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AÇIKLAMALAR

KOD 523EO0043
ALAN Elektrik-Elektronik Teknolojisi
DAL/MESLEK Büro Makineleri-2
MODÜLÜN ADI Para Sayma Makinesinin Elektrik-Elektronik Sistemi

MODÜLÜN TANIMI
Para sayma makinesinin elektronik sisteminde meydana
gelebilecek arıza tespiti ve onarımının yapıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK
Para sayma makinesi elektrik elektronik sisteminin bakım ve
onarımını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında para sayma makinesinin kâğıt
hareket sistemindeki her türlü arızayı bulup onarımını hatasız
yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Sensörlerin kontrolünü yapabileceksiniz.
2. Elektrik düğmelerini kontrol edebilecek ve

değiştirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye, bankalar, döviz büroları
Donanım: Para sayma makinesi, sökme takma aparatı,
sensörler, ölçü aleti

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Para sayma makineleri artık yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle
bankalar, döviz büroları gibi para akışının yoğun olduğu yerlerde. Kâğıt para sayma
makinelerinin yanı sıra özellikle TL’ye geçişle birlikte kuruşların kullanıma başlanması ile
bozuk para sayma makineleri de kullanılmaya başlanmıştır.

Bu modülde para sayma makinelerinin algılayıcılar, sayıcılar gibi elektronik aksamı,
çalışması incelenecektir.

Bu modülü tamamladığınızda para sayma makinelerinin elektrik-elektronik
sistemlerine ait her türlü arıza tespiti, onarımı ve parça değişimini hatasız yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında para sayma makinesinin sensörlerinin
kontrolünü yapabileceksiniz.

 Para sayma makinelerinin teknik özelliklerini internetten araştırınız.

 Para sayma makinesi üretimi ya da servisini yapan firmalarla irtibata geçip

cihazın elektronik sistemleri hakkında bilgi alınız.

1. PARA ALGILAYICILARI (SENSÖRLER)
Sensörler (algılayıcılar) herhangi bir fiziksel büyüklüğü algılayarak elektriksel

büyüklüğe çeviren elemanlardır.

İnsanlar çevrelerindeki değişiklikleri duyu organları vasıtası ile algılarlar ve buna
bağlı olarak da hareket ederler. Buna örnekler verilecek olunursa üşündüğünde ısıtıcı açılır
veya ortam karanlık olduğunda ışık açılır. Bu işleri insanların yerine yapacak cihazlar olsa ne
güzel olurdu diye düşünüldüğü olmuştur.

İşte tüm bu fiziksel ortam değişiklikleri (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) insanların yerine
algılayan cihazlara “sensör”, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlara
transdüser denir.

Bu veriler, elektrik sinyaline dönüştürüldükten sonra elektronik devreler tarafından
yorumlanarak mekanik aletlere kumanda edilebilir. Bu sayede hem günlük hayatı hem de
endüstriyel üretim süreçleri çok daha kolaylaştırılmış olunur.

Aslında, sensör ve transdüserleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak biraz zordur.
Şöyle ki mikrofon, sesi algılayan bir sensördür. Öte yandan, ses dalgalarını, içindeki bobin
aracılığıyla elektrik akımına dönüştürdüğü için bir transdüserdir. Bu yüzden bu iki kelime eş
anlamlı olarak kabul edilebilir.

1.1. Yapısı

Para sayma makinelerinde para sayma işleminde ise paranın para haznesine
yerleştirilip yerleştirilmediği, paranın makinenin içerisinde doğru bir şekilde ilerleyip
ilerlemediği, paranın makinenin içerisinden doğru bir şekilde çıkıp çıkmadığı, paranın sahte
olup olmadığı gibi birçok aşamada çeşitli tiplerde sensörler kullanılmaktadır. Para sayma

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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makineleri paranın kâğıt ve madenî para olmasına göre iki tiptedir. Bu iki tipte de madenî ve
kâğıt parayı algılayan sensörler kullanılmaktadır.

