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 .ديگفت انگيز روبات ها خوش آمدش يبه دنيا

ش سر نور گريز ساخت روبات  يراهنما ياين دفترچه آموز ش ياز  صوالت آموز صول يمح سهمح س  مؤ

 باشد. ياسپروز م يآموزش

در کنار  هاما انسان يفردا يعزيز، زندگ يآشنايي بيشتر شما با روبات ها به شما کمک کنيم. بچه ها يداريم برا يما سع

اش را روزمره يخودش يک روبات داشاااته باشاااد که کارها يتواند برا يها مها خواهد بود و هر يک از ما انساااانروبات

ش ساخت و راه اندازنور گريز د تا با دقت و حوصله روبات يانجام دهد. پس با ما همراه با سازيم و با نحوه  شنا  يرا ب آن آ

 م.يشو

 اکنند تا شااما اين روبات ر يبه شااما کمک مخود گذارند و با راهنمايي  يکنيم که وقت م يم ابتدا ما از بزرگترها تشاا ر

سازيد، ما هم اميد داريم که اين زحمات آنها در آينده به ثمر ب شمندان نخوب ب سان کوچک امروز دان شما مهند شيند و 

 د.يبزرگ فردا شو

 انشااهلل

 

شده  )فوتوسل( با تاباندن نور به دو حسگر نورياين روبات  سمت پشت روبات نصب  که بر روي بُرد ال تروني ي آن به 

 است حرکت  مي کند. 

                                       

 تصاوير  حسگر نوري )فوتوسل(
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م فوتوسل مشهور هستند، فوتوسل يک قطعه ال تروني ي مي باشد که به نور حساس بوده و اين حسگرها در صنعت به نا

فعاليت شيميايي داشته و دو قطعه سيم را به هم متصل مي کند اين اتصال در سطح  ،به محض ايجاد روشنايي در سطح آن

هم مي شااود، بنابراين در صااورت انتجال نريان بر  از يک پايه، آن  فوتوساال بهفوتوساال منجر به وصاال شاادن دو پايه 

  .نريان به پايه دوم رسيده و باعث اتصال مدار مي گردد

 تروني ي بسايار زياد اساتفاده مي شاود، بطور م ال بعااي از خانه ها چرای هاي حيا  و امروزه در صانعت از اين قطعه ال

بيرون منزل را به آن مجهز کرده اند تا با فرا رسيدن شب و عدم ونود نور خورشيد باعث روشن شدن چرای هاي بيرون 

 رژي بر  شوند.منزل و با ونود خورشيد در صبح ها باعث خاموش شدن چرای و صرفه نويي در مصرف ان
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بنابراين چنانچه شاااما بهواهيد عمل رد اين حساااگر را خوب ياد بگيريد به راحتي مي توانيد از اين قطعه ال تروني ي در 

صرفه نويي  صاد خانواده و  ستفاده کرده و به اقت شور ما کمک  درمدارات خانگي خود ا صاد ملي ک صرف بر  که به اقت م

 خواهد کرد، کمک شاياني نماييد.

ست و نيز  سيار متفاوت ا شده در اين روبات ب ستفاده  شهري با بر  باطري هاي قلمي ا ست که بر   ذکر اين ن ته مهم ا

ست نيز کمي پيچيده  شده ا صب  سور( فوتوسل در آن ن سن شهري که حسگر ) ستگاه کنترل بر   مدارات ب ار رفته در د

 ناشناخته نرويد.است، بنابراين هيچوقت بدون انازه بزرگترها سرای آزمايشات 

 

مهتلفي برگزار مي گردد که ي ي از ليگ هاي اين مسابجات، ليگ روبات  ساالنه در کشور ما ايران 

مي باشااد، شااما مي توانيد بعد از ساااخت روبات خود و انجام تمرين هاي آماده سااازي، با ثبت نام در اين  

 مسابجات به دنبال کسب مجام در آنها بوده و از نوايز ارزنده اي بهره مند شويد.

 

تاباندن نور چرای قوه به آن حرکت خواهد کرد، تونه نماييد که بر روي بُرد ال تروني ي دو عدد اين روبات به کمک 

ست، بنابراين با تاباندن نور به هر دوي  شده ا صب  صورت تاباندن حسگر نوري ن سمت نلو مي رود و در  آنها، روبات به 

  نور به ي ي از آنها، روبات به سمت مهالف حرکت کرده و در اصل شروع به دور زدن مي کند.

