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KENDĠ KENDĠNĠ ġARJ EDEBĠLEN SÜPÜRGE ROBOTU 

ÖZET 

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için her insan, daha az enerji harcayarak, işlerini kısa 

zamanda yapıp diğer faaliyetlerine yeterli zaman ayırmak ister. Harcadığı zaman ve 

enerjiyi ve yorgunluğu en aza indirmesi için  kişi yapmak zorunda olduğu işleri 

yerine getirmesi için yardımcı araçlar kullanması gerekir. 

Günümüzdeki temizlik araçları tasarımları, temizlik ihtiyacına, zemin ve zemin 

kaplama malzemelerindeki gelişmeleri göz önüne almaktadır. Gelişen teknoloji ile 

birlikte temizlik araçlarında pek çok gelişmeler yaşanmıştır. Otonom özelliğe sahip, 

kendi kendini şarj edebilen, hacimsel olarak çok yer kaplamayan, daha hafif çeşitli 

özelliklerde temizlik araçları üretilmeye başlanmıştır. Yeni ve çeşitli temizlik 

araçlarının daha çok robotik alana yönelmesini, kullanan ailelerin artması ve çalışan 

ebeveynlerin artması sağlamıştır. 

Gelişen temizlik robotları tasarımı ergonomik ve ev içindeki engelleri çevresinden 

geçebilmesi için küçük ve hafif olmalıdır. Tasarımda güvenlik, temizliğin verimi, 

sürücü elemanların ayarlanması, sensör seçimi ve yerleşimi ve batarya şarj işlevi gibi 

problemlerin çözümlenmesi gerekmektedir. İnsanların düzensiz alışkanlıklarından ve 

tipik ev içi dekoratif eşyalardan kaynaklanan temizleme problemi çok karmaşık bir 

durumdur. Temizlik robotları eşyaları ve insanları algılamak için sensörler 

kullanmaktadır. Toplam alanı temizlemek için çoğu temizlik robotları, rastgele yol 

planlaması yapan algoritma kullanmaktadır. 

Günümüzde temizlik robotları çok maliyetli araçlardır. Bu araçlar çok maliyetli 

yüksek hızlı işlemciler veya hassas sensör sistemlerine sahiptirler.                                 

Düşük maliyetle, yeterli işlemci ve ucuz sensörler yardımıyla, kendi kendini şarj 

edebilen otonom temizli robotu tasarlamak ve yapmak amaçlanmıştır. 

Temizlik robotları için tüm yüzey alanını temizlemesi için bazı seyir algoritmaları 

geliştirilmiştir. Bu algoritmalar için başlıca amaç tamamen alanı taramaktır. Bu 

algoritmalar etkili ve yeterince performansa sahiptirler ama sensörlerden elde edilen 

veriler robotun konumu hakkında hassas bilgiler doğruluğu garanti edemez. 

Robotun temizlik işini yapabilmesi için, olabilecek en uygun robotik işleve sahip 

olması lazımdır. Gelinen bu noktaya bazı pratik kısıtlamalar ile robotun tasarımının, 

işlevinin ve kontrolünün basitleştirilmiştir. Temizlik işlevi için piyasada hazır 

bulunan araçlar kullanılmıştır ve temizlik işlevinin verimliliği bu çalışmada 

değerlendirilmemiştir. 

Tasarımında maliyet düşük tutulması ön planda olmaktadır. Maliyeti düşürmek 

amacıyla gövdesinin hafif ve dayanımlı olan alüminyum alaşım sac metalden 

yapılmıştır. Robotun kullanım alanlarına göre gerekli basit ve ucuz sensörler 

seçilmiştir. Mesafeyi ölçmek için sonar sensör kullanılmış ve dokunma sensörü için 

ise basit switchler kullanılmıştır. Servo motorlar kullanılarak hız kontrolü sağlanmış 

ve motor sürücü devresine gerek kalmamıştır. Basit enkoder yapılarak açısal kontrol 
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sağlanmış, enkoder gibi maliyetli sensöre gerek duyulmamıştır. Robotun ihtiyacına 

göre işlemeci seçilmiştir. açık kodlu arduino geliştirme kartı kullanılmıştır. Bu kart 

ile istenildiğinde kullanıcı tarafından robot yeniden programlaması sağlanmıştır. 

Bu tezde temizlik robotu özellikle fonksiyonel olarak tasarlanmıştır. Buradaki bakış 

açıları; sensör yerleşimi, motor kontrol, düşük maliyet, otonom ve optimal 

uygulamaya doğru robotun kontrolüdür. 
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 AUTO-DOCKING CLEANING ROBOT  

SUMMARY 

All humans want to live  healthy and happy life, for spend less energy for work and 

do it in short time and  make a time for the other activities. Person who wants to be 

less tired, performs works have to  done, for less spend time and energy to use 

supporting devices. New and various electrical devices come out the market  and 

family who use  this devices are increased with developing technology. 

Today’s cleaning devices designs for cleaning demands and  floor, floor coating 

materials developments. Of late years in cleaning devices are evolved. Auto docking, 

less place covering, less weight, autonomous and more functional cleaning devices 

are produced. Increasing in families who use new and various devices and increase 

working families provide cleaning devices head to robotic technologies. 

Design of cleaning robot must be ergonomic and small, light for go around the 

obstacle. Problems like safety, efficiency of cleaning, adjusting driver of device, 

selection of sensors and localization of parts, must be solved. Cleaning problem 

complicated situation when caused by humans irregular habits and typical indoor 

home stuffs. Cleaning robots use sensor for sense the humans and stuffs. Most 

cleaning robots use random path planning to clean total area. 

For cleaning robots, some path algorithms are improved for cleaning coverage floor 

area. This path algorithms mainly purpose covering all area. Algorithms are efficient 

and good performance however with sensors data is not guaranty that robot location. 

Cleaning robots are very expensive nowadays. This robots have high performance 

microcontrollers and very sensitive sensors. Objective of this thesis using necessary 

microcontroller and low cost sensors design autonomous cleaning robot with docking 

station. 

Robot body shape and dimensions are based on, ground clearance, wheels, motors 

and cleaner brushes. Our main goals is in mechanical design of robot, not stuck in 

obstacles, has enough long brushes, motors which provide movement to robot have 

angel and velocity control, large capacity storage of dust, storage of dust must be 

easily remove and insert and  light weight.  

Choosing robot body shape is very important issue on floor area coverage. Main 

purpose of the cleaning robot is floor area coverage. Theoretically, most shapes can 

clean whole floor area coverage but few of them needn’t to complex structure to 

cover whole area. Basic shape cleaning robots easy to make but they need complex 

trajectory or they can’t clean corners of walls. Basic shape robots need complex 

algorithms for cleaning duty. Also basic shape robots against the obstacles, must 

have complex movement ability to get away the obstacles. Basic shape robots get 

away from confined space is very hard and take more time. Advantage of round 

shape robots easy to get away obstacles. Disadvantage of round shapes robots can’t 

clean the corners of wall. Another problem is, needs complex trajectory when detect 
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little obstacles to get away. Advantage of robot with an arm is cleaning the area with 

control the arm without robot move. Robot with an arm clean corners or obstacles 

with using its arm, moreover this arm provides get away from corners or obstacles 

easily. Along the wall in places that require cleaning using the arms, prevent friction 

between the robot and the wall. However robot with an arm increase the cost and 

advance control systems need to control. 

Cleaning robot has five mechanical parts; main body, cover, storage, storage cover 

and cleaning device. These parts made of 1mm thick aluminum sheet metal and 

manufactured with laser cutting. Purpose of using 1mm thick aluminum sheet metal 

is that the material light, flex, bending the parts and robot is not heavily loaded. Also 

aluminum this properties provide easy bending the parts, like main body of robot is 

designed one piece of sheet metal and it is needed twelve bending. All bendings in 

mechanical parts are used vise and man power. Robot’s cleaning part is used 

wireless, chargeable cleaners in markets. When choosing the cleaner; working time, 

number of brushes, battery voltage and storage volume are considered. 

Cleaning robots electronic design is made modular. Designs modularity, provides 

separated circuits and easy to detect and fix errors which based on uncertain reasons. 

Movement of robot supplied by servo motors. This motor has own driver circuit in 

his core and continues rotation. Continues servo specialty is velocity control and 

angel control is provided with simple encoder which made with reflective object 

sensor. Switch sensors are used to sense obstacles with touching and ultrasonic 

distance sensor is used to sense obstacles without touching. For finding docking 

station, infrared transmitter and receiver circuits are used. Another switch which 

connected to battery used to turn on and turn off the robot. Three colorful leds are 

used to show robots status. Green led symbolize that robot working, yellow led is 

symbolize that robot detect an obstacle and red led symbolize that robot has low 

battery and finding to docking station to charge. DC motor is used rotate the brushes, 

feeds with battery and motor control circuit used to control brushes motor. Most 

important is Arduino improvement card is used as robots brain. Arduino is open 

source prototype development card. Easy to use and coding in arduino simpler than 

the others. Arduino based on wiring and flexible usage area. Produced cards can be 

buy or make your own card because about hardware design is completely open 

source. 

Design of program is drawn as flow chart. This flow chart is loop that makes robot 

autonomous. Robot can be only controlled by user opening or closing the robot. 

When user open switch, robot program start to work. Firstly green led is on that show 

system works. Then reading touch switches value digitally that if robot detect 

obstacle or not. If  values zero or not switch triggered this time program checks the 

battery voltage that system need to work. Battery voltage value analog read by micro 

controller and  multiple the value with coefficient of we calculated. If the voltage 

lower than the 6,2V, robot turn off green led and turn on red led and try to find the 

docking station to charge itself. This searching robot using three infrared receiver 

sensor to receive any value from docking station infrared transmitter sensor. This 

receiver located left, right and in front of the robot. When one of the three infrared 

sensors receive value from docking station that robot can locate the station right, left 

or in front of it. When robot is located docking station, it charge itself. If battery 

value is higher than 6,2V then robot analog read the ultrasonic distance sensor and 

convert this vales to cm. When this value lower than 12cm or switches triggered, this 

time turn back function call. When turn back function call, green led is turn off and 
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yellow led is on. Then robot turn left with random angle. This angle must be between 

90° and 270°, because this angles provide that robot not to detect the same obstacle. 

Cleaning robots have got suitable robotic function for cleaning. Present situation, 

simplify to design of function and control with some practical constrains. For 

cleaning function we used devices which found in markets and we didn’t considered 

efficiency of cleaning functions. 

Design of cleaning robot our mainly goal is low cost. Purpose of decreasing the cost 

main body of robot manufactured with aluminum sheet metal. This makes robot low 

weight and strength. For usage of cleaning robots, necessary, simple and low cost 

sensor are used. We choose ultrasonic sensor for detection of obstacles and 

measuring distance. Low cost switch used as touch sensors. With using servo motor, 

velocity control of robot obtain and no need to use external motor driver circuit. 

Making a simple encoder application to control of angel of wheels so no need to buy 

expensive encoder sensor. Microcontroller choose for necessary for electronic 

design. Open source Arduino development card is used and with arduino user 

reprogram the microcontroller. 

Manufactured robot is tested and this test shows that both touch sensor and ultrasonic 

distance sensor are not needed. Increase the quantity of touch sensor works well too 

and main goal of this thesis is low cost. Ultrasonic distance sensor is much expensive 

for this robot. Expand ultrasonic distance sensor and using touch sensor make 

bumper a robot decrease the cost. Also bumper is not damage the obstacles.    

In this thesis cleaning robot specially design functionally. Aspects; sensor selection 

and localization, motor control, low cost, autonomous and optimal robot control. 
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1 

1.  GĠRĠġ 

Her insan sağlıklı ve mutlu bir yaşam için işini daha az enerji harcayarak, kısa 

zamanda yapıp diğer faaliyetlerine yeterli zaman ayırmayı ister. Kişinin yapmak 

zorunda olduğu işleri yerine getirmesi için harcadığı zaman ve enerjiyi azaltarak, 

yorgunluğunu en aza indirmesi için yardımcı araçlar kullanması gerekir. 

Teknolojide meydana gelen değişikliklerle birlikte yeni ve çeşitli elektrikli ev 

araçları piyasa çıkmış ve bunları kullanan ailelerin sayısı artmıştır ve her geçen 

günde artmaktadır [1]. 

Günümüzde temizlik araçları, temizlik ihtiyacına, zemin ve zemin kaplama 

malzemelerindeki gelişmelere göre tasarlanmaktadır. Son yıllarda temizlik 

araçlarında pek çok gelişmeler yaşanmıştır, otonom özelliklere sahip, kendi kendini 

şarj edebilen, hacimsel olarak çok yer kaplamayan, daha hafif ve çeşitli özelliklerde 

temizlik araçları üretilmeye başlanmıştır. Yeni ve çeşitli araçların piyasaya çıkması, 

bunları kullanan ailelerin artması ve çalışan ebeveynlerin artması temizlik araçların, 

daha çok robotik alanda yönelmesini sağlamıştır. 

1.1 Temizlik Aletleri 

1.1.1 Gırgır 

Gırgır, çalı süpürgesinden sonra, elektrik süpürgesinden önce icat edilmiş, demir 

saplı, altında iki adet döner fırçası bulunan dikdörtgen biçimli bir temizlik aletidir. 

