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ÖZET

 Yapısında 1 adet robot kol, 5 bariyer devresi, 1 adet 

kapasitif sensör, protipleme kartı (raspberry pi/ arduino) 

ve 1adet kamera bulunan kompleks sistem tasarımı 

yapılacaktır.

 Kapasitif sensör çıkış sinyaline regrasyon analizi 

yapılarak metal, plastik, ahşap ve bu malzemelerin 

dışındaki malzemeleri (diğer malzemeler) değerlerine 

ayırt eden, ayırt ettiği malzemeleri ilgili bölmelere robot 

kol vasıtası ile yerleştiren ve bölmelerdeki malzeme 

sayısını kullanıcıya sunan sistem, ayrıca kamera vasıtası ile 

görüntülenecektir



AMAÇ

 Giderek kirlenen, kirletilen dünyamızın atık sorununa 

bölümümüzde gördüğümüz öğretiler ile bir çözüm yolu 

sunmak. Ayrıca projeyi hayata geçirirken öğrendiklerimizi 

kullanmak, pekiştirmek, takım çalışmasını öğrenmek ve 

deneyim kazanmaktır.



MALZEMELER

 Raspberry pi 3 model b+

 Arduino uno

 Motor sürücü kartı

 4x Infrared Sen.

 1x Ġndüktif Sen

 3x Servo motor(küçük)

 2x 4'lü röle kartı

 Hc-06 bluetooth modül

 2x 2x16 Dısplay

 Camera ve kamera hareket kont. Seti

 2x gerilim düşürücü

 Bağlantı ve montaj ekipmanları...





























MALZEME TEMİNİNİN YAP. YERLER

 mekatronikmuhendisliği.com

 robotistan.com

 motorobit.com

 robotizmo.com

 aliexpress.com

 kontrolkalemi.com

 arduino.com

 raspberry.com



YAŞANILAN SIKINTILAR

 İlk robot kol tasarımında kullanılan 3mm.lik pleksiglass malzemeler 

hafif taşıma yüküne sahip olduğundan dolayı kırılmıştır.

 Daha sonra yapacağımız robot kolun printer baskıları olmasına karar 
verdik. Bu printer baskılarında da  çeşitli sorunlar yaşadık. Yaptığımız 

robot kolda kullanılacak baskıları çıkardık. 

 Baskısı yapılacak parçalarda basım sırasında verdiğimiz tolerans 

değerinden dolayı birleşim ve eklem noktalarında parçaların 
uyuşmadığını gördük.

 Daha büyük ebatlı olan 2.tasarım baskısı yapıldı. 1.baskıda yapılan 

hatalar tekrarlanmadı ve netice olarak başarılı bir robot kol çıkarıldı.













PROJEYE 2. DÖNEM EKLENECEKLER ;

 Malzemelerin gelişini otomatikleştirmek amaçlı konveyör bant.

 Konveyör banttan geçen malzemelerin sayısını gösteren Display.

 Sensör parçayı 3 sn süresince algıladıktan sonra robot kol çalışmaya 

başlayacak ya da robot kol parçayı tutamadığında sistem kendini 

baştan başlatacak. Yani sensörden gelen bilginin süresini uzatarak 
oluşan aksilikler engellenecek.

 Sistemde oluşan Arduino ve robot kolların motorları beslerken 

kullanılan kabloları , görüntü kirliliğini azaltmak ve düzeni sağlamak 

amacıyla bir elektronik kutu içinde bütün kartlar ve kablolar toplanıp 
alta monte edilecek.

 Ayırt edilen malzemelerin gönderildiği yerleri , adet sayısı ve doluluk 

oranı belirlenecek.


