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Özet: Bu makalede gömülü sistem tabanlı model bir mobil aracın, Android işletim sistemine 

sahip bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilme çalışması 

anlatılmaktadır. Mobil araçta, Arduino Uno geliştirme kartı üzerinde çalışan iki adet doğru 

akım (DC) Motor, bir ultrasonik mesafe ölçer sensör, bir Bluetooth alıcı-verici modülü, motor 

sürme entegresi bulunmaktadır. Akıllı telefonda çalıştırılan uygulama üzerinden Bluetooth 

modül aracılığıyla gönderilen komutlarla aracın uzaktan yönlendirilmesi (Sol ileri, Sağ ileri, 

ileri, geri, sol geri, sağ geri) sağlanmaktadır. Araç üzerindeki Arduino kartı bir gömülü sistem 

vazifesi görerek, akıllı telefondaki uygulamadan komut aldıkça ˗ultrasonik mesafe sensörü ile 

öndeki boş mesafenin 10 cm’den fazla olup olmadığını kontrol ettikten sonra˗ araç üzerindeki 

motor sürme entegresine komuta ederek aracın yönlendirilmesini sağlamaktadır. Çalışma daha 

geniş çaplı bir “aynı anda birden fazla model aracın uzaktan kontrolü” çalışmasının ilk ayağını 

oluşturmaktadır. 
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Embedded System Based Remote Control of a Model Mobile Vehicle By a Smart Phone 

Application Software 

 

Abstract: In this paper, the work on the remote control of a model mobile vehicle through 

application software, running on a smart phone with Android operating system is described. 

On the mobile car, an Arduino Uno board houses two DC motors, an ultrasonic distance 

sensor, a Bluetooth transceiver module and a motor control chip. The control of the vehicle 

(left forward, right forward, forward, backward, left backward and right backward) is obtained 

by the commands generated in the application software running on the smart phone, that are 

sent to the board via the Bluetooth module. The Arduino board acts as an embedded system on 

the vehicle. After checking whether the length of the empty space in front of the vehicle is 

more than 10 cm using the ultrasonic distance sensor; the board executes the commands 

received from the smart phone’s application program, through the motor control chip. The 

work is the first stage of a wider “remote control of multiple mobile vehicles by a single 

controller” project. 
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1. Giriş 

 

Radyo frekansları kullanılarak uzaktan 

kumanda edilen model araçların uzaktan 

kumanda işlevleri sınırlıdır. Ayrıca uzaktan 

kumanda konsolu ile genellikle tek bir araç 

uzaktan kumanda edilebilmektedir. Oysa bir 

akıllı telefonla birden fazla araç uzaktan 

kontrol edilebilir. Çünkü akıllı telefonlarda 

bulunan Android işletim sistemi, üzerinde 

çalıştırdığı uygulama yazılımlarında çok 

işlevsel çalışma (multi tasking) ve çok istem 

çoklamaya (multiplexing) olanak 

sağlamaktadır. Bu sayede, aynı anda birden 
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fazla aracın yönlendirilmesi mümkün 

olmaktadır. 

Bluetooth iletişim teknolojisi de günümüzde 

akıllı telefon, tablet ve benzeri birçok 

bilgisayar tabanlı cihazlarda kullanılmaktadır. 

Android işletim sistemli cihazların genellikle 

tamamında da desteklenmektedir. 

Dolayısıyla, Android ˗ Bluetooth ikilemine 

sahip tüm cihazlardan mobil araçların 

kontrolü mümkün hale gelmektedir. Bu 

çalışmada da, mağazalarda satılan Android 

işletim sistemi tabanlı normal mobil bir akıllı 

telefon aracılığıyla, bluetooth iletişim 

teknolojisi kullanılarak uzaktan kontrol 

edilebilen bir model mobil araç çalışması 

anlatılmaktadır. 

 

Mobil aracın hareketlerini kontrol edecek ve 

düzenleyecek geriye sadece gömülü sistemin 

tasarımı kalmaktadır. Günümüzde 

yaygınlaşan ve ucuzlayan Arduino gömülü 

sistem geliştirme platformu bu işlev için çok 

uygun görülmektedir. Bir Arduino tabanlı 

karta bağlı ultrasonik bir mesafe ölçer sensör 

yardımıyla, aracın önünde bir engel olmadığı 

kontrol edilebilmektedir. Aracı ileri ˗ geri 

hareket ettirmek için de bir DC motor kontrol 

entegresine bağlanan iki motor kullanılması 

yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.  

