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Genel Bakış

Bu dokümanda robotsan iDea yazılımı (rs-iDea) içerisinde yer alan Akış Şeması tabanlı
yazılım geliştirme arayüzüne ait komutlar ve kullanım şekilleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda
algoritma oluşturma

ve iDea Akış Şemasını kullanarak görsel olarak robotların

programlanması ele alınacaktır.

iDea Nedir?
iDea “Uygulamalar için Bütünleşik Geliştirme Ortamı”dır.
“integrated Development environment for applications”dan kısaltılmıştır.
Bir fikri uygulamaya dönüştürebilmek için ihtiyaç duyduğunuz geliştirme araçlarını sunan
Türkçe kullanıcı arayüzüne sahip gelişmiş bir geliştirme platformudur.
iDea’nın fiziksek uygulamaları iDea Board ve onunla uyumlu donanım modülleri kullanılarak
yapılır.

iDea yazılımı robotsan akıllı kontrol kartları ile birlikte sağlanmaktadır.
Bu doküman iDea yazılımı revizyon 2.1 kullanılarak hazırlanmıştır.
Lütfen, www.robotsan.com.tr web adresinden güncellemeleri kontrol ediniz.
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Algoritma ve Akış Şeması

Robot bilimde karşılaştığımız problemleri çözebilmek için algoritmalardan yoğun olarak
yararlanırız. Problemi daha ufak parçalara böler, adım adım nasıl ilerleyeceğimizi belirleriz.
Çözüm sırasında oluşturduğumuz işlemler ve hangi sırayla işlemleri yürüteceğimiz
algoritmamızı oluşturur. Bu algoritmamızı hayata geçirebilmek için bir programlama
yöntemine ihtiyaç duyarız. Programlamayı komut tabanlı bir dille yapabileceğimiz gibi
gelişmiş bir yöntem olan Akış Şemalarını da kullanabiliriz.

Akış şemasını kullanarak algoritmamızı robota iletmeye görsel programlama adını veriyoruz.
Komut yazmadan, işlemleri bloklar ile tanımladıktan sonra aralarındaki işlem adımlarını
belirleyip robotun bu adımları gerçekleştirmesini görsel programlama arayüzümüz ile
sağlıyoruz. iDea programının Akış Şeması bölümü bizlere görsel programlama yapma imkanı
sunuyor. Biraz önce gördüğümüz sıcaklık ile ilgili görevimizi görsel olarak nasıl programa
dönüştürdüğümüzü aşağıdaki şekilde görebiliriz.

v2.1
Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiç bir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

4

Akış Şeması

robotik ve mekatronik teknolojileri

iDea ile akış şeması

Akış şeması

Şekil 1 iDea ile akış şemalarının görsel programlanması
2.1

Akış Şeması ile Görsel Programlama

iDea Akış Şeması ile görsel olarak algoritmamızı robotlarımızın programlanmasında
kullanmamızı sağlar. Bu yöntem ile komut yazmadan düşüncelerimizi robotlara aktarmamız
mümkün oluyor.
Akış şeması farklı türlerde olabilen belirli sayıda bloktan oluşur. Bu bloklar, bloklar arasındaki
akışı gösteren, diğer bir deyişle bir bloktan sonraki adımda hangi bloğa geçileceğini belirten,
yönlü çizgiler ile birbirlerine bağlıdır. Yönlü çizgiler (oklar) işlemlerin hangi sırayla
gerçekleştirileceğini belirler. Bunu, bir problem çözüm sürecinde gerçekleştirmemiz gereken
işlemleri

adım

adım

yazdığımızda

da

görebiliriz.

Her

adımı

bir

blok

olarak

değerlendirdiğimizde adımlar arasındaki geçişleri veya ilerlemeleri oklar aracılığı ile
yapabiliriz. İşte, iDea akış şeması görsel olarak oluşturduğumuz algoritmayı bloklar ve
aralarındaki iletişimi gösteren oklar şeklinde hayata geçirmemize olanak sağlıyor. Akış
şemalarını nasıl oluşturduğumuzu ve robotları görsel olarak programlama yöntemlerini devam
eden bölümlerde göreceğiz.

v2.1
Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiç bir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

5

Akış Şeması

robotik ve mekatronik teknolojileri

2.1.1 Akış Şemasını Başlatmak
Akış şeması oluşturabilmek için iDea yazılımını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden
birisi kullanılabilir:
– Dosya > Yeni > Akış Şeması,

– Yeni bir dosya yarat > Akış Şeması,

– Yeni bir akış şeması yarat,
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2.1.2 Akış Şeması Penceresi
Akış Şeması yarat seçeneğini çalıştırdıktan sonra görsel programlama yapacağımız “Akış
Şeması Penceresi” karşımıza çıkacaktır (Şekil 2):

Şekil 2 Akış şeması penceresi
Akış şeması penceresi üç bölüme ayrılmıştır. Pencerenin üst tarafında Araç Çubuğu ile Araç
Paleti, alt bölümde ise blokların yerleştirileceği Çalışma Alanı yer alır.
Araç Çubuğu
Araç çubuğu, yazılı olarak Dosya, Düzenle, Görünüm, Pencere ve Yardım menülerinden,
görsel olarak ise sırasıyla Yeni bir dosya yarat, Yeni bir akış şeması yarat, Yeni bir basic
programı yarat ve Mevcut bir dosyayı aç menülerinden oluşur (Şekil 3).

Şekil 3 Araç çubuğu
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Dosya Menüsü

Dosya menüsü ile çalışılan veya çalışılmak istenen dosya için seçimler yapılır. Dosya üzerinde
çalışmak için Yeni… veya kayıtlı dosyaya ulaşmak için Aç… seçeneği kullanılır. Kapat
seçeneği ile çalışılan dosya, Çıkış ile iDea programı kapatılır, Kaydet ile aynı isimli kayıt,
Olarak Kaydet… seçeneği ile farklı isimle kayıt yapılır, Baskı Önizleme akış diyagramının
yazıcı veya PDF oluşturucu bir programa baskı olarak iletilmesi sağlanabilir (Şekil 4).