Sensörler tek bir yapı şeklinde bulunmamakta, ihtiyaca, kullanım yerine ve hassasiyete
göre boyutları ve şekilleri değişmektedir. Bu durum sadece optik sensörler için değil tüm
sensörler için geçerlidir. Bundan dolayı ihtiyaç olan sensörü ancak firmaların katalogları
incelenerek seçilebilir. Sensörlerin diğer elektronik malzemeler gibi standart bir yapıları
veya şekilleri yoktur.

1.2. Çeşitleri ve Görevleri

Para sayma makinelerinde genellikle karşılıklı kullanılan foto algılayıcılar (foto diyot,
foto transistör…), manyetik ve ultraviyole (sahte para ayırma da) sensörler en sık kullanılan
sensör tipleridir.

Ortamda oluşan fiziksel bir değişiklikten dolayı mekanik bir makineyi veya elektronik
bir devreyi çalıştırmak gerektiğinde sensörler kullanılır. Ancak tespit edilecek değişikliğe
uygun sensör kullanılmalıdır. Örneğin, ortamdaki sıcaklık değişimini algılamak için ısı
sensörlerini, ışık seviyesinin değişimini algılamak için optik sensörleri kullanılmalıdır.
Sensör çeşitleri şöyle sıralanabilir:

 Isı Transdüser ve sensörleri
 Magnetik transdüser ve sensörler
 Basınç (gerilme) transdüserleri
 Optik transdüser ve sensörler
 Ses transdüser ve sensörleri

Bu arada bahsedilmesi gereken bir konu da sensörlerin aktif ve pasif sensörler olarak
sınıflandırılmasıdır. Pasif sensörler çalışırken dışardan enerjiye ihtiyaç duyan elemanlardır.
Aktif sensörler ise çalışmak için dışardan bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır. Şimdi
para sayma makinelerinde yoğun olarak kullanılan optik sensörler incelenecektir.

1.2.1. Optik Sensörler

Bir fotoelektrik sensör üzerindeki ışık kaynağı ile görülebilir ya da infrared ışık üretir.
Bu ışık algılanmak istenen cisim üzerine düşürülür. Eğer fotoelektrik sensör cisimden
yansımalı ya da reflektörlü tipte ise verici ile alıcı aynı sensör kafası üzerindedir ve geri
dönen ışın miktarı tanımlanan eşik değerine ulaştığında çıkış verir. Optik sensörlerin
avantajları aşağıdaki gibidir:

 Algılanan cisme temas yoktur.
 Algılanacak cisim farklı tipte malzemeler olabilir.
 Algılama mesafesi uzundur. (cisimden yansımalıda 1m’ye kadar, karşılıklı tipte

60 m’ye kadar)
 Cevap süresi kısadır (20 s’ye kadar düşebilir.).
 Hassas konumlama yapılabilir.
 Renk ayrımı yapılabilir.
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1.2.2. Foto Diyot

Foto diyotlar ışık etkisi ile ters yönde iletken olan diyotlardır. Ters polarma altında
kullanılır. Doğru polarmada normal diyotlar gibi çalışır, ters polarmada ise N ve P
maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Birleşim yüzeyine ışık
düştüğünde ise birleşim yüzeyindeki elektron ve oyuklar açığa çıkar ve bu şekilde foto diyot
üzerinden akım geçer. Bu akımın boyutu yaklaşık 20 mikroamper civarındadır. Üzerine ışık
düştüğünde katottan anoda doğru akım geçiren elemanlara foto diyot denir.

Şekil 1.1: Çeşitli foto diyotlar ve sembolü

Foto diyot televizyon veya müzik setlerinin kumanda alıcılarında kullanılır.

