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Özet 

 Bu benzetim projesinde, önüne çıkan engeli algılayan ve engelin 

boyutuna bağlı olarak çarpmayan veya çarpıp geri dönen bir otomobilin 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Günümüz teknolojisinde algılayıcıların önemi 

büyüktür. Otomobillerde bulunan çeşitli algılayıcılarla Otomobillerin park 

edilmesi kolaylaştırılmış ve yol tutuş kabiliyetleri önemli oranda 

arttırılmıştır. Sadece otomobillerde değil, tekerlekli sandalyelerde de 

engellere çarpmamayı veya önceden nesneyi görüp yön tayin etmeyi 

sağlayan algılayıcılar ve mikro kontrolörler vardır. Bu çalışma, robotik dersi 

kapsamında öğrenci uygulama projesi olarak ele alınmaktadır. Uygulama 

işlemi, Lego Mindstorms Robotic Inventions System üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 Günümüzde artık birçok araçta park yardım sistemi bulunmaktadır. 

Bu sistem, otomobillerde önde ve genellikle arkada bulunan algılayıcıların 

sürücüye yardım ederek arabayı park etmesini sağlar [1]. Otomobillerin arka 

taraflarında bulunan algılayıcılar devreye radyo dalgaları yayar ve çarpıp 

geri donen sinyalleri toplar. 

 Bu sinyallerin geri dönüş sürelerine veya bazı şartlarda sinyal 

gücüne göre mesafe belirlenir ve kurallar ile belirtilen yazılım doğrultusunda 

bilgiler değerlendirilerek arabaya durması veya hızını kesmesi gibi 

direktifler gönderilir. Bazı sistemlerde yazılım sürücüye sadece bilgi verir ve 
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sürücünün hareketini bekler. Bazı gelişmiş sistemlerde ise yazılım kendi 

başına hareket ederek insan inisiyatifini ortadan kaldırır ve aracı kontrol 

eder. Araçların hareket anında yolda güvenliğini sağlayan sistemlerdir. Bu 

sistemler, aracın yol çevresindeki barikatlardan veya nesnelerden uzak 

durmasını sağlar. Böylece sürücü, kontrolü kaybettiğinde yoldaki herhangi 

bir nesneye çarpmadan durma olanağı sağlanmış olur. Diğer yandan bu 

sistemler takip mesafesini ayarlamak içinde kullanılabilir. Böyle bir sistemde 

öndeki araç ile aradaki mesafe belirlenir ve aracın içindeki bilgisayarda 

değişik şartlara göre işlenerek sonuç elde edilir. Bu sonuca göre ya aracı 

kullanan kişiye bilgi verilir ya da bilgisayar aracın kontrolünü üstlenerek iki 

taşıt arasındaki mesafeyi korur. 

 Bu benzetim projesinde, önüne çıkan engeli algılayan ve engelin 

boyutuna bağlı olarak çarpmayan veya çarpıp geri dönen bir otomobilin 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışma, robotik dersi kapsamında öğrenci 

uygulama projesi olarak ele alınmaktadır. Uygulama işlemi, Lego 

Mindstorms Robotic Inventions System üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 1. Kullanılan Robotik Seti 

 Bu robot seti ile istenilen her türlü robot yapılabilir [2]. Robot icat 

setinin bu yeni versiyonu, robot programının ve üretiminin bir List sürümünü 

sunar. Bu set, kendi robotik buluşlarımızı gerçekleştirebileceğiniz 25'den 

fazla ilginç proje içermektedir. Bu set 717 lego elementi, 2 motor, 2 

dokunmatik duyar, 1 ışık algılayıcı ve de kızılötesi vericiden oluşmaktadır. 

Setin minimum sistem gereksinimi Tablo 1 'de sunulmuştur. 
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İşletim Sistemi 

 

Windows 98 

 CPU 

 

Pentium II 233 Mhz 

 RAM 

 

32MB 

 
Kullanılabilir Disk 

Alanı 

 

115MB 

 
Mouse 

 

Windows uyumlu 

 Ses 

 

Sound Blaster 16, Windows uyumlu 

 CD-ROM hızı 

 

8X 

 
Video gösterimi 

 

800 X 600 SVGA ,4 MB RAM 

 Renk 

 

1 6bit 

 Modem 

 

28.8KBPS 

 Internet Tarayıcı 

 

Netscape Navigator yada Microsoft Internet 

Explorer 

 

 

 

 Tablo 1- . Lego Mindstorms Robotic Inventions System 2.0 için 

minimum sistem gereksinimi 

 

 Setin önemli diğer parçaları sırası ile şöyledir; 

 

 2. RCX 

 

Resim 1- RCX modeli 
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Robot icat sisteminin kalbi gibidir. PC kullanılarak programlanabilir. 

 

 3. Motor 

 

Resim 2- Motor modeli 

 

 RCX, yedi yüzden fazla lego elemanı, motorlar, vitesler ve diğer 

lego parçacıkları kullanarak bir robot yapılabilir. 

 

 4. Dokunmatik Sensör ve Işık Sensörü 

 

  

Resim 3- Dokunma ve ışık sensörü modelleri 

 

 Çevreden fiziksel giriş, işlem verişi ve motoru açıp kapayacak çıkış 

sinyali almak amacıyla dokunmatik sensör ve ışık sensörü kullanılır. 
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 5. IR Tower (Kızılötesi Kulesi) 

 RCX'e programımızı yüklemek için özel kızılötesi vericiler 

kullanılır. Gerçekleştirdiğiniz projeleriniz tamamen bilgisayardan bağımsız 

olarak çevreyle iletişim kurabilir. 

