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ÖZET  

Hareketli platformlar için engelden kaçınma uygulamaları oldukça uzun bir süredir çeşitli algoritmalar 

ile geliştirilmektedir. Özellikle ultrasonik sensorlar bu uygulamaların geliştirilmesinde önemli bir yer 

tutmaktadırlar. Gelişen teknoloji ile derinlik algılayıcı kameraların da bu tür uygulamalar içerisinde 

kullanılmaya başlanması yeni, geniş bir araştırma alanının da açılmasını sağlamıştır. Bu çalışmada 

dört tekerlekli bir platformun ultrasonik sensorlar ve de Xtion derinlik kamerası kullanılarak 

engellerden kaçınma performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca projede kullanılan 

yazılımsal bileşenler ROS (Robotik İşletim Sistemi) robotik iletişim ağına entegre edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Ultrasonik sensör, Derinlik Kamerası, Xtion, ROS, Engelden Kaçınma 

 

ABSTRACT  

Obstacle avoidance applications for moving platforms have been developed with various algorithms 

for a very long time. Especially, ultrasonic sensors have been extensively used in development of 

these applications. Within the advancements in technology the beginning of the use of depth sensing 

cameras in these applications have provided a new, broad research area. In this study, it is aimed to 

compare obstacle avoidance performanses of a four wheeled platform using ultrasonic sensors and 

Xtion depth camera. Additionally, hardware and software components of the project has been 

integrated to the robotic communication network of ROS (Robotic Operation System). 

Keywords: Ultrasonic sensor, Depth Camera, ROS, Obstacle Avoidance 
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1. GİRİŞ 

Robotik sistemler endüstriyel uygulamaların yanı sıra araştırma ve hobi amaçlı projelerde oldukça 

geniş bir alanda kullanılmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Özellikle gelişen hazır mikrokontrol 

kartları ve açık kaynak kodlu yazılımlar sayesinde robotik sistemler üzerinde çalışmalar artan bir 

çeşitlilikle yürütülebilmektedir. Bu gelişim süreci ve ilerlemeye paralel olarak yazılımsal ve 

donanımsal yenilikler de çok daha ulaşılabilir hale gelmiş ve böylelikle geliştiriciler için yeni çalışma 

alanları sağlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan, derinlik algılayıcı kamera, Microsoft Kinect’e nazaran 

daha avantajlı olan ASUS Xtion Pro Live[1] ve tüm sistemin bir ağ yapısı içerisinde çalışmasını 

sağlayan ROS uygulama iskeleti[2] bahsedilen alanlardaki yeniliklerdendir. Bu donanımlar, ultrasonik 

sensörler ile önceden tasarımı yapılmış dört motorlu hareketli bir platforma entegre edilerek engelden 

kaçınma uygulamalarına yeni bir yaklaşım getirmek amaçlanmıştır. Bu proje, ODTÜ Mekatronik 

Yandal programına ait Makine Mühendisliği Bölümü tarafından açılan ME462 Mekatronik Tasarım 

dersi kapsamında gerçekleştirilmi ştir. 

Yazının bundan sonraki kısımlarında, önce sistemin donanımsal ve yazılımsal özelliklerinden 

bahsedilecektir; daha sonra ise yapılan testler anlatılacak ve test sonuçları paylaşılacaktır; en son 

olarak ise projenin genel olarak sonuçları üzerine değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

2. SİSTEMİN YAPISI 

Önceden tasarlanmış olan dört tekerlekli platform donanımsal ve yazılımsal bileşenlerden 

oluşmaktadır.  Var olan donanımsal yapıya Asus Xtion eklenmiş olup, yazılımsal bileşenler proje 

süresi içerisinde tasarlanıp araştırma amacına yönelik geliştirilmi şlerdir ve ileriye dönük çalışmalar 

için geliştirilmeye devam edilecektir. Şekil 1’de sigma profiller, bağlantı elemanları ve pleksiglas 

kullanılarak inşa edilen sistemin donanım elemanları ile birlikte genel görünümü gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Sistemin genel görünümü 



6. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK2015) 
13 Haziran 2015, Atılım Üniversitesi, Ankara 
 
 

21 

 

2.1 Elektronik Donanım 

Motorlar: Sistemde, 4 adet, 100 RPM (100:1) metal dişli DC motor (37Dx57L mm) ve 64 CPR 

enkoder kullanılmıştır. Bu motorlar platformun altına, dört köşesine monte edilmiştir. 