Şekil 4 Dosya menüsü
Ayarlar seçeneği sayesinde programın Dil ayarları ve Robotsan aygıt bağlantı yolu seçilir
(Şekil 5). Türkçe veya İngilizce dil seçimi yapılabilir. Ancak dil seçiminin uygulanabilmesi
için seçim yapıldıktan programın kapatılıp açılması gereklidir. iDea yazılımının robotsan ürünü
Kontrol Kartlarına (örn., iDea kontrol kartı) yazılım yükleyeceği bağlantıyı otomatik olarak
bulması için Bul seçeneğine basılmalıdır. Bu sırada kontrol kartının bilgisayar bağlantısı
yapılmış ve kart çalışır durumda olmalıdır. Bağlantı bulunduğunda “Bağlantı” seçenekleri
arasında kullanılmakta olan COM bağlantısı görülecektir. Otomatik kullanım dışında COM
bağlantısı biliniyorsa ilgili bağlantıdan seçim yapılabilir.

Şekil 5 Ayarlar seçeneği
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Düzenle Menüsü

Düzenle menüsü blokları silmek için Sil (kısayolu Del) seçeneğini, çalışma alanınında görsel
değişiklikler yapmak için Çalışma Alanı… seçeneğini, son olarakta Semboller ve Modüller
seçeneklerini içermektedir (Şekil 6).

Şekil 6 Düzenle menüsü içeriği
Semboller seçeneği seçildiğinde akış şemasında kullanılacak sabitler ve değişkenlerin
tanımlanmasına olanak sağlayan diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 7).

Şekil 7 Sembol düzenleme ekranı
Modüller seçeneği seçildiğinde, kontrol kartına bağlanacak ek modüllerin (örneğin, çizgi
algılayıcı modülü gibi) tanımlanmasına olanak tanıyan diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 8).
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Şekil 8 Modül düzenleme ekranı
Görünüm Menüsü

Araç çubuğu üzerindeki bir diğer menüde Görünüm menüsüdür (Şekil 9). Izgara seçeneği ile
çalışma alanındaki ızgara (eşit aralıklarla yerleştirilmiş olan noktalar) gösterilir veya gizlenir.

Şekil 9 Görünüm menüsü
Pencere Menüsü

Bu menüde yer alan Kademelendir, Yatay döşe, Dikey döşe, Simgeleri Düzenle, Sonraki,
Önceki ve Açık Dosyalar seçenekleri kullanımda olan dosya pencerelerine hükmeder (Şekil
10).

Şekil 10 Pencere menüsü
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Yardım Menüsü

Yardım menüsü program ile ilgili Yardım dosyasını açma seçeneğini ve kullandığınız
programın revizyonunu gösteren Hakkında seçeneğini içerir (Şekil 11).

Şekil 11 Yardım menüsü Hakkında seçeneği görünümü
Araç Paleti
Akış şemasını oluşturmak için Araç Paletindeki seçenekler/araçlar kullanılır (Şekil 12).
Seç aracı blokları ve onları birbirlerine bağlayan çizgileri seçmek, Bağla aracı blokları
birbirlerine bağlayan çizgileri çizmek, Yükle aracı ise akış şemasını derledikten sonra kontrol
kartına yüklemek için kullanılır. Hazırlanan akış şemasını karta yüklemeden önce robot
üzerindeki davranışlarını Simülatör’de denemek için Simülatör seçeneği de sunulmaktadır.
Modüller, Genel, Dallanma, Döngüler ve Zamanlama araçları ise algoritmanın akış
diyagramına dönüştürülmesinde kullanılacak blokları içeren temel grupları içermektedir.

Şekil 12 Araç paleti
Çalışma Alanı
“Düzenle” menüsündeki “Çalışma Alanı...” seçeneği ile çalışma alanının boyutunu ve arkaplan
rengini dilediğiniz gibi değiştirilebilirsiniz (Şekil 13).
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Şekil 13 Çalışma alanı özellikleri (standart/değiştirilmiş)
2.2

Blok Eklemek

Akış şemasına yeni bir blok eklemek için, öncelikle araç paletinden ilgili blok kategorisine ait
araç seçilmelidir (örneğin, “Genel”). “Dallanma” aracı haricindeki tüm araçlarda, çalışma
alanının sol tarafında blokların kendilerini içeren dikey bir palet görüntülenecektir (Şekil 14).

Şekil 14 Blok paleti (dikey)
Dikkat!
Çalışma alanı üzerinde fareyi hareket ettirdiğinizde “+” işaretini görüyorsanız, bu çalışma
alanına eklemek için bir blok seçmiş olduğunuzu gösterir. Diğer durumlarda fare seçim
işaretini belirten ok şeklinde görüntülenecektir.
v2.1
Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiç bir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

12

Akış Şeması

robotik ve mekatronik teknolojileri

Blok paletinden herhangi bir blok seçildikten sonra çalışma alanında herhangi bir noktaya
farenin sol tuşu ile tıklandığında, o noktaya seçilen türde yeni bir blok yerleştirilecek ve eğer
bloğun parametreleri varsa paremetreler ile ilgili diyalog kutusu görüntülenecektir. Örnek
olarak eklenmiş olan “Başla” bloğu ve “Dallanma” bloğu eklendiğinde görüntülenen parametre
diyalog kutusu Şekil 15’te gösterilmiştir.

Şekil 15 Parametre diyalog kutusu

Eklenmiş olan blok otomatik olarak seçili hale gelecek ve araç paletinden de “Seç” aracı aktif
hale geçecektir. Seçili bloklar dört köşesinde yer alan kırmızı küçük kutular ile işaretlenmiştir.
“Seç” aracı aktif iken çalışma alanı üzerinde boş bir alana farenin sol tuşu ile tıklandığında
bloklar üzerindeki seçim kaldırılır; eğer herhangi bir bloğun üzerine tıklanırsa o blok seçili hale
gelir.
Bir blok seçili iken üzerinde farenin sol tuşuna basıp tuş basılı iken fareyi sürükleyerek bloğun
konumunu değiştirebilirsiniz. Eğer bloğun parametreleri varsa, farenin sol tuşu ile bloğun
üzerinde çift tıklama yapıldığında bloğa ait diyalog kutusu görüntülenir. Bloğun üzerinde sağ
tuşa basıldığında çıkan menüden “Özellikler” seçeneği seçilerek bloğun şekli ve rengi
değiştirilebilir (Şekil 16).
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Şekil 16 Blok özellikleri
Yerleştirilmiş olan bir bloğu silmek için blok seçili iken klavyeden “Delete/Sil” tuşuna
basılması veya “Düzenle” menüsünden “Sil” seçeneğinin seçilmesi ve çıkan soruya olumlu
yanıt verilmesi yeterlidir.
Dikkat!
Her akış şemasında mutlaka bir adet “Başla” bloğu bulunmalıdır. Bu bloğu yerleştirmek için
araç paletinden “Genel” kategorisini seçmelisiniz.
2.3