 

شروع بايد قوانين  يانجام هر کار يبرا سپس اقدام به  ست و  بنابراين آن کار نمود،  به انجامحاکم در مورد آن کار را دان

 دکارِ ساختِ روبات به مش ل بر نهوريدر حين انجام تا به خاطر بسپاريد خوب  اانين زير رو قو ددقت کني



                 021-22890498                                                           5                                                             @LASKOROBOT  
 

 mm خط کش و مِتر دقت  ياست، تا حاال بر رو يمتر است، ميليمتر کوچ ترين واحد اندازه گذار: مهفف واحد ميلي

ميليمتر  ار )واحد( که هر قسمته اند تجسيم کرد يبه ده  قسمت مساو ا( ر1Cmمتر ) ي، فاصله بين هر يک سانترديدک

 .است (1Cm=10mmده ميليمتر)معادل متر   يپس يک سانت ويند،گ يم

 که دچرخ دنده ونود دار يتعدادآن داخل که نعبه دنده موتور و مجموعه گيرب س به موتور و : موتور و گيرب س 

 .را افزايش دهدموتور ال تري ي و يا سرعت قدرت بسته به نياز تعريف شده مي تواند 

 محل اتصال چرخ به از دو طرف گيرب س خارج شده و  يبصورت مواز متصل به موتور و گيرب س را که : محورشفت

 .مي باشد آن

 که  دکن يمتصل شده، اين قطعه به ما کمک مآن به  يسيم قرمز و مش عدد : قطعه پالستي ي سفيد رنگ که دو کان تور

ال تري ي  يمهتلف ديگر روبات مانند موتورها يزيبا بين بُرد ال تروني ي و انزا يهرنيم خيلي زود و با نظم و ظاابتو

ي که ما دونوع کان تور داريم کان تور موتور و کان تور باطر يارتبا  برقرار کنيم، معموال در روبات هاها  يو ناباطر

نصب  ينابجا و اشتباهآنها را استفاده، تا موقع  دبا هم تفاوت دارن ياما از نظر ش ل ظاهراست  نها ي سانعمل رد آ

 ن نيم.

 و البته در  اند که معموال روي همه سوراخ هاشنباش يم  رنگي سوراخدارِي و : منظور از المان قطعات پالستي ي  المان

شده تا موقع مح م کردن پيچ براي نگهداري مُهره نياز به وسيله ي ديگه مانند انبردست بيه ناي مُهره تع آنهايک ونه 

 نباشد. 

 نيد ازه همان قطعات و اتصال دهنده هاي م عب ش ل سوراخدار هستند که به کمک آنها مي تو: منظور ما از سا سازه

 قطعات متعدد را مح م به هم متصل کنيد.

 به هم متصل  انيم قطعات مهتلف راتو يمآنها که با  دهستن يمهم يها نزء انواع اتصال دهنده ها: پيچ و مُهره ها پيچ

مشهص مي شود ( Mطر پيچ است که با حرف اِم بزرگ )، مجدار اول قُدشناسن يمعموال با دو مجدار م اپيچ ها ر     کنيم، 

گذاري (  نامmm( و بر حسب واحد ميليمتر)Lو مجدار دوم طول بهش مارپيچي )رِزوه( پيچ است که با حرف اِل بزرگ )

 15( و طول پيچ 3mmميليمتر) 3قطر پيچ   کهاست به اين معنيِ  M 3 L 15، به طور م ال پيچ دنوش يو شناسايي م

 ( است.15mmميليمتر)
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شامل پيچ گوشتي و مورد نياز نهت ساخت  يابزارها مؤسسهاين  ينديد محصوالت آموزش يدر سرمهاطبين ارنمند 

نها را آصحيح مراحل ساخت ابزارهاي زير را نيز تهيه و براي انجام الزم است قرار داده شده است اما آچار مُهره گير 

 استفاده کنيد:

حداقل به طول يک عدد خط کش 

cm5 
 يمعمول يچسب بر  و يا چسب نوار

 يک عدد دَم باريک يا يک عدد انبردست يقلم يرعدد باط هشت

 

ساس آن پيچ  شيوه اندازه گذاري پيچ ها را آموخته و بر ا ست تا  ساخت الزم ا ستفاده از پيچهاي نام برده در حين  نهت ا

طور که در تصااوير پايين مالحاااه مي کنيد نهت اندازه گذاري طول يک پيچ همانمورد نظر خود را انتهاب و ب ار گيريد 

نجطه صاافر روي خط کش را در ابتداي گُل پيچ )کله پيچ( قرار مي دهيم سااپس طول صااحيح آن را از روي خط کش و بر 

 حسب ميليمتر   مي خوانيم 

 M3L15پيچ  M3L6پيچ 

 ميليمتر 15 ميليمتر و طول 3پيچ قطر  ميليمتر 6ميليمتر و طول  3پيچ قطر 
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 1قطعه شماره  

 

 صفحه رويه )بهش اصلي بدنه(   نام قطعه:

 عدد 1 تعداد درون بسته:

 2قطعه شماره  

 

 کناري روبات پنل نام قطعه:

 عدد 2 تعداد درون بسته:

   3قطعه شماره  

 

