sonucunda gaz 

algılayan gezgin robot gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Bu projedeki amaç gezgin robot mikrodenetleyici kontrolünde herhangi bir kapalı 

ortamda engellere takılmadan hareket ederek ortamdaki gazı algılayıp daha 

sonrasında alarm vermesi sağlanmıĢtır. Bu projede gezgin robot sahip olduğu IR 

sensörü ile hareket anında çevresindeki engelleri algılayacak ve buna göre kendine 

yön verecektir.  

 

Bu proje geliĢmeye açık bir projedir. Bu projede kullanılan devre elemanları yerine 

daha profesyonelleri kullanıldığında ve geliĢtirildiğinde gerçek hayatta 

kullanılabilir. KiĢisel bilgisayarlarla RF üzerinden kablosuz veri iletiĢimi yapılabilir. 

Ayrıca herhangi bir yangın anında sıcaklık sensörleri kullanılarak robotun ortamda 

yangının olduğu yöne doğru hareket etmesi sağlanabilir ve çeĢitli geliĢtirilmiĢ 

aparatlar takılarak yangın daha büyümeden ilk müdahale yapılabilir. Sıcaklık 

sensörleri sayesinde robotun yangına müdahale edebileceği mesafe ayarlanabilir ve 

böylece robotun güvenliği sağlanabilir. Robotun enerjisinin daha fazla olabilmesi 

için pillerin kalitesi arttırılabilir. 
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