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D�ano Sese Yönelen Robot Montaj Kılavuzu

(1)-Ardu�no Nano:

sayardan USB kablo �le Ardu�nonun kend� d�l�n� kullanarak(temel �ng�l�zce komutlar)

programlıyoruz.Ardu�no Nano en popüler ve yaygın bulunan kontrol kartlarından

b�r�d�r.

(2)-Rokart v5 Robot Kartı: Ardu�no Nano kullanan gel�şm�ş özell�kl� robot 

kartıdır. Küçük boyutu ve yüksek gücüyle Ardu�no kullanan b�r çok projes�n�zde 

güvenle kullanab�l�rs�n�z.

(3)- Ses Sensör Kartı: Üzer�nde m�krofon bulunan ve ortamdak� ses sev�yes�ne 

göred�j�tal çıkış veren b�r karttır. 

Robotumuzun beyn� yan� kararları veren kontrol kısmıdır.B�lg�-

Malzemeler� Tanıyalım

1

23

4

6

7

5

8

9

10

11
12



D�ano Sese Yönelen Robot Montaj Kılavuzu

3

(4)-Redüktörlü DC Motor : 6V �le sürülmekted�r.

(5)-Tekerlekler: 32x7mm Pololu Tekerleklerd�r.

(6)-Robot Gövdes�: Robotumuzun üzer�ne devres�n� kurduğumuz gövdes�d�r.

(7)- M�n� Sarhoş Tekerlek: Robotumuzun denges�n� sağlayan m�n� plast�k sarhoş

tekerleğ�d�r.

 

(8)-Redüktörlü DC Motor :6V �le sürülmekted�r.

(9)-Tekerlekler: 32x7mm Pololu Tekerleklerd�r.

(10)-Bağlantı Kabloları : Motor �ç�n gerekl� olan kablolardır.

(11)-D�stans-V�da-Somun: Robotumuzun �skelet�n� oluşturan komponentler.

(12)-Plast�k Kelepçe: Motorları sab�tlemek �ç�n kullanılan plast�k kelepçeler.

 

Kullanacağımız malzemeler� öğrend�k.Ş�md� Rokart Temel Robot�k kartına daha 

da yakından bakalım.

Ş�md� Ardu�no Nanoya bakalım

ROKART TEMEL ROBOTİK KARTI

M�n� Sumo Robot, Ç�zg� İzleyen Robot, 

Engelden Kaçan Robot, Işık Tak�pç� Robot

g�b� projelerde kullanım amacıyla 

tasarlanmış Robot�k kartıdır.Sensör, motor 

ve güç klemensler�yle ek ün�telerle kolay 

bağlantı yapılab�l�r.Buzzer ve Led çıkışlarıyla 

(3 Ayrı Led) program tak�b� yapılab�l�r.7 V - 

14 V arasında güvenle kullanab�l�r. Ters 

voltaj g�r�ş� koruması bulunmaktadır. 

Farklı projeler� aynı kart üzer�nden program değ�şt�rmeden sadece d�p sw�tch 

ayarıyla değ�şt�rerek çalıştırab�l�rs�n�z.
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İstersen�z ş�md� Ardu�no IDE programını �nceleyel�m.

Nasıl Programlayacağız ?
         B�r çok robotun  ana kontrolcüsü Ardu�no nano olması neden�yle kolayca prog-

ramlanab�l�r.Ardu�no nano, Ardu�no.cc s�tes�nden �nd�reb�leceğ�n�z Ardu�no programı

�le programlanmaktadır.Bu nedenle önce ardu�no programını b�lg�sayarınıza kurma-

nız gerekmekted�r. Kurulum esnasında Ardu�no dr�verları da b�lg�sayara yüklenecek-

t�r.Kartı b�lg�sayarınıza taktıktan sonra Araçlar yada Tools sekmes�nden kart model�-

n�z�(Ardu�no Nano) ve bağlantı portunuzu seçt�kten sonra Ardu�nonuzu prog-

ramlayab�l�rs�n�z.Eğer ardu�no konusunda kend�n�z� gel�şt�rmek �stersen�z, Ardu�noyu

25 Proje �le Keşfet k�tabını tavs�ye eder�z.

Ardu�no Ned�r ve Nasıl Kurulur ?

      Ardu�no, açık kaynak kodlu b�r m�kro-

denetley�c� kartıdır. Ana MCU(M�cropro-

cessor Control Un�t - M�kro�şlemc�l� Kon-

trol Ün�tes�), Atmel tabanlıdır. 

(MCU ya önceden b�r m�n� program - 

bootlader yüklenm�şt�r). Kart �le robot�k

ve elektron�k uygulamalarınızı kolayca

gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.   

Bu kadar popüler olmasının b�r kaç ne-

den� vardır. Bunlar:   

-Açık kaynak kodludur.(Devre şemasından, programlama arayüzüne kadar...) 

-Program gel�şt�rmek bas�tt�r. Gerçekten çok bas�tt�r. Aynı kart üzer�nden hem 

programlanır hem test ed�leb�l�r. 

