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ÖNSÖZ  

 
 
Günümüzde sayısal haberleşme teknikleri oldukça ilerlemiştir. Sayısal haberleşme 

uygulamaları paralel ve seri olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Uzak 

mesafelerde yapılan haberleşme uygulamalarında seri haberleşme kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada bluetooth kullanılarak sayısal haberleşme sisteminin gerçekleştirilmesi 

ve araç kontrolü ile birlikte robot kol kontrolü sağlanacaktır. Çalışmam boyunca bana 

değerli zamanını ayıran ve verdiği fikirler ile beni yönlendiren hocamız Sayın Prof. Dr. 

Ahmet DEMİR‟e teşekkür ederim. Hayatım boyunca her türlü maddi ve manevi 

desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme şükranlarımızı sunarım.  

 

 

 

 

 

Yetkin AKKAŞ 
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ÖZET 
 
Günümüzde hızla artan insan ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji de aynı oranda 
gelişmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışmalar her geçen gün hayatı 
daha da kolaylaştırmakta ve bu çalışmalar robot kol çalışmalarında yoğunlaşmaktadır. 
Robot kollar, dışarıdan bir kullanıcıyla ya da daha önceden belirlenen komutları yerine 
getirerek çalışırlar. Günümüzde nerdeyse her alanda ihtiyaç duyulan robot kolların en 
fazla gelişme gösterdiği alan endüstri ve tıp sektörüdür. Projede tasarlanan ve 
gerçekleştirilen robot kol 3 adet servo motor ile hareket edebilme yeteneğine sahiptir. 
Bu sayede istenilen bir malzemeyi bir yerden alıp başka bir yere taşıyabilir. Bu taşıma 
bir aracın uzaktan kumada ile hareketini kontrol edilmesini sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Android kontrollü araç, batarya ile çalışan, android işletim sistemi 
bulunan cihazlarla uzaktan kontrol edilebilen, 3 tane tekerleğe sahip, ileri - geri, sağa 
- sola yön kontrolü edilebilen ayrıca fren sistemi bulunan uzaktan kumandalı bir araçtır.  
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TEORİK ALTYAPI 
 
Servo Motorlar 
Servo; bir mekanizmanın işleyiş hatasını algılar, geri besleme yöntemiyle denetler ve 
hataların giderilmesini sağlar. Servo motorun içinde alternatif akım (AA), doğru akım 
(DA) veya step motorlar bulunabilir. Bunların yanı sıra sürücü ve kontrol devreleri 
bulunmaktadır. Servo motorlar istediğimiz komutları yerine getirebilen motor 
çeşitleridir. Çok küçük ya da çok büyük hızlarda bile kararlı bir şekilde çalışabilirler. Bu 
motorlarda küçük boyuttan büyük moment elde edilebilir. 
Servo motorlar kontrol sistemlerinde hızlı çalışmalar, fazla eksen hareketinin 
yapılması, durum kontrolü ve bunun gibi alanlarda kullanılmaktadırlar. Servo motorlar 
bir mekanizmanın son kontrol elemanıdırlar. Duyarlılıkları yüksektir ve servo motorlar 
elektronik yapılı veya programlayıcı devrelerle birlikte kullanılmaktadırlar. Bu motorlar 
AA ve DA olmak üzere ikiye ayrılır. AA servo motorlar fırçasız tip motorlar iken DA 
servo motorlar fırçalıdır. Servo motorlar çoğunlukla üç kabloludur. Bunlar güç için 
kırmızı kablo, topraklama için siyah ve kontrol (data, veri) için sarı renkli kablolardır. 
 
Servo motorlar, sinyal durumuna göre kontrol edilirler. Bunu yaparken veri ucu 
yardımıyla verilen darbe genişlik modülasyon (PWM) sinyali kullanılır. Her bir servo 
motor, 10-20 ms’de ve 0,5-1,5 ms’de bir PWM sinyali ile kontrol edilir. Bu sinyalin lojik- 
1‘de kalış süresine (tk) göre motor milinin konumları belirlenir.  
Bunlar; 
• tk = 0,5 ms iken motor mili en sona döner, 
• tk= 0,5- 1 ms iken motor milinin konumu ortadadır, 
• tk= 1- 1,5 ms iken motor mili sağa döner, 
• tk= 10-20 ms iken (tekrar aynı sinyal verildiğinde) eski konumunda kalır, 
 
Bu motorların konum kontrolü gerekli darbeler kullanılarak belirlenir. Projede kullanılan 
DA servo motorlar çalışma esnasında gerilimleri 5V civarında tutulmuştur. 
 
