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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Son yirmi yılda böcekler, balık toplulukları, kuş sürüleri izlenmiş ve bu canlı topluluklarında 

görülen sosyal davranışlar model alınarak kendi kendini organize eden, basit yerel etkileşim 

kurallarından yararlanan robot sürüleri geliştirilmiştir. Arama kurtarma çalışması yapan robot 

sürülerinde robotlar arasında haberleşme sağlanırken ses lokalizasyonunun yapılması, 

kazazedenin ve askeri çalışmalarda atılan füzenin yerinin doğru tahmin edilmesi önemlidir. 

Mevcut çalışmada enkaz altı ve diğer arama kurtarma çalışmalarında, askeri operasyonlarda, 

yangın vb. durumlarda; ekip halinde otonom çalışabilen, yapay zeka ile yol bulma 

(pathfinding) algoritmasıyla hedefe yönelebilen, enkaz üzerindeki sesleri filtreleyerek ses 

lokalizasyonu ile kazazedenin yerini ve atılan füze gibi materyallerin ses kaynağı konumunu 

tahmin edebilen, modüler ve robot sayısı değiştirilebilen bir robot sürüsü yapılmıştır. Robot 

sürüsü; 

⮚ Fan modülüyle ısısını düşürebilmekte, 

⮚ Pil modülü bulundurduğu için uzun süre çalışabilmekte,  

⮚ Kapağında bulunan ip modülüyle bir yere takıldığında kurtarılabilmekte, 

⮚ Ekstra flaş modülüyle ışıklı uyarı verebilmekte, 

⮚ Kazazedeye gıda taşıyabilmekte,  

⮚ Çamurlu ortamda ilerleyebilmekte, 

⮚ Mesafe sensörü, kamera ve mikrofon gibi araçlardan gelen verileri aktarabilmekte, 

yorumlayabilmekte ve üzerindeki hoparlörle sesli iletişim kurabilmektedir. 

1.1.Tasarım 

Ana kontrolcü olarak Raspberry Pi Zero W kartı kullanılmıştır. Her robotta bu kartlardan, 

gyro sensörden (MPU6050) ve ultrasonik sensörden (HC-SR04) birer, istenildiği derece 

dönebilecek şekilde modifiye edilmiş servo motordan ikişer, elektret mikrofonundan ve USB 

ses kartından üçer adet kullanılmıştır. Raspberri pi Zero W kartı ve sensörlerin hepsinin 

birbirine bağlanmasını sağlayan shield devre kartı tasarlanmış ve üretilmiştir. 

1.2.Yazılım 

Ses lokalizasyonu birden fazla mikrofondan gelen ses sinyallerinin faz kayması ve genlik 

farkı verileri kullanılarak hesaplanmış, ses kaynağının konumunu mikrofona göre 

belirlenmiştir. Robotların sürü olarak birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlamak için API 

programlanmış ve robotlar arasındaki hiyerarşi sağlanmıştır. 

1.3.Montaj 

Tüm elektronik bileşenler PLA tipi plastikten üretilmiş gövdeye monte edilmiştir.  



3 

 

3 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Son yirmi yılda böcekler, balık toplulukları, kuş sürüleri izlenmiş ve bu canlı topluluklarında  

görülen sosyal davranışlar model alınarak kendi kendini organize eden, basit yerel etkileşim 

kurallarından yararlanan robot sürüleri geliştirilmiştir (Dorigo at al., 2013, Dorigo at al., 

2020).  

Tüm bunların yanında arama, kurtarma gibi çalışmalarda robot sürüsü faaliyeti, tek robotla 

yapılan çalışmalara göre daha avantajlıdır. Çünkü sürüdeki robotlar hem fiziksel, hem de 

davranış açısından farklı şekillerde tasarlanabilmekte, yeni ortamları tanıyabilmekte ve 

ortama uygun davranışlar gösterebilmektedirler. Robot sürüsü otonom çalışabildiği gibi 

dışarıdan kontrol de edilebilmekte ve sürü içinde esnek hiyerarşi sağlanabilmektedir 

(Mathews at al, 2017). Ayrıca robot sürüleri dağılmış sensörler ve aktüatörlerden dolayı 

hatalara ve arızalara karşı tek başına çalışan robota göre daha avantajlıdır. Bu nedenle, robot 

sürüleri arama-kurtarma, mekânsal keşif, gözetleme, ulaşım ve mayın tespit etme gibi 

faaliyetlerde daha kullanışlıdır (Bonabeau at al., 1999; Martinoli at al., 1999; Sierakowski ve 

Coelho, 2006; Zhao at al., 2019; Ducatelle at al., 2011; Theraulaz ve Bonabeau, 1999).  