1.2.3. LED Diyot

LED ismi, İngilizce Light Emitting Diode (ışık yayan diyot) kelimelerinin baş
harflerinden oluşmaktadır. “LED”e doğru polarma uygulandığında P maddesindeki oyuklarla
N maddesindeki elektronlar birleşim yüzeyinde nötürleşir. Bu birleşme anında ortaya çıkan
enerji, ışık enerjisidir. Bu ışığın gözle görülebilmesi için ise P ve N maddelerinin birleşim
yüzeyine "Galyum Arsenid" maddesi katılmıştır. “LED”lerin, yeşil, kırmızı, sarı ve mavi
olmak üzere dört çeşit renk seçeneği vardır. Piyasada çok değişik şekil, ebat, renk ve fiyatta
LED bulunmaktadır. LED diyotlar doğru polarmalandırıldıklarında ışık yayan elektronik
devre elemanlarıdır.
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Şekil 1.2: LED diyot ve sembolü

Bu ışıklı diyotlar, kullanışlı ve pratik olmalarının yanı sıra oldukça ucuz olmaları
nedeniyle gösterge olarak diğer tip lambaların yerini almışlardır. LED diyotların kullanım
alanları çok geniştir. Çok az enerji harcadıkları için elektronik devrelerin testlerinde, tüm
elektronik cihazların üzerinde çalıştığına dair ışık olarak kullanılmaktadır. Genellikle LED
diyotların bacakları karıştırılmaktadır. Şekil 1.3’te görüldüğü gibi kısa bacak katot, uzun
bacak ise anottur. “LED”in bacakları aynı boyda ise içindeki plakalara bakarak küçük olanı
anot büyük olanı katottur denilebilir. Bunun yanında LED diyotların katot ucunun olduğu
tarafta bir kesik bulunmaktadır.

1.2.4. İnfrared Diyot (IR Diyot, Kızıl Ötesi Diyot)

İnfraruj LED, normal “LED”in birleşim yüzeyine galyum arsenid maddesi katılmamış
hâlidir. İnfrared diyot görünmez (mor ötesi, kızıl ötesi) ışık yayar.

Şekil 1.3: İnfraruj LED sembolü

İnfraruj “LED”ler televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında, kumandanın
gönderdiği frekansı televizyon veya müzik setine iletmek için kullanılır. Televizyon veya
müzik setinde ise bu frekansı alan devre elemanına "Foto Diyot" denir. İnfraruj LED ile
normal “LED”in sembolleri aynıdır.

1.2.5. Optokuplör

Optokuplör kelime anlamı olarak optik kuplaj anlamına geliyor. Kuplaj konusuna
biraz değinilirse kuplaj bir sistem içindeki iki katın birbirinden ayrılması ama aralarındaki
sinyal iletişiminin devam etmesi olayıdır. Ayrılma fiziksel olarak gerçekleşir ama iletişim
manyetik veya optik olarak devam eder. Bu durumun bize faydası katlardan birinde olan
fazla akım, yüksek voltaj gibi olumsuz, sisteme zarar verecek etkilerden diğer katları
korumaktır. Işık yayan eleman ile ışık algılayan elemanın aynı gövde içinde
birleştirilmesiyle elde edilen elemanlara optokuplör denir. Bu elemanlarda ışık yayan eleman
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olarak "LED", "infraruj LED" kullanılırken ışık algılayıcı olarak "foto diyot", "foto
transistör", "foto tristör", "foto triyak" vb. gibi elemanlar kullanılır.

Şekil 1.4: Çeşitli optokuplör yapıları

Şekil 1.5: Bir optokuplör ve iç yapısı

Optokuplörler daha çok, iki ayrı özellikli devre arasında elektrik bağlantısı olmadan,
ışık yoluyla irtibat kurulmasını sağlayan devrelerde kullanılır. Şöyle ki düşük gerilimle
çalışan bir devreyle yüksek gerilimli bir güç devresine optokuplör aracılığıyla kumanda
edilebilir. Optokuplörler 2000 ile 5000 Voltluk gerilimlere dayanıklı olduğundan en hassas
kontrol sistemlerinde güvenle kullanılır.