 

 

SG 90 Servo motor 
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Kablosuz Ağlar 
 
Kablosuz ağların bize sunduğu en büyük kolaylık şüphesiz ki kablo derdi olmaksızın 
erişim imkanı sağlamasıdır. Kapsama alanı içerisinde özgürce taşıma imkanı sağlarlar. 
Kablosuz ağ bağdaştırıcının bilgisayarlara tanımlı olması kurulumunu ve kullanımını 
oldukça basitleştirmiştir. Kapsama alanı ilk zamanlarda sorun gibi algılansa da 
teknolojinin gelişmesiyle GSM, WIFI, WIMAX servislerinin yaygınlaşmasıyla bu sorun 
doğal olarak aşılmıştır.  
 
Kablosuz Ağların Avantajları;  
➔Taşınabilirlik       ➔Kolay kurulum ve kullanım  

➔Kapsama alanı   ➔Yatırım ve işletme kolaylığı  

 
Kablosuz Ağlara Özgü Zorluklar 
 Kablosuz ağların belli frekans bantlarında çalışması bu frekansta diğer frekanslarla 
karışıp girişim oluşmasına neden olabilirler. Bu sebeple sistemde çalışma aksaklıkları 
görünmesine neden olur. Kablosuz ürünlerin kullanımı ve tasarımında kablosuz 
ortamın özellikleri dikkate alınması gerekir. Kablosuz ağlar yapısı itibariyle davetsiz 
misafirlere açıktır. Özel tedbirler alınmadığı sürece ağ trafiği dinlenmesi çok kolaydır. 
Çevredeki birçok sinyal kaynağından etkilenebileceğinden iletişim kalitesi dalga 
girişimine bağlı olarak düşebilir. Binaların yapısına ve vericilerin yerleşimine bağlı 
olarak bazı yerlerde sinyal gücü zayıflayabilir. Bundan dolayı kurulumu yapılırken 
mutlaka alan taraması yapılması gerekir. 
 
Bluetooth  
2.4 GHz ISM bandı üzerinde sayısal olarak ses ve veri aktarım sağlayan kablosuz veri 
aktarım teknolojisidir. Cihazların birbirlerini doğrudan görmelerine gerek yoktur çünkü 
bluetooth teknolojisi radyo dalgalarıyla çalışır.  FHSS adı verilen frekans atlama 
yöntemiyle bluetooth teknolojisindeki oluşan elektriksel parazitleri engellemek ve aynı 
anda birçok birim ile haberleşmek için kullanılır. Bu nedenle bluetooth‟lu cihazlar 
birbirleri ile 2.4 GHz ile 2.48GHz arasında birer MHz‟lik bantlardan haberleşirler. 
Bluetooth teknolojisi sinyal seviyesi 0 dbm iken 10 metrelik bir uzaklıktan 1 Mbps‟lik 
veri aktarma yapabiliriz. Ayrıca 10 dbm‟lik sinyal seviyesi ile 100 metrelik uzaklıktan 
veri aktarımı yapabiliriz. Kolay bir yazılım ile birbirlerinin kapsama alanında olan iki 
telefon ya da bilgisayar kendi aralarında bluetooth veya IrDa aracılığıyla resim, müzik 
ya da mesaj paylaşımı yapabilirler, hatta üzerinde çalışılarak konuşma dahi yapılabilir. 
Ama IrDa‟nın kendi özelliklerinden dolayı bunun yapılması kısıtlıdır. 
 

HC 06 Bluetooth 
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Bluetooth Genel Özellikleri  
Bluetooth teknolojisinin ismitoprak ve din kavgaları yüzünden ayrılmış olan Norveç ve 
Danimarka‟yı birleştiren kral Harald Blaatand (Harald Bluetooth)'dangelmektedir. İki 
ülkeyi yöneten kral, iki halkın bir araya gelmesini sağlamış, Bluetooth da normalde 
birbiriyle bağlantıya geçemeyen cihazı birbirine bağladığından kralın soyadıyla 
anılmaya başlamış. Logosu ise, tasarlanırken Rün alfabesi harflerinden "B" ve içinde 
bir çarpı ile b harfine benzeyen "H" harfinin birleşiminden oluşmaktadır. Bluetooth 
hemen hemen tüm cihazlarda kablo bağlantısını ortadan kaldırıp telsiz bağlantısını 
sağlayarak cihazların birbirleriyle sorunsuz haberleşmesini gerçekleştirmek için 
tasarlanan bir standarttır. 
 
