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محصول از سری محصوالت آموزشی 3اين دفترچه آموزشی راهنمای ساخت بخش بدنه )شاسی و مکانيک( روبات مبارز

 می باشد.سسه آموزشی اسپروز ؤم

 

به اين صورت است که سه عدد سنسور ميکروسوئيچ در باال و پشت روبات تعبيه شده است که  3نحوه کارکرد)عملکرد( روبات مبارز 

نقاط ضععععو روبات خواهند بود و چنانره روبات مبارز ديگری بخواهد به کمک چکش به آنضا ضعععربه بمندب ضعععمن باال آمدن روبات و 

صله گرفتن آن از زمين به مدت  سا خود  3معينب مدار داخلی روبات مبارز فا از کار افتاده و روبات حريو می تواند در يک حمله برق آ

انجام حرکت های و با رابه زير روبات مبارز رسععانده و آن را واوگون نمايدب هنر ما اين اسععت که بتواني  به جای نربانی شععدن با زيرکی 

طبق نوانين مسابقه انجام هر مرحله امتياز خاصی دارد که در ات او را واوگون نمايي ب خاص ضربه فوق را به تي  حريو وارد کرده و روب

 صورت شرکت در مسابقه با آن آشنا خواهيد شد

 

شمند بوده و امکان اين روبات به  صورت هو شود اما بخشی از اين روبات ب شما هدايت می  سط  ستيک( تو سته کنترلی )جوی ا کمک د

 انجام فعاليت های خاص بر اساس اتفانات اعمال شده را دارد

 

و  دبراين دنت کنيبناب کار نموداجرای آن شععرو  حاک  در مورد آن کار را دانسععت و سععپد اندام به برای انجام هر کاری بايد نوانين 

 دکارِ ساختِ روبات به مشکل بر نخوريدر حين انجام تا به خاطر بسپاريد خوب  انوانين زير ر

mm ب فاصله بين رديدمتر استب ميليمتر کوچکترين واحد اندازه گذاری استب تا حاال بر روی خط کش و مِتر دنت ک: مخفو واحد ميلی

سانتی  سي  کرد ار (1Cm) مترهر يک  ساوی تق سمت م سمته اند به ده  ن سانتی متر   ويندبميليمتر می گ ار )واحد( که هر ن پد يک 

 .است (1Cm=10mm)ده ميليمترمعادل 

بسته به نياز تعريو که  دتعدادی چرخ دنده وجود دارآن داخل که جعبه دنده موتور و مجموعه گيربکد به موتور و گيربکد: موتور و 

 .را افمايش دهدموتور الکتريکی و يا سرعت ت ندرشده می تواند 
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 .می باشدمحل اتصال چرخ به آن بصورت موازی از دو طرف گيربکد خارج شده و  متصل به موتور و گيربکد را که شفت: محور

سفيد رنگ که دو  ستيکی  شکی به عدد کانکتور: نطعه پال شدهب اين نطعه به ما کمک می کنآن سي  نرمم و م صل  خيلی  ني اکه بتو دمت

تباط برنرار ارها زود و با نظ  و ظاهری زيبا بين بُرد الکترونيکی و اجمای مختلو ديگر روبات مانند موتورهای الکتريکی و جاباطری 

نظر شععکل  اما ازاسععت  نضا يکسععانکه عملکرد آ کني ب معموال در روبات های ما دونو  کانکتور داري  کانکتور موتور و کانکتور باطری

 جابجا و اشتباهی نصب نکني .آنضا را تا مونع استفادهب  دبا ه  تفاوت دارن ظاهری

 ابه ه  متصععل کني ب پيچ ها ر اني  نطعات مختلو رامی توآنضا که با  دها جمء انوا  اتصععال دهنده های مضمی هسععتن: پيچها و مُضره چپي

سن شنا ست که با حرب مقدار اول نُدمعموال با دو مقدار می  شود ( Mف اِم بمرگ )طر پيچ ا و مقدار دوم طول بخش مارپيری مشخص می 

 M 3 L 15ب به طور مثال پيچ دنومی ش گذاری و شناسايی(  نامmm( و بر حسب واحد ميليمتر)L)رِزوه( پيچ است که با حرف اِل بمرگ )

 است. (15mm)ميليمتر 15و طول پيچ  (3mm)ميليمتر 3که  نطر پيچ است به اين معنیِ 

 

مخاطبين ارجمند در سری جديد محصوالت آموزشی اين موسسه ابمارهای مورد نياز جضت ساخت شامل پيچ گوشتی و آچار مُضره گير 

 :نرار داده شده است اما در ادامه شما نياز داريد تا ابمارهای زير را نيم تضيه نماييد