Blokları Birbirlerine Bağlamak

Çalışma alanına yerleştirilmiş olan blokları birbirlerine bağlamak için “Bağla” aracı
kullanılmaktadır. Bloklar birbirlerine sadece bağlantı bacaklarından bağlanabilirler. Bu
bağlantı bacakları bloğun çevresinde ufak siyah daireler ile gösterilmiştir (Şekil 17a). Blokların
girdi ve çıktı olmak üzere iki farklı türde bağlantı bacakları olabilir. Eğer bağlantı bacağı bloğa
blok yönünde bir ok bağlanıyorsa girdi bacağı, blok yönünden çıkan bir ok ile bağlanıyorsa
çıktı bacağıdır. Sadece girdi ve çıktı bacaklarını birbirlerine bağlayabilirsiniz; iki girdi bacağını
veya iki çıktı bacağını kendi aralarında birbirlerine bağlamak mümkün değildir ve
denendiğinde kullanıcı bir hata mesajı ile uyarılacaktır. “Bağla” aracı seçili iken, bir bağlantı
bacağının dairesine farenin sol tuşu ile tıklandığında, çizgi çizme moduna geçilir. Bu modda
iken fare hareket ettirildikçe seçilmiş olan bağlantı bacağından farenin o an bulunduğu noktaya
mavi renkli geçici bir çizgi çizilir. Bağlanmak istenen diğer bloğun ilgili bacağının dairesine
tıklandığında iki blok birbirine bağlanmış olur ve aralarında siyah renkli kalıcı bir çizgi çizilir
(Şekil 17b). Araç paletinden başka bir araç seçilene kadar “Bağla” aracı aktif olmaya devam
eder, dolayısıyla yukarıdaki işlemleri tekrar ederek yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz.
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(a)

(b)
Şekil 17 Çizgi modu

Mevcut bağlantıları silmek için önce araç palerinden “Seç” aracını aktif hale getirmek
gerekmektedir. “Seç” aracı aktifken, bir bağlantı bacağının dairesine farenin sol tuşu ile
tıklandığından o bacağa bağlı olan çizgi seçili hale gelir. Seçili çizgi kırmızı renk ile
gösterilmektedir (Şekil 18). Çizgi seçili iken klavyeden “Delete/Sil” tuşuna basarak veya
“Düzenle” menüsünden “Sil” seçeneğini seçerek çizgiyi silebilirsiniz.
Bağlantı çizgileri bloklar hareket ettirildiğinde otomatik olarak hareket eder ve bir blok
silindiğinde o bloğa bağlı olan çizgiler de blok ile birlikte silinir.

Şekil 18 Seçili bağlantı çizgisi
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3
3.1

Bloklar
Genel

Genel aracına basıldığında çalışma alanının sol tarafına dikey bir araç paleti açılır. Bu araç
paletinde bulunun araçlar ile daha sık olarak kullanılan blokların kullanımı erişime açılır (
Şekil 19).

Şekil 19 Genel araç paleti
3.1.1 Başla
Başla bloğu akış şeması oluştururken ilk olarak çalışma alanına eklenir. Algoritma “Başla”
bloğu ile başlar.
3.1.2 Son
Algoritmanın sonlandırılmasında “Son” bloğu kullanılabilir. Ancak, sonsuz döngü kullanılan
algoritmalarda kullanılması gerekmeyebilir.
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Son bloğuna ulaşan algoritma mevcut durumunu korur ve bir başka işlem yapmaz. Örneğin
daha önce açık olan bir ışık üretici algoritma Son bloğuna ulaştığında durumunu korur ve
kapanmaz. Sadece algoritma bir başka noktaya ilerlemeyecektir.
3.1.3 Semboller (Değişkenler)
Semboller iDea yazılımında sabit değer ve değişken atamalarında kullanılırlar.
Semboller program başlangıcında tanımlanır, tanımlama sırasında rakamlar ve alt çizgi
kullanılabilir ancak Türkçe karakter içeremezler. Sembol kullanımı program hafıza
kullanımını artırmaz. Değer ataması için İfade bloğu kullanılmalıdır.
Akış şemasında Sembol tanımlamak için araç çubuğundan Düzenle > Semboller seçilip
gelen ekranda Ekle seçilerek değişkenin türü ve ismi ayarlanır (Şekil 20).

Şekil 20 Sembol ayarları

Değişkene verilecek isim aralıksız devam eden bir isim olmalıdır (örn. x y yerine; xy veya x_y
gibi). Tür seçiminde ise seçilmek istenen sayının tipine göre sabit, bayt, kelime veya noktalı
sayı seçilebilir. Örnekte değişken ismi x, tipi Bayt olarak seçilmiştir. Seçimimizi onaylayınca x
isimli türü Byte olan sembolümüz oluşur. Daha sonra başka bir sembol ekleme, düzenleme
veya silme işlemi bu diyalog kullanılarak tekrar yapılabilir (Şekil 21).

v2.1
Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiç bir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

17

Akış Şeması

robotik ve mekatronik teknolojileri

Şekil 21 Sembol olarak oluşturulan x değişkeni
3.1.4 İfade
İfade tanımlamak ve değişkenler (semboller) üzerinde işlem yapmak için İfade bloğu
kullanılır. İfade bloğu ile değer atamak için kullanılan diyalog Şekil 22’de gösterilmiştir.