 
 

 
 
 
Bluetooth ‘un Kullanım Alanları  
Bluetooth „un kullanım alanı bluetooth 4.0 ile olabildiğince gelişmiştir. Kısa mesafe 
haberleşmelerinde pek çok şeye alt yapı sağlayabilmektedir. Bilgisayarlarımızın, 
yazıcımızın, farelerimizin kablolarına gerek kalmadan, kablosuz bağlantıya geçebiliriz. 
Bluetooth özelliği olan telefonumuz çantamızda taşırken, kulağımızda taktığımız 
kulaklık-mikrofon ile telefonla konuşabiliriz veya arabamızda giderken telefonumuz 
çaldığında arabamızın bluetooth özelliği olan teybine bağlanıp telefon görüşmesi 
yapabiliriz. Cep telefonu aracılığı ile arabanın tüm diyagnostik bilgilerini servise 
aktarabilir hatta servisin aynı altyapı üzerinde arabaya müdahale etmesini 
sağlayabiliriz. Geliştirilmiş uygulamalar sayesinde cep telefonu, tablet mobil 
cihazlarımızın internet bağlantısını bluetooth üzerinden paylaşabiliriz. Bu örnekleri 
daha da çoğaltabiliriz. 
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Doğru Akım Motorları 
Da motorları elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelerdir. Bir iletkene 
doğru akım uygulandığında çevresinde manyetik alan oluşur. N ve S kutuplarında 
oluşan bu manyetik alanın etkisi içerisinde bir iletken bulunuyorsa ona mıknatıs gibi 
davranır. Yani iletkeni kendisine çeker, aynı kutuplu manyetik alanı iterken farklı 
kutuplu manyetik alanı çeker. Kuvvetin yönü N' den S' ye doğrudur ve bu manyetik akı 
olarak adlandırılmaktadır. Da motora enerji verdiğimiz zaman statorda manyetik alan 
oluştuğu gibi rotor iletkenleri aracılığı ile de rotorda bir manyetik alan oluşur. İşte doğru 
akım motorun çalışma prensibi statordaki manyetik alanın rotordaki manyetik alanı 
itmesi veya çekmesi prensibine göre çalışır. Rotorda oluşturulan manyetik alan 
statorda oluşan manyetik alandan bir miktar kaymış yani aralarında açı olacak şekilde 
meydana gelir. Bu kayma sayesinde statordaki manyetik alan rotordaki manyetik alanı 
çekmesi veya itmesi ile hareket oluşur. Rotorda ki sargının statorda ki N-S kutuplu 
manyetik alan eksenine gelmesi ile hareket sona erer. İşte hareketin böyle sona 
ermemesi için rotor çok sargılı imal edilir. Bu sargılar yine rotorun üzerindeki kolektör 
adı verilen iletkende toplanırlar. Kolektöre uygulanan gerilim yeri sabitlenmiş fırçalar 
aracılığı ile aktarılır. Fırçalar sabit bir eksende olduğu için rotor döndükçe gerilim 
uygulanan sargılar da değişir. Fakat manyetik alan ekseni sabit kalır. Bu şekilde her 
defasında statordaki manyetik eksene belli açıda manyetik alan oluşacağı için gerilim 
uygulandıkça hareket süreklilik kazanmış olur. Dönüş yönünü değiştirmek 
istediğimizde rotora uygulanan gerilimin yönünü değiştirmemiz yeterlidir.  Artı ve eksi 
uçları ters bağlanılır. Doğru akım motorlarda rotorun dönmesi ile endüvideki sargıların 
statorda oluşan sabit manyetik alanı kesmesi ile iletken üzerinde bir indükleme gerilimi 
oluşur. Bu indükleme gerilimine zıt elektromotor kuvvet (EMK) oluşur.  
 

Endüvi  
Dinamo saçlarından oluşan, iletkenleri taşıyan ve gerilim indüklenen kısma endüvi 
denir. AC seri motor, doğru akım motor ve doğru akım dinamonun dönen kısmı 
endüvidir. Yani mekanik enerjiği aldığımız kısımdır. Bu motor elamanı 0,30 mm - 0,70 
mm arasında 8 değişen metal dinamo saçlarından meydana gelir. Endüvi, ortasında 
çelik mil bulunan ve bu çelik mil üzerine preslenmiş sac paketleri oluklarına sarılmış 
sargılardan meydana gelir. Bu dinamo sacları motorun büyüklüğüne uygun olarak 
istenilen biçimde ve ölçüde presle kesilerek tavlanır ve birer yüzleri yalıtarak paket 
haline getirilir. Endüvi üzerine iletkenlerin yerleştirilmesi için oluklar açılır. Bu olukların 
şekilleri ve sayıları; sarım tipine, devir sayısına, makinenin büyüklüğüne ve sarım 
şekline göre değişir. Kısa devre ihtimali ortadan kalkması için sargılar bandajlanır ve 
oluklara yerleştirilir. 
 
