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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı, okullarda, hastanelerde ve 
işyerlerinde en çok kirlenen alanlardan biri olan duvar 
kenarlarının sürekli temiz kalmasını sağlamaktır. Bu 
amaçla, akıllı gezgin bir robot tasarlanmıştır. Akıllı gezgin 
robot, duvar kenarına daha önceden çizilmiş olan ve beyaz 
zemin üzerindeki siyah çizgileri sürekli takip ederek verilen 
temizlik görevini yerine getirmektedir.  Sistemin denetimi 
için PIC 16F877 mikro denetleyici seçilip kullanılmıştır. 
Mikro denetleyici siyah çizgiyi takip etmek için, kızılötesi 
sensör ve fototransistor yardımıyla elde ettiği bilgileri 
kullanarak step motorların kontrollünü sağlamaktadır. Step 
motorlar ise robota hareket kazandırmaktadır. Çizgi 
kaybedildiğinde mikro denetleyiciye yüklenmiş olan 
program sayesinde, çizgi tekrar bulunmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Akıllı gezgin robot, PIC 16F877 mikro 
denetleyici, step motor  
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to maintain cleanliness of the 
getting dirtiest areas like wall borders in schools, hospitals. 
For this purpose, a smart voyager robot was designed. 
Smart voyager robot accomplishes its 
cleaning task with tracking black stripes over white ground. 
PIC16F877 micro controller were selected and used to 
control that system. Microcontroller used information that is 
obtained with the help of infrared sensors and 
fototransistors to control step motor to track black stripes 
on the ground. Robot is actuated by step motors. When 
black stripes were lost on the ground, stripes can be found 
with the program on the microcontroller. 
 
Keywords: Smart voyager robot, PIC16F877 micro 
controller, step motor 
 
1. Giriş 
 
Gezgin robotlar engellere çarpmadan kendi başına hareket 
edebilen verilen göreve uygun davranışlara karar verebilen 
hareketli robot sistemleridir[1]. 
 
Gezgin robotlar hiyerarşik, tepkin ve melez olarak 
hareketlerini kontrol edebilirler. Hiyerarşik olarak; önceden 
çevre algılanır, sonra robot planlama yapar ve en son 
olarak harekete geçer. Tepkin olarak ise robot çevreden 
aldığı bilgiye göre hareket eder veya tepki verir. Melez 
kontrolde ise hiyerarşik ve tepkin hareketlerin bileşimine 
göre davranış gösterir[2]. 
 
Gezgin robotlar teknolojinin ilerlemesi sonucu kullanım 
alanları her geçen gün artmaktadır. Gezgin robotlar; toksit 
atıkların temizlenmesi, nükleer atıkların temizlenmesi, 
patlayıcıların imhası, biyolojik atıkların taşınması, karantina 

altındaki ortamlarda servis robotu olarak, yüksek binaların 
dış camlarının temizliği, madenin yerinin tespit edilip 
çıkartılması ve taşınması, gezegenlerin keşif incelemesi, 
uzay istasyonlarının yapımı, deniz altında batık arama ve 
kurtarma, engelli insanlar için refakatçi olarak, 
depremlerde insan kurtarma görevlerinde, fabrika üretim 
bantlarında parça taşımada, tarım alanları gibi birçok 
alanda görev yapmaktadırlar [1,3,4,5].  
 
Bu çalışmada; okullar, hastaneler ve işyerlerinde en çok 
kirlenen ve kirlendiğinde ise en çok göze çarpan duvar 
kenarlarının sürekli temizliği problemi için gezgin robotların 
kullanılabilme performansları test edilmiştir. Bu makalede 
bir temizlik robotunun tasarlanıp gerçekleşmesi, robotun 
çalışması ve deneysel çalışma sonuçları yer almaktadır. 
 
2.Sistemin Tasarımı 
 
Sistem, siyah beyaz algılayıcı kısım, step motor sürücü 
kısmı ve temizlik yapılan süpürge kısmında oluşmaktadır. 
Şekil–1’de mikro denetleyici ve step motor sürücü devresi 
görülmektedir. Sistemde bir adet 16F877 mikro denetleyici, 
iki adet transistorlu step motor sürücü bulunmaktadır.  
 

 
Şekil 1. Sürücü kontrol devresi. 

 
Mikro denetleyici 4MHz frekansında çalışmaktadır. C1 ve 
C2 kondansatörleri 22pF olup saat frekansının kaymasını 
önlemektedir. 
 
Şekil–2’de üç adet siyah beyaz sensör algılama devresi 
görülmektedir. 
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Şekil 2. Sensör algılama devresi. 

 
3. Sistemin Çalışması 
 
Tasarlanan ve geçekleştirilen akıllı gezgin robotun yolunu 
takip etmesi ve yolunu kaybettiğinde yani siyah çizgiyi 
kaybettiğinde bunu algılaması için üç sensörlü bir devre 
kullanılmıştır. Bu sensör devresinde IR LED, fototransistor 
ve 741 Opamp kullanılmıştır. Bu sensör devresi şöyle 
çalışır. Kızılötesi bir LED (IR LED) sürekli olarak zemine 
ışık tutar. Bu ledin yerden yansıyan ışığına uygun şekilde 
odaklanmış olan fototransistor bu bilgiyi alır. Eğer ışık 
beyaz zeminden yansımışsa fototransistor üzerine daha 
kuvvetli bir ışık düşer. Eğer siyah zeminde yansımışsa, 
siyah zemin ışığı emdiği için daha az kuvvetli bir ışık 
düşer. Fototransistor üzerine düşen ışık sayesinde 
transistor değişen iç direncine bağımlı olarak bir analog 
sinyal üretir.  
 
