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Android Kontrollü (bluetooth) Robot Kol Projesi Yapım Aşamaları: 

Bu projeye başlamadan önce ilk olarak projenin tasarım kısmına yoğunlaştım. Solidworks 

isimli programda çizimini ve montajını gerçekleştirdikten sonra 3D printer da çıktısını aldım. 

Bu çıktıyı almak için solidworks de parçaları .STL formatına çevirdim ve daha sonra 3D printer 

e gönderdim. 

Bu arada robot kolum için gerekli olan diğer ekipmanların siparişini verdim.1 adet Arduino 

Nano, 4 adet SG90 servo motor, 1 adet step motor, 1 adet bluetooth sensörü (hc-05) ve 1 

adet 5V 1A güç adaptörü. Verdiğim siparişler elime ulaştıktan sonra ufaktan bir başlangıç 

yaptım. İlk olarak elime ulaşan parçaların montajını yapmaya çalıştım, tabi montajı yaparken 

birleştirme olmuyordu çünkü bağlantı elemanları yoktu. Bunun için ilk olarak Karabük 

Merkezdeki nalburdan robot kolun parçalarına uygun 2.5mm’lik ve 3mm vidalardan aldım. 

Ayrıca robot kolun dişlilerinin ayrılmadan dönmesi için 10 adet 2mm’lik 10cm’lik demir şaft 

aldım. Gerekli olan tüm malzemeleri aldıktan sonra, programlama kısmına geçtim. 

Programlama kısmını Arduino üzerinden yaptım. İlk olarak programlama için biraz araştırma 

yaptım. Programlama başlarken ilk başta servo motoru Potansiyometre ile kontrol etmeye 

çalıştım, kontrol ettikten sonra bluetooth sensörü ile kontrol etmenin yollarını aradım. Birkaç 

gün sonra servo motoru kontrol etmeyi başardım.  

Servo motorun bluetooth sensörü ile kontrolü ; 

#include <SoftwareSerial.h>  // Bluetooth sensörü için gerekli kütüphanemiz.                  

#include <Servo.h>    // Servo motor için gerekli kütüphanemiz.                                             



Servo servom;             // Servom adında bir değişken tanımladık.                                                            

int deger;                     // Servo motor için gerekli değişken tanımladık.                                                             

int geri =180;              // Servo motorumuzun maksimum dönebileceği açıyı tanımladık. 

servom.attach(2);     // 9,10,11,12 Servomuzun arduino bağlantısı için gerekli pinlerin girişini 

tanımladık.                                                                                                                         

servom.attach(3);                   

servom.attach(4);              

servom.attach(7); 

if(servopos=='a') 

    {  // Birinci servomuzun saat yönü ve saat yönü tersi haraketlerini kontrol ettik. 

                                   

if(deger<=180                                                

{                                         

servom.write(deger);             

deger = deger + 20 ;             

geri=deger;                     

}                                  

else                                                     

{                                       

deger=geri;                                       

}                  

Serial.println(deger);                                                                            

}                                             

if(servopos=='e')                                               

{                                            

if(geri>=0)                                                                                                                                                                      

{                                                                                                                                                     

servom.write(geri);                                         

geri = geri - 20 ;                                                              

deger = geri;                                        

}                

else                          

{                     

geri=deger;                      

}                    

Serial.println(geri);                         

} 



      Servo motorun uzaktan kontrolü için telefonumuza Arduino bluetooth isimli uygulamayı 

indirdik. Uygulamayı kullanırken işimize yarayacak tuşları tanımladım. Tanımladığım tuşlara 

basarak servo motoru kontrol etmeyi denedim ve birkaç denemeden sonra başarılı oldum.  

 

                                         (Arduino Bluetooth Uygulaması Arayüzü) 

 

Servo motorları kontrol ettikten sonra step motoru kontrol etmeye başladım.  Kontrol 

edebilmek için ilk başta normal bir step motoru çalıştırmayı denedim. Daha sonra step motor 

kütüphanelerinden yararlandım. Step motorumuzu çalıştırabilmek için gerekli olan kodları 

kendi programıma kopyaladım. Servolar için atadığım değer komutunu bu sefer step motoru 

çalıştırdığım kodun içine yazdım. Böylece algılattığım tuşa her basmamda değeri arttırıp 

azalttım veya step motoru sağa sola hareketini gerçekleştirdim.  

