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PROJE TANITIMI 
 

Projeyi keşif aracı olarak seçmemizin en büyük sebeplerinden biri 

NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracı haberleri olmuştur. 

NASA’nın bu projesinden aşağıda bahsedilmiştir. 

 

Amaç olarak NASA ile aynı amacı taşımasa da tarafımızca yapılan 

keşif aracı bir insan tarafından yapılacak olan keşiflerin tehlikeli olduğu 

yerlerde kullanılması amaçlanmıştır. 

 

Bu amaç doğrultusunda araştırmalar yapıldıktan sonra özgün bir araç 

tasarımı yapıldı. Bir keşif aracının sahip olması gereken donanımlar 

tespit edilerek temin edildi. Temin edilen elemanların bağlantıları 

yapıldı. Daha sonra şaseyle ilişkilendirildi. Aracın kontrolünü sağlayan 

bir kumanda tasarlandı. Gerekli yazılımlar arduino kartına yüklenerek 

araç çalıştırıldı. Cep telefonu vasıtasıyla araçtan anlık olarak görüntü 

alındı. 

 

Denemeler yapılarak oluşan bazı arızalar giderildi ve araç son haline 

getirildi. 

 

Yapım aşamaları proje yapım aşaması başlığı altında detaylıca 

anlatılmıştır. 
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KEŞİF ARACI 
 

Curiosity, NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası 

olarak Mars'ta Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil 

büyüklüğündeki gezgin robotu. 

Curiosity kâşif robotu, Mars Bilim Laboratuvarı'nın içinde 26 Kasım 

2011 saat 10:02'de (Doğu Zaman Dilimi) Cape Canaveral Uzay 

İstasyonu'ndan fırlatıldı ve 6 Ağustos 2012 saat 05:17'de (UTC) 

başarılı bir şekilde Mars'taki Gale kraterinde Aeolis Palus bölgesine 

iniş yaptı.Kâşifin iniş yeri 563.000.000 km'lik yolculukla hedefleyip 

inmek istediği Bradbury iniş bölgesinden 2.4 km ötede gerçekleşti. 

Kâşifin hedefleri Mars iklimini, jeolojisini incelemek ve Mars'ta daha 

önce yaşam olup olmadığını araştırmak ve su barınabilirliği ve 

dünyasal yerleşim ile ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup 

olmadığını araştırmaktır. 

Curiosity kelimesi türkçe "merak" anlamına gelmektedir. 
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KULANILAN MALZEMELER VE FİYATLARI 

 

* ARDUINO UNO R3  (2 ADET)                   →  60 TL 

* NRF24L01 WİRELESS MODUL (2 ADET)  →  15 TL 

* L298N MOTOR SÜRÜCÜ (1 ADET)            →  15 TL 

* 11.1V 1300mAh LİPO PİL (1 ADET)              → 100 TL 

* 6V 250RPM DC MOTOR (4 ADET)             → 30 TL 

* TEKERLEK (4 ADET)                                  →  10 TL 

* JUMPER KABLO                                         →  6 TL 

* 9V PİL VE PİL BAŞLIĞI (1 ADET)              →  13 TL 

* JOYSTİCK (1 ADET)                                  →  6 TL  

* BREAD BOARD (1 ADET)                            →  5 TL 

* KAPASİTÖR (2 ADET)                               →0.5 TL 

* MUKAVVA VE KARTONLAR                        →14.5 TL 

* YAPIŞTICILAR                                          →  15 TL 

* ŞASE (AHŞAP PLAKA)                               →  10 TL 

* GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN  1 ADET TELEFON 
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MALZEMELERİN TANITIMI 

1)Arduino Uno  
 

 

Arduino Uno , kolay kullanılabilir ve esnek bir yazılım/donanım 

mimarisine sahip,açık kaynak(open source)ailesine mensup bir 

elektronik geliştirme kartıdır.Arduino Uno’nun 14 tane dijital 

giriş/çıkış pini vardır.Bunlardan 6 tanesi PWM çıkışı olarak 

kullanılabilir.Ayrıca 6 adet analog girişi,1 adet 16 MHz kristal 

osilatörü,USB bağlantısı,power jakı(2.1 mm),ICSP başlığı ve reset 

butonu bulunmaktadır.Arduino Uno bir mikrodenetleyiciyi 

desteklemek için gerekli bileşenlerin hepsini içerir.Arduino Uno’yu bir 

bilgisayara bağlayarak,bir adaptör ile ya da pil ile çalıştırabilirsiniz. 