Sapından tutarak ileri-geri hareket ettirilmek suretiyle altındaki fırçalar hareket eder, 

döşemedeki tozları toplar. Çok daha sonraları, yani elektrik süpürgeleri 

yaygınlaşmaya başladıktan sonra, plastik ve sapsız mini el gırgırları da yapıldı. Pratik 

yapıya sahiptir, boyutsal olarak yer kaplamaz. Daha çok anlık temizlikler için 

kullanılmaktadır. Yemeklerden sonra, masa altına dökülen ekmek ve yemek 

kırıntıları temizleyebilmektedir. Gırgır günümüzde halen piyasada bulunmaktadır. 
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1.1.2 Elektrik süpürgeleri 

Günümüzde, temizlik amaçlı en çok kullanılan elektrik süpürgeleridir. Neredeyse her 

evde bulunan elektrik süpürgeleri bulunmaktadır. Elektrikli süpürgeler ve bunların 

yardımcı parçaları evlerde pek çok yüzeyde yer alan tozları ve kirleri ortadan 

kaldırmak için kullanılmaktadır. Diğer bir kullanım nedeni ise; temizlikte harcanan 

insan enerjisini en aza indirmesidir. Elektrik kablosundan, şebekeden aldığı elektrik 

ile çalışırlar. Sert zeminlerde, halılarda ve duvar gibi düz yüzeyleri çizmeden 

temizlemede kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Piyasada bir çok marka tarafından 

farklı çeşitleri üretilmektedir. Çalışma mekanizması, yerdeki kiri emerek haznesinde 

saklamaktır. Haznesi büyük olmakla birlikte vakumla çalışması kiri sıkıştırmasında 

sağlamaktadır. 

Günümüzde elektrik süpürgelerinin boyutları küçültülse de çok yer kaplar. Hazneler 

çoğunlukla kendine özel tek kullanımlık poşet sahip olması, ve doldukça 

değiştirilmesi masraf oluşturmaktadır. Kablolu yapısından dolayı ev içinde her alana 

erişimine kısıtlamaktadır. 

Büyük elektrikli araçlar kapsamına giren elektrikli süpürgeler Türk Standartları 

Enstitüsü’nün verdiği tanıma göre; 110-220 voltluk gerilimlerde elektrik motoruyla 

çalışan, bir emicisi bulunan ve bu emici vasıtasıyla tozları emmek suretiyle 

deposunda toplayan ve genel olarak ev, iş yeri ihtiyaçlarında kullanılan elle 

taşınabilir cihazlardır. İlk elektrikli süpürge 1901 yılında Hubert Cecil Booth 

tarafından yapılmıştır. Bu elektrikli süpürge benzin ile çalışan çok gürültülü bir 

model olarak tasarlanmıştır. David Kenney ise ilk kez bez bir toz torbası ve yardımcı 

parçaları olan elektrikli süpürgeyi icat etmiş ve 1908 yılında bu süpürgenin patentini 

almıştır.Daha sonra üretilen elektrikli süpürge ise 1912 yılı basında Hoover firması 

tarafından Avrupa'dan dünya piyasasına çıkmıştır. İlerleyen yıllarda yeni modeller 

geliştirilerek günümüzün modern elektrikli süpürgelerine ulaşılmıştır. 

Elektrikli süpürgelerde motorun hızı saniyede 6.000 - 20.000 devir arasında değişir. 

Motorun yüksek hızda olması her zaman emme kuvvetinin yüksek olduğu anlamına 

gelmez. Emme gücünün fazlalığı; pervanenin ve pervane muhafazasının 

büyüklüğüne ve sekline, emme ağzına ve kir torbasının veya haznesinin havayı 

geçirme direncine bağlı olarak değişir. Elektrikli süpürgelerde motorlar zaman 

geçtikçe yavaşlar. Elektrikli süpürgelerin 500 saatlik kullanımdan sonra 
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performanslarında düşüş olmaktadır. Haftada 2 saat kullanıldıklarında, ortalama 5 yıl 

performanslarında değişiklik olmadan temizleme yeteneklerini korurlar.  

Toz torbaları çok çeşitli tiplerde olabilirler. Genellikle kağıt veya sentetik 

materyallerden yapılırlar. Torba içinde toz ve kir arttıkça elektrikli süpürgenin 

verimliliği azalır. Bu nedenle toz torbası sık sık boşaltılmalı veya modeline göre 

yenilenmelidir. Toz torbası bulunan elektrikli süpürgelerde temizlik yapıldıkça torba 

gözenekleri ince tozlarla tıkanır ve emiş gücünde kısa sürede azalma olur. Bu durum 

elektrikli süpürgenin veriminin azalmasına ve temizlik için daha çok zaman ile enerji 

harcanmasına neden olur. 

Elektrik süpürgelerin fonksiyonel olmalarının yanı sıra yeterince sessiz ve kulağı 

rahatsız etmeyecek kalitede bir sesle çalışması gerekir. Elektrikli süpürgeler evlerde 

sıklıkla kullanılmasına rağmen insanı rahatsız eden gürültü kaynaklarının basında 

gelmektedir. Avrupa Birliği’nin getirdiği standartlar ve kısıtlamalar, ürünlerin daha 

tasarım aşamasında, çevre ile uyum içinde olacak şekilde geliştirilmesini 

öngörmektedir [2]. 

Günümüzde elektrikli süpürgeler temizlik ihtiyacına, zemin ve zemin kaplama 

malzemelerindeki gelişmelere göre dizayn edilmektedir. Son yıllarda elektrikli 

süpürgelerde pek çok gelişmeler yasanmış, daha hafif, motoru küçük, emiş gücü ve 

filtre yeteneği daha fazla olan çeşitli tipte araçlar üretilmeye başlanmıştır.  

1.1.3 Kablosuz Ģarjlı süpürgeler 

Akü ile çalışırlar, elektronik döner başlıklı fırçaya sahiptir. Çıkarılabilir ve 

yıkanabilir toz haznesi ile kolayca temizlenebilir. Dikey veya yatay şekilde 

kullanılabilen uzun çubuk sap sayesinde ergonomik kullanım sağlar. Koltuk altlarına 

benzer erişilmezi en zor alanlarda kullanım sağlar. Kablosuz şarjlı süpürgeler 

ortalama 40-50 dakika çalışma süresine sahiptirler. Çok yer kaplamadığından 

kolaylıkla saklanabilmektedir. Basit bir mekanizması vardır, kolaylıkla tamir 

edilebilir. 

Kablosuz çalışması avantaj olsa da sahip oldukları aküler zamanla ömürleri azalır ve 

çalışma süreleri kısalmaktadır. Kablosuz olduğundan dolayı akü şarj edilmelidir ve 

bu üreticinin kullandığı akünün kalitesine göre uzun sürmektedir. Döner fırçaları halı 

ve halı saçakları gibi zor alanlarda, süpürgenin doğru akım motorunu zorlanmaktadır 

ve üretici bu durum için  önlem alamamış ise motorlar yanmaktadır. Şarjlı 
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süpürgeleri boyut olarak küçük olması avantaj olarak görülse de toz haneleri 

yeterince büyük değildir. Bu durum haznenin çabuk dolmasına ve kirli yüzeylerin 

temizlenmemesine neden olmaktadır. 

Şarjlı süpürgeler, vakumlu elektrik süpürgeler gibi bir temizlik sağlamayabilir ama 

kısa sürede evin temizlenmesini sağlar, evin kirlenmesini geciktirirler ve çalışan 

insanlar için çok kullanışlı makinalardır. 

1.1.4 Temizlik robotları 

Temizlik genellikle can sıkıcı ve tekrarlanan görevlerdir. Yapay zeka ve robotik 

üzerine çalışanlar bu konu üzerinde çalışmalarına rağmen temizlik işinin çevre ve 

tüm alanı temizlemek en büyük sorundur. Günümüzde piyasada bulunan temizlik 

robotları ev içi ve yer zemini temizlik amacı ile üretilmiştir[3,4]. 

1.1.4.1 Günümüzdeki temizlik robotları 

Temizlik robotları, temizlik endüstrisinde yenidir ve temizlik piyasasında diğer 

temizlik aletlerine meydan okumaktadır. Temizlik robotlarının piyasası inanılmaz ve 

hızlı şekilde büyümektedir. Her geçen gün içinde temizlik robotları daha işlevsel ve 

daha düşük maliyetli olmaktadır [5]. 

Çizelge 1.1’de piyasada bulunan ve en çok tercih edilen dört farlı temizlik robotu 

incelenmiştir [6]. Seçilmiş temizlik robotları rastgele hareket kontrol algoritması 

sahiptir. Rastgele hareket kontrol algoritması robotun engeli algılayana kadar düz 

giderek ve engel algılandıktan sonra  yeniden düz gitmeye başlamadan önce rastgele 

bir açı dönmesini sağlamaktadır. RC3000 başlamasından itibaren rastgele hareket 

algoritması kullanmaktadır. Trilobite odanın çevresini izlemektedir, ne zamanki 

engelli yol ya da odanın çevresinin sonunu bulduğunda rastgele hareket algoritmasını 

kullanmaktadır. Roomba başlangıçta spiral hareket ederek temizlik yapar, bu hareket 

robot boş odanın merkezinde bulunması durumunda çok kullanışlıdır. Herhangi bir 

engele algılamadan sonra, yeniden spiral hareketi devreye sokmadan önce   kontrol 

algoritması bazı duvar izleme ve rastgele hareket eder. RoboNet tam olarak rastgele 

hareket kontrol algoritmasına baz almıştır. RC3000 çarpışmaları algılamak için 

mekanik sensörler kullanmaktadır; Trilobite ise duvar izlemek ve çarpışmaları 

engellemek için ultrasonik sensörler kullanmaktadır; Roomba çarpışmaları algılamak 

için mekanik sensörler ve duvarları izlemek için bir kızılötesi sensör kullanır. 
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RoboNet çarpışmaları iki eksenli silikon ivme ölçer ile algılar ve hızı ve tekerleklere 

sağlanan gücü  denetler [7,8]. 

Çizelge 1.1 : Günümüz temizlik robotların özelliklerine göre karşılaştırılması. 

ROBOT  RESĠM 
YÜKSEKLĠK 

(mm) 

ÇAP                

(mm) 

TEMĠZLEME 

FIRÇASININ 

UZUNLUĞU 

TEMĠZLEME 

FIRÇASININ 

GÖSTERĠMĠ 

AĞIRLIK           

(kg) 

Roomba 

 

90 350 170 

 

2,7 

RoboNet 

 

110 280 212 

  

2 

RC 3000 

 

105 290 95 

  

2,2 

Trilobite 

 

130 345 260 
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1.1.4.2 Temizlik robotlarının avantajları 

Temizlik robotların en önemli avantajı kullanımı kolay olmasıdır. Genellikle açma 

düğmesine bastıktan sonra temizliği kendisi yapmaktadır. Kendi kendini şarj etme 

özelliğine sahiptirler.  Çalışan ailelerin gün boyunca ev dışında geçirdiği zaman 

süresince evi temizleyerek kendileri şarj edebilirler. Her gün belirli saatler çalışması 

zamanlanarak ev temizliğine yardımcı olurlar . 

1.1.4.3 Nasıl temizliyorlar? 

Günümüzdeki temizlik robotlarını çoğu temizlik için fırça kullanmaktadır. Otonom 

yapıya sahip olan bu robotlar, fırçaları sayesinde yerdeki tozu haznelerinde 

biriktirmektedir.  

Tipik ev içi dekoratif eşyalardan ve insanların düzensiz alışkanlıklarından 

kaynaklardan tamamen alanı temizleme problemi çok karmaşık  bir durumdur ve 

çoğu temizlik  robotları rastgele yol planlama algoritması kullanmaktadır ve toplam 

alanı temizlemek için dokunmatik ya da mesafe sensörleri kullanmaktadır. 
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1.1.4.4 Güvenlik 

Uluslararası standart organizasyonu endüstriyel robotların insanlardan ve 

çalışanlardan yalıtılmış ama açıkça ev içi robotların insanlara uyumlu olması 

önermektedir.Temizlik robotu doğal olarak güvenlikli olmalıdır. Robottun çevreyi 

algılaması ve duran insanlara çarpmaması için birçok sensöre sahip olmalıdır. Ama 

insanlar ne zamanki hareket halinde oldukları zamanda çarpışma riski ile 

ilgilenilmelidir. Çarpma riski olduğunda kaçış işlemi çok hızlı bir şekilde 

yapılmalıdır. Robotun hızı insan hızına göre daha yavaştır ve çarpışma riskini 

azaltabilecek en iyi işlem robotu çarpma riskinin geçene kadar robotu durdurmaktır 

[9]. 

1.2 Amaç 

Temizlik robotlarının maliyetini düşürmek için yüksek hızlı işlemcilere ve ya hassas 

sensör sistemlerine gerek yoktur.  Hassas sensör sistemleri, çok önemli mobil 

robotlar kullanmaktadır. Temizlik robotu için temizleme  algoritmaları vardır ve 

bunlar başlıca sorun tamamen alanı tarama problemidir. Buna rağmen bu 

algoritmalar etkili ve yeterince performansa sahiptirler ama sensörlerden alınan 

robotun konumu hakkında hassas bilgiler doğruluğu garanti edilemez. Düşük 

maliyetle, yeterli işlemci ve ucuz sensörler yardımıyla bir kendi kendini şarj edebilen 

otonom temizli robotu tasarlamak ve yapmak amaçlanmıştır.  

