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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Felçli hastaların rehabilitasyon görürken iyileşme sürecinde hem eğlenmeleri hem de 

hareket yeteneklerini daha hızlı kazanmalarını amaçlayan ve süreci takip eden sağlık 

çalışanına detaylı bir şekilde bilgi veren otomasyon sistemi. Bu sistem hastanın hem üst 

vücut hem de alt vücudunu çalıştırarak tedaviye olumlu katkıda bulunur.  

Sistemin çalışması; Merkezdeki sisteme bağlı 3 ayrı robotun hem sabit hem de 

hareketli çalışmasıdır. Merkez de kontrolcü olarak arduino, diğer robotlar ile haberleşmek 

için nRF24L01 modülü, çeşitli ayarlamaların yapılabileceği Lcd ekran, modlar arasında geçiş 

yapmak için potansiyometre ve seçimi doğrulamak için BUTON kullanılacaktır. 

 Robotlarda ise arduino MEGA, merkezle haberleşmek için nRF24L01 modül, çizgi izlemek 

için QTR sensör, engelleri algılamak ve çarpmayı engellemek için MZ80 kızılötesi sensör, motorları 

kontrol etmek için L298N motor sürücü entegresi, hareketi sağlamak için DC motor ve tekerlekler, 

hastanın robotu algılaması için LED ve BUZZER, hastanın robotu durdurması için BUTON, sisteme 

enerji sağlamak için 3S 12V lipo pil kullanılacaktır. 

Arduinoların sistemi kontrol etmesi için gereken yazılım Arduino IDE programında C dili 

kullanarak yazılacaktır.  

Merkezle robotların haberleşmesi için kullanılacak nRF24L01 modülü aynı ortamda birden 

fazla bağlantı oluşturabilmektedir. Bağlantı frekansındaki 1 MHZ lik aralıklar sayesinde 2.400 GHz 

ile 2.525 GHz arasında 126 farklı bağlantı hattı (kanal) kurulabiliyor. Örneğin iki modül 2.415 GHZ 

arasında çalışırken başka iki modül arasında 2.420 GHz frekansındaki bağlantı diğerini etkilemeden 

sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. 

QTR çizgi izleyen sensör; koyu ve açık yüzeyi yansımalar aracılığı ile tespit eder. Belirlenen 

hatta ilerleyerek hedeften şaşmadan verilen görevi yerine getirir. 

MZ80 kızılötesi sensör gözle görülemeyen kızılötesi ışınlar göndererek ve o ışınları 

yüzeylerden geri yansıtarak karşısında ki nesnenin uzaklığını algılar. Ve bu uzaklık yazılımla 

belirtilenden kısa ise çarpmayı önlemek için aracı durdurur. 

Arduinodan gelen akım motorları kontrol etmek için yetersiz olduğu için pilden gelen akımı 

direkt olarak motorlara kayıpsız bir şekilde aktaran ileri geri sağa sol ve fren kontrollerini yazılımdan 

ayarlayabilmeyi sağlayan L298N motor sürücüsüdür  

Robotlardan gelen bilgi merkezdeki arduinodan yetkilinin bilgisayarına sağlıklı bir şekilde 

seri iletişim ile aktarılacaktır. Bu sayede hastanın iyileşme süreci rapor edilerek izlenecektir. 

Merkezi sistem örneğin başlangıçta 10 start verisi için 6 evet 4 hayır gibi 

sonuçları rapor ederek hastanın iyileşme süresini takip edecektir. Bu sistem ile hastalar oyun 

oynar gibi eğlenerek fiziksel rehabilitasyon yaparak iyileşme süresini hızlandıracaklardır. 

Refleks geliştirici bir sistem olduğundan polis ve askeriyede de dikkat toplama egzersizlerinde 

kullanılabilir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Nörolojik yaralanmalar sonucu kısmi felç geçiren hastaların ilk altı ay yaptığı 

fiziksel hareketler sinir uçlarındaki sinepsi bağların tekrar bağlanmasını ve tamir  

edilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında rehabilitasyon merkezlerinde felçli hastalara 

hareket etmelerini sağlayacak bir cihaz halen bulunmamaktadır. Felçli hastalar bu cihazı 

eğlenerek kullanacak ve iyileşme sürelerini hızlandıracaklardır. Bu cihaz sayesinde daha 

sağlıklı bireyler topluma kazandırılacaktır.  Bu projeyi tamamlarken mekanik, elektrik,  

elektronik  ve  bilgisayar alanında proje üyeleri kendi eğitimlerini geliştirmiştir. 
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3. Çözüm  

Projemizde geliştirdiğimiz robotik sistem, nörolojik veya ortopedik yaralanma ve 

hastalık geçiren hastalarda iyileşme sürecine yardımcı olan, çoklu egzersiz sağlayan ve çoklu 

mod içeren; sağlıklı birey ve sporcularda ise kognitif ve motor performansı geliştiren ve 