Şekil 22 İfade ve Artır blokları, İfade bloğu için değer atama penceresi
Değişkenler üzerinde aşağıda belirtilen matematiksel işlemler yapılabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+
*
/
&
|
^
%/
|/
^/
inc/dec

: toplama
: çıkartma
: çarpma
: bölme
: ve
: veya
: xor
: mod bölümü (kalanı verir)
: nor
: xnor
: artır/azalt
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3.1.5 Artır
Akış diyagramında Sembol ile tanımlanmış bir değeri artırmak için “Artır” bloğu kullanılır.
Bu blok kullanılmadan önce sembol tanımlaması yapılmış ve İfade bloğu ile değer ataması
yapılmış olmalıdır.
3.1.6 Azalt
Akış diyagramında Sembol ile tanımlanmış bir değeri azaltmak için “Azalt” bloğu
kullanılır. Bu blok kullanılmadan önce sembol tanımlaması yapılmış ve "İfade bloğu ile
değer ataması yapılmış olmalıdır.
3.1.7 Hata Ayıkla
iDea kontrol kartının analog girişlerinin değerlerini izlemek ve algoritma geliştirirken
değişken değerlerini izleyerek hata ayıklamak için “Hata Ayıkla” bloğu kullanılır.

Şekil 23 Hata Ayıkla bloğu
Bu blok ile iDea kontrol kartı üzerindeki analog girişlerin ve 6 kelime tipindeki değişkenin
değerini sırayla bilgisayara iletir. Verileri izlemek için PC ve iDea kontrol kartı USB
kablosu ile bağlı olmalıdır. iDea kontrol kartı verileri kablo ile bilgisayarınıza iletilir.
Veriler bilgisayarın yükleme yapılan COM portunda 9600 baudrate hızı ile bilgisayara
iletilir. Bu blok ardından izlemeyi kolaylaştırmak için asgari 100ms bekleme konulmalıdır.
Hata Ayıkla bloğu ile bilgisayara iletilen bilgiler aşağıdaki gibidir:
P11;P12;P13;P14;w0;w1;w2;w3;w4;w5
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3.1.8 Alt-Program – Çağır – Geri Dön
Alt-program, Çağır ve Geri Dön blokları ile oluşturulan algoritma bütünü, parçalara ayrılıp
istenilen zaman bu oluşturulan alt-programlar çağrılır. Alt-program, tekrar eden ve uzun
algoritmalar için çok daha kullanışlı bir yapı sunar (Şekil 24).

Şekil 24 Alt-program ile hazırlanmış algoritma ile alt programsız aynı algoritmanın gösterimi
Alt-program bloğu seçildiğinde alt-programı çağırabilmek için isim yazılmasını isteyen
pencere belirir, isim yazılıp onaylanınca aynı isimli alt-program bloğu çalışma alanında oluşur
(Şekil 25).

Şekil 25 alt-program için isim penceresi, aynı isimli alt-program bloğu
Ana program dalından, oluşturulan alt-program bloğunu çağırabilmek için Çağır bloğu seçilir
ve gelen pencereden uygun alt-program onaylanır (Şekil 26).
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Şekil 26 alt-program çağırma ve oluşan blok
Bu aşamadan sonra ana programda çağırmak istediğimiz yere, oluşturulan Çağır bloğunu
koyarak oluşturulan alt-programda ne yapılması isteniyorsa o kısım oluşturulur. Alt-programda
yapılması istenenler bitince en sona mutlaka ana programa dönebilmek için Geri Dön aracı
kullanılarak Geri Dön bloğu eklenmelidir (Şekil 27).

Şekil 27 alt-programdan çıkış için geri dön bloğu
Bu üç özellikli blok ile iki alt-program kullanan program işleyişi aşağıda verilmiştir (Şekil 28).
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Şekil 28 İki alt programlı algoritma ve işleyişi
3.2

Modüller

Modüller bloğuna basıldığında, modüllere yönelik blokları içeren yeni bir araç paleti
görüntülenir (Şekil 29).

Şekil 29 Modüller paleti
Dikkat!
Bulunulan paletten ana palete geri dönmek için Geri Dön seçilmelidir.
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3.2.1 LED
Araç paleti içerisindeki Modüller bloğu seçeneklerinden birisi LED modülüdür. Bu modül
sayesinde ışık üreticisini (LEDleri) açık ve kapalı olmak üzere iki durumlu kontrol edebiliriz.
LED modülü seçildiğinde çalışma alanının sol tarafında LED modülüne ait araç paleti oluşur
(Şekil 30).

Şekil 30 LED modülü için araç paleti
Aç aracı ışık üreticinin açık konuma gelmesini sağlayan bloğu eklerken, kapat bloğu da ışık
üreticiyi kapatan blok oluşumunu sağlar. Bu blokları oluşturabilmek için de kartın hangi sabit
ışık üreticilerini kullanmak istediğimizi (Kırmızı LED ve Mavi LED dahili ışık üretici girişleri)
veya harici ışık üretici kullanıyorsak hangi sayısal girişine (P5 ila P10 arası) yerleştirdiğimizi
belirtmeli ve bloğu kullanabilmek için isimlendirmeliyiz (Şekil 31).

Şekil 31 LED modülü ayarları
Daha sonra oluşan blokları uygulamalarımız içinde kullanabiliriz (Şekil 32).
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Şekil 32 Işık üretici modülü açıp kapatan bloklar
3.2.2 Siren
Siren modülü sayesinde sireni açık veya kapalı konuma getirerek kontrol edebiliriz. iDea
kontrol kartının P5 ila P10 giriş numaralarındaki sayısal girişlerinden birine takılan siren açık
veya kapalı olmak üzere iki duruma sahiptir. Siren kullanımı için iki blok bulunmaktadır. Siren
modülü seçildiğinde çalışma alanının sol tarafında modüle ait iki komut aracı belirir (Şekil 33).

Şekil 33 Siren modülü için araç paleti
Siren bloğunu çalışma alanımıza ekleyebilmek için bu modül için Aç aracı seçildiğinde
önümüze bir pencere gelir. Buradan ayarlara girip sireni taktığımız girişi seçip isimlendirdikten
sonra aç ve kapat araçları ile kullanım için gerekli blokları çalışma alanımıza ekleyebiliriz
(Şekil 34).
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Şekil 34 Siren için modül ayarları
Gerekli yer ve isim tanımlamasını yaptıktan sonra siren modülünü açmak için Yak, kapatmak
için de Söndür blokları kullanılarak gerekli bloklar elde edilir (Şekil 35).