 Karşılıklı tip: Karşılıklı tip sensörde, cisim alıcı-verici sensör kafalarının
olduğu eksene girdiğinde algılar.

Şekil 1.6: Karşılıklı tip optik sensör

 Reflektörden yansımalı tip: Reflektörden yansımalı modelde sensör
kafasından yayılan ışık reflektörden yansıyarak geri döner. Cisim reflökter ile
sensör arasına girdiğinde algılanır.

Şekil 1.7: Reflektörden yansımalı tip optik sensör
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 Cisimden yansımalı tip: Cisimden geri dönen ışık kazanımı tanımlanan eşik
değerini geçtiğinde algılanır.

Şekil 1.8: Cisimden yansımalı tip optik sensör

 Odaklı cisimden yansımalı tip: Cisim üzerine gönderilen ışın odaklanmıştır.
Eğer odaktan bir kayma oluşursa algımla oluşur.

Şekil 1.9: Odaktan yansımalı tip optik sensör

Kâğıt para sayma makineleri teknolojik olarak madenî para sayma makinelerine göre
daha karışık sistemlerdir. Parayı tanıma, sayma işlemleri burada sensörler ile yapılmaktadır.
Ayrıca ultraviyole ışın yayarak ve manyetik yolla sahte para kontrolü de bu makineler
tarafından yapılmaktadır. Yabancı paralarda kullanılan iletkenin kontrolü için iletken kontrol
sensörü yerleştirilmiştir.
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Resim 1.1: Anakart üzerinde sensörlerin giriş ve çıkış noktaları

Makinenin çalışması için elektrik kablosunu makinenin arkasındaki güç giriş
bölümüne takmalıdır. İlk açılışta makine besleme merdanesini döndürerek kendi kendine bir
kontrol yapacak ve fabrika ayarları gereği otomatik olarak manyetik ve ultraviyole sensörler
devreye girecektir. Makine hazır olduğunda sayma göstergesi 0 (sıfır) gösterecektir. Bu
durum makinenin normal çalışma şartlarında olduğunu gösterir.

Banknotlar para sayma haznesine yerleştirildikten sonra otomatik olarak para sayma
işlemi başlar. Sayılan banknot miktarı sayma göstergesinde gösterilir. Üstelik sayılan
banknotlar alındıktan sonra bile göstergede sayım adedi gösterilmeye devam eder. Paraların
doğru düzende yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Sayma otomatik ya da manuel (elle)
olarak ayarlanabilir. Manuel konumda iken çalışma start düğmesi ile başlatılır.

Makinenin çalışması için para haznesine para konulması gerekmektedir. Para
yerleştirildiğinde bu kısımdaki karşılıklı yerleştirilmiş iki foto algılayıcıdan oluşan sensör
sistemi hazneye para yerleştirildiğini algılar ve sistem çalışmaya hazır hâle gelir.



10

Resim 1.2: Para algılama sensörü

Haznedeki sensörler parayı algıladıktan sonra büyük (AC) motorun etkisi ile büyük
merdane dönerek haznedeki paraların alınarak sayma işleminin başlamasını sağlar. Paralar
sayma işlemi sırasında para sayma makinesinin içerisinden geçerken çeşitli işlemlere uğrar.
Öncelikle küçük DC motorun etkisi ile dönen para ayırma merdanesindeki iticiler ile
paraların tek tek sayılması sağlanır. Ayrıca bu işleme yardımcı olmak için bazı para sayma
makinelerinde paranın türüne (TL, dolar, avro vb.) göre kalınlık ayarı seçeneği de
bulunmaktadır.