ölçen bir cihazdır. Aynı zamanda yenilikçi, motive edici egzersiz görevleri içeren tedavi ve 

değerlendirme programları sunar. Her yaşta bireylerde kullanılabilir. Ancak biz ülkenin 

ihtiyacı olan genç bireyleri hedef aldık. Terapistler hastanın durumu, yaşı, yeteneklerine göre 

kişiye özgü egzersizler oluşturabilirler. Bireye egzersizlerini yaptırır ve aynı zamanda 

değerlendirir. Ayrıca egzersiz modları ile aktif bir eğitim ve rehabilitasyon süreci sağlarken 

hastaların rehabilitasyon sürecinde motivasyonlarını kaybetmemeleri yönünde yardımcı 

olur. Eş zamanlı olarak, terapist hastanın performansını gözlemler ve sistem egzersizlerini 

yapmakta olan birey ve terapist arasında bir feedback (geri bildirim) döngüsü oluşturur. 

4. Yöntem 

-Üzerinde nRF24L01 modülü bulunan Arduino Mega denetleyicisi merkezli sistem üç ayrı çizgi 

izleyen robotu radyo frekansları ile haberleşerek kontrol etmektedir.  

-Sistem hareketli robotların herhangi birine bilgi göndererek start verir. Startı alan robot üzerindeki 

LED butonu yakarak buzzer ile uyarı vererek hastanın kendisini bulmasını ve butonu basmasını 

bekler. Verilen sürede yapılan eylemin doğruluğunu merkeze bildirir. 

- Merkezi sistem 10 eylem için yapılan doğru ve yanlış sayısını ve sürelerini seri iletişimle bilgisayara 

rapor gönderir. Bu rapor sayesinde hastanın iyileşme süreci takip edilebilir. Arduino Mega ve 

bilgisayar arasındaki seri iletişim ve raporlama Visual Basıc program editöründe Visual Basıc kodları 

ile yazılır.  

- Çizgi izleyen robotların donanımında MZ80 sensör, QTR sensör, Arduino MEGA, Lipo pil, DC 

motor, şase ve tekerler ile LED, buton ve nRF24L01 modülü bulunur. 

- Robotların ve merkezi sistemdeki Arduino Mega için yazılım Arduino IDE editörü üzerinde C 

programlama dilinde yazılır. 

- nRF24L01 modülü aynı ortamda birden fazla bağlantı oluşturulabiliyor. Bağlantı frekansındaki 1 

MHZ lik aralıklar sayesinde 2.400 GHz ile 2.525 GHz arasında 126 farklı bağlantı hattı (kanal) 

kurulabiliyor. Örneğin iki modül 2.415 GHZ arasında çalışırken başka iki modül arasında 2.420 GHz 

frekansındaki bağlantı diğerini etkilemeden sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. Bu sebeple sorunsuz 

haberleşmek için bu modülü tercih ettik. Fritzing kullanarak çizilen merkezi sistemin elektronik devre 

şeması aşağıdaki gibidir 
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Fritzing kullanarak çizilen çizgi izleyen robotların elektronik devre şeması aşağıdaki gibidir 

          

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz genel olarak piyasada bulunan diğer robotlara hiç benzemiyor. Küçük 

olması, kullanımının basit olması ve yazılımının sade olması genel olarak birkaç 

ayrıcalıklarından biri. Bulunan tıbbi makinelerden, aletlerden projemize benzeri olarak 

“lokomat” isimli yürüme robotu denilebilir. Prensip olarak benzer amaç için çalışıyorlar. 

Aralarında çok büyük farklar olsa da daha gelişmiş bir makineye göre özgün olmamız 

yarışmada öne çıkmamızı sağlayacaktır. Kolay taşınır kolay kurulur olması portatiflik 

açısından da önemlidir. Ayrıca kolay kullanımı ve boyutundan ötürü göze hoş gelmesi; 

büyük bir makinenin içine girip orada yürümekten daha eğlenceli olacaktır. Hastaları hem 

psikoloji açıdan hem de fiziksel açıdan hoş vakitler geçirerek iyileştirmeyi, hem onlara hem 

de yakınlarına birçok alanda yardımcı olmayı umuyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projeyi hazır kart ve modüller ile hayata geçirmek mümkündür. Her rehabilitasyon 

merkezi ve askeri alanda çok yer kaplamayan, çaba gerektirmeden basit bir şekilde 

rehabilitasyon tedavisi ve refleks eğitiminde kullanıma hazırdır. Projede yer alan kart ve 

modüller tek bir elektronik devre üstüne yerleştirilerek (arduino yerine atmel) masraf ve yer 

tasarrufu sağlanmış olacaktır robotların önünde bulunan MZ80 kızılötesi sensör çarpmayı 

engelleyip riski minimuma düşürmektedir. Sisteme enerji lipo piller aracılığı ile sağlandığı 

için yüksek akım riski de yoktur. Rehabilitasyon için böyle bir cihaz bulunmamaktadır, buda 

seri üretime geçmesini kolaylaştıracaktır. Tedaviyi uygulayan kişinin rahatça anlayabileceği 

sade bir rapor sunması kullanım için bir artıdır.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

PROJE ZAMAN PLANLAMASI   

 

 

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*NOT: 18.06.2021 tarihli fiyatlarıdır. 