 پنل نصب چرخ چشمي نام قطعه:

 عدد 1 تعداد درون بسته:

  4 قطعه شماره
 

 

 نام قطعه:
با کان تور سيم دارِ گيرب س و موتور 

 (سرعتي)بست خورده 

 عدد 2 تعداد درون بسته:

 5قطعه شماره 

 

 پهنچرخ  نام قطعه:

 عدد 2 تعداد درون بسته:
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 6قطعه شماره 

 

 ناباطري دو تايي نام قطعه:

 عدد 2 تعداد درون بسته:

 7 هقطعه شمار

 

 (پين تهت) باطريسيم دار کان تور  نام قطعه:

 عدد 1 تعداد درون بسته:

  8 هقطعه شمار
 

 

 گريز  بُرد ال تروني ي نور نام قطعه:

 عدد 1 تعداد درون بسته:

 9قطعه شماره 

 

   بسته پيچ و مُهره نام قطعه:

 بسته 1 تعداد درون بسته:

 10قطعه شماره 

 

 )هرزگرد(چرخ چشمی  نام قطعه:

 عدد 1 تعداد درون بسته:

 11قطعه شماره 

 

 خسورا پنج (لينکاتصال دهنده ) نام قطعه:

عدد 4 تعداد درون بسته:  
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پنل نصب چرخ هستند اعم از صفحه رويه، صفحه  يکاغذ يمحافظ ها يکه دارا يمانند ش ل کليه قطعات

 .وندو ... را ندا کنيد تا قطعات برا  و زيبا ش يکنار ي، پنل هاچشمي

 

 

 M3L8 نصب جاباطری ها بر روی صفحه اصلی )شاسی( روبات به کمک پيچ    :1ر شماره يتصو

 دقت کنيد که آرم حَک شده مؤسسه )      ( بر روي بدنه روبات به سمت باال قرار گيرد.
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 M3L15 نصب دو عدد لينک )اتصال دهنده( به کمک دو عدد پيچ    :2ر شماره يتصو

 

 M3L30 نصب موتور گيربکس ها به پنل های کناری به کمک پيچ    :3ر شماره يتصو
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 M3L15 کمک پيچ مجموعه گيربکس و پنل ها با صفحه اصلی )شاسی( به اتصال    :4 ر شمارهيتصو
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 نصب چرخ چشمی به صفحه زيرين    : 5 ر شمارهيتصو

 

 نصب لينک )اتصال دهنده( بين صفحه زيرين و صفحه اصلی)شاسی( به کمک پيچ   :6 ر شمارهيتصو

M3L30  
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  فت موتور و گيربکساتصال چرخ ها به ش   : 7 ر شمارهيتصو

تونه: در صورت عدم نا رفتن چرخ ها در شفت موتور کافيست کمي شيار داخلي سوراخ چرخ را با چاقوي ميوه خوري 

 آن کم شده و شفت گيرب س به راحتي وارد سوراخ شفت چرخ شود.اوليه بتراشيد تا درصد اصطح اک 

 

 اتصال اسپيسرها جهت نصب بُرد روی آن ها به کمک دو عدد مُهره    : 8 ر شمارهيتصو
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  M3L8 اتصال بٌرد الکترونيک بر روی اسپيسرها به کمک پيچ    : 9 ر شمارهيتصو

سيم دار باطری به جاباطری ها بتوانيم نيروی باطری ها را به موتورها اکنون نوبت آن است که با اتصال کانکتور 

منتقل کنيم، برای اين منظور ابتدا مانند شکل زير سيم مشکی يک جاباطری را به سيم قرمز جاباطری دوم متصل 

کانکتور  می کنيم و با کمی چسب آن را عايق می کنيم، سپس سيم قرمز باقيمانده از يک جاباطری را به سيم قرمز

 باطری و سيم مشکی جاباطری دوم را به سيم مشکی کانکتور باطری متصل می کنيم.

 

 در شکل شيوه اتصال نشان داده شده است   : 10 ر شمارهيتصو
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)سری کردن دو جاباطری( برای باال بردن  سيم قرمز يک جاباطری به سيم مشکی جاباطری دوماتصال    : 11تصوير شماره 

اتصال دو سيم باقيمانده از دو جاباطری بصورت اتصال سيم مشکی جاباطری  و سپس عايق کاری سيم ها و نيزقدرت روبات 

 باطری به سيم قرمز کانکتور باطری.به سيم مشکی کانکتور باطری و اتصال سيم قرمز جا

 

 یاتصال کانکتور مادگی باطری به کانکتور نری متصل شده روی بُرد الکترونيک   : 12 ر شمارهيتصو
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 محل اتصال کانکتور موتورهای روبات به بُرد اصلی    : 13 ر شمارهيتصو

 

  )قطب منفی هر باطری سمت فنر جاباطری( هاها در جاباطرینحوه قرار دادن باطری  :14 ر شمارهيتصو
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 روشن کردن کليد روی بُرد  :15تصوير شماره 

ممکن است با توجه به نور محيط، فوتوسل ها عمل کرده و روبات شروع به حرکت روشن کردن کليد روی بُرد با 

نمايد، اين مسئله باعث می شود که شما نتوانيد روبات را با ميل خود هدايت و کنترل نماييد، بنابراين الزم است 

به کمک حسگرها کاری کنيد که روبات با تاباندن نور بيشتری مضاف بر نور  با تنظيم شدت جريان نور دريافتی

 محيط شروع به حرکت نمايد.

