
GyroBoy

Jiroskop, yön belirleme amaçlı kullanılan cihazdır. Cep

telefonu, tablet vb. teknolojik cihazlarda entegre halinde

bulunur ve uygulamalarda, oyunlarda, 3 boyutlu yazılımlarda

çok kullandığımız bir sistemdir. Cep telefonlarında sağa sola

çevirerek yönlendirme yaptığımız araba yarışları, oyun

konsollarında, fotoğraf çekimlerinde kamera hassasiyeti

ayarlamada ve navigasyon gibi uygulamalarda kullanılır.

Jiroskop sensörü, açısal hızı algılayabilen bir sistemdir. Yani

sabit duran bir cismin, üç dikey eksende açısal oranlar

karşılaştırılarak dönüş yönü ve hızı belirlenir. Algıladığı verileri

işlemci sayesinde işleyerek elektriksel sinyale çevirir.

Jiroskop, yön ölçümü veya ayarlamasında kullanılan, açısal

momentumun korunması ilkesiyle çalışır.

Jiroskop sensörünün çalışma özellikleri;

•► Belirli bir ölçüm aralığı vardır.

•► 2-3 eksende ölçüm yapılabilir.

•► Sapmaların önlenmesi için kalibrasyon ayarı yapılmalıdır.

•► Sıcaklıktan etkilenirler, -40 ile +70 derece arası sıcaklıkta

çalışırlar.

1852 yılında Fransız Léon Foucault, dünyanın döndüğünü

kanıtlamak için jiroskopu geliştirdi. 20. yy başlarında mekanik

enerji olmadan elektrik enerjisi ile kullanılmaya başlandı. Bu

teknolojik gelişmeler sayesinde daha geniş uygulama alanları

oluştu. Uçaklarda otomatik kontrol ve rota tespitinde,

gemilerde manyetik pusula yerine, yer altı maden

kaynaklarında, savunma sanayinde füzelerin hassas

ölçümlerinde, uzay çalışmalarında uyduların dünyaya olan

konumlarının doğruluğunu belirlemede jiroskoplardan

yararlanılır.
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Ultrasonik Sensör:EV3 ultrasonik sensor ses dalgaları ile

karşısındaki objeyi algılar ve ona olan mesafesini ölçebilir.

Sensör iki farklı mod kullanarak çalışabilir. Mesafe ölçme

modunda 250cm’ye kadar ölçüm yapabilir, dinleme modunda

etrafındaki diğer ultrasonik sensor kullanan robotları

algılayabilir ve otomatik olarak bir programı aktif hale

getirebilir.

Işık Sensörü: EV3 renk sensörü 8 farklı renk algılayabilir, ışık

yoğunluğunu ölçebilir. Öğrenciler bu sensor ile parça ayırıcı,

çizgi izleyen robotları kolaylıkla inşa edebilirler. Yenileme hızı

1kHz’dir.

Motorlar: EV3 büyük servo motor 1 derecelik açıları

algılayarak çalıştırabileceğiniz torku yüksek bir motordur.

İçerisindeki sensor sayesinde diğer motorlar ile very aktarımı

yaparak hızını ayarlayabilir ve robotun düz bir çizgi üzerinde

hareket edebilmesini sağlar. Dakikada 160 – 170 devir

yapabilmektedir.

Gyroboy’a takılan jiroskop sensörü ile Gyroboy dengede

kalabilmektedir. Zeminin eğimi değişse bile bu sensör

sayesinde yeniden dengelenebilmektedir.

Yapılandırma blokları, robotun neye benzediğini belirlemenizi

sağlar, böylece robot nasıl dengede durabileceğini bilir.

Örneğin, ikinci blok robotun tekerleklerinin çapını belirtir.

Denge döngüsü, robotu dengede tutar. Motorların konumunu

ve hızını ölçer, hesaplar ve robotun yere göre açısıyla birlikte

açısal hızını (ne kadar hızlı düştüğünü) belirler. Robotu dik

tutmak için motorları nasıl süreceğini hesaplamakta bu sensör

bilgisini kullanır. Bu bölümde herhangi bir blok ayarını

değiştirmeye gerek yoktur.

Sürüş kontrol döngüsü, robot oda içinde hareket ederken

hızını ve hareket özelliklerini kontrol eder. Bu bölüm kendi

isteğimize göre kişiselleştirebileceğimiz bloklar içerir.