Resim 1.3: Para kalınlığı ayarlama vidası

İkinci olarak makine içerisinde sayma işlemi sırasında sahte para kontrolü
yapılmaktadır. Bu işlem için paranın özelliğine göre ultraviyole ışınla kontrol ve/veya
manyetik kontrol (manyetik özellikli mürekkep kullanılan paralarda) işlemi ile sahte para
kontrolü yapılır. Bu sırada manyetik sensörler iletkenlik kontrolü yapar. Bu işlem yabancı
paralar avro ve dolar için yapılır. Manyetik sensörün bir yüzeyi ( + ) diğer yüzeyi ise ( – )dir.
Sensör üzerinden geçen para devresini yapısında kullanılan iletkenle tamamladığı zaman
sahte olmadığı anlaşılır. İkinci kontrol ise ultraviyole ışınlar yayılarak gerçekleştirilmektedir.
Bu işlemde eğer sahte para varsa sensörler alarm vererek kullanıcıyı ikaz edecektir.
Aşağıdaki şekilde ultraviyole lamba, manyetik sensör ve sayılan para kısımlarındaki sensör
resimleri verilmiştir.
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Resim 1.4: Ultraviyole lambası

Resim 1.5: Manyetik sensör

Resim 1.6: Sayılan para sensörleri



12

UYGULAMA FAALİYETİ
Para sayma makinelerinin sensor arızalarının tamirini öğreneceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Optik sensör arızalarını gideriniz
 Arızalı foto diyotu değiştiriniz.
 İnfrared diyot arızalarını gideriniz.
 Optokuplör arızalarını gideriniz.

 İşgüvenliği kurallarına uyunuz.
 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
 Dikkat edilmesi gereken kuralları

hatırlayınız.
 Uygun malzeme kullanınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Para sayma makinesinin test çalışmasını yaptınız mı?

2. Test çalışmasındaki göstergeleri kontrol ettiniz mi?

3. Makinedeki sistem arızasını tespit ettiniz mi?

4. Tespit ettiğiniz arızayı giderdiniz mi?

5. Para sayma makinesinin test çalışmasını tekrar yaptınız mı?

6. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?

7. Çalışma alanını ve aletleri tertipli düzenli kullandınız mı?

8. Sistemin montaj alanının temizlik düzenine dikkat ettiniz mi?

9. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ortamdaki ısı, ışık, ses, basınç gibi değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara
sensör denir.

2. ( ) Transdüserler sensörlerden aldıkları bilgiyi elektrik sinyaline çevirir.

3. ( ) Para sayma makinesinin kontrol devresinde basınç sensörü bulunur.

4. ( ) Sensörler elektronik kontrol devrelerinin en önemsiz organlarıdır.

5. ( ) Sensörlerden alınan bilgiler transdüserler tarafından başka enerjilere dönüştürülür.

6. ( ) Ortamdaki ışık değişimleri ısı sensörleri vasıtası ile algılanabilir.

7. ( ) Optik sensörlerin insandaki karşılığı burundur.

8. ( ) Sayıcı ünitesi encoder sisteminden aldığı bilgilere göre para adedini sayar.

9. ( ) Ultraviyole ve manyetik sensörlerle paranın tek tek sayılması sağlanır.

10. ( ) Para sayma makinesinde en çok optik sensörler kullanılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Para sayma makinesinin elektrik düğmelerinin kontrol edebilecek ve
değiştirebileceksiniz.

 Kontrol paneli nedir, kontrol panelindeki tuşların görevlerini araştırınız.

 Gösterge ünitesinin ne demek olduğunu, niçin ihtiyaç duyulduğunu araştırınız.

 Araştırma işlemleri için internet ortamında araştırma yapmanız ve para sayma

makinesi teknik servislerini gezmeniz ve bu cihazları tamir eden kişilerden ön

bilgi almanız gerekmektedir.

2. KONTROL SİSTEMİ

2.1. Sayıcılar

Bu işlemden sonra DC motor ile küçük merdane dönerek parayı tutma haznesine
atacaktır. Bu sırada merdaneye bağlı olarak dönen bir dişli sistemine bağlı algılayıcıdan
oluşan encoder para geçişine, dişlinin dönmesine göre bir pals göndererek sayıcının bir
artmasını sağlar. Daha sonra para ön platforma gelerek buradaki sensörlerin de etkisi ile
duracaktır. Burada biriken para dolarsa sensörler ikaz vererek paranın alınmasını
sağlayacaktır.