Şekil 35 Siren modülünü açıp kapatan bloklar
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3.2.3 Motor
O-bot

üzerindeki

motorlara

ve

dışarıdan

ekleyebileceğimiz

servomotorları

kontrol

edebilmemizi sağlayacak olan Motor modülünün araç paleti dört komuttan oluşur ve bu
komutlar motor çeşitlerine göre farklılık gösterir. Bunlar motorların kontrolü için: İleri, Geri,
Durdur blokları ve servomotorların kontrolü için de Servomotor bloğudur (Şekil 36).

Şekil 36 Motor modülü için araç paleti
Bu komutlar sayesinde O-bot üzerindeki motorların hızları ve yönleri ayarlanabilir. Aynı
zamanda O-bot kontrol kartı sayısal giriş(ler)e takılabilen servomotor(lar) istenilen açıya
yönlendirilebilirler. Motorları ileri yönde çalıştırabilmek için İleri bloğu seçilip gelen
pencerede hangi motoru ileri yönde çalıştırmak istiyorsak o motorun seçimi ile hız değerini 099 aralığında yaparız, böylece seçilen motor için bloğumuz çalışma alanında oluşur (Şekil 37).

Şekil 37 Motor seçimi penceresi ve motor b’nin tam hız durumu için ileri bloğu
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Aynı şekilde istenilen motoru geri yönde çalıştırabilmek için de Geri bloğu kullanılır. Geri
bloğu seçildikten sonra gelen pencereden ters yönde çalışması istenen motor seçilerek o motora
ait geri bloğu hız bilgisi ile birlikte oluşturulur (Şekil 38).

Şekil 38 Motor seçimi penceresi ve motor a için kendi hızının % 80 katı hızla gidebilen motor
için geri bloğu
İleri veya geri harekete sahip olan motorları durdurmak için ise Durdur bloğu kullanılır.
Durdur bloğu seçilerek sol veya sağ motorlar için sırasıyla a ve b olmak üzere seçim yapılır,
böylelikle durdur bloğu çalışma alanına aktarılmış olur (Şekil 39).

Şekil 39 Motor seçimi penceresi ve motor a ve motor b için durdur blokları
Servomotoru çalıştırabilmek için ise Servomotor bloğu seçildikten sonra, servomotoru hangi
sayısal girişe bağlamışsak o bacak yazılır, örneğin P5 için 5, P9 için 9 gibi, sonra servomotorun
çalışmasını istediğimiz süre yazılır. Böylelikle servomotor bloğu oluşturulur (Şekil 40).
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Şekil 40 Servomotor blokları
“periyot”, belirtilen süre için çıkış yapılacak bağlantıdaki atımın 10 us’nin (us-mikrosaniye)
katı olarak uzunluğunu belirleyen değerdir. Örneğin, 10 olarak verilen süre, 10x10=100 us’dir.
0 – 65535 değerleri arasında olabilir.
3.2.4 Robot Seti
Robot Seti modülü, tek tek motor seçimi yapılmasına gerek olmadan, robotun iki motorunu
birlikte hareket ettirebilme imkanı sağlar. Bu modül seçildiğinde çalışma alanının sol tarafında
toplam beş blok görülür (Şekil 41).

Şekil 41 Robot Seti modülü için araç paleti
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Bu bölümdeki bloklar robotu bir bütün olarak ele alır ve robotun her iki motorunu da kontrol
eder. Sola Dön bloğu robotun bir motorunu durdurarak sola doğru döndüren komutu içeren
bloğu oluşturur. Aynı şekilde sağa dönmek için de tek motoru durdurarak Sağa Dön, eğer
robotun her iki motorunu da kullanarak sağa ve sola dönmek istiyorsak, 0-Sola Dön bloğu ve
0-Sağa Dön bloğu kullanılarak gerekli bloklar oluşturulur. İleri gitmek için ise İleri Sür, geri
gitmek için ise Geri Sür ve bütün motorları durdurmak için de Sürüşü Durdur blokları
uygulamada kullanılır (Şekil 42). Robot seti bloklarında ayrıca hız seçimi de yapılabilmektedir.
Motor bloklarında olduğu gibi 0-99 aralığında hız değeri girilebilir. Robot seti bu hız değerine
uygun olarak hızını ayarlar.

Şekil 42 Robot Seti modül blokları
3.2.5 Ses Kontrol
Ses Kontrol modülü, iDea kontrol kartına bağlanan Robotsan Ses Kontrol Kartı ile ses
kaydedilmesini ve kaydedilen sesin oynatılmasını sağlar. Bu modül seçildiğinde çalışma
alanının sol tarafında iki blok görülür (Şekil 43).
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Şekil 43 Ses Kontrol modülü için araç paleti
Ses Kontrol Kartının oynatma (Play) konnektörü ve kaydetme (Rec) konnektörü iDea kontrol
kartının P5 ila P10 giriş numaralarındaki sayısal girişlerine bağlanır. Her iki konnektörün aynı
anda bağlı olması gerekli olmayıp, istenilen çalışma için gerekli olan konektörün bağlı olması
yeterlidir.
Ses oynatma bloğunu çalışma alanımıza ekleyebilmek için bu modül için ses oynat aracı
seçildiğinde “Lütfen yeni bir “Ses Kontrol” modülü ekleyin” uyarısı gelir, Tamam düğmesi ile
ilerledikten sonra modül seçimi ekrana gelir. Buradan ayarlara girip oynatma bağlantısını
taktığımız girişi seçip isimlendirdikten sonra ses oynatma ve ses kaydetme araçları ile kullanım
için gerekli blokları çalışma alanımıza ekleyebiliriz (Şekil 44).
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Şekil 44 Ses kontrol için modül ayarları
Gerekli yer ve isim tanımlamasını yaptıktan sonra ses oynatmak için Ses oynat, ses kaydetmek
için de Ses kaydet blokları kullanılır (Şekil 45). Ses kaydet bloğu içerisine kayıt süresi
milisaniye olarak girilmelidir. Ses kartı en fazla 30 sn. lik kayıt yapabilmektedir.

