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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Ülkemizde son yıllarda ardarda yaşanan depremler sonucu çok fazla insan hayatını
kaybetti. Bu projenin amacı yıkılan binaların altında kalan enkazedelerin yerlerini tespit
edip arama kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştırmaktır. Yılanlardan ilham alarak tasarlamış
olduğum arama kurtarma robotum (ARKBot) kıvrılarak enkaz altında ilerleyip yıkıntıların
arasında kalan enkazedelerin yerlerini tespit etmeye çalışacaktır. ARKBot’un çalışma
mantığı şöyle özetlenebilir. Servolar yardımıyla hareket eden robot, kamerasıyla arama
kurtarma ekiplerine görünü iletip, ön yüzündeki aydınlatma ışığı sayesinde arama kurtarma
ekiplerinin etrafı görmesini kolaylaştırmaktadır. Enkaz altında ARKBot ile operatör
arasında bağlantı sorunu yaşanmadan iletişim mesafesinin arttırılabilmesi için, içerisinde
bağımsız wifi modulü olan kuyruğu ARKBot’dan ayrılarak enkaz derinliklerinde kesintisiz
iletişim sağlanabilecektir. Projenin gelinen aşamasında ARKBot’un görüntüsü Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1ARKBot Genel Görünümü
2. Problem/Sorun:
Her ne kadar son yıllarda deprem farkındalığı ile ilgili etkinlikler çok artsa da ne yazık ki
ülkemizde birçok insan depremle ilgili yeterli önlem almamaktadır. Bunun sonucunda
kaçınılmaz olarak deprem sonrası kayıplar artmaktadır. Bu durum enkaz arama kurtarma
ekiplerinin işini zorlaştırmaktadır. Deprem sonrası arama kurtarma ekiplerini en çok
zorlayan konular, enkaz altında canlı olup olmadığı, kaç kişinin enkaz altında kaldığı, enkaz
altındaki yerleri, sağlık durumları ve hangisinin daha öncelikli kurtarılması gerektiğidir.
Enkaz altında kalan depremzedeler o durumda çok uzun süre hayatta kalamazlar. Bu sebeple
arama kurtarma ekiplerinin enkaz zedelerin yerlerini tespit etmek ve onları kurtarmak için
çok az zamanları bulunmaktadır. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri Şekil 2’de de
görülebildiği gibi enkaz zedelerin üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple yapılacak en
küçük hata kurtarılabilecek durumdaki bir canlının hayatına mal olabilir. Özellikle enkaz
zedelerin yerlerinin henüz bilinmediği anda, arama faaliyetlerinin enkaza en az müdahale
edecek şekilde ve çok hızlı yapılması başarıya ulaşmak için anahtar rol oynamaktadır. Bu
durum ekiplerin arama faaliyetlerini yürütebilmeleri için enkaz altında rahatça ilerleyebilen,
küçük, hafif bir araca ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.
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Şekil 2 Deprem Sonrası Arama Kurtarma Örneği
3. Çözüm
Tasarladığım araç ile enkaz altında kalan deprem zedelerinin yerlerini tespit edip arama
kurtarma ekiplerine yardımcı olmayı hedefledim. ARKBot’u hareket ettirebilmek için
yılanlardan ilham alarak kıvrılarak ilerleyen bir gövde yapısı tasarladım. ARKBot’un
gövdesi sağa-sola ve yukarı aşağı yönde dönebilen dilimlerden oluşmaktadır.