-Ardu�noda kullanılan programlama d�l� de bas�tt�r. Bolca örneğ� mevcuttur. 

-Ve en öneml�s� çok yaygın kullanıcısı mevcuttur. Yan� büyük olasılıkla yapmak 

�sted�ğ�n�z projeler�n benzerler� de önceden yapılmıştır. D�ğer proje yapımcılarıyla 

daha kolay b�lg� alışver�ş�nde bulunab�l�rs�n�z.   



D�ano Sese Yönelen Robot Montaj Kılavuzu

5

     Ardu�nonun IDEs�n�  l�nk�nden �şlet�m s�ste-

m�n�ze göre en son vers�yon programını �nd�reb�l�rs�n�z. Programı �nd�rd�kten sonra 

Ardu�noyu b�lg�sayarımıza aşağıdak� adımları tak�p ederek kuruyoruz. 

http://ardu�no.cc/en/Ma�n/Software  
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   Ardu�nonun doğru yüklen�p yüklenmed�ğ�ne bakmak �ç�n 

Aygıt Yönet�c�s�ne bakab�l�rs�n�z. Ardu�noyu b�l�nmeyen ay-

gıt olarak görüyorsa W�ndows Aygıtlar penceres�nde Aygıt 

üzer�ne sağ tıklayın, özell�klere g�d�n sonrasında, Donanım sekmes�ne ve sonra da 

özell�kler butonuna tıklayıp sürücü güncelleşt�rmes� yapın. Soru büyük olasılıkla 
çözülecekt�r.

Ardu�no IDE Programı

     Bu program �le Ardu�noya yükleyeceğ�m�z yazılımları 

oluşturuyoruz. Program görüntüsü yan tarafta yer 

almaktadır. Son derece  bas�t b�r arayüzü vardır. 

Ardu�no kartınıza program yüklemeden önce (Upload) 

Tool / Board seçeneğ�nden doğru kartı seçt�ğ�n�ze em�n 

olunuz. Karta programın derlen�p yüklenmes� �ç�n Yatay 

okun yanındak� T�ck butonu programımızı derler bu 

şek�lde herhang� b�r sorun olup olmadığını yüklemeden 

önce göreb�l�rs�n�z
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Montaja Başlayalım

Sese yönelen robotumuzun motorlarına Res�m 1'dek� g�b� motor kablolarını 

leh�ml�yoruz. Daha sonrasında motorları gövdem�ze plast�k kelepçe yardımı 

�le sab�tl�yoruz.Plast�k kelepçey� Res�m 2'dek� g�b� montaj del�kler�nden geç�-

r�p motorları taktıktan sonra �y�ce sıkıştırıp Res�m 3'dek� g�b� fazlalık kısmı

yankesk� yardımı �le keseb�l�rs�n�z. Sonrasında robotumuzun ön kısmında bu-

lunan montaj del�ğ�ne sarhoş tekerleğ�m�z� takıyoruz.

3 4

1 2
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Rokart Temel Robot�k Kartını sab�tlemek �ç�n d�stansları v�da yardımı �le 

Res�m 5,6,7 dek� montaj del�kler�ne takıyoruz. 4 adet d�stansımızı sab�tled�k-

ten sonra üzer�ne Rokart  V5. Temel Robot�k Kartımızı takıp somunlar �le 

sıkıştırıyoruz.

Gövdem�z�n ön kısmında bulunan del�klere Res�m 8 dek� g�b� kısa d�stansları v�da

�le takıp sab�tl�yoruz. Daha sonrasında üzer�ne ses sensörü takacağız. 
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Ön tarafa taktığımız d�stansların üzer�ne ses sensör kartlarını v�dalıyoruz.

Sonrasında sensör kartlarının p�nler�ne jumper kabloları takıp kabloların

erkek uçlarını Rokart v5 Temel Robot�k Kartında bulunan sensör klemens-

ler�ne sıkıştırıyoruz. Sol sensör klemens�ne sol sensör, sağ sensör klemen-

s�ne sağ sensör gelecek şek�lde takıyoruz.  (vcc) p�n�  klemensler�n (+)sına, 

(-) p�n� klemsler�n (-)s�ne ve (out)p�n� klemensler�n (S) yuvasına denk gelme-

l�d�r.

Son olarak motor kablolarımızı da sol ve sağ motor klemensler�ne takıp sıkış-

tırıyoruz. Artık robotumuz kullanıma hazırdır. Ş�md� robotumuzun prgramla-

masına geçeb�l�r�z.
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�nt RSens = A5;

�nt LSens = 1;       // Sol sensörü 1 p�n�ne tanımladık.

�nt LD�r1 = A4;    //Sol motor LD�r1 A4 p�n�ne tanımladık.

�nt LD�r2 = A3;   //Sol motor LD�r2 A3 p�n�ne tanımladık.

�nt LPwm = 9;   // Sol motor pwm� 9 p�n�ne tanımladık.

�nt RD�r1 = A1;    

�nt RD�r2 = A2;   

�nt RPwm = 10;  //

�nt Led3 = 11;  //Ledler tanımlandı.