Robot sürüleri üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Martinoli ve Arkadaşları 

(2001)  yerel etkileşimlerin kullanılması yoluyla bir grup basit reaktif robotta işbirliğinin nasıl 

elde edilebileceğini araştırmışlardır. Sierakowski ve Coelho (2006) araştırmasında bakteri 

kolonilerinin besine yönelimini inceleyerek mobil robotların yol planlama optimizasyonunu 

geliştirmiştir. Ducatelle ve Arkadaşları (2011) robotların otonom organizasyonunu ve işbirliği 

yapmalarını incelemiştir. Ahmed ve Arkadaşların (2014) bal arılarını model alarak robot 

sürüsünde yiyecek arama sırasında zaman ve güç kullanımının optimizasyonu konusunda 

araştırma yapmıştır. Mirjalili (2016) yusufçukların statik ve dinamik oğul verme 

davranışlarını incelemiş ve meta-sezgisel optimizasyon geliştirmiştir.  Arnold ve Arkadaşları 

(2018) davranış tabanlı işbirlikçi zeka yoluyla otonom uçan robotlarla arama kurtarma üzerine 

çalışmıştır. Cardona ve Arkadaşları (2019) işbirlikçi robot sürülerinin arama kurtarma 

operasyonlarında kazazedenin yerinin belirlenmesinden sonra aralarında uzlaşmaları ve yön 

bulmaları konusunda deneyler yapmıştır. Shi ve Arkadaşları (2020) işbirlikçi otonom 

robotların bilinmeyen ortamda yaya davranışını model alarak birbiriyle çarpışmadan çok 

hedefli arama yapabilmesi için strateji geliştirmiştir.  

Robot sürülerinde hedefe en kısa sürede ulaşabilmek için robotlar arasındaki haberleşmelerde 

ses lokalizasyonu ve menzili doğru tespit etmek oldukça önemlidir. Nadler ve Arkadaşları 

(2021) yaptıkları çalışmada Rulman sensörü kullanarak İHA larda yer ve eğim tespiti 

yapmışlardır. Pavliv ve Arkadaşları (2021) görüntü tabanlı bir kulaklık ile drone sürülerinin 

takibi ve göreceli lokalizasyonu üzerine çalışmışlardır. Wang ve Rubenstein (2021) 

çalışmalarında programlanmış ajan sürülerinde menzil ve yön ölçümleri kullanılarak 

robotların küresel konumlarını tahmin etmelerini sağlayan algoritma geliştirmişlerdir. Majid 

ve Arkadaşları (2021) küçük sürü robotlarda ses lokalizasyonu yöntemi geliştirmek için farklı 

yolları denemişlerdir. Çalışmaları esnasında gerçek donanımlar üzerinde gömülü mikrofon ve 

Düzlem Kesme (CTP) algoritması kullanmışlar ve verimliliği test etmişlerdir. Kida ve 

Arkadaşları (2021) robot sürülerinde her bir robotu hoparlör ve bir mikrofon sistemi ile 

donatmışlar ve robotlarda ses varış zaman farkına (TDoA) bakmışlardır. Bu şekilde her robot 

tarafından çıkarılan ses dalgalarının kırınım ve süperpozisyon özelliklerinden yararlanılarak 

göreceli yönlerinin ve yönelimlerinin tahmini sağlamaya çalışmışlardır. 
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3. Çözüm  

 Bu projede arama kurtarma çalışmalarında tek robotla arama yapmanın getirdiği problemler 

sürü sistemiyle çözülmüştür. Sürü sistemi geliştirilirken sağlıklı veri iletimini sağlamak için 

lokal ağ kullanılmıştır.  

