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Görme engelli insanlara, yürüyüşleri sırasında önlerindeki

engelleri uyarı ile bildirecek ve çarpmalarını engelleyecek bir

mobil robot geliştirmek.

Sadece Türkiye’de bin kişiden üçü görme engellidir [1]. Bu
insanların çoğu, en başarılı ve genel kullanıma sahip yolculuk
aleti olan beyaz bastonu kullanıyor. Bu saf mekanik alet;
yerdeki engelleri, eşit olmayan yüzeyleri, delikleri, merdivenleri
ve diğer tehlikeleri algılamakta kullanılır. Ucuz beyaz baston,
çok hafiftir ve katlanıp cebe konulabilecek kadar küçüktür. Bu
cihazla ilgili temel sorun ise kullanıcılarının, aletin kullanımını
öğrenmek için 100 saatten fazla eğitim almak zorunda
olmalarıdır ki bu önemli bir “gizli” bedeldir. Ayrıca, beyaz
baston kullanıcının aktif bir şekilde önündeki küçük alanı
taramasını gerektirir.

Rehber köpekler, görme engelliler için oldukça kabiliyetli yol
göstericileridir ancak kapsamlı bir eğitime ihtiyaçları vardır.
Tamamen eğitilmiş köpekler 12.000$ ve 20.000$ arasında
değişen bir değere mal olurlar ve yaklaşık beş yıl boyunca
rehberlik edebilirler [2]. Üstelik çoğu görme engelli birey
yaşlıdır ve onlar için başka bir canlıya uygunca bakmak zordur.
Bu yüzden rehber köpekler Türkiye’de yeni yapılanmaya
başlamış ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşamamıştır.

Son otuz yıl boyunca birkaç araştırmacı, görme engelli
kullanıcıların hareketliğini güvenlik ve hız bakımından arttırmak
için sensör teknolojisini kullanan cihazlar geliştirdi. Bu aletlere
toplu olarak Elektronik Yolculuk Yardımları denilmektedir.
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Robotumuz, EV3 lego seti kullanılarak hazırlanmıştır.

Kullanıcıya yol göstermesini kolaylaştıran, hafif bir materyalden

yapılmış olan bir sapa sahiptir. Kullanıcı bu sapın ucundan

tutarak robotun ona gösterdiği yolda, bilinçli olarak herhangi

bir çaba göstermesine gerek kalmadan, yürür. Engelleri

algılayan bir adet ultrasonik uzaklık sensörü ile donatılmıştır.

Robot bir engel algıladığında durur ve sesli bir uyarı verir, eğer

engel bir canlı ise ve çekilirse yoluna devam eder. Engel, cansız

ise etrafından döner ve tekrar aynı doğrultuya gelerek yoluna

devam eder.
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Uyarı mekanizması, insanlara daha az rahatsızlık verecek
şekilde geliştirilebilir. Sesli uyarıdan önce görsel bir uyarı
yapılabilir.

Robota rota belirleme sistemi eklenerek daha işlevsel hale
getirilebilir.
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Fakat bu Elektronik Yolculuk Yardımları, yararlılıklarının sınırlı
olması sebebiyle hedef kitle arasında yaygın bir kullanıma sahip
değildir [3]. Michigan Üniversitesi Hareketli Robotik
Laboratuvarı, on yıldan uzun bir süre hareketli robot engel
teknolojilerini engelliler için yardımcı cihazlarda kullanmak
üzerine aktif araştırmalar yürüttü. Robotumuz, bu teknolojileri
kullanarak, karşılaşılan sorunları aşmak için geliştirilmiştir.
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