1.3 Kapsam 

Robot Şekil 1.1 deki tasarım aşamalarına göre tasarlanacaktır. Tasarlanırken ilk 

temizlik cihazı seçimi yapılacaktır. Temizlik işlevini yerine getirecek cihaz 

piyasadaki kablosuz şarjlı süpürgelerden seçilecektir. Yapılacak olan temizlik robotu, 

daire şekilli olacaktır. Robotunun boyutları, seçilen temizlik cihazına göre uygun çap 

ve yükseklik seçilecektir. İç mekan temizliği yapacak olan robot için yerden 

yüksekliği ortalama halı kalınlığı temel alınarak 9mm olacaktır. Robot mekanik 

yapısı sac metalden lazer kesimle ile imal edilecektir.  

Robota hareketi servo motorlar verecektir. Robotun merkezinde ve simetrik 

yerleştirilen iki servo motor, robotun kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayacaktır. 
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Seçilen temizlik cihazının gerekli ise robotun gövdesine uyum sağlayacak hale 

getirilecektir. Gövde ile bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. 

Engelleri tanıması için mesafe sensörleri kullanılacaktır. Kızılötesi, sonar, lazer ve 

pır sensörleri karşılaştırılacaktır. Temizlik robotunun gereksinimlerine en uygun 

sensör seçilecektir. Robotun hareketli engeller ve fark edilmeyen engelleri algılaması 

için switch sensörler kullanılacaktır. Sensörleri seçerken maliyeti de göz önünde 

bulundurulacaktır. 

 

ġekil 1.1 : Tasarım aşamaları. 

Sensörlerin robotta konumlandırılacaktır. Konumlandırma sensörün işlevine ve 

yapısına bağlı olacaktır. Sensörler için gerekli bağlantı elemanları imal edilecek ya 

da piyasadan karşılanılacaktır. 

Robotun açılması ve kapanmasını sağlamak için iki yönlü anahtar kullanılacaktır ve 

robotun durumu belirmek için yeşil, kırmızı, sarı ledler eklenecektir. Yeşil led 

çalıştığını, sarı led engelle karşılaştığını ve kırmızı led ise pil seviyesinin düşük 

olduğunu gösterecektir. 

Robotun en basit şekilde şarj istasyonu bulması sağlanacaktır. Kızılötesi sensörler 

yardımı ile alıcı verici devresi oluşturulacaktır. Şarj istasyonuna yerleştirilen 

kızılötesi verici devresi, robot üstünde yer alan kızılötesi alıcı sensörler yer alacaktır. 

Robotun şarj istasyonunu algılaması ve şarj istasyonuna bağlanması için üç adet ver 

farklı yönlerde kızılötesi alıcı sensör kullanılacaktır. Sensörler robotun sağında, 

solunda ve önünde bulunacaktır [10,11]. Kızılötesi alıcı sensörlerden kızılötesi 

vericiden alınan sinyal ile robotu kendi ekseni etrafında sağa ya da sola döndürerek 



8 

ortadaki alıcının sinyal alması sağlanacak,robotun şarj istasyonuna ulaşması 

sağlanacaktır. 

İşlemci seçimi yapılırken gereken ayak sayısı, işlemci hızı ve maliyet göz önünde 

bulundurulacaktır. Modüler olması istenecektir. Kolay ve USB’den programlanması 

gerekecektir. 

Çalışma süresi en az 45 dakika olacaktır ve uygun pil seçimi yapılacaktır. Pil seçimi 

istenilen süre ve maliyete göre değerlendirilecektir. 

1.4 Özgün 

Robotun temizlik işini yapabilmesi için, olabilecek en uygun robotik işleve sahip 

olması lazımdır. Gelinen bu noktaya bazı pratik kısıtlamalar ile robotun tasarımının, 

işlevinin ve kontrolünün basitleştirilmiştir. Temizlik işlevi piyasada bulunan araçlar 

ile adapte edilmiştir ve temizlik işlevinin verimliliği bu çalışmada 

değerlendirilmemiştir. 

Günümüz piyasasında bulunan temizlik robotlarının maliyeti çok yüksektir. 

Kullanılan elektronik ve mekanik parçalar maliyeti artırmaktadır. Yapılan otonom 

temizlik robotun piyasadaki robotlarda farkı basit ve maliyeti düşük olmasıdır. 

Robotun basit olması için, şekli daire seçilmiştir, merkezinde iki tekere sahip olan 

robot kendi ekseni etrafında dönebilme yeteneğine sahip olmaktadır. Herhangi bir 

sıkışma durumunda  kendi ekseni etrafın da dönerek kurtulabilecektir.  

Robot tasarlanırken maliyeti düşük olması hedeflenmiştir. Robotun gövdesinin hafif 

ve dayanımlı olan alüminyum sac metalden yapılarak maliyeti düşürülmüştür. 

Robotun kullanım alanlarına göre gerekli  basit ve ucuz sensörler seçilmiştir. 

Dokunma sensörleri yerine birden çok maliyeti çok düşük olan switchler 

kullanılmıştır. Servo motorlar kullanılarak hız kontrolü sağlanmış ve motor sürücü 

devresine gerek kalmamıştır. Kontrast ayırıcı sensörle basit enkoder yapılarak açısal 

kontrol sağlanmış, enkoder gibi maliyetli sensöre gerek duyulmamıştır. Robotun 

gereksinimine göre işlemci seçilmiştir.  

Bu tezde temizlik robotu özellikle fonksiyonel olarak tasarlanmıştır. Buradaki bakış 

açıları; sensör yerleşimi, motor kontrol, düşük maliyet ve optimal uygulamaya doğru 

robotun kontrolüdür. 
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2.  MEKANĠK TASARIM 

Robotun gövde yapısı ve boyutları , yerden yüksekliğine, hareket sağlayan motorlara, 

tekerlere ve temizlik fırçalarına temel alınarak tasarlandı. Robotu mekanik olarak 

tasarlarken başlıca hedefler engellere takılmaması, temizlik için yeterince uzun 

fırçaların bulunması, hareketi sağlayacak olan motorların açısal ve hızsal kontrol 

sağlanması, toplanan tozu depolayacak geniş hazneye sahip olması, haznenin pratik 

sökülüp takılması ve yapısal olarak hafif, taşınabilir olması hedeflenmiştir. Çizelge 

2.1 de robotun özellikleri verilmiştir. 

Çizelge 2.1 : Robotun özellikleri. 

Ebatlar 
Çap  330 mm 

Yükseklik  76,22mm 

Ağırlık  1kg 

Devir  62 dev/dak 

Hız  0,8 km/s 

Gövde  1 mm'lik alüminyum sac metal 

Fırça sayısı  4 adet farklı yönlerde 

Dc motor gerilimi  6,0 V 

Pil gerilimi  9,6 V 

Çalışma süresi  45 dak 

Robotun hacmi 0,8 L 

Hazne hacmi 0,2 L 

2.1 Temizlik Robotun Tasarım ġekilleri 

Robot şekillerin, yüzey kapsamada çok önemli etkisi vardır. Otonom temizlik 

robotları için başlıca görevi temizlenmesi gereken yüzeyi kapsamaktır. Teorik olarak 

çoğu şekiller robota tüm yüzeyi temizlemesini sağlayabilir ama çok azı karmaşık 

yapıya sahip olmadan sağlar. 
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Basit şekilli temizlik robotlarının yapımı kolaydır ama duvar boyunca temizlik için 

karmaşık yörüngeye sahip olmalılar ya da köşeleri temizleyemezler. Basit şekilli 

temizlik robotları, temizlik görevi için  karmaşık algoritmaya sahip olmalılardır. 

Basit şekilli robotların engeller karşısından manevra yeteneği ile kurtulması 

gerekmektedir. Dar alanlarda basit şekilli robotların kurtulması zor veya uzun 

sürmektedir. 

Daire şeklindeki temizlik robotların en büyük avantajı, engellerin etrafında kolay 

dolaşmasıdır. Buna karşın daire şekilli temizlik robotların dezavantajı köşeleri 

temizleyememektedir. Bir başka sorunda küçük engellerin etrafını temizlemek için 

karmaşık bir yörünge gerekmektedir. 

Kola sahip temizlik robotlarının en büyük avantajı robotun yer değiştirmeden kolun 

hareketi ile temizlik işlevini yerine getirmesidir.  Kola sahip olan robotların köşeleri 

veya engellerin etrafını kol yardımı ile temizlemesi, hatta basit şekilli robotlar bile 

köşelerden veya engellerin etrafından  kolay dönebilmesini olanak 

sağlamaktadır.Duvar boyunca temizlik gerektiren yerlerde robotun kolunu 

kullanması robot ve duvar arasında oluşacak sürtünmeyi de engeller. Buna karşın 

robotun kola sahip olması maliyeti artırmaktadır ve ek olarak kontrol sistemlerine 

gerek duymaktadır. Şekil 2.1 de tasarım şekilleri gösterilmiştir [12]. 

 

ġekil 2.1 : Tasarım şekilleri; a) Basit şekildeki robotlar b) Daire şeklindeki robotlar 

c) Kola sahip robotlar. 

Tasarım şeklinin daire olarak seçilmiştir ve robotun kendi ekseni etrafında 

dönebilmesi için motorlar daire çapına dik ve simetrik olarak yerleştirilmiştir. 

Robotun tekerleri arasındaki mesafe, tekerlerin zıt yönde tam tur atması sonucu 
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robotun kendi ekseni etrafında tam 120° tur atmasını sağlamaktadır. Motorların 

sürekli servo motor seçilmesi ile robotun hızsa kontrolünü ve siyah beyaz ayıran 

kızılötesi sensörler yardımı ile açısal kontrolü, robot için  avantaj olarak görülmüştür. 

2.2 Robotun Ġmalatı 

Temizlik robotu gövde, üst kapak, hazne, hazne kapağı ve temizlik cihazı olarak  

mekanik beş bölümden oluşmaktadır. Saç metal kısmı 1 mm sac alüminyum 

malzemeden lazer kesimle imal edilmiştir. Robotun hem hafif hem de esnek olarak 

tasarlanmıştır ve robota aşırı yük binmeyeceğinden ve darbelere maruz 

kalmayacağından alüminyum seçilmiştir. Alüminyum sünek olması, robotu imal 

ederken kolaylık sağlamıştır.  Gövde kısmı  tek parçadan oluşmaktadır ve on iki 

büküm gerekmektedir. Bükümlerin kolay olması için sac metal kalınlığı 1mm tercih 

edilmiştir. Gerekli bükümler mengene yardımı ile el ile yapılmıştır. 

2.2.1 Temizlik bölümü                   

2.2.1.1 Temizlik cihazının seçimi 

Robotun temizlik fonksiyonunu gerçekleştiren bölümü, hazır piyasada satılan 

kablosuz şarjlı elektrikli temizlik aletlerinden seçilmiştir. Seçim yapılırken ürünler 

arasında çalışma süresi, fırça sayısı, pil gerilimi ve haznesine göre değerlendirme 

yapılmıştır. Yapılan piyasa araştırmaları sonucunda incelenen ürünler Çizelge 2.2 de 

gösterilmiştir ve ürünler arasından Swivel sweeper özellikleri bakımından piyasada 

bulunabilecek en iyi şarjlı elektrikli temizlik aleti olduğu tespit edilmiştir. Swivel 

sweeper dörtlü fırçaları her yönden yerdeki tozları haznesine toplamaktadır. Fırçalar 

doğru akım motoru tarafından gücü iletmektedir ve köşelerden yataklanmış olan 

konik dişliler yardımıyla fırçalara iletilmektedir. Pil gerilimi 9,6V’tur ve 45 dakika 

çalışma süresine sahiptir. 

Swivel sweeperin üç bölümden oluşmaktadır; temizlik işlevini yapan alt parça, 

teleskopik kol ve robota enerji veren pil. Temizlik işlevini getiren alt  parçası 

kullanılmıştır. Alt parçasında fırçaları, fırça yatakları ve motoru bulunmaktadır. Alt 

parçası robotun mekanik bölümüne uyması için değişiklikler yapılmıştır. 
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Çizelge 2.2 : Piyasadaki temizlik cihazlarının karşılaştırılması. 