Ön platformdaki sensörlerin arası dolduğunda sayma işlemi duracaktır. Bu durumda
paralar yerinden alınarak yeni sayma gerçekleştirilir. Sayılan paranın üstüne de sayma
yapılabilmektedir. Bu işlem önceki sayma hafızaya alınarak yeni sayılan paralar bunun
üzerine ilave edilmektedir. LCD ekranda sayılan paranın sayısı görülebilir. Aşağıdaki
resimlerde anlatılan sistemden parçalar gösterilmiştir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Encoder sistemi

Resim 2.2: Sayma göstergeleri

2.2. Kontrol Paneli

Para sayma makinelerinde kontrol paneli, üzerinde makine ile ilgili kontrol ve
ayarlamaların yapıldığı tuşların bulunduğu ünitedir. Bu ünitede makinenin özelliğine göre
değişen sayıda tuşlar bulunmaktadır. Bu tuşların görevleri ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı
kullanım bilgileri cihazların kullanım kitapçıklarından alınabilir.
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Resim 2.3: Kontrol paneli

Resim 2.4: Kontrol panelinin tuş takımı

Kontrol panelinin de elektronik olarak tuşların bağlı olduğu bir tuş takımı ve bu tuş
takımından girilen girdileri ana karta girişini sağlayan bağlantı kablosu yer alır. Para sayma
makinesinin kontrol panelindeki tuşlar ve bunların kullanımı, işlevleri ve çalışmaları
incelenecektir.

Para ekleme fonksiyonu ADD düğmesi ile gösterilir. Bu durumda sayılmış paraları
almak sayma göstergesindeki sayım adedini silmez ve bir sonraki sayma işleminin adedini
önceki sayıyla toplar. Sonuçta sayma göstergesinde iki sayının toplam sayım adedi gösterilir.
ADD düğmesine basılarak bu fonksiyon aktif ya da pasif konuma getirilebilir. Düğmenin
ışığı yanıyorsa aktif, ışık yanmıyorsa pasif demektir. BATCH (yığın) fonksiyonu ise fabrika
ayarı olarak sayım adedi 100 olarak ayarlanır. Eğer bu adet değiştirilmek isteniyorsa bu
düğmeye bir kez basılması sayıyı 50’ye düşürecektir.

Kontrol panelindeki ( + ) ve ( - ) tuşları kullanılarak sayma adedi 1 ile 999 arasında
ayarlanabilir. Aynı adetlerde sayma yapmak için sayılan adedi almak yeterlidir. Makine bir
sonraki banknotları da aynı ayarda sayacaktır. Eğer sayılan paralar alınmadan sayım
tekrarlanmak istenirsa “RESTART” butonuna basılmalıdır. Eğer sayma haznesinde para
bitmiş ve ayarlanan adede ulaşmamışsa sayım göstergesinde sayım adedi yanıp sönecektir.
Sayım esnasında MG (manyetik kontrol) ve UV (ultraviyole) açıksa sahte para tespit
edildiğinde duracaktır. Şüpheli para hazneden çıkartıldıktan sonra “RESTART” butonuna
basılarak sayma işlemi kaldığı yerden devam edecektir. UV (ultraviyole) tarama fonksiyonu
UV özelliği olan tüm banknotları kontrol etmek için kullanılır. UV fonksiyonu fabrika
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ayarları gereği makine çalışmaya başladığı anda devreye girer. Ayrıca fonksiyon panelinde
bulunan UV butonuna basılarak da devreye sokulabilir veya devreden çıkarılabilir. Makine
sahte para tespit ettiğinde durur ve bip sesi çıkarmaya başlar, aynı zamanda ekran “A” hata
mesajını verir ve UV lambası yanıp söner. Şüpheli para her zaman sayılmış paralar
haznesindeki en son paradır. Şüpheli para alınıp “RESTART” düğmesine basılır ve işlem
kaldığı yerden devam eder. MG (manyetik iletkenlik) tarama fonksiyonu: MG özelliği olan
(avro ve dolar ) paralarda geçerlidir. Bu paralarda kullanılan malzeme iletkenlik gösterir. Bu
sensörün bir ucu artı diğer ucu eksi olarak ayarlanmıştır. Para oradan geçtiğinde devresini
tamamlar ve paranın normal olduğu anlaşılır. Sahte para tespit ettiğinde devre açık olur ve
durur, bip sesi verir ekranda “B” hata mesajı gözükür. UV ve MG her iki fonksiyon aynı
anda devreye sokulabilir. Fabrika ayarı gereği bu işlem yapılır. IR ( infared -kızıl
ötesi)tarama fonksiyonu Bu özellik çift banknot tespitinde kullanılır. Makine sayım
esnasında çift banknot tespit ettiğinde durur ve bip sesi çıkarmaya başlar ekranda “C” hata
mesajı gözükür. Şüpheli banknot alınır ve “RESTART” tuşuyla işleme devam edilir.