 

Aracın uzaktan yönlendirilmesini sağlamak 

için akıllı telefonların dokunmatik ekranları, 

normalde kullanılan uzaktan kumanda 

konsollarından daha kullanışlı olduğu 

değerlendirilmektedir. Akıllı telefon 

uygulamalarında genellikle dokunmatik 

ekrana yapılan dokunuşlar algılanarak, 

komuta dönüştürülmektedir. Aynı yöntem bu 

uygulamada da kullanılarak, üretilen 

komutların akıllı telefon ve Arduino 

kartındaki Bluetooth modüller aracılığıyla 

kablosuz olarak aracın üzerindeki Arduino 

kartına iletilmesi yeterli olmaktadır. Bu 

aşamadan sonra akıllı telefon 

uygulamasından gelen komutlar Arduino 

kartın üzerindeki mikrodenetleyici tarafından 

özümsenmekte ve motorları süren entegrenin 

anlayacağı sinyaller haline getirilerek motor 

sürücü entegresine yollanmaktadır. Böylece 

entegrenin sürdüğü motorlar komutları 

elektronik sinyaller şeklinde alarak istenen 

şekilde dönmektedirler. 

 

2. Önceki Çalışmalar 

 

Güney Afrika’daki Pretoria üniversitesindeki 

bir grubun yaptığı çalışmada tasarlanan 

kablosuz uzaktan kontrol edilebilen araba, 

internet ortamı kullanılarak geliştirilmiştir 

[1]. Kablosuz araç internet üzerinden kontrol 

edilmekte ve kullanıcıya canlı video 

görüntüsünü ulaştırmaktadır. Ancak internet 

trafiğinde yaşanabilecek gecikmelerden 

dolayı mobil aracın uzaktan yönetilmesinde 

sorunlar yaşanabileceği düşünülmelidir. 

 

Tübingen üniversitesinde bir grup tarafından, 

IPad kullanılarak uzaktan kontrol edilebilen 

düşük maliyetli insansız hava aracı 

(quadrocopter) tasarlanmıştır [2]. Ancak 

maliyeti yüksek, net fotoğraflar çekebilen, 

hatta çektiği fotoğraf ve videoları canlı olarak 

anında aşağıdaki akıllı telefona gönderebilen 

ticari ürünler de bulunmaktadır. 

 

Günümüzde akıllı telefonlar ve 

mikrodenetleyici tabanlı gömülü sistemlerle 

uzaktan kontrol edilebilen cihazlar 

artmaktadır. Bu gibi sistemlerin işlerimizi ve 

yaşamımızı kolaylaştırmaya yardımcı olması 

hedeflenmektedir. 

 

3. Önerilen Sistem 

 

Önerilen sistem bir donanım ve bir de yazılım 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

Donanım uzaktan kontrol edilebilen model 

mobil araç üzerine takılan elektronik 

bileşenleri ve üzerinde çalışan ara yazılımdan 

oluşmaktadır. Yazılım ise Android işletim 

sistemi tabanlı bir akıllı telefon üzerinde 

çalışan uygulamadan oluşmaktadır. Aracın 

deprem bölgesi veya karlı alanlar gibi fazla 

uzak mesafede olmayıp ulaşılması zor olan 

yerlere erişebilmek için kullanılması 

hedeflenmiştir. 

 

Uzaktan kontrol edilen aracın tüm elektronik 

bileşenleri çeşitli tedarikçilerden kolaylıkla 

temin edilebilir olanlarından tercih edilmiştir. 



Sistemi oluşturan kısımlar aşağıda detaylı 

olarak anlatılmaktadır. 

 

A. Uzaktan kontrollü model mobil araç 

 

Şekil 1’de sistemin genel blok diyagramı 

görülmektedir. Temel olarak, komutlar akıllı 

telefonun dokunmatik ekranına dokunularak 

yapılan yönlendirme ile verilmektedir. Bu 

komutlar dokunuş yönlendirmesine göre 

uygulama tarafından anlamlandırılmaktadır. 

 

 
Şekil 1: Gömülü sistem tabanlı uzaktan 

kontrol edilebilen araba 

 

Komutlar “Sol ileri”, “Sağ ileri”, “İleri”, 

“Geri”, “Sol geri”, “Sağ geri” olarak anlam 

verilerek Bluetooh modüller üzerinden 

Arduino Uno kartına ulaştırılmaktadır. Kart 

da önündeki boş alan mesafesini ölçtükten 

sonra komutu elektronik sinyallere 

dönüştürerek motorları süren entegreye 

iletmektedir.  

 

Şekil 2’de aracın prototip olarak son şekli 

gösterilmektedir. Yüksek ve düşük hız 

seçeneği olan araç kolaylıkla temin 

edilebilecek bir üründür. Model araca 

elektronik donanımları yerleştirmek için 

aracın üst kısmı çıkartılmış ve elektronik 

donanımlar aracın şasesine monte edilerek 

tutturulmuştur. ATmega328 mikrodenetleyici 

tabanlı Arduino Uno gömülü sistem kartı, 

yatay olarak aracın üzerine yerleştirilmiştir 

[3][6]. Aracın ön tarafına monte edilen 

ultrasonic mesafe ölçme sensörü (HC-SR04), 

Arduino mikrodenetleyici kartına uzatılan ara 

kablolarla bağlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 2: Uzaktan kontrol edilebilen araba 

prototipi 

 

Arduino Uno kartının üzerindeki 

mikrodenetleyici 1 μs genişliğinde 8 

elektronik darbe sinyali üreterek, mesafe 

ölçme sensörünün ultrasonic darbe iletimini 

tetiklemektedir. Mesafe sensörü yankıyı 

dinlemekte ve yankı algıladığında, 

mikrodenetleyiciye darbe göndermektedir. 