Marka Resim 

ÇalıĢma 

süresi 

(dk) 

Fırça 

satısı 

Pil voltajı 

(V) 
Hazne 

Arzum Vızır 

Vızır Max 

Temizlik Robotu 

 

50 1 7,2 
Torbasız 

hazne 

Electrolux 

Unirapido ZB 

2803 ġarjlı 

Süpürge 
 

20 1 12,0 

1 litre 

kapasiteli 

hazne 

Arzum AR-438 

Vızır Vızır Ultra 

Temizlik Robotu 

 

40 1 4,8 
Torbasız 

hazne 

Swiel Sweeper 

ġarjlı Süpürge 

 

45 4 9,6 
Torbasız 

hazne 

Philips FC6120 

  

25 1 4,8 

0,21 litre 

kapasiteli 

hazne 

Karcher K 55 

Plus 

  

20 2 4,8 

0,5 litre 

kapasiteli 

hazne 

Hoover Freejet 

 

30 1 18,0 
Torbasız 

hazne 

King K 816 

Speedy 

 

25 2 9,6 
Torbasız 

hazne 
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2.2.1.2 Temizlik cihazının robota uygun hale getirilmesi 

Temizlik fonksiyonunu yerine getirecek alt parça, robotun gövdesine uyumlu hale 

getirebilmek için değişiklik yapılmıştır. Robotun motorları ve tekerleri temizlik 

cihazının içinde yer alması gerekmektedir. Motorların, tekerlerin ve bunları tutan sac 

metal parçaların temizlik cihazına yerleşme için Şekil 2.2’deki gibi değişikler 

yapılmıştır.  Bu değişiklikler yapılırken dremel kesici kullanılmıştır ve gerekli 

kesimlerin düzgün ve çok az hata payı ile kesilmesi için lazer kesim yardımı ile sac 

metalden şablon üretilmiştir. Şablonu temizlik cihazına sabitlemek için alüminyumda 

pinler kesilerek kullanılmıştır. Şablon yerine sabitlendikten sonra dremel ile şablon 

yoları takip edilerek kesilmiştir. Şekil 2.3’te temizlik cihazının son hali 

gösterilmektedir. Kesim sonrası oluşan çapaklar törpülenerek ve düzeltilerek 

pürüzsüz kesim yüzeyleri elde edilmiştir. 

Kesimden sonra oluşan boşluktan dolayı, toz haznesinde toplanan tozun robotun iç 

gövdesine kaçmaması ve elektronik parçalarda kısa devre yapmaması için iç kapak 

tasarlanmıştır. Bu iç kapak 1mm alüminyum alaşım sac metalden lazer kesimle 

üretilmiştir. Kesim, temizlik cihazına, M3 cıvata kullanılarak bağlanmıştır. 

  

 
 

ġekil 2.2 : Temizlik cihazının robota uygun hale getirme safhaları. 



14 

 

ġekil 2.3 : Temizlik cihazının son hali. 

2.2.2 Gövde  

Gövdenin boyutları, tasarım esnasında temizlik cihazı temel alınarak tasarlanmıştır. 

Robotun ana gövdesini oluşturan parça, lazer kesimle imal edilmiştir. Robotun 

gövdesi iki kez tasarlanmıştır. İlk gövdedeki hatalar deneyim edinilerek ikinci kez 

tasarlanmıştır.  

2.2.2.1 Ġlk gövde tasarımı 

İlk tasarlanan gövde ön bölüm, arka bölüm ve servo tutucular olmak üzere dört 

bölümden oluşmaktadır. Parçalar birbirlerine M4 cıvatalar ve somunlar ile 

bağlanmıştır. Robotun gövdesinin birbirinden ayrık dört parçadan olması gövdede 

boyutsal kaçıklıklara neden olmuştur.  

Robotun ön bölümde sonar mesafe sensörü, arduino geliştirme kartı ve robota ait 

elektronik devreler bulunması planlanmıştır. Şekil 2.4’teki tasarımdan gerçek hayata 

geçirildikten sonra bazı eksiklikler ve hatalar fark edilmiştir. Sonar mesafe sensörü 

kapağa bağlıdır ve kapağı gövdeye bağlanmak istendiği zaman sonarın yerine 

oturmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum kapağa bağlı switchler içinde geçerlidir. 

Bükümleri yerlerini güçlendirmek için sac metalden şerit destek bağlanmıştır ama bu 

şerit servo tutucu kısımlara bağlanmadığından ön bölüm sağlam olmamıştır.  
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ġekil 2.4 : İlk tasarlan gövdenin  ön bölüm. 

Servo tutucular, servo motorları gövdeye bağlamaktadır. Şekil 2.5’te gösterildiği gibi 

tek bükümden oluşmaktadır. Birbirlerine simetrik bağlanan bu bölümler robotun 

çapında dik olarak yerleştirilmiştir. Bu servoların farklı yönlerde çalıştırılınca, 

robotun kendi ekseni etrafında dönmesini sağlamaktadır. 

 

ġekil 2.5 : İlk tasarlanan gövdenin servo motor tutucuları. 

Robotun arka bölümü ön bölümüne göre farklı bir tasarıma sahiptir çünkü ilk 

tasarımda robotun şarj istasyonuna arka bölümüyle yaklaşması düşünülmüştür. 

Konik yapısı ile şarj istasyonuna kolaylıkla yapışabilmesi düşünülmüştür. Büküm 

yerlerini güçlendirmek için iç kısma metal şerit destek bağlanmıştır ama bu şerit 

servo tutucu kısımlara bağlanmadığından arka bölüm sağlam olmamıştır.  
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2.2.2.2 Ġkinci gövde tasarımı 

Tek parçadan oluşan gövde (Şekil 2.6), gerekli bükümler ile tasarlanan hale 

getirilmiştir. İlk tasarımdan edinilen deneyimle gövdenin ön ve arka kısmında 

yapılan bükümleri orta kısma sabitlemek amacı ile fazladan sac metal şeritlerle 

sabitlenmiş, bu da robotun gövdesinin dayanımını artırmıştır. Robotun şarj 

istasyonuna bağlanma şekli değiştirilerek, gövdenin önü ve arkası simetrik 

yapılmıştır. Sonar mesafe sensörü ve switchler için gerekli boşluklar açılarak tam 

oturması sağlanmıştır. 

ġekil 2.6 : İkinci gövde tasarımı. 

Servo motorların gövdeye gömülmesi ve sabitlenmesi için, gövde de servo motor 

boyutlarında boşluk ve cıvata delikleri açılmıştır. Kapak bağlantısı içinde gövdeye 

metrik 3’lük cıvata delikleri açılmıştır. 

2.2.3 Kapak 

Robotun kapak kısmı dairsel olarak tasarlanmıştır ve çapı 330mm olarak 

belirlenmiştir. Gövde gibi kapakta temizlik cihazına temel alarak boyutlandırılmıştır. 

Kapak lazer kesimle, 1mm saç metalden kestirilmiştir. Herhangi bir büküme gerek 

duyulmamıştır. Şekil 2.7 görüldüğü gibi elektronik parçaların birçoğu kapak üzerinde 

yer almaktadır. Bunlar açma kapama düğmesi, sonar mesafe sensörü, üç farklı 
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renkteki ledler ve on  adet robotun herhangi bir engel karşında temas ettiğini anlamak 

için kullanılan switchler bulunmaktadır. Kapakta bulunun elektronik parçalar için 

gerekli delikler ya da bağlantı elemanları için delikler açılmıştır ve elektronik 

parçalar kapağa cıvata yardımı ile ya da sıvı silikon ile sabitlenmiştir. Kapağın 

gövdeye bağlanması için de metrik 3’lük cıvata delikleri açılmıştır. 

 

ġekil 2.7 : Sac metal kapak tasarımı. 

2.2.4 Toz haznesi 

Temizlik robotunda toplanan tozların muhafaza edilmesi için tasarlanmıştır. Swiel 

sweeper temizlik cihazının kendi haznesi örnek alınarak tasarlanmıştır. Şekil 2.8 de 

gösterilen tasarım, lazer kesim ile, 1mm sac metalden imal edilmiştir. Gerekli 

bükümler ile istenilen tasarıma ulaşılmıştır. Bükme sırasında oluşan açıklıklar sıvı 

silikon ile kapatılarak sızdırmazlık sağlanmıştır. 

Haznenin robota kolay takılıp çıkarılması gerekmektedir. Bunun için hazne 

mıknatıslı klipsler yardımı ile robota bağlanmıştır. Kolay takılıp çıkarılması 

sağlanmıştır. Klipsleri hazneye bağlamak için yükselteç parçalar tasarlanmış, lazer 

kesimle imal edilerek hazneye bağlanmıştır. Bu parçaların hazneye bağlanması için 

bağlantı elemanı olarak aylan cıvata kullanılmıştır ama aylan cıvatanın başı 

yüksekliği sorun oluşturduğu görülmüş bunun yerine havşa açılıp, havşa cıvata 

kullanılarak sorun giderilmiştir. 
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ġekil 2.8 : Sac metal toz haznesi tasarımı ve  mıknatıslı klipsler. 

2.2.5 Sonar mesafe sensörü tutucu braket 

Sonar mesafe sensörünün konumu, robotun en hassas mesafe değerinin ölçmesi 

amacı ile robotun önünde ve kapakta bulunmaktadır. Robotun mesafe ölçmek amacı 

ile kullanılan sonar mesafe sensörü, braket yardımı ile robota bağlanmıştır. Sonar 

mesafe sensörü, sürücü devresi ile birlikte brakete monte edilmiştir. Sonar ve 

elektronik devresinin brakete temas etmesi halinde kısa devre olması düşüncesi ile 

sonar mesafe sensörü brakete plastik metrik 3’lük cıvatalar yardımı ile bağlanmıştır 

ve Şekil 2.9’daki gibi  braket ve sonar ise metal cıvatalar ile kapağa bağlanmıştır. 

 

ġekil 2.9 : Sac metal sonar sensörü tutan braket ve montajı. 
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2.2.6 Ġç kapak 

Temizleme cihazında yer alan hazne toplanan tozların robotun gövdesine girmesini 

önlemek amacı ile tasarlanmıştır. Lazer kesimle, 1mm sac metalden kesilmiştir. 

Kesim sırasında açılan delikler, hem temizlik cihazına parçayı sabitlemek hem de 

robotun temizlik cihazında bulunan elektronik parçaların kablolarının işlemciye ve 

batarya bağlamak için açılmıştır. 

2.2.7 ġarj için temas alanı 

Robotu şarj istasyonunda kendini şarj edebilmesi amacı ile robotun önüne, lazer 

kesimle sac demirden imal edilmiş şeritler bulunmaktadır. Bu parçalar herhangi bir 

kısa devreye neden olmaması için Şekil 2.10’da gösterildiği gibi plastik metrik 2 

cıvata ve metrik 2 somunlarla robotun önüne bağlanmıştır. Pilin artı ve eksi kutupları 

bu şerit metallere lehimlenerek robotun pilinin şarj istasyonunda kendini şarj 

etmesini sağlamıştır. 

 

ġekil 2.10 : Şarj için temas alanı. 

 

 

2.2.8 ġarj istasyonu 

Şarj istasyonu, robotun kendi kendini şarj edebilmesini sağlamaktadır. Bu istasyonun 

tasarımının asıl sebebi temizlik robotunu tamamen otonom hale getirmek ve robotun 

insana ihtiyaç duymadan evi temizleyerek devir daim yapmasıdır. Şekil 2.11 de şarj 

istasyonu tasarımı gösterilmiştir.  
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ġekil 2.11 : Şarj istasyonu  tasarımı. 

Şarj istasyonunda bulunan 1 numaralı parça, robotun pilini şarj etmeye yarayan 

adaptördür. Adaptör şebekeden aldığı alternatif akımı doğru akıma çevirmektedir ve 

sahip olduğumuz 9.6V şarj edilebilir pilimizi en fazla 15V ile şarj etmektedir. 

Robotun istasyonu bulması için 3 numaralı alanda kızılötesi vericiler bulunmaktadır. 

Robotta bulunan kızılötesi alıcılar sayesinde robot şarj istasyonunu bulacaktır.  2 

numaralı kutu ise kızılötesi vericiler hazırlanmış devreyi muhafaza edecektir. Şarj 

istasyonun temel gövdesi 5 numara ile gösterilmiştir ve 4 numaralı şeritleri 

tutmaktadır. Bu şeritler elektrik akımı geçiren sac demirden kesilmiştir ve robota 

uygun ayarlanabilmesi içinde istasyona gerekli delikler açılmıştır. Şeritleri istasyona 

bağlarken plastik metrik 2 cıvatalar kullanılarak herhangi bir kısa devre engellenmiş 

olunmuştur. Adaptörün eksi ve artı kutupları bu şeritlere lehimlenmiştir. 
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3.  ELEKTRONĠK TASARIM 

Temizlik robotunun elektronik tasarımının modüler olması sağlanmıştır. Tasarımın 

modüler olması, devrelerin birbirinden ayrı olması, belirsiz nedenlerle kaynaklanan 

hataların önceden tespit edebilmesini ve kolay bir şekilde sorunun giderilmesini 

sağlamaktır. 

Tasarımda kullanılan sürekli dönebilen servo motorlar robot hareket kabiliyeti 

vermektedir. Servo motorlar robota hızsal kontrolü, kontrast ayırıcı sensör ile 

yapılmış basit enkoder ise robotu açısal kontrolü sağlamaktadır. Engeller karşısında 

switch sensörler yardımıyla dokunarak, engel ile robotun arasındaki mesafeyi ölçerek 

ise ultrasonik mesafe sensörü ile kaçabilecektir. Kızılötesi alıcı ve veri devreleri 

robotun şarj istasyonunu bulmasını sağlamaktadır. Robotun açma kapama düğmesi 

ise pille bağlanan bir anahtar ile sağlamaktadır. 

Kullanılan üç farklı led robotun durumunu simgelemektedir. Yeşil led robotun 

çalıştığını, sarı led robotun engelle karşılaştığını ve kırmızı led ise robotun pilinin 

zayıf olduğunu ve şarj istasyonunu aradığını göstermektedir.  