Boyut tarama banknotların boyutları ile ilgili bir sorun olup olmadığını tespit için
kullanılır. Makine açıldığında devreye girer. Makine sayım esnasında banknotun boyutuna
ilişkin bir sorun tespit ettiğinde durur ve bip sesi çıkarmaya başlar, aynı zamanda ekranda
“D” hata mesajı gözükür. Boyut tarama duyarlılığı ayarlanabilir. Bu işlem makinenin
arkasındaki düğme ile yapılmaktadır. Aşağıdaki şekilde ok ile gösterilen düğme sağa
çevrilirse kalınlık azalacak, sola çevrilirse kalınlık artacaktır.

Makinenin çalışmasını etkileyen faktörler vardır. Yüksek sıcaklık veya nemli ortamlar
doğru sayımı etkileyebilir. Yüksek ışık altında makineyi çalıştırmamalıdır. Temizlik ve
bakım periyodik yapılmalıdır. Temizlikte sıvı veya spreyli temizleyiciler kullanılmamalıdır.
Temizliği nemli bir bez parçasıyla yapmalıdır.

2.3. Gösterge Ünitesi

Para sayma makinelerinde makine ile ilgili yapılan ayar değişiklikleri, sayılan para
miktarı, tuşlarla girilen girdiler gibi yapılan her türlü işlemin gösterildiği ünitelere gösterge
ünitesi denir. Gösterge ünitesi makinenin özelliğine göre sadece sayılan para miktarını
gösteren bir 7 segment display olabileceği gibi LCD bir ekran da olabilmektedir. Yeni
makinelerde makine ile yapılan tüm işlemleri gösteren bir LCD ekran gösterge olarak
kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekillerde çeşitli göstergeler gösterilmiştir.

Resim 2.5: LCD ekran bir gösterge ünitesi
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Resim 2.6: Konrol paneli ve gösterge paneli

Resim 2.7: Displaylerle yapılmış bir gösterge paneli
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UYGULAMA FAALİYETİ
Para sayma makinesının kontrol paneli ve gösterge arızasını gidermeyi öğreniniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Sayıcı arızalarını gideriniz.
 Kontrol paneli arızalarını gideriniz.
 Gösterge arızalarını gideriniz.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
 Dikkat edilmesi gereken kuralları

hatırlayınız.
 Uygun malzeme kullanınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Para sayma makinesinin test çalışmasını yaptınız mı?

2. Test çalışmasındaki göstergeleri kontrol ettiniz mi?

3. Makinedeki sistem arızasını tespit ettiniz mi?

4. Tespit ettiğiniz arızayı giderdiniz mi?

5. Para sayma makinesinin test çalışmasını tekrar yaptınız mı?

6. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?

7. Çalışma alanını ve aletleri tertipli düzenli kullandınız mı?