 

 Malzeme Birim fiyat Kullanılan adet Toplam fiyat 

1 Arduino mega  115 TL 4 adet 460 TL 

2 Direnç 0,10 TL 4adet 0,40 TL 

3 nRF24L01 27 TL 4adet  108 TL 

4 QTR sensör 82 TL 3 adet  246 TL 

5 L298N motor 

sürücü 

15 TL 3 adet 45 TL 

6 MZ80 kızılötesi 

sensör 

41 TL  3 adet 123 TL 

7 Mantar led 0,60 TL 6 adet 1,80 

8 Buzzer  3 TL 3 adet 9 TL 

9 Buton  1 TL 4 adet 4 TL 

10 Dc motor (600 

rpm) 

82 TL  6 adet 492 tl 

11 li-po pil (3s 12v) 183 TL 3 adet 549 TL 

12 LCD ekran 

(16*2) 

40 TL  1 adet 40 TL 

13 Potansiyometre  1,50 TL 1 adet 1,50 TL 

14 Tekerler 13 TL 6 adet 78 TL 

15 Sarhoş tekerlek 5 TL 3 adet 15 TL 

16 Çizgi izleyen 

robot gövde 

27 TL 3 adet 81 TL 

17 MZ80 tutucu 6 TL 3 adet 18 TL 

18 Jumper kablo 

(40'lı) 

6 TL 3 adet 18 TL 

GENEL 

TOPLAM 

   2.289,7 TL 

 ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS  HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Birinci ve 

ikinci raporun 

hazırlanması 

        

Veri araştırma          

Projeye uygun 

malzemeler 

bulma 

        

Detay proje 

raporu 

        

Projenin 

yazılımını 

kodlama  

        

Projeyi 

tasarlama  

        

Protatip 

tasarım 

        

Son çalışma 

testleri 

        

Sunum ve afiş 

hazırlama  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Ülkemiz son yıllarda yaptığı atılımlarla gelişmekte ve kalkınmaktadır. Daha çok 

yeni fikir, yeni üretmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada genç nesillere ihtiyacı vardır. 

Projemizin en büyük hedefi de ülkemize daha sağlıklı genç nesiller kazandırmaktır.  

 

9. Riskler 

Hastaların sistemi kullanırken robotlara çarpma riskini önlemek için araçlara MZ80 

sensörü yerleştirdik. Yine daha güvenli kullanmalarını sağlamak için araçların hızlarını 

düşürdük. Sistemin açık ve anlaşılır kullanılabilmesi sebebiyle doktora her daim ihtiyaç 

duymaksızın bütün sağlık personelleri tarafından yönetilerek hastaların egzersizi 

yaptırılabilmektedir.  

 

10. Kaynaklar  

10.1. Kevin Darrah: https://www.youtube.com/watch?v=hI4JGDB7WtU&t=1254s  

10.2.  DroneBot Workshop: https://www.youtube.com/watch?v=lhGXAJj8rJw 

10.3. Andreas Spiess : https://www.youtube.com/watch?v=61kWj6zu4Uw 5.4. 

educ8s.tv: https://youtu.be/D40cgHyBLL4 

10.4. https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-wireless-

communication- nrf24l01-tutorial/ 

10.5. https://www.robotzade.com/kategori/jumper-kablo 

10.6. https://www.robotistan.com/ 

10.7. https://www.hepsiburada.com/ 

10.8. https://www.romatem.com/lokomat-yurume-robotu/ 

10.9. https://www.n11.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hI4JGDB7WtU&t=1254s
https://www.youtube.com/watch?v=lhGXAJj8rJw
https://youtu.be/D40cgHyBLL4
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-wireless-communication-%20nrf24l01-tutorial/
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-wireless-communication-%20nrf24l01-tutorial/
https://www.robotzade.com/kategori/jumper-kablo
https://www.robotistan.com/
https://www.hepsiburada.com/
https://www.romatem.com/lokomat-yurume-robotu/
https://www.n11.com/
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EK.1: Verici Kodları 