Sensör beyaz zemin üzerinde ise çıkışta 4,11 Volt siyah 
zemin üzerinde ise 2,24 Volt elde edilmiştir. Transistor 
üzerindeki 0-5 volt aralığındaki analog sinyaller 16F877 
mikro denetleyici girişinde bulunan 8 bitlik analog sayısal 
dönüştürücü (ADC) yardımıyla 0-255 arasında bir sayısal 
değere dönüştürülebilmektedir. ADC ile okutulabilen bu 
sayısal değer, sensör siyah çizgi üzerindeyken 200’ün 
altındadır.  Fakat sistemin siyah-beyaz ayrım yapması için 
ADC elde edilen bu sayısal değer farklılığı kullanılmamış 
ve bunun yerine farklı bir yöntem tercih edilmiştir. Bu 
yöntem bir karşılaştırıcı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
analog sinyal belli bir gerilim değerinin altında ise “0”, belli 
bir gerilim değerinin üstünde ise “1” olacak şekilde 
karşılaştırıcı işlemi gerçekleştirilmektedir. 
Sensör beyaz alandayken 4,11 volt ve siyah alandayken 
2,24 volt gerilim elde edilmektedir. Bu projede referans 

gerilimi 3 volt alınmış ve bu durumda karşılaştırıcı çıkışı 
siyah alan için “0”ve beyaz zemin için ise “1” elde 
edilecektir. Ayrıca sensörlerin yerleştiği Şekil–3 ’de 
görüldüğü gibi yerleştirilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Sensör yerleştirme planı. 

 
Sensör–3 siyah çizgi üzerinde, Sensör–1 ve Sensör–2 ise 
beyaz çizgi üzerindedir. Robot normal yönde devam 
ederek karşılaştırıcı çıkışlarında Sensör–3 için “0” Sensör–
1 ve Sensör–2 için ”1” elde edilecektir. Eğer robot 
ilerlerken yoldan çıkarsa sistem Sensör–1 ve Sensör–2 
‘den gelen bilgilere bağlı olarak robotun sağ veya sola 
kaydığı tespit edilmektedir. Buna bağlı olarak mikro 
denetleyici önde bulunan step motor sürücü devresine 
uygun açıyı vererek robotun tekrar siyah çizgiyi bularak 
normal yönünde hareketinin devamlılığını sağlamaktadır. 
Robotun köşelerde uygun dönüşleri yapabilmesi için Şekil–
4’de görüldüğü gibi duvar kenarındaki siyah çizgiler oval 
yapılmıştır. 
 

 
Şekil 4. Duvar kenarı için oval bir yol. 

 
4. Mikro Denetleyicinin Programlanması 
 
PIC 16F877 mikro denetleyicisini programlamak için “PIC 
BASIC PRO” programlama dili kullanılmıştır. Bu 
programlama dilinde yazılan programın işaret akış 
diyagramı Şekil-5’de görülmektedir. “PIC BASIC PRO” 
programlama dilinde yazılan program Micro Code Studio 
programıyla HEX uzantılı kodlara dönüştürülmüştür. Elde 
edilen HEX uzantılı program kodları IC-Prog yazılımı 
kullanılarak PIC Programmer üzerinden PIC 16F877 mikro 
denetleyicisini içerisindeki hafızaya yüklenmiştir. 
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Şekil 5. Program işaret akış diyagramı. 

 
5. Sonuçlar ve Öneriler 

 
Bu çalışmada, Şekil-6’da ve Şekil-7’de görüldüğü gibi 
beyaz zemin üzerindeki siyah çizgi takip edecek, duvar 
kenarlarını temizleyen bir mobil robot tasarlanmıştır.  
 

 
Şekil-6. Robotun yandan görünüşü 

 
Sistemin en önemli noktalarından birisi, mobil robot 
üzerindeki güç kaynağıdır. Güç kaynağı bir yandan 
sistemin hareketini sağlayan step motorları beslerken diğer 
yandan süpürge motorunu beslemektedir. İlk aşamada 6 
voltluk bir akü kullanılmıştır. Bu akü mobil robotun 
ağırlığını oldukça arttırmıştır. Bunun sonucunda robotun 
daha yavaş ve hantal hareket ettiği gözlemlenmiştir. Daha 
sonra 6 volt 4 amper akü çıkartılarak yerine aynı güç ve 
gerilime sahip daha hafif olan şarj edilebilir pil takılmıştır. 
Mobil robotun daha rahat hareket ettiği ve daha uzun süre 
çalıştığı gözlemlenmiştir. 
 

Robota birçok yeni özellik katılarak proje geliştirilebilir. 
Tasarlanan sisteme, yaklaşım sensörleri ve kamera 
takılarak öncelikle temizlik alanın bir haritası çıkartılıp 
sistemin sadece siyah beyaz çizgi boyunca değil, bütün 
koridor boyunca engellere çarpmadan temizlik yapacak 
şekilde tasarlanabilir. Ayrıca üzerine eklenecek güneş 
pilleriyle sürekli şarj sayesinde çalışma süresi arttırılabilir.  
 

 
Şekil-7. Robotun önden görünüşü 

 
Robotun düzgün şekilde hareket edebilmesi için, siyah ve 
beyaz boyaların duvar diplerine düzgün çekilmesi gerekir. 
Alt zeminin mutlaka beyaz olması gerekir. Diğer zemin 
renkleri üzerine siyah çizginin çekilmesi yeterli değil. 
Yapılan denemelerde diğer zemin üzerindeki siyahımsı 
noktalar ve lekeler robotu yanıltabilmektedir. Ayrıca step 
motor yerine servo motor kullanılması ve robot üzerine 
eklenecek yaklaşım sensörlerı sayesinde, robot daha kolay 
hareket ve kontrol edilebilir. 
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