Şekil 45 Ses kontrol modül blokları
3.2.6 Algılayıcılar
Algılayıcılar modülü için hazırlanan araç paleti, bütün algılayıcıların tanımlandığı ve verilerini
okuyan bloklardan oluşur. Bu modül seçilince sol tarafta yukarıdan aşağıya sırasıyla Çizgi
Algılayıcı, Engel Algılayıcı, Dokunma Algılayıcı, Mıknatıs Algılayıcı, Ses Algılayıcı, Hareket
Algılayıcı, Sayısal Algılayıcı, Işık Algılayıcı, Sıcaklık Algılayıcı, Mesafe Algılayıcı,
Potansiyometre ve Analog Algılayıcı blokları görülebilir (Şekil 46).
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Şekil 46 Algılayıcılar modülü için araç paleti
3.2.6.1 Çizgi Algılayıcı
Çizgi Algılayıcı modülüne ait bloğu oluşturabilmek için araç seçildikten sonra ayarlaya girilip
modül yerleştirmenin nereye yapıldığı belirtilerek, isimlendirilir ve onaylanır. Çizgi algılayıcı
modül sayısal olarak nitelendirdiğimiz, sadece iki farklı çıkış verebilen modüllerdendir. Bu
yüzden iDea kontrol kartının sayısal girişlerinden birine, P5 ile P10 arasındaki girişlere takılır
ve tanımlanır. Modül iDea kontrol kartına takıldıktan sonra isimlendirilir ve blok çalışma
alanımız içinde kullanıma hazır hale gelir (Şekil 47).
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Şekil 47 Çizgi Algılayıcı modülü ayarları
Çizgi algılayıcı bloğunu çalışma alanımıza ekleyebilmek için son olarak modül seç
penceresinden isimlendirdiğimiz çizgi algılayıcı seçiliyken onaylamamız yeterlidir. Oluşan
bloğun iki çıkış olasılığına sahip olduğu görülür, bunlar algılayıcının gördüğü yüzeydeki siyah
ve beyaz algılama durumlarıdır (Şekil 48).

Şekil 48 Çizgi algılayıcı modülü bloğu
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iDea kontrol kartı sayısal girişine takılan çizgi algılayıcı, birbirine zıt renkler olan siyah-beyaz
arasındaki farkı algılayarak algılayıcı verilerini değiştirir. Bu sayede çalışma alanımıza
eklediğimiz blok, gelen veri durumuna göre uygun düşen işleyişi oluşturmamıza olanak verir.
Bu sayede eğer algılayıcı verisi siyah ise blok çıkışı siyah tarafına, değilse beyaz yazan tarafa
yönelir.
3.2.6.2 Engel Algılayıcı
Engel algılayıcı modülü iDea kontrol kartının sayısal girişlerinden (P5-P10 arasındaki
girişlerden) birine takılması gereken modüllerdendir. Engel algılayıcı modülüne ait blok
eklemek için araç seçilir, ayarla diyerek algılayıcının yeri belirtilerek isimlendirilir, onay
verilerek blok çalışma alanına eklenir (Şekil 49).

Şekil 49 Engel algılayıcı modülü ayarları ve engel algılayıcı modülü bloğu
Bu algılayıcı için oluşturulan blok, takılan algılayıcıdan gelen veri durumuna göre çıkışını
engel varsa engel tarafına, engel yoksa boş şeklinde yönlendirir.
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3.2.6.3 Dokunma Algılayıcı
Dokunma algılayıcı modülü, iDea kontrol kartının sayısal algılayıcı girişlerinden (P5 ila P10)
birine takılıp tanımlanması gerekir. Dokunma algılayıcı bloğunu ekleyebilmek için dokunma
algılayıcı bloğu seçilip ayarla seçimiyle algılayıcının takıldığı giriş seçilip isimlendirilir.
Pencereler onaylandıktan sonra çalışma alanında dokunma algılayıcı bloğu oluşur (Şekil 50).

Şekil 50 Dokunma algilayıcı modülü için ayarlar ve oluşan blok
Oluşan bloğun dokunma ve boş olarak iki durumu mevcuttur. Algılayıcı verilerinde dokunma
durumu gerçekleşiyorsa blok çıkışı dokunma tarafında, gerçekleşmiyorsa blok çıkışı boş
tarafında oluşur.
3.2.6.4 Mıknatıs Algılayıcı
Mıknatıs algılayıcı modülü de sayısal bir algılayıcı olduğu için iDea kontrol kartının sayısal
girişlerinden (P5-P10 arasındaki girişlerden) birine takılması gereken modüllerdendir. Mıknatıs
algılayıcı modülüne ait blok eklemek için araç seçilir, ayarla diyerek algılayıcının yeri
belirtilerek isimlendirilir, onay verilerek blok çalışma alanına eklenir (Şekil 51).
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Şekil 51 Mıknatıs algılayıcı modülü için ayarlar ve oluşan blok
Oluşan bloğun çıkışı iki durumludur; mıknatıs ve boş. Bu algılayıcının yakınına (yaklaşık 1
cm) bir mıknatıs yaklaştığında mıknatıs algılayıcı blok çıkışı mıknatıs yönünde olacak,
algılanamama durumunda ise blok çıkışı boş tarafa doğru olacaktır.
3.2.6.5 Ses Algılayıcı
Ses algılayıcı modülü, iDea kontrol kartının sayısal algılayıcı girişlerinden (P5 ila P10) birine
takılıp tanımlanması gerekir. Ses Algılayıcı bloğunu ekleyebilmek için Ses algılayıcı bloğu
seçilip ayarla seçimiyle algılayıcının takıldığı giriş seçilip isimlendirilir. Pencereler
onaylandıktan sonra çalışma alanında ses algılayıcı bloğu oluşur (Şekil 52).
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Şekil 52 Ses algılayıcı modülü için ayarlar ve oluşan blok
3.2.6.6 Hareket Algılayıcı
Hareket algılayıcı modülü iDea kontrol kartın sayısal girişlerinden (P5-P10 arasındaki
girişlerden) birine takılması gereken modüllerdendir. Hareket algılayıcı modülüne ait blok
eklemek için araç seçilir, ayarla diyerek algılayıcının yeri belirtilerek isimlendirilir, onay
verilerek blok çalışma alanına eklenir (Şekil 53).