 Robotların hedefi bulması için ses kaynağının konumunu tespit eden ses lokalizasyonu 

yöntemi kullanılmıştır.  

 Robotların sadece otonom olarak değil ayrıca insanla da kontrol edilebilmesi için arayüz 

tasarlanmıştır.  

 Robotlar kazazedeye ulaştığında kazazedeyle iletişim kurabilmek için telsiz sistemi 

tasarlanmıştır.  

 Robotların farklı ortamlarda da çalışabilmesini sağlamak için modüler sistem tasarlanmıştır. 

Robotun ortamdan gelen verileri yapay zeka algoritmaları kullanarak yorumlaması ile etrafı 

daha iyi tanıması sağlanabilmektedir.  

 Robotun ağırlığını ve boyutunu küçük tutmak aynı zamanda da yeterli gücü sağlamak için 

Lipo piller kullanılmıştır.  

 Robotun küçük aralıklardan geçebilmesi ve ters dönse de çalışabilmesi için uygun tasarım 

yapılmıştır. 

4. Yöntem 

4.1.Veri İletimi                                                                                                                   

Veri iletimini sağlıklı sağlamak için robotlarda socket programı kullanılmıştır. Python ile 

birlikte socket programlama ile tüm robotlar sunucuyla sürekli veri alışverişinde bulunurlar. 

Bu yöntem sayesinde robotlar eş zamanlı olarak çalışabilir. Sesnörlerden gelen verileri 

hesaplama işlemlerini Raspberry Pi Zero W kartının kendi üzerinde gerçekleşmez. Tüm 

robotlar okudukları tüm verileri local wifi ağı üzerinden ana sunucuya gönderir. Bağlantı local 

ağ üzerinden sağlandığı için bağlantı çok daha hızlı olur. Aynı zamanda local ağ deprem 

durumunda bile kesintisiz olarak kullanılabileceğinden en güvenli kablosuz iletişim 

yöntemlerinden birisidir. Şekil 2’de kablosuz iletişim ağı modellemesi şematize edilmiştir. 

 
Şekil 1. Kablosuz İletişim Ağı Modellemesi 

4.2. Ses Lokalizasyonu 

Ses lokalizasyonu birden fazla mikrofondan gelen ses sinyallerinin faz kayması ve genlik 

farkı verileri kullanılarak hesaplanabilmekte ve ses kaynağının konumunu mikrofona göre 

tespit etmeyi sağlamaktadır. Genlik yönteminde seslerin ortalama genlikleri göz önünde 

bulundurularak birden fazla ses alıcısının ortak kesişim noktasından ses kaynağının yaklaşık 

yeri tespit edilebilir. Bunun için Ters kare yasası kullanılır. Ters kare yasasına göre bir şiddeti 

o fiziksel büyüklüğün kaynağından uzaklığın karesiyle ters orantılıdır (Formül 1).  
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        (Ters Kare Yasası Formülü) 

Formül 1. 

Ancak robot, ses kaynağından gelen sinyalin başlangıçtaki büyüklüğünü bilmediği için 

genlik yöntemi tek başına işe yaramamaktadır. Ayrı konumlarda bulunan mikrofonlar tek bir 

kaynaktan gelen sesi dinlediklerinde ses sinyalleri farklı fazlarda gelecektir. Dolayısıyla aynı 

ses sinyali sadece fazı kaymış bir şekilde mikrofonlara ulaşacaktır. Bunun nedeni 

mikrofonların farklı konumlarda olmalarından dolayı ses kaynağına olan mesafelerinin de 

farklı olmasıdır. Bu mesafenin farklı olmadığı durumlar da matematiksel olarak mevcuttur 

ancak böyle durumlarda da mikrofonların konumunu bildiğimizde de ses kaynağının konumu 

matematiksel olarak belirlenebilmektedir. Faz kayması hesaplayabilmek için kullanılan 

algoritmalardan biri Çapraz korelasyon (cross correlation) metodudur. Çapraz korelasyon, iki 

veya daha fazla zaman serisi verisinin birbirine göre hareketlerini izleyen bir ölçümdür. 