  

 نواری معمولیچسب برق و يا چسب  cm5يک عدد خط کش حدانل 

  

 يک عدد دَم باريک يا يک عدد انبردست عدد باطری نلمی هشت
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رد نظر خود جضت استفاده از پيرضای نام برده در حين ساخت الزم است تا شيوه اندازه گذاری پيچ ها را آموخته و بر اساس آن پيچ مو

ش را در طور که در تصوير پايين مالحضه می کنيد جضت اندازه گذاری طول يک پيچ نقطه صفر روی خط کهمانرا انتخاب و بکار گيريد 

 پيچ( نرار می دهي  سپد طول صحيح آن را از روی خط کش و بر حسب ميليمتر  می خواني   ابتدای گُل پيچ )کله

  

 M3L15پيچ  M3L6پيچ 

 ميليمتر 15و طول  3پيچ نطر  ميليمتر 6و طول  3پيچ نطر 

 

 

صفحه زيرينب پنل های کناری  1مرحله  صفحه رويهب  ستند اع  از  شکل کليه نطعاتی که دارای محافظ های کاغذی ه  :   مانند 

 برچسب کاغذی محافظ آنضا را جدا کنيد تا نطعات براق و زيبا شوندو ... 
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و چضار عدد  M3L6:  همانند شععکل صععفحه زيرين روبات خود را برداشععته و به کمک چضار عدد پيچ  2 مرحله

ب توجه نماييد که جضت سعععي  های جاباطری رو به داخل روبات مُضرهب دو عدد جاباطری را به آن متصعععل کنيد

 باشد)تصوير سمت راست(

 
از پايين به صفحه زيرين روبات  M4L6پيچ : اکنون چرخ چشمی را مطابق شکل به کمک  3 مرحله

 وصل کنيد توجه شود که استفاده از واشر پالستيکی و واشر فلمی جضت محک  کردن المامی است
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و سه عدد مُضره  50L3Mبه کمک پيچ داده شده را  موتور ندرتیدر اين مرحله مطابق شکل :  4 مرحله

ب نکته مض  در اتصال اين موتور به لينک ها اين است که به دو عدد اتصال دهنده )لينک( متصل کنيد

)برای تشخيص ندرتی بودن موتور و انتخاب شده حتما ندرتی باشدموتور گيربکد دنت نماييد که 

گيربکد توجه شود که چنانره بخواهيد با دست شفت سفيد رنگ گيربکد را به حرکت در آوريد بسيار سفت بوده 

  گيربکد سرعتی به راحتی حرکت می کند( رحاليکهدو معموال حرکت نمی کندب 

 

به صفحه زيرين  M3L12پيچ  را مطابق شکل به کمک دو عدد 4اکنون مجموعه تضيه شده در مرحله :  5 مرحله

 روبات متصل کنيدب توجه نماييد که پيچ ها از پايين صفحه و مُضره ها از باالی اتصال دهنده به ه  متصل شوند
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حال بعد از نرار دادن واشرهای پالستيکی در اطراف محور سفيد رنگ موتور و گيربکد )شفت( دو :  6 مرحله

 شش سوراخ را مطابق شکل سمت راست به شفت ها متصل کنيدعدد اتصال دهنده 

 
: جضت محک  کردن و جلوگيری از خروج اتصال دهنده شش سوراخ مطابق با تصوير يک واشر را به  7مرحله 

کردن اين پيچ باعث سفت خيلی به مرکم شفت متصل می کني  توجه شود که ممکن است  M2.5L8کمک پيچ 

 اتصال دهنده شش سوراخ به بدنه موتور شود لذا آن را تا حد معقول محک  نماييدگير کردن 
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 مطابق شکل به صفحه زيرين متصل کنيد  M3L15پيچ در اين مرحله دو اتصال دهنده را به کمک :  8مرحله 

 

 
به وسط اتصال دهنده و صفحه زيرين  M3L25سوراخ را به کمک پيچ  7: حال مطابق با شکل يک عدد المان  9مرحله 

 متصل نماييد)اين المان باعث می شود تا المان شش سوراخ متصل به شفت موتور و گيربکد از حد تعيين شده باالتر نيايد
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کمک می گيري  تا محل نصب سنسورهای  M3L6پيچ و جضت اتصال سنسور ميکروسوئيچ از دو عدد اسپيسر :  10مرحله 

 ضربه ای کمی باالتر از صفحه زيرين روبات باشد

 