کننده شدت نور  لبرای اين منظور طراحان مدار موسسه اسپروز به ازای هر حسگر نوری)فوتوسل( يک عدد کنتر

انيد با چرخاندن آن روبات را در آستانه حرکت به نام پوتانسيومتر بر روی بُرد الکترونيکی تعبيه کرده اند تا شما بتو

قرار داده و تنها با روشن کردن يک چراغ قوه که نور آن با نور محيط ترکيب می شود روبات را تحت کنترل خود 

 بگيريد. 
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 تنظيم حساسيت حسگرهای نوری به شدت نور محيط با چرخاندن پتانسيومترهای هر سنسور  :16تصوير شماره 

 

را به دقت  يمم ن است روبات به حرکت در نيايد بنابراين بهتر است مرحله بعد يييد در مواردتونه نما

 مطالعه نماييد تا مش ل روبات خود را پيدا کنيد.
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، عيب هايي که مم ن است بصورت اتفاقي و يا از روي           ميپرداز يروبات م يابيب ين مرحله به بحث عيدر ا

 .بي دقتي پيش آمده باشد

 هاي احتماليعلت عيب روبات

حرکت ن ردن روبات عليرغم 

  روشن بودن کليد آن

سري کردن سيم هاي ناباطري با کان تور باطري بصورت است  مم ن -1

زير چسب عايق کاري سيم هاي  است مم ن -2  نادرست انجام شده باشد

-3ناباطري با کان تور باطري داراي قطعي باشد و شما متونه نشده باشيد 

کليد قرمز گير کرده باشد بنابراين آن را خاموش کرده و يک بار  است مم ن

ديگر مح م آن را روشن کنيد بطوري ه شاسي سفيد رنگ به انتهاي بدنه 

مم ن است کان تور باطري را برع س بر روي  -4 .قرمز رنگ کليد بچسبد

ا را مم ن است قطب هاي م بت و منفي باطري ه -5بُرد نصب کرده باشيد. 

 درون ناباطري به درستي رعايت ن رده باشيد 

حرکت روبات در نهت 

مع وس و يا چرخيدن به دور 

 خود

، ه ايدبرع س و اشتباهي نصب کرد انکان تورهاي موتور را در ناي خودش

 نماييد. نصبآنها را ندا کرده و مجدد بصورت صحيح بايد 

 کار ن ردن يک طرف روبات

مم ن است با مح م  -2 ندکان تور موتور قطعي داشته باش است مم ن -1

کردن پيچ هاي اتصال موتور و گيرب س به بدنه باعث گيرپاچ کردن چرخ 

 دنده ها شده باشيد

د عيب روبات را پيدا کنيد، دوباره مراحل ساخت را از اول به يباال نتوانست ياگه به کمک ندول عيب ياب

 احتمالي در وصل کردن و مونتاژ روبات پيدا شود.دقت مرور کنيد تا اشتباه 
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متنوعی برای گروه های سنی مختلف سسه آموزشی اسپروز، کيت های آموزشی ؤم

شما می توانيد آنها را تهيه کنيد و بسازيد. در کنار محصوالت کمک آموزشی، دارد که 

          برگزار  کالس های آموزشی ساخت روباتاسپروز  مؤسسهآموزشگاه وابسته به 

              جنگجومی کند. اگر دوست داشتيد روبات های فوتباليست، روبات های پرستار، روبات 

، مسابقات روباتيک خوارزمیو ... بسازيد و با روبات های ساخته شده خودتان به 

و  www.siti.irمراجعه به سايت بروید و مقام بياورید می توانيد با  روبوکاپو يا  شکوفا

يا  @Robotic_Sproozو  @LaskoRobot يا اتصال به کانال تلگرام مؤسسه به آدرس 

اسپروز در  مؤسسهبخش مشاوره و يا تماس با  Robotic_Sproozآدرس اينستاگرام 

 اطالعات بيشتری بدست آوريد.  22890498 - 9تماس  تهران به شماره

  

  

 ما دانشمند شدن شماست. يآرزو  

http://www.siti.ir/
http://telegram.me/LaskoRobot
http://telegram.me/LaskoRobot