Mikrodenetleyici mesafe ölçmek için 

ultrasonic darbe ve geri dönen yankı 

arasındaki zaman aralığını kullanmaktadır. 

Arduino Uno kartı ve DC motorları 

çalıştırmak için bir adet 6 Voltluk pil 

kullanılmaktadır. Araç üzerindeki motor 

sürme entegresi, bluetooth modülü ve mesafe 

ölçme sensörüne çalışma enerjisini Arduino 

Uno kartı sağlamaktadır. 

 

Arduino Uno kartı kendisine bağlanan 

bileşenlere maksimum 40ma akım 

sağlayabilmektedir. Araç üzerindeki DC 

motorların çalışması sırasında yaklaşık 800 

ma akım çekmesi nedeniyle DC motorlar 

direk olarak Arduino Uno kartı üzerinden 

beslenememektedir. Araç üzerindeki iki adet 

DC Motor, 800 ma akım ve 30Volta kadar 

olan gerilimi destekleyen motor sürme 

entegresi tarafından sürülmektedir. Bluetooth 

modülü ile sinyal alan Arduino Uno kart, ileri 

komutu aldıysa mesafe ölçme sensörü ile 

aracın önündeki boş mesafeyi ölçmekte ve 

mesafenin 10 cm den fazla olduğu durumda 

motor sürme entegresine aracın hareketini 

sağlayan sinyali göndermektedir. 

ATmega328 mikrodenetleyicisi tarafından 



hesaplanan mesafe 10 cm den kısa ise, 

Arduino Uno kartı, aracın önünde bulunan 

nesneye çapmasını önlemek için 

Bluetoothdan aldığı ileri gitme komutunu DC 

motorlara iletmemektedir. Bluetooth 

üzerinden gelen sinyal geri komutu ise motor 

sürme entegresine aracın geri gitmesini 

sağlayan sinyali göndermektedir. Motor 

sürme entegresinin çıkışına bağlı motorlar 

aldıkları sinyal ile aracın hareketini 

sağlamaktadır. Mesafe ölçme sensörü 2 ile 

400 cm aralığında 3 mm doğruluğa kadar 

ölçme sağlamaktadır. 

 

B. Android işletim sistemi tabanlı akıllı 

telefon için uygulama 

 

Mobil aracı uzaktan kontrol edebilmek için, 

Android işletim sistemi tabanlı akıllı 

telefonda çalıştırılmak üzere uygulama 

geliştirilmiştir. Akıllı telefon üzerinde çalışan 

uygulamada aracı dokunmatik ekran 

yardımıyla sol ileri, ileri, sağ ileri, sol geri, 

geri ve sağ geri olarak yönlendirmek için 6 

adet yön tuşu bulunmaktadır. Tuşlardan bir 

tanesine basıldığı süre boyunca Android 

uygulaması, Arduino mikrodenetleyici kartı 

üzerinde bulunan Bluetooth modülüne komut 

göndermektedir. Dokunmatik ekran 

üzerindeki tuşa basıldığı sürece araç hareket 

etmekte, tuşun üzerindeki basılı olan parmak 

kaldırıldığında araç durmaktadır. Şekil 3 

Android işletim sistemi tabanlı uzaktan 

kontrol programının kontrol komut 

penceresini göstermektedir. 

  

 
Şekil 3: Android işletim sistemi tabanlı 

uzaktan kontrol programı kontrol penceresi 

 

 

 

 

4. Sonuç ve gelecek çalışmalar 

 

Model mobil aracın Android işletim sistemi 

tabanlı akıllı telefon ile uzaktan kablosuz 

olarak kontrol edilebilmesi tasarlanmıştır. 

Araca kamera eklemek suretiyle doğal afetler 

ve benzeri durumlarda kurtarma faaliyetlerine 

yardımcı olabilecek daha fonksiyonel bir 

cihaz oluşturulması sağlanabilecektir. 

Gelecek çalışmalarımızda araba üzerindeki 

ultrasonik mesafe sensör sayısı arttırılarak 

aracın gittiği tüm yönlerde gerekli uzaklık 

mesafesi kontrollerinin yapılması 

planlanmaktadır. Ayrıca yazılım birden fazla 

mobil aracın kontrol edilmesi için güncelleme 

çalışmaları devam etmektedir. 
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