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-PID motor control: theta, delta theta, hız, tork referanslarını takip edebilme. Buna düşük seviye 

kontrol de diyebiliriz. Her bir motorumuzu ayrı ayrı kontrol edebilme, istediğimiz hız, posizyon ve 

torku verebilmek demektir. Daha üst seviye kontrol için bunu yapabilmeliyiz. 

-robot control: bu da low level control diyebiliriz fakat robotun kontrolü. Yani robot bir şekilde 

verilen bir referans pathi (genelde aşağıda bahsedilen path plannerın çıktısı) ne kadar başarılı 

izleyebiliyor. Genelde nonlinear control teknikleri uygulanır. 

-Dead reckoning: robotun adımlarını sayarak ne kadar ve hangi yöne doğru yol aldığını bulabilmesi 

demektir. Sadece dead reckoning bizim de muhtemelen göreceğimiz üzere oldukça yetersiz kalacaktır 

fakat kamerayla birleştirilince başarılı sonuçlar vermektedir. Ch2de anlatılmış. 

-Object avoidance: etraftaki cisimlere çarpmadan gezebilmesi demektir.  Gerek düşük seviye 

sensörlerini (mekanik switch, IR ve ultrasound bumpers), gerek üzerindeki kamerayı (ileride netbook 

ve stereo kamera koyarsak), gerekse tepe kamerası ve haritasını kullanarak çevredeki objelere 

çarpmadan navigasyon yapabilme yeteneği. Ch10da anlatılmış. 

-path planning: bir şekilde elde edilmiş olan haritada bir yerden bir yere en uygun şekilde gidebilmek 

için yol planlama. Yapay zekanın da bir parçası olarak geçiyor. Mesela odtüde ee586: yapay zeka 

dersinde bu konudan belli ölçüde bahsediliyor. Robot navigasyon deyince akla ilk gelen konulardan. 

-localization: robot kendi yerini ve oriyantasyonunu bulması. Çeşitli teknikler var. Ch11-15de 

anlatılmış. Sanırım ilk etapta robotun üzerine koyacağımız bir turuncu daireyi tepe kamerasından 

tespit ederek bu işi yaparız. 

-mapping: robotun etrafın haritasını çıkarması. Bunun için robotun üzerine muhtemelen bir netbook 

ve bir stereo camera çifti koymamız gerekir. 

-task planning and execution: buna bir bakıma daha üst seviye yapay zeka diyebiliriz. Robotun 

verilen karmaşık bir görevi parçalara ayırması, sıralaması ve alt görevleri uygulaması diyebiliriz. Bu 

konulara muhtemelen diğerlerinden sonra geçilir. 

-swarm (sürü) robotics: çok sayıda robotun beraber çalışarak bir görevi yerine getirmesi. İlk robotu 

yaparsak en azından v0.1 için elimizdeki malzemelerle sanırım 5-6 robot yapabiliriz. Ondan sonra bu 

konuda da araştırmaya başlayabiliriz. 

-robot vision: robotun üzerine koyacağımız bir çift stereo camera ikilisi ve netbook ile robot vision 

araştırmalarına da başlayabiliriz diye düşünüyorum. 

Daha ileride speech processing, natural language understanding, high level artificial intelligence gibi 

konulara da girilebilir. Mekanik konulara yeteneği olan arkadaşlar biraz uğraşırlarsa robot kol 

yapımını da düşünebilirler. 
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