Birden çok zaman serisini karşılaştırmak ve bunların birbirleriyle ne kadar iyi eşleştiğini ve 

özellikle en iyi eşleşmenin hangi noktada gerçekleştiğini nesnel olarak belirlemek için 

kullanılır.  

Genlik yöntemi ile beraber frekans üzerinde olan faz kayması durumları da 

incelendiğinde ses kaynağının konumu belli bir alan içerisine sıkıştırabilir. Şekil 2’de genlik 

yöntemi ile ses kaynağının tespiti gösterilmektedir. 

Şekil 3’teki hesaplamalar iki mikrofon için yapılmıştır ve aynı şekilde mikrofonların sayısı 

arttırılarak da doğru şekilde çalışmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre bir mikrofonun ses 

kaynağına olan uzaklığı (a) iki mikrofona gelen ses sinyallerinin genlikleri(A1, A2) ve faz 

kayması (fk) kullanılarak hesaplanmıştır.                                                                                                                            

Ses lokalizasyonu ses kaynağını mikrofona göre bulur. Robotlar hareketli olacağı için 

mikrofonun konumu sürekli değişmektedir. Bu nedenle robotların bir noktaya göre 

konumunun belirlenmesi gerekir. Robotların koordinatlarının belirlenebilmesi için gyro 

sensörden gelen verilerle birlikte tekerleğin dönme hızı da kullanılarak robotun nereye doğru 

ne kadar yöneldiği tespit edilmiş ve koordinatları başlangıç noktasına göre belirlenmiştir 

(Şekil 4). 

 

(Yoğunluk, Şiddet veya Koyuluk) α 
1

𝑈𝑧𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 2
 

Şekil 2:Genlik Ve Faz Kayması Yöntemiyle 

Bulunan Ses Kaynağı Konumu 

 

Şekil 3: Faz Kayması ve Genlik Verilerinden 

Ses Kaynağının Konumunun Belirlenmesi 
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                                 (a)                                                                            (b) 

Şekil 4: (a) Robotların Üç Boyutlu Haritadaki Konumu 

             (b) Robotların İki Boyutlu Haritadaki Konumu 

4.3. Arayüz Tasarımı 

Sisteme manuel müdahale edilmesi için bir kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu arayüz üç boyutlu bir oyun motoru ile tasarlanmıştır. Bu arayüzde kullanıcı, sensörden ve 

kameradan gelen verileri görebilecektir. Sensörlerden gelen veriler kullanılarak robotların 

konumu ve belirlenen ses kaynağının konumu 3 boyutlu olarak görselleştirilmiştir (Şekil 5). 

Kullanıcı, sistemin durumunu görebilmek için bu 3 boyutlu arayüzü kullanabilecek ve istediği 

zaman robotlara müdahale edebilecektir.  

 

Şekil 5: Arayüz Tasarımı 

4.4. Telsiz Sistemi 

Enkaz altı kazı çalışmalarında görevli kişilerin robotların derine inmesi durumunda 

kazazedeler ile iletişim kurabilmesi için robotların üzerinden bir telsiz altyapısı kurulması 

gerekmektedir. Bu sistem için kaynak araştırması yapıldığında en mantıklı yöntemin bu iş için 

yapılmış bir kütüphane ile sağlanacağı kanısına ulaşılmıştır. Bu telsiz altyapısı sadece enkaz 

altı çalışmalarda değil askeri çalışmalarda da büyük bir rol oynayabilir. Askerler acil 



7 

 

7 

 

durumlarda bu robotlar aracılığı ile birbirine haber yollayabilir ve durumlarını bildirebilirler.  

4.5. Modülerlik 

Robot sürüsünde sabit olarak konumlandırılmış kamera, mesafe sensörü ve palet gibi 

ekipmanlar bulunmaktadır. Ayrıca yapılan bu sistemin birçok arazi koşuluna uygun olması 

için modüler bir yapıya sahip olması istenmektedir. Bu sebeple araçlara kullanılacağı 

operasyona göre özelleştirilebilen 3 adet modül eklenmiştir. Kapak kısmına yerleştirilen bu 

modüllerin aracın uygun arazi koşullarına göre kullanılarak farklı varyantı geliştirilmiştir. 