Stator (Endüktör)  
Doğru akım motorlarında sabit manyetik alan meydana getirir. Endüktöre kutup da 
denilmektedir. Kutup uzunluğu endüvi uzunluğuna hemen hemen eşittir. Stator ana ve 
yardımcı kutuplar ve kutuplar üzerindeki sargılardan meydana gelir. Kutuplar 
(endüktörler) sabit mıknatıslarla yapılabildiği gibi kutup sargılarının enerjilenmesiyle 
sargılarına kazanmış olduğu elektromıknatıslar ile de yapılırlar. Genellikle 
elektromıknatıs kutuplar kullanılmakla beraber çok küçük doğru akım motorlarda sabit 
mıknatıs kullanılmaktadır. Alternatif akım makinelerinde kutup sayısı indüklenen 
gerilim, akımın frekansı ve hıza bağlıdır. Doğru akım makinelerinde ise kutup sayısı 
devir sayısına ve makinenin gücüne göre değişir.  
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Kolektör  
Kolektör sert bakırdan preslenerek elde edilmiş dilimli endüvi elamanıdır. Endüvide yer 
alan sargılara (bobinlere) kolektör aracılığı ile gerilim iletilir. Kolektör bakır dilimleri 
arasına 0,5 ile 1,5 mm kalınlığında mika yalıtkanı konulur. Bu değişken kalınlık ardışık 
iki gerilim arasındaki gerilim farkına ve kolektörün çapına göre değişir. Kolektör doğru 
akım motorların en çok arızalan ve en önemli parçasıdır. Bu nedenle dilimler arası 
gerilim farkı 15V'u geçmeyecek şekilde olur.  
 
Fırçalar  
Doğru akım motorlarda akımı statordan endüviye iletmek için fırçalar kullanılır. Yani 
motorun duran kısımdaki akımı hareketli kısma aktaran motor parçasıdır. Akımı 
taşıdığı kısım hareketli olduğu için iletimi iyi sağlayan, aşınmayı minimuma indiren fırça 
tercih edilir. Saf bakır aşınmayı artırdığı için karbon veya karbon alaşımdan fırça 
yapılır. Bazen iletkenliği artırmak amacıyla bakır alaşımı karbon fırça yapılır. 
 
Yataklar Ve Diğerleri  
Endüvi (motorun hareke eden kısmı) mümkün olduğu kadar gürültüsüz kayıpsız ve 
ekseni etrafında rahatça dönmesini sağlamak yatağın görevidir. Doğru akım 
motorlarda makaralı, bilyeli ve bilezikli yataklar kullanılır. Sürtünme kayıplarının az 
olması, değişiminin kolay olması gibi nedenlerle küçük ve orta güçlü motorlarda bilyeli 
veya makaralı yataklar kullanılır. Yataklar kolay arıza yapan ve fazla bakım isteyen 
kısımdır. Buralarda meydana gelen aşınmalar büyük arızaların doğmasına ve 
komütasyonun bozulmasına neden olur. Bunlardan başka vantilatör, klemensler, 
kapaklar, ayaklar, taşıma kancası gibi yardımcı parçalar bulunur. 
 
Fırçasız Doğru Akım Motoru  
Projemizde kullandığımız motor çeşidi fırçasız doğru akım motorudur. Fırçasız doğru 
akım motorunda mekanik (fırça/kollektör) sistemlerle değil elektronik denetleyicilerle 
sağlanır. Elektronik denetleyicilerle beraber bobin uygun şekilde enerji alarak rotor 
dönmeye başlar. Fırçasız doğru akım motor yapısı, sabit mıknatısla yerleştirilmiş rotor 
ve rotora sabitleştirilmiş stator sargılarından oluşur. Bu tipte ki fırçasız doğru akım 
motorlarına dış rotorlu fırçasız doğru akım motorları denir. 
 