 

 

Resim 4- IR tower modeli 

  

 6.Sistemin Tasarımı 

 Birçok lego parçası birleştirilerek alt kısmı oluşturulmuştur. 

 

 

Resim 5- Arabanın alt bölümü 
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  Parçaların bir arada durmasını sağlayan lego parçaları ve 

dokunmatik sensörler kullanılmıştır. Malzemeleri ayrılmamasını sağlayan 

lastik kullanılmıştır. 

 

 

Resim 6- Ön tarftaki sensörler 

 

  

 Kenarlara değdiğinde dokunmatik sensörün çalışmasını sağlayan 

bükülmüş ince çubuklardan yapılmış parçalar kullanılmıştır ve ön tarafa 

monte edilmiştir. 

 

 

Resim 7- Arabanın dokunaçları 
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 Kızıl ötesi kontrollü aracınızın hareket etmesi için iki tane büyük 

tekerlek, iki tanede küçük tekerlek kullanılmıştır. 

 Tekerlek sistemini, vites sistemini ve fren sistemini çalıştırma da 

büyük ve küçük olmak üzere birçok dişli ve dişsiz düz olmak üzere birçok 

çark kullanılmıştır. Çarklar aracın hareketini ve fren siteminin çalışmasını 

sağlamak için ara bağlantılarda birçok lego çubuk kullanılmıştır. 

 Ara bağlantıları yapmak için küçük çarkları, farklı farklı birçok 

küçük parça kullanılmıştır. 

 Vites sisteminde ileriye itilmesinde farklı olarak spiral lego parçası 

kullanılmıştır. Tekerleklerin ikisinin ileri gitmesini ya da fren yapmak için 

birinin ileri birinin geriye doğru dönmesini sağlayan alttaki resimlerden 

ikincisinde bulunan ilk parça kullanılmıştır. 

 Radar kontrölünü yapmak için dört siyah, bir tanede kontrol için 

kırmızı led kullanılmıştır. Ayrıca 1 K'lık direnç kullanılmıştır. Aradaki 

bağlantıları yapmak için tel ve havya kullanılmıştır. 

 

Resim 8- Tüm parçalar 

 

 Süslemek için kıvrımlı lego çubukları ve fosforlu turuncu parçalar 

ve bayrak kullanılmıştır. 
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Resim 9- Dişliler ve bağlantı çubukları 

 

 

Resim 10- Arabanın vites sistemleri 

 

 

Resim 11- Kızıl ötesi sitem 
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Resim 12- Eklenen borularla birlikte aracın son hali 

 

 

Resim 13- RCX ve piller 

 

 Robotik setinde bulunan sensörün algılama mesafesi az olduğu için 

fazladan bir elektronik devreye ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan devre 

sayesinde araç, önündeki engeli rahat bir şekilde algılamasını sağladı. 

İnfrared lambanın kullanılmasının birçok nedeni vardır. RCX daha büyüktür 

ve her önüne çıkan nesneyi algılayamamaktır. Ayrıca infraredler nesneyi 

algıladığı anda motor gibi açıp, kapatılabilir. 8 parçadan oluşan lego 

parçasının online LD271 infrared yerleştirilmiştir. Bu 2 mm' lik kırmızı led 

pilot lamba olarak kullanılmıştır. Kullanılan devre Şekil 1 de gösterilmiştir. 
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Şekil 1- Devre şeması 

 

 7. Sistemin Programlanması 

 Sistemin programlanmasında genel olarak iki nokta önemlidir. İlk 

olarak aracın hareket ettikten sonra vites değiştirmesini sağlamak daha 

sonrada karşılaştığı engellerin durumuna göre sensörleri yardımıyla yön 

değiştirmenin sağlanmasıdır. 

 Program içerisinde yaptığımız elektronik devreye güç vermek 

amacıyla A motorunu kullandık. Kızılötesi ışık yayan devreden gelen ışıkları 

toplaması için ışık sensörünü bright(güneş ışığı) durumuna getirdik. Böylece 

araçtan gönderilen kızılötesi ışınlar herhangi bir engele yaklaşıldığında 

engelden yansıyarak alıcı sensörler tarafından algılanması sağlanmış oldu. 

Aşağıdaki şekilde program aşama aşama anlatılmaktadır. 

 8. Algılayıcıların Durumu 

 Gerçekleştirilen projede iki tane sensör kullanılmıştır. İlk sensör ışık 

sensörü diğeri ise dokunma sensörüdür. Dokunma sensörü kullanmamızın 

nedeni ışık sensörünün algılamayacağı küçük engelleri algılamaktır. 
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  9. Sonuç 

Bu proje ile üzerinde çeşitli sensörler bulunan ve insan müdahalesi 

olmadan yön tayini yapan ve ilerleyen bir araç benzetimi gerçekleştirilmiştir. 

Günümüz teknolojileri ışığında hızla gelişen robotik bilimi ve hizmetleri 

insan hayatını oldukça kolaylaştırmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz kızıl ötesi 

kontrollü araba modelini günlük hayatta çeşitli hizmetlerde kullanabiliriz. 

Yaşadığımız dönemde de üretilen yeni teknoloji otomobiller ve ev araçları, 

gerek hareketleri ve gerekse özellikleri yönünden modelimize 

benzemektedir. Gelecekte de Gerçekleştirdiğimiz bu robot modeline 

benzeyen sistemler insanlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. 
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