�nt Led2 = 12;

�nt Led1 = 13;

�nt Buzzer = 8;  //buzzer tanımlandı.

�nt DSw�tch1 = 4;  //sw�tch p�nler� tanımlandı.

�nt DSw�tch2 = 3;

�nt DSw�tch3 = 2;

�nt Button = A0 ;  //buton tanımlandı.

vo�d setup() {  //G�r�ş çıkış elemanları tanımlandı.

  p�nMode(LSens, INPUT); 

  p�nMode(RSens, INPUT);

  p�nMode(LD�r1, OUTPUT);

  p�nMode(LD�r2, OUTPUT);

  p�nMode(LPwm, OUTPUT);

  

//Sağ motor RD�r1 A1 p�n�ne tanımladık.

//Sağ motor RD�r2 A2 p�n�ne tanımladık.

//Sağ motor pwm� 10 p�n�ne tanımladık.

    //Sağ sensörü A5 p�n�ne tanımladık.
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p�nMode(Led1, OUTPUT);

  p�nMode(Led2, OUTPUT);

  p�nMode(Led3, OUTPUT);

  p�nMode(RD�r1, OUTPUT);

  p�nMode(RD�r2, OUTPUT);

  p�nMode(RPwm, OUTPUT);

  p�nMode(DSw�tch1, INPUT);

  p�nMode(DSw�tch2, INPUT);

  p�nMode(DSw�tch3, INPUT);

  p�nMode(Button, INPUT);

  p�nMode(Buzzer, OUTPUT);

  //

  d�g�talWr�te(DSw�tch1, HIGH);

  d�g�talWr�te(DSw�tch2, HIGH);

  d�g�talWr�te(DSw�tch3, HIGH);

  d�g�talWr�te(Button, HIGH);

  //

}

vo�d loop() {

  �f (d�g�talRead(DSw�tch1) == 0 && d�g�talRead(DSw�tch2) == 0 && 

d�g�talRead(DSw�tch3) == 0) {

    for (�nt � = 0; � < 3; �++) {

      d�g�talWr�te(Led3, HIGH);

      d�g�talWr�te(Led2, HIGH);

      d�g�talWr�te(Led1, HIGH);

      noTone(Buzzer);
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d�g�talWr�te(Led3, HIGH);

    d�g�talWr�te(Led2, HIGH);

    d�g�talWr�te(Led1, HIGH);

Ses:

    noTone(Buzzer);

    �f (d�g�talRead(Button) == 1)

    {

      for (�nt � = 0; � < 4; �++) {

        noTone(Buzzer);

        tone(Buzzer, 800);

        delay(600);

        noTone(Buzzer);

        delay(200);

      }

      wh�le (1) {

        �f (d�g�talRead(LSens) == 1)

        {

          d�g�talWr�te(LD�r1, LOW);

          d�g�talWr�te(LD�r2, HIGH);

          analogWr�te(LPwm, 75);

          d�g�talWr�te(RD�r1, HIGH);

          d�g�talWr�te(RD�r2, LOW);

          analogWr�te(RPwm, 75);

          delay(500);

        }
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else �f (d�g�talRead(RSens) == 1)

        {

          d�g�talWr�te(LD�r1, HIGH);

          d�g�talWr�te(LD�r2, LOW);

          analogWr�te(LPwm, 75);

          d�g�talWr�te(RD�r1, LOW);

          d�g�talWr�te(RD�r2, HIGH);

          analogWr�te(RPwm, 75);

          delay(500);

        }

        else {

          d�g�talWr�te(LD�r1, HIGH);

          d�g�talWr�te(LD�r2, LOW);

          analogWr�te(LPwm, 70);

          d�g�talWr�te(RD�r1, HIGH);

          d�g�talWr�te(RD�r2, LOW);

          analogWr�te(RPwm, 70);

        }

      }

    } else {

      goto Ses;

    }                                                                       Tebr�kler !

                                                                           Robotun programını tamamladınız.

    goto Ses;                                                      Artık USB kablo �le ardu�no ya yükleye-

  } else {                                                            b�l�r, robotu çalıştırab�l�rs�n�z.

    d�g�talWr�te(Led1, LOW);

    d�g�talWr�te(Led2, LOW);

    d�g�talWr�te(Led3, LOW);

  }

}
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1) Sese göre dönüş süreler�n� değ�şt�r�n.
2) Kararlılığın artması �ç�n gec�kmel� kontrol filtres� kullanın. 
(Sensör kontrolünde bel�rl� aralıkla 2 ya da daha çok �f döngüsüyle
 s�nyal geld�ğ�nden em�n olup robot çalışab�l�r)
3) Sensörler�n doğrusal ses alması �ç�n etrafını kapatarak s�l�nd�r
�ç�ne geç�r�n.

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�l�rs�n�z.

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

Download sayfası  l�nk�nded�r.

Robotunuzu Nasıl Gel�şt�reb�l�rs�n�z ?

https://www.ardu�no.cc/en/ Ma�n/Software