Şekil 3 ARKBot Dilimli Gövde Yapısı
Dilimler birbirlerine servolar ile bağlanarak ARKBot’un hareket etmesi sağlanacaktır.
Operatörün etrafı görmesini sağlayacak olan kamera, ARKBot’un ön kısmında yer alacaktır.
ARKBot kamerası için wifi bağlantı yeteneği olması sebebi ile ESP32 CAM modülü
seçilmiştir. İlk dört dilim kameranın konumu ve açısını ayarlamak için ayrılmıştır.
ARKBot kamera modülü, pil modülü ve kuyruk dahil 12 adet dilimden oluşmaktadır. Bu
dilimlerin 7 tanesi yatay eksende, 3 tanesi ise dikey eksende dönme hareketi yapmaktadır.
Kuyruk dilimi ise hareket etmemektedir. Projede yer alan 11 adet servo kabloları
ARKBot’un gövde kabuğunun dışarısında yer almaktadır.
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Kamera
Dilimi
Şekil 4 Kamera Modülü
Dilimler birbirleri üzerinden hareket ettikleri için kabloların dilimlerin içerisine
yerleştirilmeleri mümkün olmamıştır. Bu durum ARKBot hareket ederken kabloların zarar
görmesine sebep olabileceğinden, gövde dışına yerleştirilmiş bir korumaya ihtiyaç
duyulmuştur.
ARKBot’un hareket edebilmesi için gövdesinin yere tutunma ihtiyacı bulunmaktadır. İlk
testler sonucunda yere tutunma konusunda büyük problemlerle karşılaşılmıştır. Robot yere
tutunamadığı için dilimler hareket etmesine rağmen olduğu yerde ilerleyemeden kalmıştır.
Hem kabloların korunması hem de robotun yere tutunabilmesi için uygun bir kaplama
ihtiyacı bulunmaktadır. Kauçuk, tırtıklı yapılar vb. çözümler denendi fakat hiçbirinde tam
olarak başarılı elde edilememiştir. Çözüm bulmaya çalışırken zorlandığımı gören
anneannemin de önerisi ile ARKBot’un gövdesinin dışına yünden örülmüş bir giysi geçirerek
her iki problem tek seferde çözülebilmiştir.

Şekil 5 Gövdesi Giydirilmiş ARKBot
Operatörden gelen komutların wifi üzerinden kablosuz olarak alınabilmesi ve robotun
hareketini sağlayabilmek için servoların kontrol edilmesi görevlerine yerine getirecek bir
mikroişlemciye ihtiyaç duyulmuştur. Kullanım kolaylığı ve yeterli sayıda pin içermesi sebebi
ile mikroişlemci olarak ESP32 NodeMCU seçilmiştir.
İlk prototipte ARKBot’un küçük ve hafif olması amacı ile çok güçlü olmayan mikro servolar
seçilmiştir. Fakat testler sırasında servoların robotu hareket ettirmek için güçsüz kaldığı fark
edilmiştir. Daha sonra daha güçlü olan MG996R servoları seçilerek tasarım yenilenmiştir.
Servoların büyümesi Şekil 6’da görüldüğü gibi dilimlerin de büyümesine sebep olmuştur.
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Şekil 6 Güncellenen Tasarım ve Dilimlerin Büyümesi
11 adet servonun güç ihtiyacını karşılayabilmek yüksek akım verebilen pil ihtiyacı
bulunmaktadır. Projede yüksek akım verebilen Li-on piller tercih edilmiştir. Seçilen 2 adet
seri bağlı Li-on pil 7.4 V değerine sahiptir. Seçilen servolar 5V ile çalışmaktadır. Bu sebeple
projede bir voltaj düşürücü ihtiyacı bulunmaktadır. Standart voltaj düşürücüler yüksek akım
sağlayamamaktadır. Bu sebeple ARKBot’ta 5 A akım değerine sahip Pololu 5V,5A StepDown Voltaj Regülatörü seçilmiştir.

Şekil 7 Pololu 5V,5A Step-Down Voltaj Regülatörü

Şekil 8 ARKBot Normal İletişim Modu

Şekil 9 ARKBot Kuyruk Üzerinden
İletişim Modu

Kuyruk içerisine yerleştirilecek fazladan wifi modülü ile enkaz altında ARKBot ile operatör
arasında iletişim problemi yaşamadan menzilin arttırılması hedeflenmiştir. Kuyruk uygun
konumda operatörün komut vermesi sonrasında bir mekanizma ile robottan ayrılacak ve
ARKBot ile operatör arasında wifi menzil uzatıcı gibi görev yaparak iletişimin devam

7

etmesini sağlayacaktır.