#include  <SPI.h>  

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h"     //Modül ile ilgili kütüphaneleri ekliyoruz 

int mesaj[1];      //mesaj isminde bir dizi tanımlıyoruz 

RF24 verici(9,10);     //kütüphane tarafından kullanılacak pinleri tanımlıyoruz 

const uint64_t kanal = 0xE8E8F0F0E1LL; //kanalı tanımlıyoruz   

int buton = 7;      //butonun bağlı olduğu dijital pin 

void setup(void){ verici.begin();       //nrf yi başlatıyoruz 

 verici.openWritingPipe(kanal);  //kanal id sı tanımlanıyor} 

void loop(void) 

{ if (digitalRead(buton) == HIGH) {  

 mesaj[0] = 123;  

 verici.write(mesaj, 1);   //mesaj değişkeni yollanıyor }} 
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EK.2: Alıcı Kodları 

#include <SPI.h> 

#include "nRF24L01.h" 

#include "RF24.h"           //Modül ile ilgili kütüphaneleri ekliyoruz 

int mesaj[1]; 

RF24 alici(9,10); 

const uint64_t kanal = 0xE8E8F0F0E1LL; 

int led = 2; 

void setup(void){ 

 Serial.begin(9600); 

 alici.begin(); 

 alici.openReadingPipe(1,kanal); 

 alici.startListening(); 

 pinMode(led, OUTPUT); 

 } 

void loop(void){ 

 if (alici.available()) 

 { 

   bool done = false;     

   while (!done) 

   { 

     done = alici.read(mesaj, 1);       

 

     if (mesaj[0] == 123) 

     { 

       delay(10); 

   digitalWrite(led, HIGH); 

 } 

     else { 

       digitalWrite(led, LOW); 

   } 

     delay(10); 

   } 

 } 

} 
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EK.3: Çizgi İzleyen Robot İçin Örnek Bir Kod 

#include <QTRSensors.h> 

int sagtabanhiz=50;int soltabanhiz=50; 

#define mot1a  2 

#define mot1b  3 

#define pwm11  8 

#define mot2a  4 

#define mot2b  5 

#define pwm22  9 

#define NUM_SENSORS 8 // number of sensors used 

#define NUM_SAMPLES_PER_SENSOR 4 // average 4 analog samples per sensor reading 

#define EMITTER_PIN A0 // emitter is controlled by digital pin 2 

 QTRSensorsAnalog qtra((unsigned char[]) {A10, A9, A7, A6, A5, A4, A3, A2}, 

NUM_SENSORS, NUM_SAMPLES_PER_SENSOR, EMITTER_PIN); 

unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS]; 

void setup(){ 

      Serial.begin(9600); 

      pinMode(mot1a, OUTPUT);      pinMode(mot1b, OUTPUT);      pinMode(mot2a, OUTPUT); 

      pinMode(mot2b, OUTPUT);      pinMode(pwm11, OUTPUT);    pinMode(pwm22, OUTPUT); 

      pinMode(13, OUTPUT);      digitalWrite(13,0); delay(500);      digitalWrite(13,1); 

       for (int i = 0; i < 200; i++)  {     qtra.calibrate();         delay(2);    }       digitalWrite(13,0);} 

int sonhata = 0; float Kp = 0.4; float Kd = 2;int  pwm1 = 0; int pwm2 = 0;  int zemin=1;  int a=0; 

void loop(){  unsigned int position = qtra.readLine(sensorValues,1 ,zemin); 

  int hata = position-3500; 

if (sensorValues[0]<=50  && sensorValues[1]<=50 &&  sensorValues[2]<=50  &&  

sensorValues[3]<=50 && sensorValues[4]<=50 &&  sensorValues[5]<=50  &&  

sensorValues[6]<=50 &&  sensorValues[7]<=50) 

  {digitalWrite(2,1);   digitalWrite(3,1);    digitalWrite(4,1);    digitalWrite(5,1); 

   analogWrite(pwm11,75);    analogWrite(pwm22,75);    delay(2000);  } 

if(hata >= 1000){  digitalWrite(mot1a,0);  digitalWrite(mot1b,0);  digitalWrite(mot2a,1); 

  digitalWrite(mot2b,0);   analogWrite(pwm11,75);   analogWrite(pwm22,75); } 

if(hata <= 1000 && hata >= -1000 ){  digitalWrite(mot1a,1);  digitalWrite(mot1b,0); 

 digitalWrite(mot2a,1); digitalWrite(mot2b,0); analogWrite(pwm11,75);analogWrite(pwm22,75);} 

if(hata <= -1000 ){  digitalWrite(mot1a,1);  digitalWrite(mot1b,0);  digitalWrite(mot2a,0); 

  digitalWrite(mot2b,0);  analogWrite(pwm11,75);  analogWrite(pwm22,75);} 

} 