6 V 250 rpm DC motor 
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Doğru Akım Kaynağı (PİL) 
Kimyasal enerjiği depolayan ve direk olarak elektrik enerjisine dönüştüren aygıttır ve 
piller doğru akım kaynaklarıdır. Genel olarak bütün pillerin yapısı birbirine benzer. 
Bütün pillerin ortak tarafı iletken bir sıvı içerisine batırılmış farklı iki iletken çubuk 
olmasıdır. Pillerdeki bu iletken sıvıya elektrolit, iletken çubuklara ise elektrot denir. 
Pildeki kimyasal tepkimeler sonucu elektrotlardan biri pozitif diğeri negatif yükler 
birikir. Anotla(-) katot(+) arasındaki gerilim farkı (yük farkı) ne kadar fazla ise pil 
içerisindeki elektron akışı o kadar hızlı olur. Piller akümülatörler gibi doldurulamazlar. 
Bünyelerindeki depoladıkları enerji kısıtlı, buna karşılık ise taşınabilirler. Ebatları 
küçük ve hafiftirler. İstenen yer ve zamanda akım sağlarlar.  
 
Batarya: Birden fazla pilin birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkan sisteme denir. Gerilimi 
arttırmak için pil seri bağlanır. Bu şekilde pillerin ömrü sabit tutulmuş olur. Paralel 
bağlanarak ise gerilim sabit tutulmuş pil ömrü ise pil sayısına doğru orantılı olarak 
artar.  
 
EMK (Elektro Motor Kuvvet) : Pilin uçları arasındaki gerilim farkıdır. Akım kapasitesi 
pilin bitinceye kadar verebileceği akım değeridir. Birimi amper saattir. 
 
 İç direnç: Sıcaklık ve elektrolitin yoğunluğu ile ilgilidir. Yük akışına gösterilen 
zorluktur.  
 
Tek kullanımlık (Şarj edilmeyen) piller           Şarj edilebilen piller  
 
➔ Çinko – karbon                                            ➔ Kurşun - asit  

➔ Çinko - klorid                                               ➔ Lityum - iyon  

➔ Alkalin                                                          ➔ Sodyum - sülfür  

➔ Gümüş - oksit                                              ➔ Nikel - demir  

➔ Lityum                         ➔ Nikel metal hidrit  

➔ Cıva                ➔ Nikel - kadmiyum 

➔ Çinko                ➔ Sodyum - metal klorid  

➔ Isıl                 ➔ Nikel – çinko 

Lipo pil 7.4v 3050Ma 
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Arduino 
Arduino‟nun tarihi Wiring ve Processing projelerine dayanmaktadır. Processing, 
programlamayla ilgili hiç deneyimi olmamış kişilere programlama öğretmek amacını 
edinmiş iki araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir. Aynı zamanda 
geliştirme ortamıdır. Arduino kartlarının birçok çeşitleri mevcuttur. Temele indiğimiz 
vakit ortak bileşenler tabi ki vardır. Bunun yanında mikrodenetleyici modelleri, giriş-
çıkış pinleri, dahili modüllerin sayısı, boyut, çalışma gerilimi gibi farklılıkları da vardır. 
Projelere göre kişiye en uygun olanı tercihi kullanıcıya bırakılmıştır. 

 
Arduino Çeşitleri  
➔Arduino Uno                       ➔Arduino Mega 
➔Arduino Lilypad                  ➔Arduino Adk 
➔Arduino Ethernet                ➔Arduino Bluetooth 
➔Arduino Mini – Mini Pro      ➔Arduino Nano 
➔Arduino Leonardo              ➔Arduino Esplora 
➔Arduino Due                     
 
Arduino Uno  
 ➔Atmega328 mikrodenetleyici  

 ➔USB bağlantı portu  

 ➔16mhz kristal bileşenler  

 ➔Seri-USB dönüştürücü  

 ➔USB portu üzerinden hem programlanabilmekte hem de iletişim kurabilmekte  

 ➔Kart hem usb hem de adaptör girişinden beslenebilmekte  

Arduino Uno 
 
Neden Arduino  
➔Kurulumu çok kolay  

➔Windows, Linux, Mac de çalışabilmesi  

➔Kütüphanesinin genişliği sayesinde karmaşık işlemlerde kolaylık sağlaması  

➔Programları arka planda başka bir ara yüzde koşmadığından oldukça hızlı 
çalışabilmesi  