Tablo 1 ‘de sabit ekipmanlar, Tablo 2’de ise kapak kısmındaki modüller görülmektedir. 

Tablo 1: Sabit Ekipmanlar 

1. Kamera 2. Mesafe Sensörü 3. Palet 

Kamera modülü, araçların etrafı gözlemlemesi 

ve bu gördüklerini aktarması için yapılmıştır. 

Bu gözlem sonucunda araçlar gördüklerinin 

ne olduğunun yorumlayabilir ve buna göre 

hareketlerini değiştirebilirler. 

Mesafe sensörü modülü, bina içi tarama ve araçların 

belli mesafe ölçümü yapması gereken yerlerde 

kullanılır bu modül sayesinde araçlar duvarlara çok 

daha az çarparak daha akıcı bir harekete sahip olurlar. 

Palet modülü, kum, toprak 

gibi kaygan ve eğimli 

zeminlerde aracın daha rahat 

hareket etmesi için 

yapılmıştır. 

Tablo 2: Kapak Kısımdaki Modüller 

1. Ekstra Batarya Modülü 2. İp Modülü 3. Fan Modülü 4. Led Modülü 

Ekstra batarya modülü, araçların uzun 

saatler boyunca kullanılması 

gerektiğinde lazım olabileceği 

düşünülerek yapılmıştır. Bu batarya 

modülleri sayesinde araçlar hiç pil 

değişimi yapılmadan uzun bir süre 

işlerine devam edebilirler. 

İp modülü robotun kapak 

kısmına takılı bulunmaktadır. 

Gerçekleştirdiği görev 

esnasında robot bir yerden 

çıkamadığında kurtarılması için 

kullanılmaktadır.   

Robot yoğun enerji 

gerektiren işlemler 

yaptığında 

ısınabilmektedir. Isının 

düşürülmesi için fan 

modülü  

kullanılmaktadır. 

LED modülü robotun kendini 

belli etmesi gereken gece 

görevlerinde kullanılması 

için tasarlanmış bir 

modüldür. Robota gece 

çalışmalarında ekstra olarak 

takılmaktadır. 

4.6 Tasarım 

Robotların tasarımı arazide kolaylıkla gidebilecek ve ters dönse de çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. Robotlar ana materyal olarak PLA tip plastikten üretilmiştir. Bu plastik türü 

doğada kolayca geri dönüştürülebilir olup aynı zamanda robotun yanması gibi durumlarda 

toksik bir gaz yaymamaktadır. Robotların daha küçük olabilmesi için Raspberry Pi Zero W ve 

tüm sensörlerin üzerine takılabileceği iki katmanlı bir elektronik kart Resim 1’de görüldüğü 

gibi tasarlanmış, projenin konsept çizimi Resim 2’deki gibi yapılmıştır. Ayrıca robotların 

tamamlanmış hali Resim 3’te görülmektedir. 

 
 

                                

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak;  

Resim 1 : Projenin Baskı 

Devre Kartı Tasarımı                                                                                                                                                                                                                   

Resim 2: Projenin 

konsept Çizimi 

 

Resim 3: Robot Resmi 
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- Enkaz üzerindeki sesleri filtreleyerek ses lokalizasyonu ile hem kenkaz altındaki 

kazazedenin yerini hem de yer üstünde atılan füze gibi materyallerin ses kaynağı konumunu 

tahmin edebilen, 

- Farklı modüller eklenmesine bağlı olarak fan modülü sayesinde ısısını düşürebilen, pil 

modülü bulundurduğu için uzun süre çalışabilen, kapağında bulunan ip modülü sayesinde bir 

yere takıldığında kurtarılabilen, ekstra flaş modülü sayesinde ışıklı uyarı verebilen, 

kazazedeye gıda taşıyabilen, çamurlu ortamda ilerleyebilen, mesafe sensörü, kamera ve 

mikrofon gibi araçlardan gelen verileri aktarabilen, yorumlayabilen ve üzerindeki hoparlör ile 

sesli iletişim kurabilen duruma göre sayısı değiştirilebilen bir robot sürüsü geliştirilmiştir. 