 



Servo motor ve step motor ayarını yaptıktan sonra robotumuzun devresini oluşturmaya 

başladım. İşe ilk olarak internetten Arduino nano sipariş ettim. Daha sonra arduinonun takılıp 

çıkarılabilmesi için dişi header ve bir tane bakır plaket sipariş ettim. Dişi headerları 

arduinonun oturtulacağı yere göre bakır plakete lehimledim. Daha sonra arduinodaki 5V ve 

GND  hatlarını erkek headerlar ile çoğalttım. Bluetooth sensörünü dişi headerlar ile bakır 

plakete lehimledim. 

 

Daha sonra robot kolumun düz bir zeminde durabilmesi için marangozdan tahta parçası 

kestirdim. Kestirdiğim tahta parçasının üzerine silikon yardımı ile robot kolumu monte ettim. 

En son olarak da robot kolumu performans testine soktum ve projem tamamlanmış oldu. 

 

 



  

  

 

 

 



 

Projede Kullanılan Malzemeler 

1. 1 Adet Arduino nano 

2. 4 Adet servo motor sg90 

3. 1 Adet step motor 

4. 1 Adet bluetooth sensörü 

5. Jumper kablolar 

6. Bakır plaket 

7. Bağlantı elemanları 

8. 3D yazıcıdan çıkan robot parçaları 

 



PROJEDE KULLANILAN MALZEMELER HAKKINDA BİLGİLER 

ARDUINO 

  

  

Arduino Nedir? 

Arduino bir Giriş/Çıkış (Input/Output) kartı ve Processing dilinin uygulamasını 

barındıran bir fiziksel programlama platformudur. 

Arduino kartlarının donanımında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, 

ATmega2560, ATmega32u4 gibi) ve programlama ve diğer devrelere bağlantı için 

gerekli yan elemanlar bulunur. Her Arduino kartında en azından bir 5 voltluk regüle 

entegresi ve bir 16MHz kristal osilator (bazılarında seramik rezonatör) vardır.  

Arduino Bileşenleri  

 

Arduino 'nun temel bileşenleri :Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino bootloader 

(Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerindeki mikrodenetleyici 

programlayan yazılım) ve derleyiciden (AVR-GCC) oluşur. 

Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java 

dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise 

C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir.  

 Optiboot bileşeni Arduino 'nun bootloader bileşenidir. Bu bileşen, Arduino kartlarının 

üzerindeki mikrodenetleyicinin programlanmasını sağlayan bileşendir. 

Arduino İle Neler Yapılabilir?  

 

Arduino kütüphaneleri ile kolaylıkla programlama yapabilirsiniz. Analog ve dijital 

sinyalleri alarak işleyebilirsiniz. Sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak, çevresiyle 



etkileşim içerisinde olan robotlar ve sistemler tasarlayabilirsiniz. Tasarladığınız 

projeye özgü olarak dış dünyaya hareket, ses, ışık gibi tepkiler oluşturabilirsiniz. 

SERVO MOTOR  

  

  

Servo Motor Nedir? 

Servo, mekanizmalarında açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız 

bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket kotrolü yapılan bir 

düzenektir. Servo motorlar, robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşididir. 

RC  Servo Motorlar ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmıştır. 

Servolar, istenilen pozisyonu alması ve yeni bir komut gelmediği sürece bulunduğu 

pozisyonu değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır. 

Servo Motorun Çalışma Prensibi 

Servo motorun miline bağlı bir enkoder vardır. Bu enkoder servo’ nun dönüş yönünü, 
hızını ve dönüş açısını sürekli kontrol etmek için servo sürücüsüne sinyal gönderir ve 
sürücüye gelen sinyallere göre servo motora komut verir ve Geri besleme sinyali ile 
kontrol edilir. Normal servo motorlar 0 ile 180 derece arasında açısal hareketleri 
kontrol eder. 

STEP MOTOR 

  



  

Step Motorlar Nedir? 

