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Projenin Tanımı 

Projede ana amaç robot bir arabanın top şeklindeki cismi takip edebilmesidir. Farklı tasarımlar 

olabilir ancak örnek bir tasarım aşağıdaki şekilde verilmektedir. 

 

 

Robot önüne konulan renkli bir topu bir kamera yardımıyla tespit edecek ve takip edecektir. 

Top uzaklaştıkça robot araba da onun peşinden gidecektir. Topun belli bir yakınlığına 

geldiğinde duracaktır. Top sağa giderse robot araba da sağa dönecek ve topu takip edecektir. 

Top sola giderse robot araba da sola doğru dönecek ve onu takip edecektir. Robot arabanın 

kontrolü için PID kontrolcü kullanılacaktır. PID kontrolcünün katsayıları gerçek zamanlı olarak 

değiştirilebilmelidir. 

 

Proje ile İlgili Bazı bilgiler 

• Robot ve top istenilen boyut, renk ve şekilde olabilir. Robot istenilen sayıda tekerli 

olabilir.  

• Sistemin kontrolü için herhangi bir mikroişlemci, geliştirme kartı (Arduino, Raspberry 

vs.) kullanılabilir. 

• Kontrolcü algoritması bir bilgisayar (PC, Mac vb.) üzerinde çalıştırılamaz. Mutlaka 

donanıma (Arduino, Raspberry vb.) gömülmelidir. 

• Sisteme dışarıdan kabloyla elektrik verilemez. Güç sağlayan elemanlar robotun 

üzerinde olmalıdır. 



• Motorlar DC motor olmalıdır, step motor ya da AC motor kullanılamaz. Motorun hız 

kontrol algoritması sizler tarafından tasarlanmalı, kodlanmalı ve gömülmelidir. 

Elektronik hız kontrollü fırçasız motor (ESC+BLDC), servo motor vb. yaklaşımlar ve hazır 

kontrol kartları kullanılamaz. 

• Topun algılanması için hazır kamera modülleri (Raspberry Pi Kamera Modülü, Arduino 

Kamera Modülü, Google Pixel Kamera Modülü vs.) kullanılabilir. 

• Topun tespiti vb. görüntü işleme işleri için hazır kütüphaneler (OpenCV, YOLO, 

TensorFlow vs.) kullanılabilir. Ancak PID tasarımı vb. kontrolle ilgili işlerde hazır 

kütüphaneler kullanılamaz, ilgili kodlar kendiniz tarafından yazılmalıdır. 

• Robot araç bozucu etkilere karşı dayanıklı olmalıdır. Örneğin robot elle veya bir 

nesneyle hafifçe sallandığında, ittirildiğine, döndürüldüğüne vs. takip devam 

edebilmelidir.  

• Topun hareketini sağlamak için elle ittirme, bir sopayla ittirme veya yavaşça yuvarlama 

gibi farklı yöntemler kullanılabilir. Tasarımınız bu gibi durumlara hazırlıklı olmalıdır, 

örneğin top elle ittirilirken el ve topu karıştırmayan bir tasarım yapmaya çalışmalısınız.  

• Projeye benzer bazı örnekler görmek için internette ball tracking robot with camera 

gibi anahtar sözcüklerle arama yapabilirsiniz. Fakat bu projenin isterleri ile internette 

yapılmış olanlar farklılık gösterebilir, lütfen bulduğunuz örnekleri birebir kopyalamayın, 

bunlardan fikir alarak bir yol çizin ve en baştan kendiniz yapın. 

• Tasarım ve kodlarınız (yukarıdaki maddelerde izin verilen hazır modüller ve 

kütüphaneler dışında) özgün olmalıdır. İnternetteki hazır tasarım ve kodların direkt 

olarak aynısını yapmak veya yaptırmak kopya olarak değerlendirilir. Ayrıca her grup 

kendi tasarımını yazacak ve kodlarını yazacaktır, gruplar arası aşırı benzerlikler de 

kopya olarak değerlendirilir.  

 

Projenin Gerçekleştirilmesi, Teslimi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Bilgiler 

• Gruplar minimum 2 maksimum 3 kişiden oluşabilir.  

• Proje en geç 18 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanıp teslim edilmelidir. Projesini 

tamamlayan grup bu tarihten önce dersin asistanları ile iletişim kurarak projesini 

sunacağı bir zaman için randevu almalıdır ve gelirken aşağıdakileri getirmelidir:  

o Proje düzeneği.  

o Yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları anlatan bir rapor.  

o Proje raporunu, program kodlarını ve projenin çalıştığını gösteren bir videoyu 

içeren bir CD. Buradaki çekimde projenin tüm detayları anlatılıp testler 

gösterilmelidir.    

• 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:  

o Robotun topu başarılı şekilde takip etmesi.   

o Sisteme bozucu verildiğinde (robot elle veya bir nesneyle hafifçe sallandığında, 

ittirildiğine, döndürüldüğüne vs.) takibin devam edebilmesi.  

o Sunumda sorulacak sorulara verilen tatmin edici cevaplar.  

o Çalışmanın raporunun olabildiğince açık, anlaşılır ve göze hoş gelen bir akışının 

olması.  

o Yapılacak sistemin teknik yeterliliği dışında tasarıma ve kullanışlılığa da puan 

verilecektir. Bu yüzden teslim edeceğiniz nihai ürünün derli toplu olması 

gerekmektedir.  

• Projeyle ilgili planlama, değerlendirme ve notlandırma dersin asistanı Mehmet 

Karahan tarafından yapılacaktır.  

• Proje ile ilgili her türlü iletişimizi dersin asistanına yollayınız ve bilgisi olması için dersin 

hocasına da kopyalayınız (CC yapınız). Eposta adresleri: 

𝐤𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐦𝐞𝐡𝐦𝐞𝐭𝟏𝟑@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥. 𝐜𝐨𝐦, 𝐤𝐚𝐬𝐧𝐚𝐤𝐨𝐠𝐥𝐮@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥. 𝐜𝐨𝐦 

• Lütfen iletişimizi yukarıda belirtildiği şekilde tek epostada iki adrese birden yollayınız. 

Adreslere ayrı ayrı atılan, sadece asistana atılan, sadece dersin hocasına atılan 

epostalar koordinasyon sorunlarına yol açabilir ve cevapsız kalabilir.  
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