Fırçayı tahrik eden DC motor, batarya ile beslenmekte ve sürücü devresi ile kontrol 

edilmektedir. En önemlisi robotun beyni olarak Arduino geliştirme kartı 

kullanılmıştır. 

3.1 Robotun Elektronik Olarak ĠĢlevi 

Robotun açma düğmesine basınlınca robotun çalıştığını anlamak için ilk olarak yeşil 

led yanması sağlanmıştır ve robotun herhangi engele çok yakın ya da temas halinde 

olduğunu anlamak için switch değerleri okunmaya başlayacaktır. Eğer switch 

elektronik olarak tetiklenmemişse arduino, robotun şarj durumunun temizlik için 

yeterli olup olmadığını kontrol edecektir. Pilin durumu temizlik için uygun ise ilk 

olarak sonar sensörü okuduğu elli değerlerin ortalamasını alarak, engelle 12cm 

yaklaşınca dönme mekanizmasını çalıştıracaktır. Geri dönme mekanizması sırasında 

robotun sarı ledi yakarak engelle karşılaştığını gösterecektir. Robotun karşısına bu 
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senaryo sırasında engel çıkarsa, switch sensörleri tetiklenecek, senaryo 

sonlandırılacak ve geri dönme mekanizması çalıştırılacaktır.Engelle karşılaşan robot 

açıyı belirlemek için enkoder okuyarak rastgele açıyla sola dönecektir.  

Robotun pil seviyesinin kritik duruma düşmesi ile robot şarj istasyonunu yerini 

kızılötesi alıcı sensörleri ile bulmaya çalışacaktır, eğer bulamazsa ilk olarak kendi 

etrafında dönecek ve rastgele açılarla düz giderek şarj istasyonunu 

arayacaktır.Robotun sağına, soluna ve önüne yerleştirilen kızılötesi alıcı sensörlerden 

bir değer almaya başlarsa robot  yön değiştirecektir. Sağ sensörden sinyal alınca 

robota sağa dönerek öndeki sensörün sinyal almasını sağlayacak, sol sensör sinyal 

alırsa robot sola dönerek öndeki sensörün sinyal almasını sağlayacak ve eğer öndeki 

sensör sinyal alırsa düz giderek şarj istasyonuna yerleşecektir. 

3.2 Elektronik Parçalar 

3.2.1 Servo motorlar 

Robota hareket sağlamak için servo motor kullanılmıştır. Servo motorun montajı 

Şekil 3.1’te gösterildiği gibidir. Motoru gövdeye bağlamak için M4 cıvatalar 

kullanılmıştır. 

 

ġekil 3.1 : Servo motorun gövdeye montajı. 

Servo motorlar robotun daire çapına dik ve simetrik olarak montaj edilmiştir (Şekil 

3.2). Robotun kendi ekseni etrafında istenilen açı ile dönmesi sağlanmıştır. 
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ġekil 3.2 : Servo motorların robota montaj edilmiş son hali. 

Robotta servo motor yerine doğru akım motorunu kullanılabilirdi ama dc motorun 

kontrolünü sağlamak için sürücü devreye ihtiyaç vardır. Maliyeti düşürmek amacı ile 

sürücü devresini kendi haznesinde bulunduran sürekli dönebilen servo motor 

kullanılmıştır. Çizelge 3.1 servo motorlar araştırılmış, temizlik robotuna en uygun 

hız ve moment değerlerine sahip olan sürekli dönebilen motor seçilmiştir [13].  
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Çizelge 3.1 : Servo motorların karşılaştırılması. 

 Resim Tork (kg-cm) Hız (rpm) 

GWS-SO3B 

Standart Servo 
 

4,2 82,8 

Futaba S148 

 

3 60 

SpringRC SM-

S4303R 

 

4,8 70 

HSR-1425CR  

 

3,1 50,4 

 

Robotta kullanılmak üzere SM-S4303R Springrc sürekli dönebilen servo 

kullanılmıştır [14]. Servo motorunun hafif olması, kompakt olması, yeterli moment 

değerlerine sahip olması ve devir  ihtiyacını karşılamaktadır. Çizelge 3.2 de seçilen 

servo motorun özellikleri verilmiştir. 

Çizelge 3.2 : Servo motorun özellikleri. 

Sürekli 360° dönebilme   

Çift rulman   

4 plastik, 1metal dişli   

Çalışma gerilimi 4.8-6.0V 

En yüksek devir 60-70 rpm 

Moment 3.3-4.8 kg/cm 

Boyutları 42 x 39.5 x 22.5mm 

Kablo uzunluğu 30cm 

Ağırlığı 44g 
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Servo motorların yapısında sürücü devreye sahip olması rağmen  hız kontrolü 

yapabilmektedir. Açısal kontrolü ise qrd1114 kontrast algılayıcı sensör yardımı ile 

basit bir enkoder sağlamaktadır. 

3.2.2 Enkoder 

Robotun herhangi bir engel veya duvar karşısında rastgele bir açı ile kendi ekseni 

etrafında dönerek her defasında farklı yöne hareket etmektedir ve böylelikle bütün 

alanı rastgele açılarla temizleyebilmektedir. Açıyı kontrol etmek gerek duyulmuştur. 

Sürekli dönen servo motorları sadece hızsal kontrolü sağlanmaktadır bundan dolayı 

qrd1114 kontrast ayırıcı sensörle basit bir enkoder yapılmıştır [15].  

Deneysel çalışmalarda  ve servo motorun kataloğundan dakikadaki devir sayısı elde 

edilmiştir. Motorun bir turu tamamlaması için geçen  süresi hesaplanmıştır. Geçen 

süre bilinerek motorun açısal kontrolü sağlanması denenmiş başarılı olunmamıştır. 

Bunun başlıca nedeni servo motora farklı yükler binmesidir. Bu yükler zemin 

kaplama malzemesinin yapısına bağlıdır. Çözüm olarak qrd1114 kontrast ayırıcı 

sensör ile, çizim programlarında çizilen ve kartona çıktı alınan siyah beyaz disk 

kullanılarak basit bir enkoder elde edilmiştir. Şekil 3.3 görüldüğü gibi altı farklı disk 

kesilmiştir. Disklerin her biri deneysel olarak denenmiş ve sensörün en az hata ile 

okuduğu 1. disk kullanılmıştır. 

 

ġekil 3.3 : Siyah beyaz disk. 
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Kontrast ayırıcı sensör,kablo bağlantıları yapıldıktan sonra, tekerleğin içine gömülen 

diskten 5mm mesafe ile robotun gövdesine silikon ile sabitlenmiştir. Şekil 3.4 de 

enkoderin robota montajı gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.4 : Enkoderin robota montajı. 

Kontrast ayırıcı sensörün, Şekil 3.5’teki devre kullanılmıştır. Devre 5V ile arduino 

üzerinden beslenmektedir. Analog değerleri okuyan işlemci, beyaz ve siyah farkını 

algılayarak, okuduğu değerleri saymaktadır. Diskin açısal değerlerinden robot 

rastgele açı ataması yapabilmektedir. 

 

ġekil 3.5 : Kontrast ayırıcı sensör devresi. 

3.2.3 DC motor ve motor sürücü devresi 

Temizlik cihazın doğru akım  motoru kullanılarak temizlik fırçalarını tahrik 

etmektedir. Bu durum 9V gerilime sahip olan motorun, sürücü üzerinden 9,6 V ile 

beslenmektedir. DC motor kontrolü için hazır motor sürücü devresi kullanılmaktadır. 
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Deneysel çalışmalar sonucunda fırçaların yüksüz tahrik edildiği süre boyunca, 9V 

gerilimde 0,3A akım, fırçaları zemine temas halindeyken tahrik edildiği süre 

boyunca 9V gerilimde 1,4A akım çektiği görülmüştür. Bu değerlere göre tek motor 

için kullanılabilen  Pololu MC33926 motor sürücü seçilmiştir [16]. Şekil 3.6 da 

kullanılan motor ve motor sürücü gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.6 : DC motor ve sürücüsü. 

Pololu motor sürücü, 5-28V arası çalışan fırçalı doğru akım motorları için 3A kadar 

sürekli akım verebilmektedir. Sürücü en yüksek 5A akım verebilmektedir. Orta boy 

doğru akım motorları için tasarlanmıştır. Pololu MC33926 motor çıkış voltajı için  

PWM (pulse width modulation) 20 kHz kadar desteklemektedir. Çizelge 3.3’te motor 

sürücüye ait genel özellikler görülmektedir. 

Çizelge 3.3 : MC33926 Genel özellikleri. 

Boyutlar 
Ebat 2,54 x 3,0 mm 

Ağırlık 4 gr 

Motor Sürücü MC33926 

Motor Kanalı 1 

Minimum çalışma gerilimi 5 V 

Maksimum çalışma gerilimi 28 V 

Kanal başına devamlı akım çıkışı 2,5 A 

Kanal başına  en fazla çıkış akımı 5,0 A 

Akım hassasiyeti 0,525 V/A 

Maksimum PWM frekansı 20 kHz 

Minimum mantık gerilimi 2,5 V 

Maksimum mantık gerilimi 5,5 V 

Gerilim koruyucu var 
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3.2.4 Arduino duemilanove geliĢtirme kartı 

Arduino Duemilanove, Atmega328 mikroişlemci tabanlı bir geliştirme kartıdır. Kart 

14 adet dijital giriş/çıkış pinlerine (6 tanesi PWM sinyal çıkışı için kullanılabilir), 6 

adet analog girişe, 16 Mhz kristal osilatöre, USB bağlantısına ve güç girişine sahiptir. 

Bir mikroişlemci için gerekli bütün elemanlara sahip olan kart USB kablosu, AC/DC 

adaptör ya da pil ile beslenebilir. Kolay ara yüzü ile programlanabilen kart kullanım 

açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır. Çizelge 3.4’de arduinoya ait teknik 

özellikler görülmektedir. 

Çizelge 3.4 : Arduino Duemilanove Teknik Özellikleri. 

Mikroişlemci ATmega328 

Çalışma Voltajı 5V 

Besleme Voltajı (önerilen) 7-12V 

Besleme Voltajı (limit) 6-20V 

Dijital G/Ç bağlantıları 14 (6 tanesi PWM çıkışı sağlayabilir) 

Analog Giriş Bağlantıları 6 

G/Ç bağlantısı başına DC Akım 40 mA 

3.3V bağlantısı için DC Akım 50 mA 

Flash Bellek 
32 KB (2 KB'lık kısmı bootloader için 

kullanılmaktadır) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Hızı 16 MHz 

 

Güç: Arduino Duemilanove, USB bağlantısı tarafından, pil ya da güç kaynağı 

tarafından beslenebilir. Güç beslemesi, besleme soketinden yapılabileceği gibi Gnd 

ve Vin soketleri ile de sağlanılabilir. Şekil 3.7 Arduino duemilanove geliştirme kartı 

gösterilmiştir. 

Güç Pinleri: 

a) VIN. Güç bağlantı soketi yerine kullanılabilecek olan giriş bağlantısı 

Arduino Duemilanove’u beslemenizi sağlar (Sadece tek bir bağlantı ile 
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beslemeniz yeterlidir. Güç bağlantı soketi ya da Vin giriş bağlantısından 

bir tanesini kullanınız.) 

b) 5V. Arduino Duemilanove devresi üzerinde regüle edilmiş 5 Volt çıkışı 

olan bağlantıdır. 

c) 3V3. Arduino Duemilanove devresi üzerinde FTDI entegresi tarafından 

üretilmiş 3.3 Volt çıkışı olan bağlantıdır. Maksimum 50mA akım 

çekilebilmektedir. 

d) GND. Toprak bağlantısıdır. 

 

ġekil 3.7 : Aduino duemilanove geliştirme kartı. 

Giriş ve Çıkışlar:14 Dijital bağlantının her biri giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir, 

pinMode() komutu ile pinlerin giriş ya da çıkış olacakları, digitalWrite() ve 

digitalRead() komutları ile de bu pinlerdeki durumu değiştirme ya da okuma 

işlemleri gerçekleştirilebilir. Bağlantılar 5 Volt ile çalışır ve 20-50 kΩ iç direnç 

değerlerine sahiplerdir. Bunların dışında bazı bağlantıların kendine has özellikleri 

bulunmaktadır: 

a) Seri İletişim: 0 (RX) ve 1 (TX). Bu bağlantılar, USB çıkışına bağlı olup TTL 

seri sinyalini taşımak için kullanılmaktadır. 0 ve 1 numaralı pinler, FTDI 

USB - TTL seri çipiyle ilişkili olan pinlerle bağlıdır. 

b) Dış Kesmeler: 2, 3.  Bu bağlantılar düşük değer, alçalan ve yükselen sinyal, 

durum değişikliği gibi olaylar için ayarlanabilen kesme bağlantılarıdır. 

attachInterrupt() komutu ile kullanılmaktadır. 

c) PWM: 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. analogWrite() komutu ile 8-bit çözünürlüğünde 

PWM çıkışı sağlayabilen bağlantılardır. 

d) SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). SPI kütüphanesi ile SPI 

iletişim uygulamarında kullanılan bağlantılardır. 



30 

e) LED: 13. Devre kartı üzerinde bulunan LED 13. Girişe bağlanmıştır ve 13. 