 
 به اين اسپيسرها متصل می کني  M3L12پيچ حال ميکروسوئيچ را به کمک  : 11مرحله 
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را مطابق شکل و هر کدام را با دو ُمضره )پشت ه ( به  M3L12اکنون چضار عدد پيچ : طبق دو تصوير باال  12مرحله 

 صفحه زيرين روبات می بندي  تا در مرحله بعد اسپيسرهای بلند بر روی آن نصب شوند
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آنضا را مطابق شکل به سر پيچ های نصب شده در مرحله و برداشته  20*3حال چضار عدد اسپيسر :  13مرحله 

 .)تصوير سمت راست(می کني متصل نبل 

 

اسپيسر نصب کنيدب توجه  ر: اکنون به کمک چضار مُضره بُرد الکترونيکی داده شده را بر روی اين چضا 14مرحله 

 نماييد که در صورت تمايل شما می توانيد نصب بُرد را به مرحله نضايی موکول کنيد.
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به پنل  M3L25: در اين مرحله مطابق شکل يک عدد موتور و گيربکد سرعتی را به کمک پيچ  15مرحله 

 کناری آن متصل می کني  تا تصوير سمت راست پديد آيد

 
به سمت مخالو موتور و  M3L15چ يپ: حال يک عدد اتصال دهنده )لينک( را مطابق شکل به کمک  16مرحله 

 گيربکد متصل می کني  
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به سمت موافق موتور و  M3L15چ يپ: سپد اتصال دهنده )لينک( ديگری را مطابق شکل به کمک  17مرحله 

 گيربکد متصل کنيد 

 
به پنل کناری  15: اکنون موتور و گيربکد ديگری را برداشته و مطابق شکل بصورت نرينه مرحله  18مرحله 

 متصل کنيد. 17و  16متصل و سپد اتصال دهنده های آنضا را نيم مطابق توضيحات مرحله 
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موتور سمت راستی به پنل  M3L15سنسور ميکروسوئيچ را مطابق شکل به کمک پيچ يک عدد : اکنون  19مرحله 

در انتخاب مجموعه پنل و موتور و گيربکد اشتباه نکنيد زيرا ب به شکل توجه نماييد تا و گيربکد متصل کنيد

 خوريدهنگام اتصال درب روبات به مشکل برمی 

 
: در اين مرحله چرخ ها را به نرمی به شفت های گيربکد متصل کنيدب توجه نماييد که از فشارهای  20مرحله 

 بی مورد پرهيم کرده و با دنت و نگاه به محل اتصال آنضا را متصل نماييد تا در حين اتصال چرخ ها نشکند
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که از پايين وارد صفحه زيرين روبات می شود دو  M3L12پيچ سه عدد : در اين مرحله به کمک  21مرحله 

 مجموعه تضيه شده از پنل های کناری و گيربکد را به بدنه اصلی متصل نماييد

 

 
: تصوير داخل روبات هنگام نصب پنل کناری به بدنه اصلیب مطابق با شکل بخش ديگر)نرينه( آن را  22مرحله 

 نيم انجام دهيد
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 : اکنون شما مطابق با شکل نيمی از روبات مبارز خود را ساخته ايد 23مرحله 

 
به سوراخ وسط اتصال را M3L12 : برای نصب پنل های کناری الزم است مطابق شکل ابتدا دو عدد پيچ 24مرحله 

 دهنده ها)لينک ها( بسته و آن را تا اندازه ای که می توانيد محک  کنيد
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به سوراخ های تعبيه شده در باالی پنل عقب M3L15 : سپد دو اتصال دهنده را به کمک پيچ های  25مرحله 

 روبات مطابق شکل متصل نماييد.

 
به پايين M3L15 : اکنون دو اتصال دهنده )لينک( ديگر را برداشته و مطابق شکل به کمک پيچ های  26مرحله 

 پنل عقب روبات متصل نماييد.
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به M3L15 همين ترتيب دو اتصال دهنده )لينک( ديگر را برداشته و مطابق شکل به کمک پيچ های  : به 27مرحله 

 ديواره های کناری پنل عقب روبات متصل نماييد.

 

 
را به وسط آنضا نصب M3L12 : اکنون مجدد دو اتصال دهنده را برداشته و مطابق با شکل دو عدد پيچ  28مرحله 

 را محک  نماييد. ضاآنو تا جايی که می توانيد 
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به پنل  M3L15 پيچ به کمک دو عدد را مطابق با شکل )لينک( اتصال دهنده در اين مرحله يک :  29مرحله 

 )در صورتيکه تصوير فوق برای شما نامعلوم است به تصوير بعدی نگاه کنيد(کناری روبات متصل کنيد. 