 

Şekil 2. Enkoderli DC motor [3] 

Motor Sürücü: 1 Adet, 4 motorun aynı anda kontrol edilebilmesini sağlayan, enkoder değerlerini 

karşılaştırabilen ve motorların çektiği akım değerlerini gösterebilen Rover 5 motor sürücü 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 3. Rover 5 motor sürücü [4] 

Mikrokontrol kartları: 1 tanesi motorları kontrol etmek ve motor sürücüden gelen bildirimleri 

alabilmek için ve 1 tanesi de ultrasonik sensörleri aktive edip mesafe bilgilerini alabilmek için olmak 

üzere 2 adet Arduino Mega 2560 mikro kontrolcü kulanılmıştır. 

 

Şekil 4. Arduino Mega 2560 [5] 

Ultrasonik sensörler: 3 tane önde, 3 tane arkada ve 2 şer tane de yanlarda olmak üzere 10 adet 

ultrasonik sensör kullanılmıştır. Bu sensörlerin ölçebildikleri maksimum mesafe 500 cm dir. 

 

Şekil 5. HC-SR04 Ultrasonik sensörler [6] 
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Derinlik algılayıcı kamera: Sistemde, ultrasonik sensörlerin yanı sıra, 1 adet ASUS marka Xtion Pro 

Live derinlik algılayıcı kamera kullanılmıştır. Xtion Pro Live üzerindeki kızılötesi sensörler ve 

derinlik algılama teknolojisi ile görüş alanı içindeki nesnelerin derinlik görüntülerini oluşturabilmekte 

ve bu derinlik bilgilerini nokta bulutları biçiminde gösterebilmektedir. Renkli görüntü oluşturabilme 

ve ses algılayabilme teknolojileri gibi birçok özelliğe sahip XtionPro Live ‘in bu özellikleri bu proje 

kapsamında şu an için kullanılmamaktadır. 

 

Şekil 6. ASUS Xtion Pro Live[7] 

Güç kaynağı: Motorlar için gerekli olan 12 volt ve ultrasonik sensörler için gerekli 5 volt,  platformun 

içine yerleştirilen Ritar marka 12V Pb Akü ile sağlanmaktadır [8]. 

 

2.2 Yazılım Geliştirme 

ROS (Robotik İşletim Sitemi) son yıllarda, aygıt kontrolleri ve ayrı yazılımların birbirleri ile etkili 

biçimde iletişim kurmalarını sağlayan bir yapı olarak geliştirilmekte olup, robotik uygulamalarda artan 

bir kullanım oranına sahiptir. ROS açık kaynak kodlu olup, dünya üzerinde pek çok geliştirici ve 

araştırmacı tarafından kullanılmaktır. Tüm işlevlerin ayrı ayrı düğüm noktaları (nodes) olarak 

kurgulanabildiği bu iletişim yapısı, yayımcıların (publisher) istenen verileri (topics) istenen zaman 

aralıklarında yayımlamaları ve yayımlanan bu verilerin ilgili aboneler (subscriber) tarafından alındığı 

ve kullanılabildiği temel prensibine dayanan ROS, pek çok farklı bileşenin birbiriyle iletişim kurduğu 

robotik uygulamalarda oldukça kullanışlı bir yapısal tasarım modeli sunmaktadır. 