 

Arduino Uno Teknik Özellikler 

Mikrodenetleyici : ATmega328  

Çalışma gerilimi : +5 V DC  

Tavsiye edilen besleme gerilimi : 7 - 12 V DC 

Besleme gerilimi limitleri : 6 - 20 V 

Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler) 

Analog giriş pinleri : 6 tane 

Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA 

Flash hafıza : 32 KB (0.5 KB bootloader için kullanılır) 
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2)NRF24L01 Wireless Modül 

 

 

 

Kablosuz haberleşmede kullanılan bir modüldür.Düşük güç tüketimi 

vardır.Kullanımı kolay ve menzili yüksektir. Modülün pcb ve harici 

antenli modeli mevcuttur.Pcb modellerde menzil  250 m iken harici 

antenli modelinde menzil 1000 m’ye  kadar çıkabiliyor. Modülü 

projenize göre çift yönlü haberleşme yaptırmak için hem alıcı hem 

verici olarak kullanabilirsiniz. 

 

NRF24L01 Teknik Özellikleri 

• 2.4GHz bandında yayın yapabilir. 

• 250KBps, 1MBps ve 2MBps gibi hızlarda haberleşme hızı 

seçilebilir. 

• Gelişmiş ShockBurst™ hızlandırma protokolünü 

desteklemektedir. 

• Ultra düşük güç tüketimi. 

• Çalışma Voltajı: 1.9-3.6V. 

• IO Portları Çalışma Voltajı:0-3.3V/5V. 

• Verici Sinyal Gücü: +7 dB. 
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3) L298N Motor Sürücü 

 

 

 

L298 motor sürücü board, arduino kartları ve diğer kontrol devreleri 

ile dc motor ve step motor sürmek için kullanılabilecek motor sürücü 

devresi modülüdür. 

 

L298N Motor Sürücü Board Özellikleri 

• L298N çift H köprülü motor sürücüdür. 

• Step motor veya DC motor sürmek için kullanılabilir. 

• Arduino, PIC, ve benzeri platformlar ile kullanımı mümkündür. 

• Sürüş voltajı : 5 - 35 V 

• Maksimum sürüş akımı : 2 A / kanal 

• Lojik voltaj : 5V 

• Lojik akım : 0 - 36 mA 

• Maksimum güç : 25 W  

• Boyutları : 43 x 43 x 27mm 
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4)Lipo Pil(11.1 V 1300 mAh) 

 
Yapısında Lityum ve Polimer kimyasallarını barındıran pillere kısaca LiPO 

pil denir. 

  Lipo piller hücrelerden oluşur. Herbir hücrenin nominal voltajı 3,7 

volttur. Seri bağlı hücreler S harfi ile gösterilir. Bu durumda S harfinden 

önceki rakam hücre sayısını gösterir. Yani 2S denildiğinde 3,7x2=7,4 Volt 

anlaşılır. Keza 3S için ise 3,7x3=11,1 Volt anlaşılır. Buna ilave olarak lipo 

piller için 3S2P şeklinde de tanımlamalar yapılmıştır. 3S2P nin anlamı 3 

adet seri bağlı pilden 2 adeti paralel bağlanmıştır. Bu durumda voltaj 

değişmez ancak pilin miliamper değeri ikiye katlanır. 

  Pilin bir hücresinin boş haldeki voltajı 3V, tam şarjlı halde voltajı 4,2V 

olmalıdır. Kullandığınız pilin herhangibir hücresinin 3V altına düşmesi 

durumunda pilin ömrünü tamamlama riski vardır. Aşırı şarjın yani 4,20V 

dan fazla şarj etmenin de güvenlik açısından riskleri vardır. 

Avantajları 

1) Lipo piller NiCd ve NiMH pillere göre çok daha fazla akım 

üretebilirler  

2) Kıyaslama yapıldığında diğer pillere oranla daha hafiftirler. 

3) İstenilen şekilde ve ölçüde üretilebilirler. 

Dezavantajları 

1)Özel şarj cihazı gerektirir. 