➔Arduinoya bağlanmayan hemen hemen hiçbir sensör tipinin olmaması  

➔Fiyatının uygun olması  

➔Açık kaynak kodlu olduğundan herkes istediği gibi kullanmakta özgür  
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Motor Sürücü Devreleri  
Motor sürücü devreleri, güç elektroniğin önemli konularından biridir. Motor sürücü 
devresi ile pozisyon, hız veya moment kontrolü yapabiliriz. Motor sürücü devreleri 
motor ve motoru kontrol eden güç elektroniği devrelerinden oluşur. Motor; DA, 
senkron, asenkron motor olabilir. Bundan başka motorun miline bağlı bir hız veya 
pozisyon sensörü bağlanır. Güç elektroniği devresi yardımcı elektronik ve ana güç 
kartından oluşur. Aracımızda önce röle kullandık çünkü arduino akımı küçüktür bu 
akımla motoru süremeyiz bizde küçük akım ve güçlerle büyük akım ve güçleri kontrol 
etmek istediğimizden röle kullanmayı düşündük. İlk testlerimizde sürekli bağlantı 
kopması ve aracın istediğimiz gibi çalışmaması sonrası sorunu aramaya başladık 
sonrasında ise röle yerine motor sürücü devresi denedik ve bu aşamada L298 motor 
sürücü devresini kullanmaya karar verdik. Bunu seçme nedenlerimizden en önemlisi 
ise bu sürücü devresi ile iki tane da motor sürebilmemiz olmuştur. 

 
 
L298 özellikleri;  
➔Çift çıkışı olan bir motor sürücü devresidir  

➔Bu devrenin temelinde adını da kendisinden aldığı L298N entegresi vardır  

➔İki tane bağımsız kanalından çift bağımsız akım çıkışı verebilmektedir  

➔Koruyucu diyotları mevcuttur  

➔Entegre de oluşacak olası bir kısa devre veya yüksek sıcaklığa karşı koruması 
mevcuttur  

➔Dahili olarak 5V regülatörü vardır tek yapmamız gereken motora besleme 
vermemiz yeterlidir  

➔İki ayrı doğru akım motoru sürülebilir  

➔Max. olarak 2A 46V sınırı vardır  

➔15 bacaklıdır  
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Robot Kol Çeşitleri 
 
➔Eklemli Robot Kolu  
En az 3 döner eklemi olan robot koludur. Bu tip robotlar gaz kaynağı, püskürme 
makineleri gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır. Robotun hareket serbestliği eklem 
sayısıyla doğru orantılıdır. Her eklem ayrı servo motora bağlıdır. Hareket alanları 
yazılan programa göre değişiklik gösterir. 
 
➔Silindirik Robot Kolu  
Silindirik robot kolları, yüksek dönüş kabiliyetleri sayesinde kartezyen robot koluna 
göre hareket etme kapasitesi daha yüksektir. Silindirik çalışma alanı içerisinde tut ve 
taşı görevini yerine getirir. Koordinat sistemleri silindirik olmadığından dolayı esnek bir 
kullanıma sahip değildir. Hidrolik, pnömatik ve elektrik motorlu çeşitleri bulunmaktadır. 
 
➔Küresel Robot Kolu  
Polar koordinatlı robot kolu olarak da adlandırılır. Küresel çalışma şekline sahip 
oldukları için programlanabilmesi zordur. Küresel robotların hareket alanı kollarının 
büyüklüğü ile kısıtlanır. Bu nedenle hareket alanını büyütmek için daha büyük kollar 
kullanılır. Pres döküm, kaynak, eğme, bükme ve yapıştırma gibi işlemlerde kullanılır. 
 
➔Scara Robot Kolu  
Scara robotlar insan koluna benzer özelliğinden dolayı uzun mesafelere erişim 
sağlamak için geniş alanlara ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. Bu özelliği sayesinde 
endüstride paketleme ve parça taşıma uygulamalarında en çok tercih edilen robot 
modelleridir. 
 