Bu çalışmada projenin amacına yönelik engelden kaçınma uygulamalarında kullanıcının aracı kontrol 

edebilmesi için PyQt[9] adlı Ubuntu kütüphanesi kullanılarak geliştirilen sanal olarak kumanda kolu 

işlevi gören bir grafiksel kullanıcı ara yüzü tasarlanmış ve böylelikle kullanıcıdan eş zamanlı hız ve 

yön bilgileri alınması sağlanmıştır. Buna ek olarak Xtion derinlik algılayıcı kameradan gelen 

görüntülerin derinlik bilgisi ve ultrasonik sensörlerden gelen veriler Pyopenni [10] adı verilen 

kütüphane yardımıyla elde edildikten sonra geliştirilen engelden kaçınma algoritması içerisinde 

değerlendirilerek, kullanıcıdan gelen bilgilere göre karar verme işlevini gerçekleştiren merkezi bir 



6. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK2015) 
13 Haziran 2015, Atılım Üniversitesi, Ankara 
 
 

23 

 

yazılım daha geliştirilmi ştir. Tüm sistem birbirinden bağımsız noktalardan (nodes) oluşmakta ve 

böylelikle ROS yapısı içerisinde iletişim ağına tümüyle eklemlenmiştir. Tüm yazılımlar Python dili 

kullanılarak geliştirilmi ştir.  

Proje kapsamında geliştirilen bütün Arduino, Python ve ROS yazılımlarına kaynakçada yer verilen 

link üzerinden erişilebilmektedir [11]. Bu dosyalar içinde kodlamalarla ilgili gerekli açıklamalar 

yapılmıştır. Alınan mesafe bilgilerinden hız vektörleri oluşturma algoritmasını kısaca açıklamak 

gerekirse, sensörlerden alınan uzaklık listeleri okundukları noktalara göre listelenmiş ve platform için 

geliştirilen bir fonksiyona sokularak vektör büyüklüğü elde edilmiştir. Daha sonra bu vektör 

büyüklükleri anlamlı bir vektör oluşturacak şekilde toplanarak birer açısal ve çizgisel hız bileşenleri 

elde edilmiştir. Fonksiyonun sayısal değerleri, test ortamı ve robotun donanımsal özellikleri göz önüne 

alınarak yapılan birçok deneme sonucu elde edilmiş değerlerdir. Bu değerler spesifik olarak bu robota 

ait olsa da isteyen her kullanıcı kendi platformu için kolaylıkla birkaç parametreyi değiştirerek buna 

benzer bir fonksiyon oluşturabilmektedir.  

 

3. TESTLER 

Testlerin yapılabilmesi için yaklaşık yarım metrelik yüksekliğindeki engellerle iki farklı parkur 

kurulmuştur. Bütün testler, ultrasonik sensörler ve Xtion kamera için benzer algoritmalarla 

denenmiştir. Bütün testlerde kullanıcı tarafından maksimum çizgisel hız verilmiştir ancak testleri 

etkilememsi için açısal hız sıfır olarak tutulmuştur. 

 

3.1. U-Dönüş Testi 

Bu testte robot Şekil 7’de görüldüğü gibi yere konmuştur. Amaç, U-dönüşün gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemeyeceğini görmektir. İlk dönüş için 75° açıyla diğer dönüş için ise 60° açıyla engeller 

yerleştirilmi ştir. 

 

Şekil 7. Test ortamı 1 
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3.2 Koridor Testi 

Bu testte robot Şekil 8’te olduğu gibi açılı bir şekilde yere konmuştur. Amaç, çapraz konumlandırılan 

robotun koridorda ne kadar sağ sol manevra yaparak duvarlarla paralel konuma geleceğini tespit 

etmektir. Birbirine paralel konumda olan duvarlar arasındaki mesafe 2 m.’dir. Robot bu açıklıkta 

kolayca manevra yapabilmektedir. Koridorun uzunluğu 3 m.’yi bulmaktadır. Koridorun sonu aynı 

engeller kullanılarak kapatılmıştır. 