Şekil 10 Kuyruk Wifi Modülü Ayrılma Mekanizması

Şekil 11 ARKBot Kontrol Algoritması
ARKBot’un operatör tarafından kullanılabilmesi için bir kullanıcı arayüzü ihtiyacı
bulunmaktadır. Wifi üzerinden iletişim kurularak operatörün arayüz üzerinden gönderdiği
komutlarının ARKBot mikroişlemcisine iletilmesi ve robotun bu sayede kontrol edilmesi
planlanmıştır. Kullanıcı arayüzü olarak tablet, telefon gibi cihazların mikro işlemciler ile
iletişim kurmasını sağlayan Blynk isimli hazır bir platform kullanılacaktır. Projenin gelinen
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durumunda Blynk arayüz tasarımı henüz tamamlanmamıştır. ARKBot kontrol algoritması
Şekil 11’de verilmiştir.
4. Yöntem
ARKBot’un geliştirilmesi boyunca mekanik tasarım, elektronik tasarım, mikro işlemci
yazılımı, arayüz yazılımı ve hareket algoritması geliştirme süreçleri ayrı ayrı yürütülmüştür.
Aracın mekanik tasarımını beyaz tahtada taslak çizimler ile tamamlanmıştır. Tasarımın
üretilebilir hale getirilebilmesi için 3 boyutlu çizim araçları kullanmak gerektiğinden bu
problem babamdan yardım alarak çözüldü. Tasarımı tamamlanan parçalar 3 boyutlu yazıcı
ile üretildi.

Şekil 12 3B Yazıcı ile Üretilen Parçalar
ARKBot’un elektronik tasarımı Fritzing yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Robotumun elektronik
devre şeması Şekil 13’de verilmiştir.

Şekil 13 ARKBot Elektroik Devre Şeması
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ARKBot’un beyni olan ESP32’yi programlamak için Micro Python yazılımı kullanılmıştır.
Operatörün ARKBot’u yönlendirebilmesi için gerekli kullanıcı arayüzü tasarlanması ileri seviye
yazılım geliştirme bilgisi gerektirdiğinden benim yaşıma uygun değildi. Bu sebeple kullanıcı arayüzü
Blynk isimli hazır bir platform ile oluşturuldu. ARKBot’un hareket edebilmesi için uygun
algoritmanın geliştirilmesi projenin en zorlayıcı bölümüydü. Hareket için ayrılmış 8 adet servonun
hareket eksenlerinin belirlenmesi ve ilerlemeyi sağlayabilmek için uyumlu bir şekilde çalıştırılması
deneme yanılma yolu ile belirlendi. Çözüme ulaşabilmek için yılanların hareket etme yöntemleri
incelendi. Uzun süren testler sonucunda çözüm bulunabildi.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
ARKBOT’un yenilikçi yönlerinden biri uzun mesafelerde bağlantı sorunu yaşamamak için
içerisinde wifi modülü olan kuyruğunu bırakabilmesidir. Bu özellik sayesinde ARKBot
zorlayıcı enkaz koşullarında bağlantı kopmadan ilerleyebilecektir. Bir diğer yenilikçi yön ise
robotun gövdesinin etrafını saran kabloları koruyan yün ipten örülmüş giysidir. Bu giysi
ayrıca ARKBOT’un yere daha iyi tutunmasını sağlamaktadır.
6. Uygulanabilirlik
ARKBot hayata geçirilebilir ve ticari bir ürüne dönüştürülebilir bir projedir. Enkaz altında
rahatça hareket edebilmesi, kolay kullanılabilirliği ve hafifliği en büyük avantajlarından
birkaçıdır. Karmaşık ve pahalı bileşenler içermemesi robotun üretimini kolaylaştırmaktadır.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Proje tahmini bütçesi Tablo 1’de verilmiştir. Bütçede servo motorlar, ESP32 kamera modülü
ve voltaj regülatörü en yüksek maliyete sahip bileşenlerdir. Servo motor seçimde düşük
fiyatlı ürünler seçilmiş olmasına rağmen projede toplam 11 adet servo motor yer alması bu
bileşenin maliyetini yükseltmiştir. Projenin en pahalı bileşeni voltaj regülatörüdür. Çok
sayıda servo motorun güç ihtiyacının karşılanabilmesi için yüksek akım beslemesi
yapabilecek bir voltaj regülatörü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple ortalamanın çok
üzerinde bir fiyata sahip voltaj regülatörü seçimi yapılmak zorunda kalınmıştır. Proje takvimi
Şekil 14’de verilmiştir. Projenin gelinen mevcut durumunda wi-fi modül, görüntü iletimi ve
kullanıcı arayüzü tasarımı ile test faaliyetleri dışındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Mevcut
durumda üretim faaliyetleri tamamlanmak üzeredir. Üretim aşamasının başında planlanan
harcamaların tamamı gerçekleştirilmiştir.