Robot Kol Kullanım Alanları 
➔Malzeme Taşıma  
➔Ark Kaynağı  
➔Nokta Kaynağı  
➔Boyama  
➔Montaj  
➔Tutkallama, Yapıştırma, Contalama ve Püskürtme  
➔Toplama, Paketleme  
➔Otomasyonlu Makine Desteği  
➔Mekanik Kesme, Rodaj, Çapak Alma ve Cilalama  
gibi birçok alanda robot kolları sanayi hayatında kullanılmakta ve kolaylaştırmaktadır. 
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Tasarım 
Tasarımda planladığımız arabanın ve robot kolun çizimleri yapıldı. Daha sonra aracın 
parçalarını bu çizimlerden yararlanarak birleştirdik. İlk önce akıllı telefonumuzdan 
uygulamayı açacağız sonra bluetooth teknolojisi ile arabayla bağlantı kuruyoruz 
arabada ki bluetooth aygıtına bağlandıktan sonra panelimizden aracın hareki ile ilgili 
komutları verince bluetooth teknolojisi sinyali aracın bluetooth aygıtına gönderir. 
Bluetooth aygıtı sinyali alıp araçta ki mikro işlemciye (arduino) iletir. Mikro işlemci gelen 
sinyali değerlendirir ve sinyale karşılık gelen komutu motor sürücü devresine (L298N) 
gönderir. Motor sürücü devresi gelen komutla motorun hareket etmesini, durmasını, 
sağa, sola hareket etmesini sağlayacak çıkışlardan sinyal göndererek motoru besler. 
Robot kola gelen değerler ile açılı hareketi sağlanır. Böylece motoru uzaktan kumanda 
ile kontrolünü sağlamış oluruz.  
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Arduino Çalışmam 
 
 
#include <Servo.h>  
Servo myservo1, myservo2, myservo3; 
 
 int  ENA = 8;       
 int  IN1 = 3;       // 
 int  IN2 = 5;       // Motor Sürücü   
 int  IN3 = 6;       // Pin Ayarları  
 int  IN4 = 11;     // 
 int  ENB = 13;      
 
void setup() 
{ 
  myservo1.attach(2);         // Sağ tarafdaki servo.İleri-Geri gitmeyi sağlayan servo 
  myservo2.attach(4);         // Sol tarafdaki servo.Yukarı-Aşağı hareketi sağlar 
  myservo3.attach(7);         // Açma-Kapama yapan servo 
  pinMode(IN1, OUTPUT);     
  pinMode(IN2, OUTPUT);      //  Motor Pinleri Çıkış 
  pinMode(IN3, OUTPUT);      //  Olarak Ayarlandı 
  pinMode(IN4, OUTPUT);     
   
 analogWrite(IN1 ,0);  
  analogWrite(IN2 ,0);     // Bütün pinler LOW yapılarak 
  analogWrite(IN3 ,0);     // Motorlar ilk çalışmada hareketsiz yapıldı. 
  analogWrite(IN4 ,0);    
 
  analogWrite(ENA,100);     // Motor-1 aktifleştirme             
 analogWrite(ENB,100);     // Motor-2 aktifleştirme 
   
  Serial.begin(9600);         // Seri haberleşme hızı 
} 
 
void loop() 
{ 
   
 
 BLUETOOTH HABERLEŞMESİ  
  if(Serial.available()>= 2 )                           
  {                                                    // 
    unsigned int servopos = Serial.read();             //  Bluetooth ile gönderilen veri 
2bytelıktır. 
    unsigned int servopos1 = Serial.read();            //  Gelen veri okunur ve Serial 
ekrana yazdırılır. 
    unsigned int data = (servopos1 *256) + servopos;   //  
    Serial.println(data 
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SERVO KONTROLLERİ  
    if (data >= 1000 && data <1180)                    
    {                                                  // 
      int servo1 = data;                      //  Gelen veri 1000-1180 arasında ise gelen veri 
 
      servo1 = map(servo1, 1000,1180,90,180);          //  map fonksiyonu ile 80-170 
arasına sığdırılır 
      myservo1.write(servo1);            //  ve servo1 isimli servoya o değer verilir 
      delay(10);                                       // 
    }                                                   
 
    if (data >=3000 && data <3180)                  
    {                                                  // 
      int servo2 = data;                     // Gelen veri 2000-2180 arasında ise gelen veri 
 
      servo2 = map(servo2,3000,3180,90,180);           // map fonksiyonu ile 30-120 
arasına sığdırılır 
      myservo2.write(servo2);                          // ve servo2 isimli servoya o değer verilir. 
      delay(10);                                       // 
    }                                                   
     
    if (data >=5000 && data < 5180)                     
    {                                                  // 
      int servo3 = data;                     // Gelen veri 3000-3180 arasında ise gelen veri 
 
      servo3 = map(servo3, 5000, 5180,90,180);         // map fonksiyonu ile 80-140 
arasına sığdırılır 
      myservo3.write(servo3);          // ve servo3 isimli servoya o değer verilir. 
      delay(10);                                       // 
    }                                                   
 