 

Şekil 8. Test ortamı 2 

 

4. TEST SONUÇLARI 

Her testi gerçekleştirirken robotun kullandığı açısal ve çizgisel hız bileşenlerini zamana bağlı olarak 

kaydedilmiştir. Bu değerleri daha sonra grafik olarak çizdirerek robotun hareketi algılanmaya 

çalışılmıştır. İlk test için robotun geçtiği noktaların koordinatları alınarak gittiği yörünge çizdirilmiştir. 

İkinci test için ise robotun kaç manevra yaptıktan sonra koridordan çıkabilecek pozisyona geldiği 

tespit edilmiştir. 

 

4.1 U-Dönüş Testin Sonuçları 

4.1.1 Xtion Kamera Test Sonucu  

Robot, Xtion sensor kullanarak, U-dönüşü hiçbir yere çarpmadan tamamlamıştır. Doğrusal ve çizgisel 

hız grafiği şekil 9 daki gibidir. Grafikteki açısal hız değerlerine bakarak ilki 2-4 saniyeleri ve diğeri 8-

10 saniyeleri arasında olmak üzere pozitif yönlü açısal hız vetörü oluşturulan iki bölge 

görülebilmektedir. Bu robotun sola doğru yapmış olduğu manevralar için verilen hız değerleridir. 

Grafiğin sonuna baktığımızda açısal ve çizgisel hız değerlerinin sıfır olduğunu görebiliriz. Bu ise U 

dönüşün sonuna yerleştirilen 90°’lik engelin robotu durdurmaya yettiğinin göstergesidir. 
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Şekil 9. Xtion kamera ile gerçekleştirilen test sonuçları 

 

Robotun izlediği yol çizdirildiğinde Şekil 10’deki yörünge görülebilmektedir. Duvarlara çok 

yaklaşılmadan yapılan manevralar gerçekleştirilmi ştir. Algoritmada bulunan moment katsayısı adı 

verilen değer değiştirilerek erken dönüşler biraz daha iyileştirilebilmektedir. 

 

 

Şekil 10. Xtion kamera ile gidilen yörünge 

 

4.1.2 Ultrasonik Sensör Test Sonucu 

Yapılan birçok deneme sonucu tespit edildi ki ultrasonik sensörler robota göre açılı duran engeller için 

doğru ölçümler yapamamaktadır. Bütün denemeler robotun duvarı algılamayarak çarpmasıyla 

sonuçlanmıştır (Şekil 11). Çünkü dönüş yapması gereken yüzeyler ses dalgalarının yansıyarak geri 

sensörlere dönmesini engellemiştir. Başka ortamlarda yapılan denemelerde maksimum 30° kadar olan 

engellerde ultrasonik sensörlerin anlamlı ölçüm değerleri verebildiği gözlemlenmiştir. 
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Şekil 11. Ultrasonik sensörle gidilen ilk yörünge 

 

Son olarak ultrasonik sensörlerin performansını görebilmek için test ortamının öbür ucundan 

başlanılması tercih edilmiştir. Parkurun diğer ucundaki 90°’lik bir dönüş ultrasonik sensörlerin anlamlı 

bir okuma yapabilmesi için yeterli olmuştur. 

 

Şekil 12. Ultrasonik sensörle gerçekleştirilen test sonuçları 

 

Şekil 12’te görüldüğü gibi negatif açısal hız değerleri robotun sağa doğru yapmış olduğu manevraları 

göstermektedir. Grafiğin sonundaki yüksek açısal hız değerleri robotun çarpmış olduğu anı 

göstermektedir. Robot ilk 90°’lik dönüşü başarılı bir şekilde gerçekleştirse de tekrar 60 derecelik 

dönüşe geldiğinde ultrasonik sensörlerden dördü ses dalgasının yansımalarını algılayamamış ve bu 

nedenle ikinci dönüşü gerçekleştirememiştir. Şekil 13’te ikinci deneme sonucu gidilen yörünge 

görülebilmektedir. 
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Şekil 13. Ultrasonik sensörle yapılan ikinci deneme 

 

U-dönüs test için, genel olarak, xtion kamera, ultrasonik sensörlerden daha iyi bir performans 

göstermiştir. 