Şekil 53 Hareket algılayıcı modülü ayarları ve hareket algılayıcı modülü bloğu
Oluşan bloğun hareket ve boş olarak iki durumu mevcuttur. Algılayıcı hareket algılarsa blok
çıkışı hareket tarafında, gerçekleşmiyorsa blok çıkışı boş tarafında oluşur.
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3.2.6.7 Sayısal Algılayıcı
Sayısal Algılayıcı modülü ile sayısal bir girişin olup olmadığı anlamak için blok oluşturulabilir.
Bunun için aracı seçtikten sonra gelen pencereden ayarla diyerek sayısal girişlerden birine
takılı olan sayısal algılayıcı modülünün yeri gösterilir ve isimlendirilir, onaylar verildikten
sonra çalışma alanımızda Sayısal Algılayıcı modülü kontrolü için gerekli blok yerini almış olur
(Şekil 54).

Şekil 54 Sayısal algılayıcı modülü için ayarlar ve oluşan blok
3.2.6.8 Işık Algılayıcı
Analog algılayıcılardan olan ışık algılayıcı modülü iDea kontrol kartının P11 ile P14 arasındaki
girişlerden birisine takılması gerekir. Algılayıcı uygun yere takıldıktan sonra ışık algılayıcı
aracı seçilerek çalışma alanına ışık algılayıcı modülü için blok ekleme işlemi başlatılır. Gelen
pencereden ayarla seçilerek algılayıcının takıldığı giriş belirtilip isimlendirilir, onaylamalar
yapıldıktan sonra çalışma alanımıza ışık algılayıcı verilerinin okunmasını sağlayan blok
eklenmiş olur (Şekil 55).
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Şekil 55 Işık algılayıcı modülü için ayarlar ve oluşan blok
Işık algılayıcı bloğu yerleştirildikten sonra değer okuma ve karar verme durumunda
algılayıcıdan gelen veri % değer olarak yazılır. Örnek olarak, çok ışık alması % 100, hiç ışık
almaması da % 0 olarak değerlendirilmelidir ve bu durumlara göre 100 veya 0 (sıfır) değerleri
kullanarak algoritma geliştirilmelidir. Mesela, robotumuz karanlıkta kalınca kaçmasını
istediğimiz bir senaryoyu oluşturmak istersek o zaman öncelikle ışık algılayıcımıza “isik”
ismini verip algılayıcı bloğumuzu çalışma alanımıza ekledikten sonra dallanma bloğu ile hangi
durumda motorlarımızı çalıştırmak istiyorsak o değeri dallanma bloğu içine % olarak
yazmalıyız. Örneğin, isik<40 gibi.
3.2.6.9 Sıcaklık Algılayıcı
Sıcaklık algılayıcı modülü de sadece iki değer değil, birçok ara değer bildirebilmesi sebebiyle
analog algılayıcılar sınıfına girer. Bu yüzden iDea kontrol kartının P11 ile P14 arasındaki
girişlerden birine takılması gerekir. Algılayıcı uygun girişe takıldıktan sonra sıcaklık algılayıcı
aracı seçilerek çalışma alanına sıcaklık algılayıcı modülü için blok ekleme işlemi başlatılır.
Gelen pencereden ayarla seçilerek algılayıcının takıldığı giriş belirtilip isimlendirilir,
onaylamalar yapıldıktan sonra çalışma alanımıza sıcaklık algılayıcı verilerinin okunmasını
sağlayan blok eklenmiş olur (Şekil 56).
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Şekil 56 Sıcaklık algılayıcı modülü için ayarlar ve oluşan blok
Sıcaklık algılayıcı modül bloğunu çalışma alanımıza ekledikten sonra algoritmamıza göre
sıcaklık kontrolü yapmamız gerektiğinde sıcaklık değeri olarak normal olarak kullandığınız
sıcaklık birimi olan ºC (santigrat derece) üzerinden değerlerimizi yazmalıyız. Örneğin, ortam
sıcaklığı 26 ºC’nin üzerine çıkınca bir fanı çalıştırmak istendiğinde o zaman karşılaştırma
değeri olarak dallanma bloğu içerisine sadece 26 yazılır. Örneğin, algılayıcının ismine
“sicaklik” dediğimizi varsayarsak sicaklik>=26 gibi.
3.2.6.10 Mesafe Algılayıcı
Mesafe algılayıcı modülü analog algılayıcılar sınıfındandır çünkü belirli mesafeler arasındaki
ara değerleri de bildirebilir. Bu yüzden iDea kontrol kartının P11 ile P14 arasındaki girişlerden
birine takılması gerekir. Algılayıcı uygun girişe takıldıktan sonra mesafe algılayıcı aracı
seçilerek çalışma alanına mesafe algılayıcı modülü için blok ekleyebilmek için açılan
pencereden ayarla seçilerek algılayıcının takıldığı giriş yeri belirtilip isimlendirilir, istenen
onaylamalar yapıldıktan sonra çalışma alanınıza mesafe algılayıcı verilerinin okunmasını
sağlayan blok böylelikle eklenmiş olur (Şekil 57).
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Şekil 57 Mesafe algılayıcı modülü için ayarlar ve oluşan blok
Mesafe algılayıcı bloğunu çalışma alanımıza ekledikten sonra bu algılayıcı kullanmak için
dallanma bloğu için yazacağımız değerler 10 ila 80 cm aralığında olmalıdır. Örneğin robota
duvar takibi yaptırmak istendiği varsayılırsa ve 13 cm’de duvarı algıladığı zaman robotun sola
dönmesi isteniyorsa, mesafe algılayıcı bloğunu çalışma alanına ekleyip, dallanma bloğu
içerisine mesafe adını verdiğimiz algılayıcı için mesafe<13 şeklinde bir ifade yazılabilir ve bu
ifade doğru olduğu zaman robotu sola döndürecek ifade yanlış olduğu zaman ise düz gitmesini
sağlayacak bloklar eklenebilir.
3.2.6.11 Potansiyometre
Potansiyometre modülü analog algılayıcılar sınıfındandır çünkü 10 bitlik değer içerisindeki ara
değerleri de bildirebilir. Bu yüzden iDea kontrol kartının P11 ile P14 arasındaki girişlerden
birine takılması gerekir. Algılayıcı uygun girişe takıldıktan sonra potansiyometre aracı
seçilerek çalışma alanına potansiyometre modülü için blok ekleyebilmek için açılan
pencereden ayarla seçilerek algılayıcının takıldığı giriş yeri belirtilip isimlendirilir, istenen
onaylamalar yapıldıktan sonra çalışma alanınıza potansiyometre verilerinin okunmasını
sağlayan blok böylelikle eklenmiş olur (Şekil 58).
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Şekil 58 Potansiyometre modülü ayarları ve potansiyometre modülü bloğu
Potansiyometre modülü 10 bit çözünürlüğünde, diğer bir deyişle, 0-1023 değerleri arasında
değer sağlayabilir. Bu yüzden karar verme aşamasında potansiyometre için yazılacak değerler
0 ila 1023 değerleri arasında olmalıdır.
3.2.6.12 Analog Algılayıcı
Robotsan tarafından sağlanan modüller dışında analog çıkışlı bir algılayıcının değerini okumak
için bu blok kullanılır. “Kanal”, “0” ile “3” arasındaki bir değer olabilir. Bu değerler iDea
kontrol kartında P11-P14 arasındaki bağlantılara karşılık gelmekte olup analog giriş okumak
için ayrılmıştır. “Değişken” analog sayısal dönüştürme işlemi sonucundaki değerin saklandığı
kelime sembolüdür. 0-1023 (10bit/0-5V aralığında) değerleri arasında olabilir.