Şekil 14 Proje Takvimi
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Tablo 1 Proje Tahmini Bütçesi
Bileşen Adı
ESP32 NodeMCU
MG996R Yüksek Torklu Servo Motor 180˚ Metal
MG90S Servo Motor
7.4 V 1500 mA Li-on Batarya 15C
CR2032 PCB Tipi Pil Yuvası
Pololu 5V,5A Step-Down Voltaj Regülatör
ESP32-CAM WiFi Bluetooth + OV2640 Kamera Modül
4x6 cm Çift Yüzlü Pertinaks
Arduino Stackable Header 16 Pin
Kablo
M3x16 Civata
M3 Somun
1.75 mm PLA Filament 1 kg
Kalın Yün İplik

Tutar
Adet
66,72 ₺
2
69,17 ₺
10
24,64 ₺
1
140,25 ₺
1
1,5 ₺
1
147,84 ₺
1
137,98 ₺
1
5,13 ₺
2
1,18 ₺
4
5₺
1
0.2 ₺
40
0.1 ₺
40
119 ₺
2
11.5 ₺
3
Toplam Tutar

Toplam Tutar
133,44 ₺
691,7 ₺
24,64 ₺
140,25 ₺
1,5 ₺
147,84 ₺
137,98 ₺
10,26 ₺
4,64 ₺
5₺
8₺
4₺
238 ₺
34.5 ₺
1.581,75 ₺

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
ARKbot projesinin hedef kitlesi enkaz altında kalan insanları kurtarmaya çalışan arama
kurtarma ekipleridir. ARKBot sayesinde deprem sonrası vaktinde kurtarılamadığı için
hayatını kaybeden insan sayısının ve depremin ülkemiz üzerindeki üzücü etkilerinin
azaltılması hedeflenmektedir.
9. Riskler
Projedeki en önemli risk enkaz altında görev sırasında kamera lensinin zarar görmesidir. Bunun
sonucunda görüntü kalitesi düşecektir. Bu riske önlem olarak kamera lensi dış yüzeyden içeride
kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Bir diğer risk ise ARKBot’un enkaz altında sıkışması
durumunda çok sayıda servonun pilden yüksek akım çekmesi sonucu pilin bitmesidir. Buna
önlem olarak daha güçlü bir pil ya da yedek pil gibi çözümler sunulabilir. Fakat projede daha
büyük bir pil ya da fazladan bir pil için yer olmadığından bu çözümler kullanılamamıştır. Burada
operatöre iş düşmektedir. Operatörün ARKBot’u sıkışmaya izin vermeyecek şekilde kullanması
gerekmektedir.
Risk
Olasılık
Etki
Kamera Lensinin Zarar
Orta
Orta
Görmesi
Servolardaki Zorlama
Yüksek
Yüksek
Sonucu Pilin Tükenmesi
10. Kaynaklar



https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/ayda-gezgin91-saatte-kurtarildideprem-enkazindazamana-karsi-buyuk-yaris,5A_G0qWvpESAPowArOwENA/-9dJ7JpiMkWO9E-dlBdb6Q
Quick reference for the ESP32 - https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html

 https://akademi.robolinkmarket.com/nodemcu-blynk-projesi/

