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Projenin Tanımı 

 

Bu projede sol tarafındaki duvarı istenilen bir mesafede takip eden bir robot yapılacaktır. 
Bir veya birkaç sensör yardımıyla duvara olan uzaklık ölçülmeli, buna göre robot 
yönlendirilerek istenilen takip mesafesinin korunması sağlanmalıdır. 

 

Sistem Tasarımı ile Bazı Bilgiler 

 Robot istenilen boyutta ve şekilde olabilir, hareket ve yönlendirme için herhangi 

bir mekanizma (tekerlek, palet vs.) kullanılabilir. 

 Robota enerji verecek piller robotun üzerinde olmalıdır, robot herhangi bir kablo 

ile harici bir enerji kaynağına bağlanamaz. 

 Robotun kontrolünü sağlamak için herhangi bir işlemci (Arduino, PIC vs.) 

kullanılabilir. Bu işlemci robotun üzerinde olmalıdır, robot herhangi bir şekilde 

harici bir bilgisayara bağlanamaz.  

 Duvar şeffaf olmayan herhangi bir malzemeden (kağıt, karton, tahta, beton vs.) 

olabilir, robot bunların hepsini takip edebilmelidir. 

 Robot duvarın şeklini önceden bilmeyecektir, farklı şekillerde duvarları takip 

edebilmelidir. 

 Robotun duvarı takip mesafesi bir anahtar yardımıyla seçilmelidir. Anahtar bir 

konumdayken robot duvarı 10 cm, diğer konumdayken 20 cm uzaklıkta takip 

etmelidir. 

 Robotun duvara olan uzaklığını ölçmek için uygun mesafe sensörleri (kızılötesi, 
ultrasonik vb.) kullanılabilir. Gerekirse birden fazla sensör kullanılabilir. 

 Kontrolcü olarak aç-kapa kontrolör ve PID kontrolör olmak üzere iki tip kontrolcü 

tasarlanmalıdır. Hangi kontrolcünün kullanılacağı bir anahtar yardımıyla 

seçilmelidir. 



 Örnek teşkil etmesi bakımından aşağıdaki videolara bakılabilir: 
 https://www.youtube.com/watch?v=VShBzFMmcMk 
 https://www.youtube.com/watch?v=o3DEcL1XNuA 
 https://www.youtube.com/watch?v=hzS_UQDfVKw 
 

Projenin gerçekleştirilmesi, teslimi ve değerlendirilmesi ile 
ilgili bilgiler 

 Proje gruplarının iki veya üç kişi olması tavsiye edilir ancak isteyen tek kişi olarak 
da yapabilir. Gruplar üç kişiden fazla olamaz. 

 Proje en geç finaller döneminin bitimine kadar (14 Ağuston 2015) 
tamamlanmalıdır. Projesini tamamlayan grup bu tarihten önce dersin asistanları 
ile iletişim kurarak projesini sunacağı bir zaman için randevu almalıdır ve gelirken 
aşağıdakileri getirmelidir: 

 Proje düzeneği. 
 Yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları anlatan bir rapor. 
 Proje raporunu, program kodlarını ve projenin çalıştığını gösteren bir 

videoyu içeren bir CD ya da DVD. 
 Proje sunumunda tüm grup üyeleri bulunmalıdır, sunuma gelmeyen grup üyesi 

projeden sıfır notu alacaktır.  
 Gruplardaki her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilecek ve notlandırılacaktır. Grup 

üyeleri arasında elbette iş bölümü olacaktır ancak bu iş bölümü dengeli olmalıdır. 
Ayrıca her öğrenci, projenin her kısmından (o kısmı başka bir grup üyesi yapmış 
olsa bile) sorumludur ve sunumda sorulacak soruları cevaplandırabilmelidir. “Ben 
sadece mekanik tasarımı yaptım, kontrolcü tasarımını bilmiyorum, 
programlamadan anlamam.” tarzı cevaplar kabul edilmeyecek ve düşük not 
alınmasına sebep olacaktır. 

 Projenin yüksek puan almasını sağlayacak bazı değerlendirme kriterleri şu 
şekildedir: 

 Robotun istenilen takip mesafesine kısa sürede ulaşması. 
 Robotun düz duvar takibi sırasında mümkün olduğu kadar az salınım 

yapması. 
 Robotun dönüşleri mümkün olduğunca düzgün yapması, bu sırada 

duvardan çok fazla uzaklaşmaması veya yakınlaşmaması. 
 Sisteme bir bozucu verildiğinde (mesela robot hafifçe ittirilerek takip 

mesafesi bozulduğunda) kısa sürede tekrar istenilen takip mesafesinin 
sağlanabilmesi. (Sistem ne kadar büyük bozuculara dayanabilirse o kadar 
olumlu bir izlenim bırakacaktır.) 

 Sunumda sorulacak sorulara verilen tatmin edici cevaplar. 
 Güzel ve anlaşılır yazılmış bir rapor. 

 Teslim edilen proje düzenekleri, gelecekte dersi alacak öğrencilerin görmesi ve 
faydalanması amacıyla laboratuvarda kalacak, gruplara geri verilmeyecektir. 
Proje düzeneğinin geri istenmesi durumunda proje yapılmamış sayılacaktır. 

https://www.youtube.com/watch?v=VShBzFMmcMk
https://www.youtube.com/watch?v=o3DEcL1XNuA
https://www.youtube.com/watch?v=hzS_UQDfVKw