Girişin durumuna göre yakılıp söndürülebilir. 

f) I
2
C: A4 (SDA) ve A5 (SCL).  Wire kütüphanesi ile I2C (TWI) bağlantısını 

destekleyen bağlantılardır.  

Arduino Duemilanove 6 analog girişe sahiptir. Her biri 10 bit çözünürlüğe sahiptir. 

Genel kullanımda 5 volt ile toprak arasında ölçüm yapan girişler için AREF 

bağlantısı kullanılarak ölçüm aralığı değiştirilebilir. Bu işlem için analogReference() 

komutu kullanılmaktadır. 

3.2.5 Ultrasonik mesafe sensörü 

Ultrasonik ses dalgaları 20 kHz ile 500 kHz arasında frekanslara sahip ses 

dalgalarıdır. İnsan kulağının duyabildiği 300 Hz-14000 Hz bandının üzerindedirler. 

Ultrasonik sensörler ultrasonik ses dalgaları yayan ve bunların engellere çarpıp geri 

dönmesine kadar geçen süreyi hesaplayarak aradaki uzaklığı belirleyebilen 

sensörlerdir [17].  

Bu sensörler de bu kadar yüksek frekanslarda ses dalgalarının yayılmasının nedeni; 

bu frekanslardaki dalgaların düzgün doğrusal şekilde ilerlemeleri, enerjilerinin 

yüksek olması ve sert yüzeylerden kolayca yansımasıdır.  

Ultrasonik sensörlerde iki adet dönüştürücü bulunur. Bunlardan biri ultrasonik 

hoparlör diğeri de ultrasonik mikrofondur. Elektronik devre ile ultrasonik 

hoparlörden ses dalgasının yayılma anı ile bu ses dalgasının engele çarpıp yansıyarak 

ultrasonik mikrofon tarafından algılanması arasındaki zaman ölçülür ve bu zamanın 

ikiye bölünüp ses hızı ile çarpılması sonucunda da engel ile ultrasonik sensör 

arasındaki mesafe hesaplanır. Kontaksız ölçüm,  Hedef cismi dokunmadan havayı 

kullanarak nispeten geniş mesafelerden  ölçer. 

a) Cisim menzilleme, cisim mesafesini çoğunlukla görünüş veya yakınlık 

analizine göre ölçebilir. 

b) Uzaklıkla Orantılı Çıkış, Sensörün elektriksel çıkışları ölçülen hedef 

uzaklığıyla orantılı veya bu uzaklığa bağımlıdır. 

c) Yüksek çözünürlük, ultrasonik sensörler hedef cisimle ilgili bilgiyi doğru ve 

ince farkları gösterebilme yeteneğine sahiptir. 
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d) Hedefin optik karakteristiklerinden etkilenmeme, ultrasonik sensörler 

algılaması ortamın ışık seviyesinden, hedefin renginden veya hedefin optik 

geçirgenlik/yansıtıcılık özelliklerinden etkilenmez. 

e) Hassasiyet  Büyük veya küçük cisimleri algılayabilir  

Ultrasonik sensor kullanmanın amacı robotun engellere çarpıp, engellere zarar 

vermesini önlemektir. Sistem için yeterli olan Maxbotix LV-MaxSonar-EZ1 

ultrasonik uzaklık sensörü seçilmiştir. Şekil 3.8’de ultrasonik mesafe sensörü 

gösterilmiştir.  Sensörün en önemli özelliği çözünürlüğü küçük olması ve göremediği 

mesafe  düşük olmasıdır. Arduinoya analog girişinden bağlanmıştır ve arduino 

üzerinden 5V ile beslenmektedir. Programlama esnasında mesafe ölçümü hata payı 

düşürmek amacı ile elli değerin ortalaması alınmıştır. Çizelge 3.4’te Maxbotix LV-

MaxSonar-EZ1 ultrasonik uzaklık sensörünün teknik özellikleri verilmiştir [18]. 

ġekil 3.8 : Ultrasonik uzaklık sensörü. 

Çizelge 3.4 : Maxbotix LV-MaxSonar-EZ1 ultrasonik uzaklık sensörü. 

Küçük ve hafif: 0.870" x 0.785" x 0.645" (2.2 x 2.0 x 1.6 cm), 0.15 oz (4.3 g) 

Uzun mesafe ölçümü: 0 – 6.45 m (21.2 ft) 

Algılayamadığı mesafe 6 inç 

Çözünürlük 1" (2.5 cm) 

Düşük amper tüketimi: 2 mA 

Çalışma gerilimi 2.5 – 5.5 V 

42 kHz ultrasonik sensör 

20 Hz okuma oranı 

Analog çıkış: (Vcc/512) / in (10 mV/in giriş gerilimi Vcc = 5 V'iken) 

Çıkış dalga boyu: 147 μs/in 
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3.2.6 Switchler 

Switchler robotta açma kapama fonksiyonu olarak kullanılmamış bunun yerine 

dokunma sensörü olarak kullanılmıştır. Robotun önüne çıkan hareketli ya da 

ultrasonik sensör tarafından fark edilmeyen hareketsiz engelleri algılamaktadır. 

Robotun engel karşında dokunma fonksiyonun devreye girmemesi durumu göz 

önüne alınmış ve bunun için gerekli sayıda switch kullanılmıştır. Switchlerin 

maliyeti düşük olması birlikte, bu sayı on olarak seçilmiştir. Şekil 3.9’da switchlerin 

kapaktaki yerleşimi gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.9 : Switchlerin kapağa yerleşimi. 

Herhangi bir çarpma durumunda switchlerin hangisine temas edildiği önemi 

olmadığından hepsi birbirine paralel bağlanmıştır (Şekil3.10). Bu durum kablolama 

ve programlama esnasında kolaylık sağlamıştır. Pull-up direnç ile elektronik devreye 

bağlanmıştır. Direnç 10k olarak seçilmiştir. 

 

ġekil 3.10 : Switchlerin paralel bağlantı şekli. 

Pull-up dirençler: Lojik devrelerde, lojik sistemlere girişlerin, eğer dışarıdan bağlı 

cihazların bağlantısı kesildiyse, umulan lojik seviyelerde kalmalarını sağlamada 

kullanılır. Pull-up dirençler ayrıca iki farklı tipteki lojik cihazlar arasındaki 

arayüzlerde de kullanılabilir. Bir pull-up direnç zayıf şekilde, 5 volta bağlı olduğu 
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kablonun voltajını çeker. Ancak direnç, eğer başka bir şey güçlü bir şekilde kabloyu 

0 volta çekiyorsa, kablonun 0 volta gitmesine izin verecek derecede zayıftır. Benzer 

şekilde pull-down dirençler, başka bir eleman giriş ile iş yapmıyorsa, girişi 0 

seviyesinde tutmada kullanılır. Pull-down dirençler pull-up dirençlerden daha az 

kullanılır. Pull-down dirençler güvenli bir şekilde CMOS lojik kapıları ile birlikte 

kullanılabilir çünkü girişler voltaj ile kontrol edilir. 

3.2.7 Ledler 

Robotun kapağında kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere üç farklı renk led 

kullanılmıştır. Pull-up dirençler ile elektronik devreye bağlanmıştır. Dirençler 330Ω 

olarak seçilmiştir. Her renk robotun uyguladığı bir fonksiyonu belirtmektedir. Sarı 

led robotun geri dönme fonksiyonunu, yeşil led robotun başlatıldığı ve kırmızı led ise 

şarj durumun düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. 

3.2.8 Batarya 

Robotta parçaları kullanılan şarjlı elektrik süpürgesinin bataryası kullanılmıştır. 

Batarya 9,6V gerilim sağlamaktadır ve robota 45dk hareket süresi sağlamaktadır. 

Doğru akım motor sürücü ve arduino direk olarak bataryadan beslenmektedir. Servo 

motorlar 6V voltaj regülatörü (7806) ile bataryadan beslenmektedir. Diğer elektronik 

parçalar ise arduino üzerinden 5V gerilim veya pil üzerinden voltaj regülatörü 

kullanılarak beslenmektedir. Voltaj regülatörlerinde ısınmayı önlemek amacı ile 

gerekli kısımlara alüminyum kanatçıklar yada alüminyum gövdeye sabitlenerek 

ısınarak yanması önlenmiştir. 

3.2.9 Kızılötesi alıcı devresi 

Kızılötesi alıcı devresi, robotun şarj istasyonuna ulaşabilmesi için gerek 

duyulmuştur. Devrede TSOP-1736 kızılötesi alıcı sensörü kullanılmıştır [19]. 

Sensörler robota farklı açılarda yerleştirilmiştir. Robotun sağında, solunda ve önünde 

yer almaktadır. Şekil 3.11’de kızılötesi alıcı kullanılan devresi gösterilmiştir. 
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ġekil 3.11 : TSOP 1736 devresi. 

Kızılötesi alıcı sensörü (TSOP-1736) 36khz frekansa sahiptir. Menzili en fazla 35 m 

kadar ulaşmaktadır. PCM frekansı için içten filtreli bir yapıya sahiptir. Elektrik 

bozulmalarına korumalıdır. Düşük güç kullanımına sahiptir ve gün ışığından 

etkilenmemektedir. Güç kaynağındaki bozulmaları önlemek için kondansatör 

kullanılmaktadır. Şekil 3.12’de kızılötesi alıcının şeması gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.12 : TSOP-1736 şeması. 

Şekil 3.13’te kızılötesi alıcı sensörler ile robottaki konumları ve çekim alanları 

gösterilmiştir. Sensörler robotun gövdesinin sağına soluna ve ön kısmına 

yerleştirilmiş. Birbirlerinin çekim alanına girmeleri en aza indirilmiştir. 
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ġekil 3.13 : Kızılötesi alcı sensörlerin konumları. 

 

3.2.10 Kızılötesi verici devresi 

 
 

ġekil 3.14 : 36kHz  kızılötesi verici devre şeması. 

Robotun şarj istasyonunu bulması için kullanılan 36khz kızılötesi alıcı sensörler 

kullanıldı. Verici devresi ise mikroişlemci kullanılmadan devre tasarlanmıştır. 

Tasarımda 36khz frekansı yakalamak için CMOS555 entegre zamanlayıcı 

kullanılmıştır. CMOS 555 günümüzde en çok kullanılan zamanlayıcıdır. Düşük 

güçteki  CMOS versiyonları (TLC555, LMC555 ve ICM7555) daha eski olan (555, 

NE555, LM555) versiyonlarına göre daha az güç kullanır ve kontrol pinde 

kondansatör gerek duymaz.  Devreye 5v ile beslenmekte ve bağlanan 5kΩ’luk 

trimpot ile frekans 36khz-40khz ayarlanabilmektedir. 
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Kızılötesi LED’in maksimum etkisi için  60mAs akım darbesi gerekmektedir. 

Kızılötesi verici özelliklerine göre trimport direnci ayarlanmıştır. Dirençten geçen 

akımı hesaplarken, verici ve transistor arasındaki gerilim düşüşü göz önüne 

alınmıştır. Şekil 3.14’te kızılötesi vericinin devresi gösterilmiştir. 

Verici devresi küçültülüp şarj istasyonunda sac metalden yapılan koruyucu kutuya 

yerleştirilmiştir. Kızılötesi verici ise robotun üstünde yer alan alıcıların algılaması 

için şarj istasyonun üstüne monte edilmiştir. 
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4.  PROGRAM TASARIMI 

Arduino açık kaynak kodlu elektronik prototip geliştirme platformudur. Kullanımı 

çok kolay ve eğlenceli bu aracın yazılımı ve kullandığı dil oldukça basittir. Arduino 

içersinde bir çok çevre birimini barındırır ve çok esnek bir kullanım alanı oluşturur. 

Arduino kablolama temelli basit bir dil ile programlanır. Hazır üretilmiş kartlar satın 

alınabilir veya kendileri üretmek isteyenler için donanım tasarımı ile ilgili bilgiler 

tamamen açık kaynaktır. 

Arduino programı üç ana bölüme ayrılır: yapılar, değerler ve fonksiyonlar. Çizelge 

4.1, Çizelge 4.2 ve Çizelge 4.3’te yapılar, değer ve fonksiyonlar gösterilmiştir [20]. 

Çizelge 4.1 : Arduino programındaki yapılar. 

Structure     

setup()  Further Syntax Compound Operators 

loop()  ; (semicolon)   =++ (increment) 

  {} (curly braces)   =-- (decrement) 

Control Structures // (single line comment)  += (compound addition)  

if  /* */ (multi-line comment)  -= (compound subtraction)  

if...else  #define  

*= (compound 

multiplication)  

for  #include  /= (compound division)  

switch case    

 while  Comparison Operators &= (compound bitwise and)  

do... while  == (equal to)  |= (compound bitwise or)  

break  != (not equal to)    

continue  < (less than)  Bitwise Operators 

return  > (greater than)  & (bitwise and)  

goto  <= (less than or equal to)  | (bitwise or)  

  >= (greater than or equal to)  ^ (bitwise xor)  

Arithmetic Operators   ~ (bitwise not)  

 = (assignment operator) Boolean Operators << (bitshift left)  

 =+  (addition) && (and)  >> (bitshift right)  

 =- (subtraction) || (or)    

* (multiplication)  ! (not)    

/ (division)      

% (modulo)      
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Setup() : Setup fonksiyonu çağırıldığı zaman program başlar. Değerleri, pin 

modlarını, kullanılan kütüphaneleri ilk kullanıma hazırlar. Arduinoya gerilim 

verirken veya yeniden başlat düğmesine bastıktan sonra Setup fonksiyonu bir kez 

çağırılır. 