Şekil 59 Analog Algılayıcı modülü seçenekleri
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3.3

Dallanma

Araç paleti içerisindeki bir başka blok Dallanmadır (Şekil 60).

Şekil 60 Dallanma bloğunun araç paleti içindeki yeri
Dallanma bloğu ile koşullu ifadeler yazılabilir. Dallanma bloğunu oluşturabilmek için
dallanma’yı seçip çalışma alanına eklemek istediğimizde açılan pencere mantıksal ifadenin
yazılmasını ister. Program, dallanma bloğuna yazdığımız mantıksal ifade doğru olduğu sürece
doğru çıkışı yönünden, yanlış olduğu sürece de yanlış çıkışı yönünden akışına devam
edecektir. Aşağıdaki örnekteki koşul her zaman geçerli olduğu için çıkış yönü hep “Doğru”
olacaktır (Şekil 61).

Şekil 61 Dallanma bloğu oluşturma ve blok görünümü
3.4

Döngüler
Döngüler, araç paleti içerisinde yer alan ve sayılı döngüler oluşturmamızı sağlayan bir
araçtır. Araç paleti For ve Döngü sonu’ndan oluşur (Şekil 62).

v2.1
Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan dokümanların hiç bir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

43

Akış Şeması

robotik ve mekatronik teknolojileri

Şekil 62 Döngüler araç paleti
For döngüsü az veya çok sayıda döngü oluşumunu sağlar. Araç seçimi ile çalışma alanına
oluşturulmak istenen blok öncelikle gelen pencere üzerinden ayarlamaları yapılır. Gelen
pencereden değişken ismi, ilk değer ve son değer verileri girilir.

Aşağıdaki örnek için

değişken: i, ilk değer:1, son değer:7 olarak verilmiştir (Şekil 63).

Şekil 63 For döngüsü bloğu oluşturma ayarları ve bu değerlerle oluşan blok
For Döngüsü bloğunda bir değişken isimlendirdiğimiz için, bu değişkeni “araç çubuğu >
düzenle > semboller” yolundan düzenleyip oluşturmalıyız. Bu örnek için gelen pencerede Ekle
aracını seçerek sembol düzenle’me penceresinden “i” değişkenini bayt olarak tanımlanmıştır
(Şekil 64). Semboller penceresini onaylayarak kapattıktan sonra döngümüzü tamamlayabiliriz.
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Şekil 64 For döngüsü içine yazılan “i” değişkeni tanımlama
For döngüsünü oluşturmak için oluşan bloktaki döngü ayağı döngüde olmasını istediklerimiz
için, son ayağı ise döngü bittikten sonra görevlere geçiş için ayarlanmıştır. Döngü ayağında
yapılması istenenler sıralandıktan sonra döngünün sonuna Döngü sonu aracı ile döngü sonu
bloğu eklenir (Şekil 65).
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Şekil 65 For döngüsüne giriş, işleyiş ve çıkış sıraları gösterimi
3.5

Zamanlama

Zamanlama araç paleti, bloklar arasında gerekli olan bekleme sürelerini oluşturan bekle
bloklarını oluşturmak için kullanılır (Şekil 66).

Şekil 66 Zamanlama araç paleti
Bekle bloklarını oluşturmak için bekle aracı seçilir, gelen pencereye beklenmesini istediğimiz
süre milisaniye cinsinden yazılır, onaylama sonucunda çalışma alanımızda bekle bloğu
oluşmuş olur (Şekil 67).
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Şekil 67 Bekle bloğu ayar penceresi ve oluşan blok
3.6

Bağla

Akış şemasında blokların girişleri ve çıkışları arasındaki bağlantıyı yapmak için Bağla bloğuna
basılır.
3.7

Yükle

Yükle aracı ile akış şemasında oluşturulan algoritma derlenir ve derleme başarılı olmuş ise
iDea kontrol kartına yüklenir. Yüklemenin başarılı olduğunu belirten pencere kapatıldıktan
sonra iDea kontrol kartı ile bilgisayar arasındaki USB kablosu çıkartılır. Artık robotunuz
yüklediğiniz programı çalıştıracak durumda ve kullanıma hazırdır.
3.8

Simülatör

Akış diyagramının iDeaSim Robot Simülatöründe çalıştırılması için Simülatör düğmesi
kullanılır. (Bu düğme iDea 3.0’da kullanıma alınacaktır).
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