2)Kullanılmaları ve şarj edilmeleri özel dikkat gerektirir. 
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5) 6V 250RPM DC MOTOR 

 

 

 

Robotikte en sık tercih edilen motor tipi DC motorlardır. DC motorlar 

ucuz, küçük ve etkilidir. Ayrıca boyut, şekil ve güç bakımından çok 

çeşitli olmaları da DC motorların sık kullanılmalarının bir diğer 

sebebidir.DC motorlar robotlarda veya herhangi bir sistemde direkt ya da 

dişli kutularıyla  (redüktörlü ya da redüktörsüz olarak) birlikte 

kullanılabilirler. 

DC motorlara bir güç kaynağı bağlandığında DC motorun dönüş yönü 

akımın yönüne bağlıdır. Akımın yönü terslendiğinde DC motorun dönüş 

yönü de terslenmiş olur. 

Bir motorun hızı rpm (rotations per minute - bir dakikada tamamlanan 

devir sayısı) ile ölçülür. Motorun hızı voltaja ve yüke bağlıdır. 

Motor Özellikleri 

• Çalışma Voltajı: 3-12V 

• Redüksiyon Oranı: 1:48 

• Hız: 250 Rpm(6V) 

• Akım: 95mA (maks. 160mA) 

• Ağırlık: 29gr 
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ELEKTRONİK BAĞLANTILAR 

 

KUMANDA ALICI DEVRESİ 

(NRF24L01 MODUL) 
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KUMANDA VERİCİ DEVRESİ 

 

 

MOTOR BAĞLANTI DEVRESİ 
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PROJE YAPIM AŞAMASI 

ARAÇ 
Şase için ahşap plaka tercih edildi ve motor-tekerlek takımı şaseye 

monte edildi. 

 

  

 

Kullanılacak olan elektronik malzemeler şase üzerine monte edildi. 

Kapasitör vb. için board kullanıldı ve şaseye montelendi. 
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Lipo pil temini yapıldı ve araca monte edilerek çalışıp çalışmadığı 

kontrol edildi. 

 

 

Öncelikle aracın gövdesi için kağıt üzerinde tasarımı yapıldı ve daha 

sonra mukavva kullanılarak tasarım araç üzerinde gerçekleştirildi.  

Tasarım yapılırken kullanılacak olan kamera için uygun bir yer 

belirlenip delik açıldı. Aracın içindeki malzemeleri görmek ve 

herhangi bir arıza durumunda müdahale edebilmek için aracın üst 

kısmında sürgü sistemi kullanıldı. 
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Mukavva ile yapılan tasarım bittikten sonra desenli karton ile aracın 

kaplaması yapıldı. 

 

 

Son düzenlemeler yapılarak araç hazır hale getirildi. 
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KUMANDA 

Aracın uzaktan kontrolü için gerekli elektronik malzemeler kullanıldı 

ve bağlantıları yapıldı. 

 

 

 

Kumanda için kağıt üzerinde tasarım yapıldı ve mukavva ile gerçekleştirildi. 

Yerden tasarruf etmek için board kaldırılıp kapasitör için lehim yapıldı. 

 

 



16 
 

Gerçekleştirilen kumanda tasarımının estetikliği için desenli karton ile 

kaplaması yapıldı ve son dokunuşları yapılarak hazır hale getirildi. 
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GÖRÜNTÜ AKTARIMI 
 

Görüntü aktarımı için ilk önce Raspberry pi ile webcam’den görüntü 

alındı. Fakat alınan görüntü çok yavaş ve kalitesiz olduğu için 

vazgeçildi. Daha sonra ıp kameradan görüntü almak için araştırma 

yapıldı onun için de modem gerektiği için ondan da vazgeçildi. İçinde 

wifi bulunan diğer kameralar da araştırıldı onlarda da 5,6 metre gibi 

düşük mesafelere kadar çektiği için ondan da vazgeçildi. Son olarak 

cep telefonu ile ıp üzerinden telefon, tablet, pc vb. cihazlarla görüntü 

aktarımı sağlayan bir yol bulundu. Bunun için IP webcam isimli bir 

program kullanıldı. Kalite ve mesafe olarakta istenilen sonuç elde 

edildi. 

 

Görüntü Alınan Telefon 
Fotoğrafta görülen telefonu aracın içinde ayarladığımız yere koyarak 

ve ıp webcam programını açarak bir ıp adresi alıyoruz ve dışarıdan bir 

telefon vb. ile o adrese girip görüntü aktarımını sağlıyoruz. 
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Görüntü Kaydı 

Dışarıdan bir telefon ile ıp adresine bağlanıp araçtan alınan video 

kaydından bazı görüntüler: 
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KODLAR 

ALICI DEVRESİ (ARAÇ) 
NOT: Hız ayarlarının bazı kodları uzun olmasın diye konulmadı. 

