
Ç�gor Montaj Kılavuzu



(1) - Rokart V5: Robotun anakartı, m�krodenetley�c� ün�tes�d�r. Üzer�nde Ardu�no 
Nano bulunmaktadır.
(2) - Ç�zkon: Ç�zg� sensör kartıdır. Rokart'ın ç�zg� klemensler�ne bağlanmaktadır.

 Motorları ve Ç�gor'u  gövdeye sab�tlemek �ç�n kullanılacak.(3) - Plast�k Kelepçe:
 İk� adet hızlı motor, robotun hareket�n� sağlar.(4) - DC Motor:

 İk� adet doğrudan geçmel� tekerlek ve gövden�n önünde (5) - Tekerlekler:
kullanmak �ç�n b�r tane sarhoş tekerlek mevcuttur.

Ç�zg� sensörü ve Rokart bağlantılarını yapacağımız (6) - D�ş� – Erkek Kablolar: 
kablolardır. Bu kablolar da �k� kartı b�rb�r�ne bağlayacaktır.

P�r�nç malzemeden sarı renkl� kart aralayıcılarıdır. Rokart'ı (7) - Standofflar: 
gövdeye bağlamak �ç�n kullanacağız.

 Robota güç ver�r. (*K�t’e dah�l değ�ld�r).(8) - 9V P�l:
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İlk önce motorları leh�mleyeceğ�z.

Kabloları motorlara leh�mled�kten sonra montaja başlayab�l�r�z. İlk önce motorları
 gövdeye montajlayacağız. Bunun �ç�n 4 adet plast�k kelepçe kullanacağız.

Montaj �ç�n gereken

Araç ve Gereç

Leh�m Tel�

Havya

Yan kesk�

Tornav�da
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Motorların montajını yaptıktan sonra ç�zkonu gövdeye bağlayacağız. Şek�ldek� g�b� 
ledler üstte duracak ve p�nler motorlara bakacak şek�lde ç�zkonu gövden�n üstüne 
koyacağız ve del�kler�n �ç�nden geç�rerek plast�k kelepçe �le gövdeye tutturacağız.
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Standoffları somunlar �le gövdeye bağlayacağız.

5

Standoffları taktıktan sonra rokart’ın ç�zg� klemensler� c�zkona bakacak şek�lde 

standofflara montajlayacağız.
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Tekerlekler� motorlara takalım. Tekerlekler�n merkez del�kler� D şek�ll� 3mm 
çaplıdır. Ç�zg� �zleyen robotun Motorlarıyla tam uyumludur (Motor m�ller� de D 
şek�ll�, 3mm çaplıdır) Tekerlekler motor m�ller�ne sıkı geçeceklerd�r.

Mekan�k montajı da tamamladığımıza göre kart bağlantılarına geçeb�l�r�z. Sağ 
motoru rokartın üzer�ndek� sağ motor klemens�ne, sol motoruda sol motor 
klemens�ne kabloları bağlayalım.

Ç�gor Montaj Klavuzu

6



10

9

Son olarak D�ş� – Erkek kabloları ç�zkon �le rokarta bağlayalım. Ç�zkonun üzer�ndek� 
(–) p�n�n� rokarttak� ç�zg� klemensler�nden herhang� b�r�n�n (–) bölümüne bağlayalım 
aynı şek�lde ç�zkondak� (+) p�n�n� rokarta bağlayalım. Ç�zkondak� p�nler� sırası �le left, 
m�ddle, r�gth p�nler�n� rokartın sol, orta ve sağ klemensler�n�n s�nyal bölümüne 
bağlayalım.

Kart bağlantılarını yaptıktan sonra robotumuza gücü verecek olan p�l�m�z� 
rokarta takıyoruz
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Muhtemel Sorunlar 
Robot düz g�tm�yor 

Motor yönler�ne bakınız, ç�zg� tam ortadayken �k� motor da �ler� g�tmel�d�r. 

Eğer b�r motor ger� g�d�yorsa o motorun kablolarını tersley�n.

Sensör Kartı Çalışmıyor 

Karta enerj�n�n geld�ğ�nden em�n olun. Sensör kartı �le Rokart arasındak� bağlatıyı

kontrol ed�n.
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Ledler �le entegrey� yerleşt�r�rken komponentler çent�k ve düz ç�zg� yönler�ne 
göre leh�mlenmel�d�r.

R3: 1 KOhm (Kahvereng�, S�yah, Kırmızı Renk Ç�zg�l� D�renç)

QRD1114 sensörler� �ç�n pcb altında "Code S�de" yazan taraf QRD1114 yazılı 
tarafa gelecek şek�lde alttan yerleşt�r�lmel�d�r. 

Ç�zkon ç�zg� �zleme kartımızı demonte olarak satın aldığınızda, �çer�s�nden 
çıkan d�rençler�n renk kodları aşağıdak� g�b�d�r.
R1: 220 Ohm (Kırmızı, Kırmızı, Kahvereng� Renk Ç�zg�l� D�renç)
R2: 10 KOhm (Kahvereng�, S�yah, Turuncu Renk Ç�zg�l� D�renç)

Ardu�no Programı 
Resm� Ardu�no yazılımını ardu�nonun web s�tes�nden ücrets�z b�r şek�lde �nd�r�p 

b�lg�sayarınıza kurab�ll�rs�n�z.   

Kurulum dosyası dr�ver yüklemek �sted�ğ�nde onaylayınız. 

Download sayfası  l�nk�nded�r.https://www.ardu�no.cc/en/Ma�n/Software