 

آن را به پنل  M3L15 : مجدد اتصال دهنده )لينک( ديگری را برداشته و مطابق با شکل به کمک پيچ  30مرحله 

 کناری متصل نماييد.
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آن را به بخش  M3L15 : مجدد اتصال دهنده )لينک( سومی را برداشته و مطابق با شکل به کمک پيچ  31مرحله 

 انتضايی پنل کناری متصل نماييد.

 
را بر روی پنل کناری سمت مخالو اما بصورت نرينه انجام دهيد تا تصوير  31تا  28: عمليات مراحل  32مرحله 

 باال که نشان دهنده دو پنل کناری بصورت نرينه ه  می باشند پديد آيد.
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به پنل کناری سمت راست  M3L15پيچ : در اين مرحله سنسور ميکروسوئيچ بانيمانده را به کمک  33مرحله 

  روبات متصل نماييد

 
: اکنون مونع نصب پنل پشتی روبات به بدنه اصلی استب برای اين منظور مطابق شکل ابتدا شاخک  34مرحله 

  دهيد.زيرين را از شيار پنل پشتی عبور صفحه ميکروسوئيچ نصب شده بر روی 
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صفحه زيرين را به اتصال دهنده های نصب شده به پنل پشتی  M3L12: سپد به کمک دو عدد پيچ  35مرحله 

 متصل نماييد.

 
مانند شکل  M3L12عدد پيچ  دو: اکنون پنل کناری را که در مراحل نبل آماده کرده بوديد به کمک  36مرحله 

 نقطه در ادامه آمده است دواز دو نقطه به بدنه اصلی متصل نماييدب تصاوير مربوط به محل اتصال 
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 : نصب اتصال دهنده وسط به صفحه زيرين روباتنمای پايين روبات  بالوتصوير 

 
 : نصب اتصال دهنده وسط به صفحه زيرين روباتنمای داخل روبات  بتصوير الو

 
  M3L12پيچ روبات به پنل کناری به کمک پشت : نصب اتصال دهنده نمای داخل روبات  ببتصوير 
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 بصورت نرينه پنل کناری سمت ديگر را نصب نماييد تا شکل باال پديد آيد : به همين ترتيب و 37مرحله 
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اکنون پنل جلوی روبات که به بخش پايين روبات متعلق می باشد را مانند شکل به داخل شيارهای :  38مرحله 

 پنل های کناری متصل نماييد

 
صفحه زيرين را به دو اتصال دهنده نصب شده به پنل های کناری متصل  M3L12: حال به کمک پيچ  39مرحله 

 نماييد
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آنضا را به دو طرف صفحه رويه ای  M3L15: اکنون دو اتصال دهنده ديگر را برداشته و به کمک پيچ  40مرحله 

 که در جلوی روبات نصب می شود مانند شکل از پايين متصل نماييد 
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به جلوی روبات متصل نماييدب توجه  M3L12: اکنون مجموعه فوق را مانند شکل به کمک دو عدد پيچ  41مرحله 

 شود که محل اتصال پيچ ها به اتصال دهنده نصب شده به پنل های کناری می باشد

 

 
ب توجه نمايي : در اين مرحله بايد موتور گيربکد بانيمانده را مطابق شکل به صفحه رويه روبات متصل  42مرحله 

 داشته باشيد که آرم حک شده بر روی صفحه رويه حتما به سمت باال باشد
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: برای نصب موتور گيربکد به صفحه رويه الزم است ابتدا مجموعه موتور و گيربکد را به کمک پيچ  43مرحله 

M3L35 .به اتصال دهنده )لينک( متصل نماييد 

 
مجموعه موتور و به  M3L35: به همين ترتيب اتصال دهنده دوم را مطابق شکل و به کمک پيچ  44مرحله 

 يد.گيربکد متصل نماي
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 کل مجموعه را به صفحه رويه متصل نماييد M3L12: حال به کمک دو عدد پيچ  45مرحله 

 
سوراخ و چضار سوراخ خ  شده را مطابق شکل به ه  متصل  12دو المان  M3L8: اکنون به کمک پيچ  46مرحله 

 کنيد 
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  نماييدل متصسوراخ  12به انتضای المان های  M3L6سوراخ را به کمک پيچ  7: حال دو المان  47مرحله 

 
 : مجموعه فوق را مانند شکل بر روی شفت موتور و گيربکد متصل کنيد  48مرحله 
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آنضا را به  M3L25پيچ درجه را برداشته و مطابق شکل به کمک  90: دو عدد اتصال دهنده )لينک(  49مرحله 

 انتضای بازوی تضيه شده نصب نماييد

 
مرحله تکميل و به اتمام برسانيدب توجه  50: شما موفق شده ايد بخش بدنه )شاسی( روبات خود را در  50مرحله 