Loop() : Setup fonksiyonunu oluşturduktan sonra, loop() fonksiyonu sürekli aynı 

fonksiyonu döndürür. Arduino kartı kontrol etmek için kullanılır. 

if : Karşılaştırma işlemcisinin, birleştirilmesinde kullanılır. Belli bir durumu kontrol 

eder ve bu duruma ulaşınca bu durum için fonksiyonları başlatır. 

if/else : Normal if  komutundan daha iyi kontrol sağlar. Grup olarak birden fazla test 

kullanılabilir. 

for :  Bir komutun tekrar etmesini için for komutu kullanılır. 

switch / case : if komutunu benzer ve programın akışını kontrol eder. Programcılara 

çeşitli durumlarda farklı kodlarda çalışmasını sağlar. 

while loop : while devamlı dönen bir döngüdür. Belirtilen deyimdeki ne zamanki 

yanlış olana kadar döndürür.  Test değeri değişmelidir ya da while döngüsünden 

çıkamaz. 

do - while : Do döngüsü while döngüsüyle tarzda çalışır.Tek fark durum döngünün 

en sonunda test edilir. 

Break : do, while ya da for döngülerinden çıkmak için kullanılır. 

continue : Döngüdeki güncel iterasyonu atlamaya yarar. Döngüdeki duru 

açıklamasını sürekli kontrol eder ve bir sonraki iterasyon ile işlemeye başlar. 

return : Fonksiyonu çalışmasını durdurur ve fonksiyondaki bir değere geri döner. 

goto : Programdaki etiketlenen noktaya dönmesinin sağlar. 

; (semicolon) : Komutu sonlandırmak için kullanılır. 

Comments : Açıklama. Programdaki satırlardaki programın nasıl çalıştığını belirmek 

için eklenen açıklamalardır. 

#include : Başka kütüphaneleri programa eklemek için kullanılır. 

#define: Programı çalıştırılmadan önce sabit değere verilen isim.  

 



39 

Çizelge 4.2 : Arduino programındaki değişkenler. 

Variables     

Constants Data Types Variable Scope & 

Qualifiers 

HIGH | LOW  void  variable scope  

INPUT | OUTPUT  boolean  static  

true | false  char  volatile  

integer constants  unsigned char  const  

floating point constants  byte    

  int  Utilities 

Conversion unsigned int  sizeof()  

char()  word    

byte()  long    

int()  unsigned long    

word()  float    

long()  double    

float()  string - char array    

  String - object    

  array    

 

HIGH | LOW : Değerlerin Yüksek alçak olduğunu belirtir. 

INPUT | OUTPUT : Giriş çıkışı gösterir. 

void : Anahtar sözcüğü sadece fonksiyon bildirilirken kullanılır. 

boolean : Doğru yada yanlışı tutan veri türüdür. 

char : Her bir karakter için hafızada 1 byte alan ve depolayan veri türüdür. 

unsigned char: Byte ile aynı veri türüdür.  

byte : Bir byte 8 bit işlenmemiş sayı  depolayabilir.( 0 dan 255 kadar) 

int : Tamsayılar öncelikli ve 2 byte değer depolayan veri türleridir. 

unsigned int : Tamsayılar gibi 2 byte depolayan veritürleridir. Tek farkları sadece 

pozitif sayıları depolayabilirler.  

word : 16 bitlik işlenmemiş sayı depolayabilirler. 

long : Long değerler sayı depolamak için genişletilmiş boyutta değerlerdir ve 4byte 

depolanırlar.(2,147,483,648’dan 2,147,483,647 kadar.) 

unsigned long : Long’dan tek farkı negatif sayıları depolayamaz. 

float : Kayan nokta. 4 byte depolar. 
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double : Çift hassas kayan noktalı sayı. 4 byte depolar. 

char() : Değeri char’a çevirir. 

byte() : Değeri byte’a çevirir. 

int() :  Değeri int’a çevirir. 

word() : Değeri word’e çevirir. 

long() : Değeri long’a çevirir. 

float() : Değeri float’a çevirir. 

Array : Birçok değerin toplayan içeriktir. İçerik numaralarıyla ulaşılmasını sağlar. 

static : Sadece bir fonksiyonda görülebilmesi için değer oluşturmaya yarar.  

const : Değerin sadece okunabilir olduğunu gösterir. 

Çizelge 4.3 : Arduino programındaki fonksiyonlar. 

Functions     

Digital I/O  Time  Math  

pinMode()  millis()  min()  

digitalWrite()  micros()  max()  

digitalRead()  delay()  abs()  

  delayMicroseconds()  constrain()  

Analog I/O    map()  

analogReference()  Random Numbers  pow()  

analogRead()  randomSeed()  sqrt()  

analogWrite() - PWM  random()    

    Bits and Bytes  

Advanced I/O  External Interrupts  lowByte()  

tone()  attachInterrupt()  highByte()  

noTone()  detachInterrupt()  bitRead()  

shiftOut()    bitWrite()  

shiftIn()  Interrupts  bitSet()  

pulseIn()  interrupts()  bitClear()  

  noInterrupts()  bit()  

Trigonometry      

sin()  Communication    

cos()  Serial    

tan()      

pinMode() : Belirtilen bir pini giriş veya çıkış olarak davranması için yapılandırır. 

digitalWrite() :  Dijital pine HIGH ya da LOW değerlerini atar. 
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digitalRead() : Belirli bir dijital pinden HIGH ya da LOW değerlerini okur. 

analogReference() : Analog giriş  için kullanılan referans gerilim yapılandırır. 

analogRead() : Belirli analog pinden değerleri okur. 

analogWrite() : Belirli bir analog pine analog değer atar. 

tone() : Pinden belirtilen frekansta kare dalga üretir. 

noTone() : Kare dalga üretimini üretimimi durudur. 

shiftOut() : Bir seferde bir bit veri bir bayt kaydırır.  

shiftIn() : Bir seferde bir bit veri bir byte yapar. 

pulseIn() : Belirli bir pin üzerindeki sinyali okur. 

attachInterrupt() : Belirli bir fonksiyon dışarıdan bir tetiklenince çağrılması döngünü 

sekteye uğratılması. 

detachInterrupt() : Sektenin kapatılmasını sağlar.  

interrupts() : Sekteyi etkinleştirmek. 

noInterrupts() : Sekteyi kullanım dışı bırakmak. 

millis() : Arduinoda programın çalıştığından beri  milisaniyeler döndürür. 

micros() : Arduinoda programın çalıştığından beri  mikro saniyeler döndürür. 

delay() : Belirli parametreler içinde belirli bir süre programı dondurur. 

delayMicroseconds() : Belirli parametreler içinde belirli mikro saniyede programı 

dondurur. 

Serial : Bilgisayar ev arduino arasında iletişimi sağlar. 

randomSeed() : Fonksiyonun pseudo-rastgele sayılar üretmesi için kullanıma 

hazırlar. 

random() : Fonksiyon  pseudo-random sayılar üretir. 

4.1 Robotun Programsal ĠĢlevi 

Pile bağlı olan anahtarın açılması ile robot programsal olarak çalışmaya 

başlayacaktır. İlk olarak program, sistemin çalıştığını belirtmek için  yeşil ledi 

yakmaktadır. Ledin yanması ile robotun herhangi bir engelle temas halinde olup 



42 

olmadığını anlamak için switch değerleri dijital olarak okuyacak eğer değerler sıfırsa 

yani temas yoksa robot pilin seviyesini gerilim bölücü devre ile kontrol etmeye 

başlayacaktır. Analog olarak okunan pilin seviyesi yapılan hesaplarla elde edilen 

katsayı ile çarpılıp pilin gerilim değerini verecektir. Eğer ki pil 6,2V değerinden 

düşükse robot yeşil ledi söndürüp, kırmızı ledi yakarak, kendini şarj etmek için şarj 

istasyonu aramaya başlayacaktır. Arama işlevi kızılötesi alıcı sensörlerin, şarj 

istasyonunda bulunan kızılötesi vericilerinden değer almaya çalışacak, eğer üç 

alıcıda değer alamazsa robot belli çapta daireler çizerek hareket edecek ve bu 

durumda da değer alınmazsa rastgele açılarla ilerleyerek verici devreyi arayacaktır. 

Üç sensörden herhangi biri kızılötesi vericiden değer alırsa, şarj istasyonun sağda, 

solda ya da karşısında olduğunu anlayacaktır.  Eğer pilin seviyesi 6,2V değerinden 

yüksekse sonar sensör değerlerini analog olarak okuyarak, mesafeyi cm çevirecektir. 

Sonar sensörden edinilen mesafe 12cm küçükse çarpmadan önce geri dönme 

fonksiyonu çağrılacaktır. Eğer ki bu süreden önce herhangi bir switch sensörler bir 

engel algılarsa devreye yine geri dönme fonksiyonu girecektir. Geri dönme 

fonksiyonu ise robotun engelden kaçarak rastgele açıyla dönemsini sağlayacaktır ve 

bu sırada yeşil ledi kapatıp sarı ledi yakacaktır. Şekil 4.1’de akış şeması 

gösterilmiştir.



43 

 

ġekil 4.1 : Akış şeması
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5.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Günümüzde piyasaya yeni çıkmakta olan temizlik robotları, çalışan aileler için ev 

temizliğinde kolaylık sağlamaktadır. Her ne kadar kullanışlı aletler olmasına rağmen 

günümüzde maliyetli çok yüksektir. Kullanılan sensörler, mikroişlemciler maliyeti 

artıran en önemli parçalardır. Bu tezde daha basit, ucuz ve piyasada kolaylıkla 

bulunabilen elektronik malzemelerle temizlik robotu tasarlanmıştır. Tasarımın diğer 

temizlik robotlarından farkı düşük maliyetli olmasıdır. 

5.1 Maliyet Analizi 

Tasarlanan ve imal edilen robotun bu çalışmadaki amacı, maliyeti ucuz ve basit 

olmasıdır. Piyasada bulunan temizlik robotları ülkemizde 1400TL-1500TL arası 

satışa sunulmaktadır. Bu tez kapsamında yapılan robotun sadece parçaların maliyeti 

ise 445,3TL’dır (Çizelge 5.1). 

Çizelge 5.1 : Maliyet tablosu. 

Tür Ürünler Birim Miktar Birim fiyat 
Toplam 

Fiyat 

Elektronik Sonar sensör adet 1 72 TL 72 

Elektronik Switch sensör adet 10 0,25 TL 2,5 

Elektronik Ledler adet 3 0,1 TL 0,3 

Elektronik Arduino adet 1 59 TL 59 

Elektronik Motor sürücü devresi adet 1 35 TL 35 

Elektronik Qrd1114 kontrast ayırıcı sensör adet 2 4,75 TL 9,5 

Elektronik Sürekli dönebilen servo motorlar adet 2 42,5 TL 85 

Elektronik Kızılötesi alıcı sensör adet 3 0,25 TL 0,75 

Elektronik Kızılötesi verici sensör adet 1 0,25 TL 0,25 

Elektronik Elektronik parçalar ve kablolar set 1 10 TL 10 

Mekanik Lazer kesim kg 0,67 120 TL 80,4 

Mekanik Temizlik aleti adet 1 65 TL 65 

Mekanik Tekerler adet 2 11,8 TL 23,6 

Mekanik Mekanik bağlantı elemanları set 1 2 TL 2 

  

TOPLAM: 445,3 TL 
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Bu maliyete montaj, ulaştırma gibi buna benzer giderler eklenmemiştir. Buna rağmen 

seri üretime geçilirse de maliyete açısından piyasadaki robotlarda daha düşük 

maliyetli olacağı görülmektedir. 

5.2 Robotun maliyetini düĢürmek  

Yapılan testler sonucunda robotta sonar mesafe sensörü ve switchlerin engelleri 

tanıması için birlikte çok maliyetli olduğu görülmüştür. Robottan sonar mesafe 

sensörü yerine sadece switch dokunma sensörleri kullanılabilirdi. Switchlerin hepsini 

mekanik olarak bir ön tampona yerleştirilebilir ve böylelikle tampon sayesinde 

çarptığı cisimlere zarar vermesi engellenebilir. Maliyetten robotta kullanılan en 

maliyetli sensör olan sonar sensörü çıkarılırsa maliyet düşecektir. Çizelge 5.2 de 

düşük maliyet tablosu gösterilmiştir. Maliyete ek olarak ucuz darbe emebilen tampon 

eklenecektir. 

Çizelge 5.2 : Düşük maliyet tablosu. 