8. Sistemin montaj alanının temizlik düzenine dikkat ettiniz mi?

9. Zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Para sayma makinelerinde kontrol paneli, üzerinde makine ile ilgili kontrol ve
ayarlamaların yapıldığı tuşların bulunduğu ünitedir.

2. ( ) “RESTART” düğmesi para ekleme fonksiyonudur.
3. ( ) Kontrol panelindeki ( + ) ve ( - ) tuşları kullanılarak sayma adedi 1 ile 999

arasında ayarlanabilir.
4. ( ) Sayılan paralar alınmadan sayım tekrarlanmak isteniyorsa ADD butonuna

basılmalıdır.
5. ( ) Para sayma makinelerinde makine ile ilgili yapılan ayar değişiklikleri, sayılan

para miktarı, tuşlarla girilen girdiler gibi yapılan her türlü işlemin gösterildiği ünitelere
gösterge ünitesi denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



21

MODÜL DEĞERLENDİRME

KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Para sayma makinelerini yeterince tanıdınız mı?

2. Para sayma makinelerinin çalışma prensiplerini yeterince kavradınız
mı?

3. Para sayma makinelerinin test edilme aşamalarını yeterince
kavradınız mı?

4. Test çalışmasını yapmayı ve niçin ihtiyaç duyulduğunu öğrendiniz
mi?

5. Sistemin göstergelerini kontrol etmeyi öğrendiniz mi?
6. Sistemin arızasını tespit etmeyi öğrendiniz mi?

7. Sistemin güç üniteleri nasıl kontrol edilir öğrendiniz mi?

8. Arızalı butonun yerine sağlam butonun takılmasını öğrendiniz mi?

9. Sistemin en son tekrar test çalışmasını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ortamdaki ısı, ışık, ses, basınç gibi değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara
sensör denir.

2. ( ) Transdüserler sensörlerden aldıkları bilgiyi elektrik sinyaline çevirir.
3. ( ) Para sayma makinesinin kontrol devresinde basınç sensörü bulunur.
4. ( ) Sensörler elektronik kontrol devrelerinin en önemsiz organlarıdır.
5. ( ) Sensörlerden alınan bilgiler transdüserler tarafından başka enerjilere dönüştürülür.
6. ( ) Ortamdaki ışık değişimleri ısı sensörleri vasıtası ile algılanabilir.
7. ( ) Optik sensörlerin insandaki karşılığı burundur.
8. ( ) Sayıcı ünitesi encoder sisteminden aldığı bilgilere göre para adedini sayar.
9. ( ) Ultraviyole ve manyetik sensörlerle paranın tek tek sayılması sağlanır.
10. ( ) Para sayma makinesinde en çok optik sensörler kullanılmaktadır.
11. ( ) Para sayma makinelerinde kontrol paneli, üzerinde makine ile ilgili kontrol ve

ayarlamaların yapıldığı tuşların bulunduğu ünitedir.
12. ( ) “RESTART” düğmesi para ekleme fonksiyonudur.
13. ( ) Kontrol panelindeki ( + ) ve ( - ) tuşları kullanılarak sayma adedi 1 ile 999

arasında ayarlanabilir.
14. ( ) Sayılan paralar alınmadan sayım tekrarlanmak isteniyorsa ADD butonuna

basılmalıdır.
15. ( ) Para sayma makinelerinde makine ile ilgili yapılan ayar değişiklikleri, sayılan

para miktarı, tuşlarla girilen girdiler gibi yapılan her türlü işlemin gösterildiği
ünitelere gösterge ünitesi denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Yanlış
4 Yanlış
5 Doğru
6 Yanlış
7 Yanlış
8 Doğru
9 Yanlış

10 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Yanlış
3 Doğru
4 Yanlış
5 Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru
3 Yanlış
4 Yanlış
5 Doğru
6 Yanlış
7 Yanlış
8 Doğru
9 Yanlış

10 Doğru
11 Doğru
12 Yanlış
13 Doğru
14 Yanlış
15 Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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