Açısal konumu adımlar hâlinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motorlara 
adım motorları denir. Adından da anlaşılacağı gibi adım motorları, belirli adımlarla 
hareket eder. Bu adımlar, motorun sargılarına uygun sinyaller gönderilerek kontrol 
edilir.  

Step motorların Çalışma Prensibi  

Step motora giriş pals uygulandığı zaman, belli bir miktar döner ve durur. Bu dönme 
miktarı, motorun yapısına göre belli bir açı ile sınırlandırılmıştır. Step motorda rotorun 
dönmesi, girişe uygulanan pals adedine bağlı olarak değişir. Girişe tek bir pals 
verildiğinde rotor, tek bir adım hareket eder ve durur. Daha fazla pals uygulanınca 
pals adedi kadar adım hareket eder. 

Bluetooth Modüller 

Slave modunda bluetooth modüle dışardan bir bağlantı yapılabilirken, modül ile 
başka bir bluetooth cihaza ilk bağlantı yapılamıyor. Yani siz HC-06 ile başka bir 
cihaza isteğiniz doğrultusunda bağlanamazsınız. Ancak HC-06 modülüne dışardan 
bir cihaz bağlabilir. Master mod ise sizin elinizdeki modül ile dışardaki bir bluetooth 
cihazına direk olarak ilk bağlantıyı yapmanıza olanak sağlıyor. HC-05 iki modda da 
çalışabildiği için HC-06 ya göre daha çok tercih ediliyor. 

 

Çalışma mantığı ise seri haberleşme esasına dayanır. Tx ucu verici ucudur, Rx ise alıcı 
ucudur. 3.3V ve 5V arasındaki gerilimlerde çalışabilir. Ancak veri alış verişini 3.3V ile 
yapmaktadır. Verici ucundan gönderilen veriyi mikrodenetleyici algılar ama 



mikrodetleyicinin çıkış voltajı 5V olduğu için bluetooth modülümüze zarar verir. Bu 
yüzden mikrodenetleyici çıkış ucuna gerilim bölücü uygulayıp istenilen gerilime 
indirmeliyiz. 

Bluetooth modüller içersinde adı, şifresi ve baund hızı ayarlanmış olarak gelir. Bunlar, 
adı HC-06 , şifresi 0000 veya 1234 ve baund hızı 9600 olarak ayarlanmıştır. Unutmayalım 
ki alıcı ve vericimizin baund hızı ayni olmalıdır. Bu modüler bize adını, şifresini ve baund 
hızını değiştirme olanağı sağlıyor. Bunu ise AT komutlarıyla yapabiliyoruz. 

 

  

PROJENİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Projede robot kolun bluetooth yardımı ile uzaktan kontrol edilmesi sağlanmıştır. 
Yazılan kodlar arduino karta aktarılarak robot kolun eksenel hareketleri sağlanmış ve  
% 96 başarı sağlanmıştır.  Başlangıçta belli bir yere bir cisim bıraktık. Bluetooth 
kontrolü ile bıraktığımız cismi verdiğimiz komutlarla taşıma işlemi yaptık 

 

SONUÇLAR 

Bu proje sayesinde servo motoru, step motoru ve bluetooth sensörünü devre 
elemanlarıyla birleştirip Arduino platformunda istediğimiz komutlara göre hareket 
ettirebildik.. Yani basit olarak bir servo motorun kodlarla nasıl hareket 
ettirilebileceğini, bluetooth sensöründen nasıl değer okunacağını ve en önemlisi de 
yazılım ve donanımı birleştirip ortaya bir ürün çıkartabileceğimizi görmüş oldum. 
Ayrıca endüstriyel alandaki gelişmeler neticesinde üretimi daha hızlı, kaliteli ve 
verimli hale getirebilmek amacıyla birçok sanayi kuruluşunda robot kol teknolojisi 



kullanılmaktadır. Sonuç olarak uzaktan kontrollü robot kol olarak tasarlanan projede 
istenilen verim alındığı takdirde, kullanılmak istenilen göreve yönelik sensör ve 
algılayıcılarla tekrar revize edilebilecek bir sistem meydana getirilmiş olacakt. 
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