
Robotik Köpek

Robotik malzemeler kullanarak bir köpek gibi hareket edebilen bir

robot modeli oluşturmak.

Amaç:

Kullanılan Yöntem:

Sonuçlar ve Değerlendirme:

Kaynaklar:

Giriş:

Puppy kurulabilen ve yeniden programlanabilen bir robottur. Bu

robot programlama ile bazı uyaranlara cevap verebilir ,gözlerdeki

bazı eylemler ve ifadeler EV3 monitöründe görüntülenir. Bu

robotun programı birçok My Block'lara ayrılmıştır. Algılaması için

kullanılan sensörler:

• Dokunmatik Sensör

Öneri:

Hazırladığımız robotik model ile köpek davranışlarını gayet iyi taklit

edebilen bir robot geliştirdik.

Makale:https://www.coursehero.com/file/25766729/03-

16016297-Muhammad-Dani-Sirait-Puppypdf/
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Danışman Öğretmen: Burak GÜRKAN

Bu Robotun 8 olası eylemi vardır. Bu robotun amacı, gerçek hayvan

davranışlarını yapmaktır. Dokunmatik Sensör takılı robotun sırtına

dokunulduğunda sevilen gerçek bir hayvanmış gibi tepki verir.Renk

sensörü kullanılan köpek kemik uzatıldığında besleniyormuş gibi

sesler çıkartır.Robot belirli koşullar altında ekranda ifadesini belirtir.

Robot,bu olası 8 hareketi ikili kombinasyonlar olarak yapabilir.Puppy

robotlardaki programlar çok karmaşık ve My Blocks yani MHT

(motor), SLP (uyku), PLF (eğlenceli), NGR (öfkeli), HNG (aç),PPP

(tuvalet), HPY (mutlu) ve WKU (uyanma) gibi komutlar kullanılır.

Bu uygulamalar köpek harici diğer hayvanlar içinde yapılabilir.

• Renk Sensörü

1.My Block SLP

Robotu uyutur. Uyuma esnasında gözleri kapanır, baş ,aşağı

eğrilir ve robot oturur. Ve robot horlar. Robot dokunmatik sensör

yardımıyla uyarılırsa robot horlama işlemi durur ve uyanır.

2.My Block PLF

Bu program robotu heyecanlandırır. Robotun gözleri açılır,robot

durur ve havlamaya başlar.

3.My Block NGR

Bu program robotu kızdırır. Onun gözleri sinirli bir hal alır ve robot

inleyerek havlar. Daha sonra sakinleşir.

4.My Block HNG

Bu program robotu acıktırır. Robot üzgün görünür, oturur ve

ağlar. Beslenirse robot mutlu olur.

5.My Block MHT

Bu program robotun kafasını hareket ettirir.Değer alarak robotun

başını belirli bir pozisyona kadar indirir.

6.My Block PPP

Bu program robotun tuvaletini yapmasını sağlar. Tuvaleti yapma

sırasında ayağa kalkar gözler yukarı bakar ve sol bacağını

kaldırdıktan sonra tuvaletini yapar. P döngüsü robotun tuvaletini

yaptıktan sonra yeri eşelermişçesine ayağını üç kere hareket ettirir.

7.My Block HPY

Bu program robotun mutlu olmasını sağlar.

8. My Block WKU

Bu program robotun uyanmasını sağlar. gözleri yorgun bir şekilde

açılır ve başını kaldırır.