Bu bağlamda bu çalışma ile geliştirilen robot sürüsü kullanıldığında robotlar arası haberleşme 

ile enkaz altı ve enkaz altı olmayan yerlerde, askeri çalışmalarda istenilen nesnenin yeri ve 

menzili tespit edilebilecek, üstüne takılan farklı modüllerle tanımlanan çeşitli işler otonom 

olarak yapılmış olacaktır. Böylece hem can hem de maddi kayıpların önüne geçilmiş 

olacaktır. Ayrıca geliştirilen robot sürüsü askeri çalışmalarda da kullanılabileceği için milli 

güvenlik açısından önem teşkil etmektedir. 

6. Uygulanabilirlik  

Proje tamamen uygulanabilirdir. Bir robot üretmek için kullanılan yöntemler diğer 

robotlar için de kullanılarak birbirleriyle haberleşen robot sürüsü üretilebilir. Robot sürüsü 

birlikte düzenli çalışamasa bile tek bir robot da ses lokalizasyonu sayesinde pek çok 

çalışmada kullanılabilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması                                                                                                 

7.1. Maliyet 

Proje yapılırken en uygun fiyatlı bileşenler araştırılmış ve kullanılmıştır. Proje kapsamında bir 

adet robot üretilmiştir ancak aynı maliyette daha fazla robot üretilerek sürü 

oluşturulabilmektedir. Tablo 3’te bir adet robot üretmek için gerekli malzemelerin adetleri ve 

maliyetleri yer almaktadır. 

Tablo 3: Robot Sürüsünü Oluşturan Bir Robotun Prototipinin Yapılabilmesi İçin Materyal ve 

Maliyet Tablosu 

Malzemenin İsmi Resim No Adet - Miktar Toplam Maliyet 

Raspberry Pi Zero WH 1 1 130 TL 

ESP32 CAM 2 1 100 TL 

Jumper Kablo 3 20 4 TL 

Siyah Filament 4 500gr 70 TL 

MPU6050 İvme ve Gyro Modülü 5 1 20 TL 

Elektret Mikrofon 7 3 4,5 TL 

Servo Motor 8 2 36 TL 

Beyaz Şerit Led 9 25cm 3 TL 
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Lipo Batarya 10 1 50 TL 

L298N Motor Sürücü 11 1 20 TL 

Hoparlör 3W 12 1 8 TL 

USB Ses Kartı 13 3 60 TL 

Ayarlı Voltaj Regülatörü 14 1 5 TL 

Amfi 3W 15 1 7,5 TL 

Usb Çoklayıcı 16 1 9,5 TL 

ESP İçin Kablosuz İletişim Anteni 17 1 12.80 TL 

Özel Tasarlanıp Bastırılmış Pcb Baskı Devre Kartı 18 1 30 TL 

Hafiza Kartı 19 1 50 TL 

Şerit Led 20 10 cm 1 TL 

HC-SR  21 1 8 TL 

Toplam - - 629,3 TL 

7.2 Zaman Planlaması 

Tablo 4’te çalışmanın iş zaman çizelgesi gösterilmektedir. 

Tablo 4: İş zaman çizelgesi 

İŞİN TANIMI 
2021 2022 

Haziran Ağusto

s 

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Problemin Belirlenmesi ✓       

Literatür Taraması ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Proje Konusunun Belirlenmesi  ✓      

Materyalin alınması ve mekanizmanın 

planlanması 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Algoritma ile kodların yazılması ve 

uygulama yapılması 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Proje Raporunun yazılması ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje arama kurtarma çalışmaları, deprem sonrası enkaz altında insan kurtarma çalışmaları ve 

askeri operasyonlarda kullanılabilmektedir. 

9. Riskler 

Bilinen bir risk bulunmamaktadır. Proje herhangi bir sorunla karşılaşılmadan 

gerçekleştirilebilmektedir. 
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