Tür Ürünler 
Birim Miktar Birim fiyat 

Toplam 

Fiyat 

Elektronik Switch sensör adet 32 0,25 TL 8 

Elektronik Ledler adet 3 0,1 TL 0,3 

Elektronik Arduino adet 1 59 TL 59 

Elektronik Motor sürücü devresi adet 1 35 TL 35 

Elektronik Qrd1114 kontrast ayırıcı sensör adet 2 4,75 TL 9,5 

Elektronik Sürekli dönebilen servo motorlar adet 2 42,5 TL 85 

Elektronik Kızılötesi alıcı sensör adet 3 0,25 TL 0,75 

Elektronik Kızılötesi verici sensör adet 1 0,25 TL 0,25 

Elektronik Elektronik parçalar ve kablolar set 1 10 TL 10 

Mekanik lazer kesim kg 0,67 120 TL 80,4 

Mekanik Temizlik aleti adet 1 65 TL 65 

Mekanik Tekerler adet 2 11,8 TL 23,6 

Mekanik Tampon adet 1 15 TL 15 

Mekanik Mekanik bağlantı elemanları set 1 2 TL 2 

  

TOPLAM: 393,8 TL 

Robotun maliyeti çizelge 5.2 deki gibi 393,8TL olacaktır. Böylelikle robotun 

maliyeti %12 daha azalacaktır. 
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5.3 Analiz 

Temizlik robotu tasarımında basit şekilli bir yapıya sahip olması sağlanmıştır. Şeklin 

daire seçilmesi ile robota kendi ekseni etrafında dönme yeteneği katılmıştır. Gövde 

ve diğer kısımlar alüminyum kullanılarak, hafiflik ve sağlamlık sağlanmıştır. Lazer 

kesim imalat yöntemiyle üretilen mekanik parçalar, lazer kesim yöntemi ile imal 

edilerek parçalar boyutsal olarak hassaslık sağlanmıştır ve montaj sırasında herhangi 

bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Tasarlanan elektronik tasarımda, robot için yeterli ve düşük maliyetli mikroişlemci 

kullanılmıştır. Bu işlemci bütün robotu kontrol etmekte ve robota otonomluk 

kazandırmıştır. Kullanılan işlemci Atmega 328 ve  arduino geliştirme kartı üzerinde 

yer almaktadır. 

Servo motor kullanılarak robota hareket kabiliyeti sağlanmıştır. Gerekli moment ve 

hız kriterlerine göre seçilen motorlar, içinde sürücü devreye sahip olması maliyeti 

düşürmüştür. Robota kullanılan, gerekli menzile sahip, piyasada kolaylıkla 

bulunabilen ve maliyeti düşük sensörler kullanılmıştır. Sensörler sayesinde engelleri 

algılama, kontrast ayırma ve şarj istasyonu bulması sağlanmıştır. 

Arduino geliştirme kartı, arduino ait java destekli programıyla programlanmıştır. C 

programlama dili benzer ama daha kolay bir yapıya sahiptir. Program akış şemasına 

göre programlanmıştır. 

Robot imal edilirken, robotu mekanik bölümleri sac metalden üretilmiştir. Bu 

bölümler lazer kesimle kesilmiştir. Büküme gerek duyulan parçalar mengene yardımı 

ile el ile bükülmüştür. Bükümlerin hassas olması için tasarım esnasında büküm 

yerlerine çentikler açılmıştır. Bu durum bükümün doğru yerden yapılmasını ve daha 

kolay bükülmesini sağlamıştır. Bu teknik çalışmalar sonucunda, sac metalin yapısı, 

malzemesi, kalınlıkları ve bükülmeleri ile deneyimler edinilmiştir.  

Temizlik robotunun elektronik bölümünün tasarımda gerekli devre tasarlanmamıştır 

ve robot için gerekli devrelerin nasıl tasarlandığı incelenmiştir. Devre şemaları ile 

robota uygulanmıştır. Her türlü elektronik parçalar; piyasada kolaylıkla 

bulunabilecek türden seçilmiştir. Yapılan herhangi küçük hatalardan dolayı, kısa 

devre ya da elektronik parçaların yandığı görülmüştür. Devre yapım aşamasında 

edinilen deneyimler sonucu, devrelerin modüler olması gerektiği anlaşılmıştır. 
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Modüler devrelerde oluşan sorunların tespiti daha kolay olmaktadır. Robot için hazır 

devreler de kullanılmıştır ve bu şekilde modülerlik sağlanmıştır. 

Projeyi fiziksel olarak hayata geçirmek, teorik olarak tasarlamaktan daha zordur. 

Uygulama sırasında, tasarımda fark edilmeyen sorunlarla karşımıza çıkmaktadır. 

Sorunları tasarıma uygun ve en kolay yoldan çözülmesi gerekmektedir. Bu proje 

sırasında karşılaşılan sorunlar, sorunu tespit etme, analiz etme ve çözümleme 

yeteneğini katmıştır.  

5.4 Yapılabilinecek çalıĢmalar 

Robotun temizlik işlevini yapan fırçaları yerine, elektrik süpürgesi benzer vakum 

özelliği eklenebilir. Böylelikle halı gibi içinde toz tutan eşyaların temizliği 

gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte robot daha çok enerji kullanır ve pil süresi 

kısalır. Robota paralel olarak piller bağlanabilir ve süresi 2 saat ve daha fazla 

uzatılabilir. 

Robotun kendi kendine şarj etmesinin sağlayan şarj istasyonuna ek olarak toz 

haznesinde biriken tozu boşaltabilmesi için şarj istasyonunda bölüm oluşturulabilir. 

Böylelikle robotun toz haznesinin takılıp çıkarılabilir olması gerekmez. Şarj 

istasyonunda biriken tozun atılması daha kolay olabilir. 

Robota ses yalıtımı yapılabilir böylelikle robot daha sessiz çalışabilir. Sessiz çalışan 

robot geceleyin de insanları rahatsız etmeyerek evi temizleyebilir. 

Rastgele temizleme algoritmasına sahip olan robota uzaktan kumanda benzer bir 

aksesuar eklenebilir. Kumanda ile robot kontrol edilebilir, yönlendirilebilir ya da 

istenilen alanlar el ile temizlenebilir. 

Robota birden fazla temizleme algoritması eklenebilir. Böylelikle daha fazla alan 

daha kısa sürede temizlenebilir.  Eklenen algoritmalar ister düğmelerle değiştirilebilir 

ya da robotun ortamı keşfetmesi sağlanarak en uygun algoritmayı kullanması 

sağlanabilir. 

Robotun yerdeki tozların algılaması sağlanabilir. Basit sensörler yardımı ile tozun 

yoğun olduğu alanlar algılanarak temizlenebilir. Robotun üstüne kamera 

yerleştirilerek, görüntü işleme yöntemi ile yerde kir oranı hesaplanır ve robotun sahip 
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olduğu sensörler sayesinde temizlik alanın haritasını ve toz yoğunluk alanını 

hesaplayarak kısa sürede tüm temizliği yapabilir. 

Robotun evdeki kablosuz ağa bağlanması sağlanabilir böylelikle bilgisayardan 

kontrol sağlanabilir. İnsanların evde olmadığı zaman uzaktan bağlantı ile robota 

açma kapama özelliği sağlanabilir. 

Robotun açık kodlu olması sağlanabilir böylelikle kullanıcı kendi temizlik 

programları yazabilirler. Kendi evlerine uygun yazılımla temizlik verimliliği 

artırılabilir. İnternet üzerinden bu yazılımlar paylaşılarak daha da geliştirilebilir.
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ġekil A.1 : Şarj istasyonu.
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ġekil A.2 : Temizlik robotu. 
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ġekil A.3  : Temizlik robotu kesit görünümü. 
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ġekil A.4 : Temizlik robotu ve şarj istasyonu. 
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ġekil A.5 : Temizlik robotunun elektronik şema. 
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ġekil A.6 : Şarj istasyonunun elektronik şeması. 
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ġekil A.7 : Temizlik cihazının boyutları. 
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ġekil A.8 : Kapak boyutları. 
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ġekil A.9 : İlk tasarlanan servo motor tutucunun boyutları. 
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ġekil A.10 : İlk tasarlanan gövdenin ön bölümünün boyutları. 
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ġekil A.11 : İlk tasarlanan gövdenin arka bölümünün boyutları. 
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ġekil A.12 : İkinci gövde tasarımının boyutları. 
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ġekil A.13 : Hazne boyutları. 
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ġekil A.14 : Şarj istasyonunun boyutları. 
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ġekil A.15 : Sonar tutucu boyutları. 
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EK B.1 : 

 

#include <Servo.h> 

Servo leftServo; 

Servo rightServo; 

#define EncoderLeft 3 

#define EncoderRight 2 

#define Sonar 4 

#define trigger 0 

#define redled 9 

#define greenled 8 

#define yellowled 10 

#define left 6 

#define middle 3 

#define right 7 

#define charge 14 

#define batteryMonitorPin 15  

int newEncoderVal=0; 

int oldEncoderVal; 

int count; 

int turndeg=9; 

int val=0; 

int blackCount; 

int whiteCount; 

float sum,average = 0; 

int stopper=0; 

int switchpin=2; 

int switchvalue; 

int batteryvalue = 0;        

float batteryVoltage = 0; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  leftServo.attach(12); 

  rightServo.attach(13); 

  pinMode(EncoderLeft,INPUT); 

  pinMode(EncoderRight,INPUT); 

  pinMode(trigger,INPUT); 

  pinMode(redled,OUTPUT); 

  pinMode(greenled,OUTPUT); 

  pinMode(yellowled,OUTPUT); 

  pinMode(left, INPUT); 

  pinMode(middle, INPUT); 

  pinMode(right, INPUT); 

  pinMode(11,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  randomSeed(analogRead(5)); 

} 

void loop(){ 
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    switchvalue = digitalRead(switchpin); 

    batteryvalue = analogRead(batteryMonitorPin);  

    batteryVoltage = batteryvalue*0.01037;  

    if(batteryVoltage<6.2){ 

      digitalWrite(greenled,LOW); 

      digitalWrite(redled,HIGH); 

      stopbrushes(); 

      docking(); 

    }else if(batteryVoltage>8){ 

      digitalWrite(redled,LOW); 

      digitalWrite(greenled,HIGH); 

    }else{ 

    startbrushes();     

    val = analogRead(4);     

    int distance =val*1.31/2.54;           

    for(int i=0; i<100; i=i+1){ 

    sum=sum+distance;  } 

    average=sum/100;      

    sum=0; 

    if(average<=7 || switchvalue==0 ){stopper=1;} 

    if(stopper==0){forward();} 

    if(stopper==1){turnback(turndeg);} 

    } 

} 

void turnback(int turn){ 

  if(count==turndeg){ 

    rightServo.write(91); 

    leftServo.write(91); 

    turndeg=random(14,34); 

    whiteCount=0; 

    blackCount=0; 

    stopper=0; 

    digitalWrite(yellowled,LOW); 

  }else{ 

    stopper=1; 

    digitalWrite(yellowled,HIGH); 

    digitalWrite(greenled,LOW); 

    newEncoderVal = analogRead(EncoderLeft); 

    leftServo.write(170); 

    rightServo.write(170);     

      if(newEncoderVal<120){ 

      if(oldEncoderVal<120){} 

      if(oldEncoderVal>120){blackCount += 1;}} 

      if(newEncoderVal>200){ 

      if(oldEncoderVal>200){} 

      if(oldEncoderVal<200){whiteCount += 1;}} 

  count=whiteCount+blackCount; 

  oldEncoderVal=newEncoderVal; 

  } 

} 
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void forward(){ 

  digitalWrite(greenled,HIGH); 

  rightServo.write(150); 

  leftServo.write(40); 

} 

void docking(){ 

  digitalWrite(redled,HIGH); 

  digitalWrite(greenled,LOW); 

  int leftsignal=digitalRead(left); 

  int middlesignal=digitalRead(middle); 

  int rightsignal=digitalRead(right); 

  int chargeRead=analogRead(charge); 

  float chargeWatch ; 

  chargeWatch = chargeRead*0.01037;  

  if(chargeWatch>8){   

    leftServo.write(90); 

    rightServo.write(90); 

    batteryvalue = analogRead(batteryMonitorPin);  

    batteryVoltage = batteryvalue*0.01037;  

    if(batteryVoltage>8){ 

  } 

  if(leftsignal==0 ){ 

    rightServo.write(130); 

    delay(50); 

  }else{ 

    rightServo.write(90); 

  } 

  if(middlesignal==0){ 

    leftServo.write(40); 

    rightServo.write(130); 

  delay(50); 

  }else{ 

    leftServo.write(90); 

    rightServo.write(90); 

  } 

  if(rightsignal==0){     

    leftServo.write(40); 

    delay(50); 

  }else{ 

    leftServo.write(90); 

  } 

  if(leftsignal==0 && middlesignal==0){ 

    rightServo.write(130); 

    delay(50); 

  }else{ 

    rightServo.write(90); 

  } 

  if(rightsignal==0 && middlesignal==0){     

    leftServo.write(40); 

    delay(50); 
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  }else{ 

    leftServo.write(90); 

  } 

  if(rightsignal==1 && middlesignal==1 && leftsignal==1){     

    leftServo.write(40); 

    rightServo.write(100); 

    delay(50); 

  }else{ 

    leftServo.write(90); 

    rightServo.write(90); 

  } 

} 

void startbrushes(){ 

 digitalWrite(5,HIGH); 

 digitalWrite(4,HIGH); 

 digitalWrite(11,HIGH); 

} 

void stopbrushes(){ 

 digitalWrite(5,HIGH);  

 digitalWrite(4,LOW); 

 digitalWrite(11,LOW); 

} 
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