 

#include <SPI.h> 

#include <nRF24L01.h>                      

#include "RF24.h"    

 

#define CE_pin 7 

#define CSN_pin 8                   

 

int enablesag=9; 

int enablesol=10; 

int sagileri=2; 

int saggeri=3; 

int solileri=4; 

int solgeri=5; 

 

byte data[1];                           

 

const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F012A1LL;   

RF24 radio(7,8);                       

 

void setup(){ 

pinMode(enablesag,OUTPUT); 
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pinMode(enablesol,OUTPUT);  

pinMode(sagileri,OUTPUT); 

pinMode(saggeri,OUTPUT);  

pinMode(solileri,OUTPUT); 

pinMode(solgeri,OUTPUT);                                      

                                     

 radio.begin();                          

radio.openReadingPipe(1,pipe);          

radio.startListening();                 

} 

 

void loop(){ 

 if(radio.available()){ 

   var = false; 

   while(!var){ 

     var = radio.read(data, 1);    

      if(data[0] == 0){ 

 

    // ileri hız 225 

      } 

      if(data[0] == 1){  

        analogWrite(enablesag, 200); 

        analogWrite(enablesol, 200); 

 digitalWrite(sagileri,HIGH); 

 digitalWrite(saggeri,LOW); 
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 digitalWrite(solileri,HIGH); 

 digitalWrite(solgeri,LOW); 

} 

      // geri hız 225 

       if(data[0] == 4){ 

         analogWrite(enablesag, 200); 

        analogWrite(enablesol, 200); 

         

 digitalWrite(sagileri,LOW); 

 digitalWrite(saggeri,HIGH); 

 digitalWrite(solileri,LOW); 

 digitalWrite(solgeri,HIGH); 

  } 

       

//SAG hız 225 

 

if(data[0] == 7){ 

 

       analogWrite(enablesag, 200); 

       analogWrite(enablesol, 200); 

         

 digitalWrite(sagileri,LOW); 

 digitalWrite(saggeri,HIGH); 

 digitalWrite(solileri,HIGH); 

 digitalWrite(solgeri,LOW); 
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      } 

 

//sOL hız 225 

if(data[0] == 10){ 

        analogWrite(enablesag, 200); 

       analogWrite(enablesol, 200); 

 digitalWrite(sagileri,HIGH); 

 digitalWrite(saggeri,LOW); 

 digitalWrite(solileri,LOW); 

 digitalWrite(solgeri,HIGH);  

      } 

//bosta 

      if(data[0] == 100){ 

       analogWrite(enablesag, 0); 

       analogWrite(enablesol, 0); 

      

 digitalWrite(sagileri,LOW); 

 digitalWrite(saggeri,LOW); 

 digitalWrite(solileri,LOW); 

 digitalWrite(solgeri,LOW); 

      } 

  } 

 } 

} 
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VERİCİ DEVRESİ (KUMANDA) 
 

NOT: Aynı şekilde hız ayarlarında yer kaplamasın diye eksikler var. 

 

#include <SPI.h> 

#include <nRF24L01.h>                      

#include "RF24.h"                    

 

#define CE_pin 7 

#define CSN_pin 8                   

 

byte data[1];                          

const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F012A1LL; 

RF24 radio(7,8);  

 

int joystick = 0; 

int x =0; 

int y =0;   

const int xpin=A0;  

const int ypin=A1;  

 

void setup() { 

  radio.begin();                        

  radio.openWritingPipe(pipe);          
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// Joystick pinleri 

pinMode(xpin, INPUT);  

pinMode(ypin, INPUT);  

} 

 

void loop() { 

/// joystik 

  x=analogRead(xpin); 

  y =analogRead(ypin); 

   

  x=map(x,0,1023,0,1000); 

  y=map(y,0,1023,0,1000); 

   

// motor döndürmee --- 

 

if (y >= 900) { 

 

 data[0] = 1; 

 

    } 

else  

 

if (y <= 100) { 

 

data[0] = 4; 
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    } 

else     

 

if (x >= 900) { 

 

 data[0] = 7; 

 

    } 

else 

 

if (x <= 100) { 

 

 data[0] = 10; 

 

    } 

else 

 

     //     bosta   

 

  { 

data[0] = 100; 

} 

  radio.write(data, 1);                  

} 
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