 

4.2 Koridor Test Sonuçları 

4.2.1 Xtion Kamera Test sonucu  

Robot koridorda duvara çapraz konumlandırıldığında hemen tek bir manevra gerçekleştirerek 

duvarlara paralel hizalanmıştır ve koridorun sonuna kadar hiç sapmadan yoluna devam etmiştir. 

Doğrusal ve çizgisel hız grafiği Şekil 15’teki gibidir. 

 

Şekil 15. Xtion kamera ile gerçekleştirilen 2. test sonuçları 

Şekil 15’te görüleceği üzere grafiğin hemen başındaki pozitif açısal hız değerleri robotun sola doğru 

yaptığı manevrayı göstermektedir. Grafiğin sonundaki osilasyonlar koridorun sonunun tamamen 

kapalı olmamasından kaynaklanmıştır. Xtion kameranın görüş açısı geniş olduğundan kenarlardaki 

açıklıkları algılayabilmiştir. Ancak koridorun sonuna kadar hiç çarpmadan yolunu tamamlamıştır. 
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4.2.2  Ultrasonik Sensör Test sonucu  

Robou koridorda duvara çapraz konumlandırıldığında ultrasonik sensörler yine anlamlı bir ölçüm 

yapamamıştır ve bu nedenle robot duvara çarpmıştır. Bu problemi çözmek amacıyla koridorun 

başlangıcında 90°’lik bir köşe yapılmıştır ve robot duvara dik olacak şekilde teste başlanmıştır. Engele 

dik konumlandırılan robottaki sensörler anlamlı bir okuma gerçekleştirebildikleri için robot dönüşünü 

yapabilmiştir. Ancak ilk dönüşü gerçekleştirdikten sonra tekrar karşı duvara çapraz konumda 

hizalandığından ultrasonik sensörler anlamlı bir okuma gerçekleştirememiştir ve robot koridorun 

ortasında 3 manevra yaptıktan sonra en son engele çarparak durabilmiştir. 

 

Şekil 16. Ultrasonik sensörler ile gerçekleştirilen 2. test sonuçları 

 

Şekil 16’te görüleceği üzere çizgisel hızda genel olarak osilasyon çıkmamıştır ancak açısal hızdaki 

işaret değişimleri robotun yaptığı manevraları göstermektedir. Grafiğin sonundaki açısal hızın sıfırı 

göstermesi ancak çizgisel hızın sıfırdan farklı olması sensörlerin anlamlı bir okuma 

gerçekleştiremediğinin ve kullanıcın vermiş olduğu hızla gittiğinin göstergesidir. 

Koridor testi için, genel olarak, xtion kamera, ultrasonik sensörden daha iyi bir performans 

göstermiştir.   

 

5. SONUÇ 

Bu makalede kullandığımız algoritma, daha önceden gerçek zamanlı navigasyon[12] uygulamalarında 

denendiğini bildiğimiz Xtion kameranın engelden kaçınma uygulamaları için de kullanılabilir 

olduğunu kanıtlamıştır. Ultrasonik sensörlerin Xtion kameraya göre daha düşük hızlarda okuma 

yapması ve açılı yüzeylerde anlamlı okuma gerçekleştirememesi gelecekti uygulamalarda Xtion 

kameranın önemini göstermektedir.  
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Projeyi geliştirmek amacıyla, köşelerde bulunan ultrasonik sensörleri açılı yerleştirilmesi 

düşünülmektedir. Bu sayede robotun karşısına çıkacak açılı engelleri en azından birkaç ultrasonik 

sensörün görmesi sağlanabilmektedir, böylece tüm sensörlerin anlamsız okuma yapması engellenmiş 

olur. Ayrıca Xtion kameranın aldığı görüntülerdeki daha fazla noktayı kullanarak robotun görüş 

alanını dikeyde de artırılması gelecek amaçlar arasında yer almaktadır. 
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