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Proje Özeti:
Yapacak olacağım proje endüstriyel üretim sınıfında kullanılmakta ve o statüdeki cihazlar gibi
uzaktan kontrol edilebilecektir. Robot kol 4 uzuv + 1 tutucudan oluşacak ve her bir uzuv için 5
er servo motor ile eklemsel hareketlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. .Projede
yapılmak istenen mekanik ve yazılımsal olarak robot kolun bluetooth kontrolü ile stabil bir
şekilde kontrolünün sağlanmasıdır.
Amaç:
Günümüzde birçok endüstriyel üretim için birçok çeşit robot kol tasarlanmaktadır. Bu robot
kolların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Robot kolumuz 5 eksenli
olup taşıma görevi yapmaktadır. Taşıma yapacağımız malzemeler yakından kontrol edilmesi
tehlikeli olduğundan bizim robot kolumuz uzaktan kontrollü bluetooth yardımı ile
yapılacaktır.
Kullanılan Malzeme ve Yöntemler:
Proje meydana getirilirken eklemler ve ana gövde kısmı Power ABS filament kullanılarak 3d
printer aracılığı ile imal edilecektir. Mekanik olarak hareketini gerçekleştirmesi için her bir
uzuv 4 adet+1 tutucu olmak üzere 5 servo motor(sg 90) bulunacaktır. Programlama kısmında
yazılımın yükleneceği işlemci olarak Arduino Uno R3 ve motor sürücü kartı olarak L298N
kullanılacaktır. Sistemin robot kol ile haberleşmesi için HC-06 bluetooth modülü
kullanılacaktır. Robot kolun kontrol paneli olarak telefon yada tablet kullanılacaktır. Enerji
için 9v pil ve Lipo pil kullanılacaktır.
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Sonuç:
Bu proje sayesinde servo motoru ve bluetooth sensörünü devre elemanlarıyla birleştirip
Arduino platformunda istediğimiz komutlara göre hareket ettirebileceğim. Yani basit olarak
bir servo motorun kodlarla nasıl hareket ettirilebileceğini, bluetooth sensöründen nasıl değer
okunacağını ve en önemlisi de yazılım ve donanımı birleştirip ortaya bir ürün
çıkartabileceğimizi görmüş olacağım. Ayrıca endüstriyel alandaki gelişmeler neticesinde
üretimi daha hızlı, kaliteli ve verimli hale getirebilmek amacıyla birçok sanayi kuruluşunda
robot kol teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak uzaktan kontrollü robot kol olarak
tasarlanan projede istenilen verim alındığı takdirde, kullanılmak istenilen göreve yönelik
sensör ve algılayıcılarla tekrar revize edilebilecek bir sistem meydana getirilmiş olacaktır.
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