 
YÖN KONTROLLERİ / 
    if(data == 80)                                    
    {                                                  //                                                    
     analogWrite(IN1,100);                          //  
    analogWrite(IN2,0);                           // Gelen veri 80 ise Robot İLERİ yönde gider 
      analogWrite(IN3,0);                          // 
      analogWrite(IN4,100);                           // 
    }                                                   
    if(data == 100)                                    
    {                                                  // 
     analogWrite(IN1,0);                           // 
     analogWrite(IN2,100);                          // Gelen veri 100 ise Robot GERİ yönde 
gider 
     analogWrite(IN3,100);                           // 
     analogWrite(IN4,0);                          // 
    }                                                   
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 if(data == 90)                                    
    {                                                  // 
     analogWrite(IN1,100);                          // 
      analogWrite(IN2,0);                           // Gelen veri 90 ise Robot SOLA döner 
     analogWrite(IN3,100);                           // 
      analogWrite(IN4,0);                          // 
    }                                                   
    if(data == 70)                                    
    {                                                  // 
     analogWrite(IN1,0);                           // 
      analogWrite(IN2,100);                          // Gelen veri 70 ise Robot SAĞA döner 
      analogWrite(IN3,0);                          // 
    analogWrite(IN4,100);                           // 
    }                                                   
    if(data == 170)                                    
    {                                                  // 
    analogWrite(IN1,0);                           // 
     analogWrite(IN2,0);                           // Gelen veri 170 ise Robot DURUR 
      analogWrite(IN3,0);                           // 
      analogWrite(IN4,0);                           // 
    }                                                   
  } 
 
 
} 
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Çalışma Takvimi 
 
 

 
1.)Araştırma Paketi(1-2. hafta) 
 Proje için gerekli elemanların belirlenmesi, bu elemanlar hakkında araştırma 
yapılması(bağlantıları, çalışma voltajları, özellikleri vb.) ve elemanların sipariş 
edilmesi 
2.)Mekanik Paket(3-5.hafta) 
Robot kol parçalarının 3d yazıcıdan çıktısını alınması ve bağlantıların yapılması 
 Elektrik-Elektronik Paketi(6-9.hafta) 
Kullanılacak elemanların test edilmesi ve gerekli bağlantıların yapılması, Elemanların 
şase üzerine monte edilmesi , 
3.)Yazılım işlemlerinin yapılması 
 4.)Test Paketi(10.hafta) 
Son kontrolünün yapılması, Projenin teslim edilmesi 
 
 
 
Malzeme Olanakları 
İhtiyaç duyduğumuz malzemelerin fiyat listesi; 
 
➔Arduino uno                                23 TL 
 
➔L298n motor sürücü                   12 TL 
 
➔Servo motor*3                            27 TL      
 
➔Robot kol ve şase                      10 TL 
 
➔Bağlantı kabloları                       10 TL 
 
➔HC 06 bluetooth modülü            25 TL 
 
➔DC motor(redüktörlü)*2             12 TL 
 
➔Sarhoş teker                               3 TL 
 
➔Lipo pil 7.4v 3050mA                 100 TL                Toplam:222 TL 
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Sonuçlar 
 
Bu proje kapsamında kablosuz iletişim ile veri alışverişinde bulunup hayatımız artık 

sorun yaratacak kadar çok bulunan kablolardan kurtulup daha özgür bir şekilde veri 

alışverişine imkan tanıyan bluetooth bağlantı ile araç kontrolünü sağladık. Aracımız da 

iki adet altı voltluk doğru akım motoru bulunmaktadır. Bu iki motor da üç tekerli olan 

aracımızın iki tekerinde bulunmakta olup ön tekerde motor bulunmamaktadır. Arka 

teker hareketli teker olup sadece yön verme ve denge sağlamada kullanılmaktadır. 

Diğer iki teker yanlarda olup ana kısmı oluşturmaktadır. Kullanıcının kontrol paneli 

aracılığıyla gönderdiği komutlar bluetooth modül vasıtasıyla arduinoya gelmektedir. 

Arduino içindeki programa göre işlenen veriler motor sürücü devresine gönderilip 

oradan da motorlar sürülmektedir. Sonuç olarak ise projemiz hayata geçirildiğinde 

insanlar için daha rahat bir temizlik yapılabilecek ve tehlikeli cisimlere uzaktan mobil 

cihazla müdahale edebilmektir. 
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Kaynakça 
 
➔  https://www.projehocam.com/ (Proje araştırması) 
  
➔  https://www.robotistan.com/ (Araba ve Kol için malzeme temini) 
  
➔  https://www.direnc.net/  (Araba ve Kol için malzeme temini) 
  
➔  https://www.youtube.com/watch?v=Zqhcy5wxcf4 (Örnek alınan robot) 
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