تا از رده ب ابتدا شاخک های ميکروسوئيچ ها را راهنمايی کرويه بر روی روباتانداختن صفحه جا  نماييد برای

 .نماييدعبور کنند و بعد سعی در جا انداختن باله های کناری و پيچ ها شيارهای تعبيه شده بر روی صفحه رويه 
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بدنه اصلی متصل نماييد : با توجه به شکل اکنون به کمک چضار مُضره می توانيد صفحه رويه روبات را به  51مرحله 

و تکميل بُرد و نيم اتصال اما توصيه می شود ضمن مراجعه به توضيحات مربوط به نحوه ساخت بُرد الکترونيک 

 کانکتورها طبق آموزش های داده شدهب بعد از اتمام کار درب روبات را به کمک ُمضره ها محک  نماييد

 

و می بايست به کمک مراحل توضيحی پايين ساخت دسته  اکنون کليه اتصاالت سمت روبات به پايان رسيده

وانيد روبات را با آن کنترل کنيدب برای اين منظور دو روش وجود کنترلی )جوی استيک( را انجام دهيد تا بت

 دارد.

 که در ادامه آمده است( 58تا  52)مراحل  ساخت جوی استيک بدون استفاده از صفحات محافظ رويه و زيرين آن -1

 به بعد( 59) مراحل  ی استيک به همراه صفحات محافظ رويه و زيرين آنساخت جو -2
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تدا ی اين منظور ابآماده کنيد تا بتوانيد به کمک آن به روبات فرمان دهيدب براه کنترلی را تدر اين مرحله دس:  52مرحله 

 کنيد.متصل دسته کنترلی  پشتمانند شکل به   M3L6پيچ  دو عدد جاباطری را به کمک عدددو

      

شکل( تا توان باطری ها  4آنضا را با ه  سری می کني  )گام ب روی دسته کنترلی از محک  کردن جاباطری ها پد  : 53مرحله 

نرمم يک جاباطری را به سي  مشکی جاباطری سي  با ه  جمع شده و باعث ندرتمند شدن روبات گردندب سری کردن يعنی 

 شکل( آن را عايق کني . 3سپد با چسب )گام  شکل( و 2کناری آن متصل )گام 
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2 1 
( و سپد 1اکنون برای انتقال نيروی باطری مانند شکل پايين کانکتور باطری را بر روی بُرد نصب کرده )شکل   : 54مرحله 

 (2سي  بلند آن را از درون سوراخ کنار سوکت آن به پشت دسته کنترلی منتقل کنيد)شکل 

      

بعد از عبور آنضاب در سمت پشت دسته کنترلی به ميمان الزم سي  را نگضداشته و بقيه را به کمک سي  چين نطع   : 55مرحله    

 می کني  تا سي  زيادی پشت دسته کنترلی باعث شلوغ کردن مدار نشودب سپد سي  ها را لخت می کني .
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سي  های ه  رنگ کانکتور سي  دار وصل کنيد)سي  نرمم جاباطری  سپد دو سي  بانيمانده در دوجاباطری را به  : 56مرحله 

اول به سي  نرمم کانکتور باطری و سي  مشکی جاباطری دوم به سي  مشکی کانکتور باطری( و سپد آنضا را به کمک چسب 

 نواری عايق کنيد.

و به کمک چسب آنضا را به ه  محک  شما می توانيد سي  های اضافی را در پشت دسته کنترلی و بين دو جاباطری جمع کرده 

 کنيد تا در حين استفاده از جوی استيک بصورت اتفانی نطع نشود.
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اکنون باطری هايی را که نبال آماده کرده ايد را مانند شکل به درون جاباطری نرار دهيدب سعی کنيد جضت درستِ  : 57مرحله 

ها در هنگام جازدن آنضا دنت کنيد(ب يادتان باشد که هميشه ( باطری-ی )نصبِ باطری ها رعايت شود )به جضت مثبت)+( و منف

( و سر باطری به نسمت فلمی جلوی جاباطری)جضت مثبت +( نصب می شود -پشت باطری به فنر درون جاباطری)جضت منفی

دسته کنترلی روشن  ( رویLED)مانند شکل(ب بعد از نصب باطری ها با فشردن کليد روی دسته کنترلیب المپ کوچک )المپ 

 می شود 

 

در مرحله آخر کابل تلفنی بلند داده شده را به دسته کنترلی و بُرد کوچک روی روبات متصل کنيدب اکنون روبات   : 58مرحله 

شما آماده فرمانپذير استب شما می توانيد با فشرد کليدهای چپ و راست و کليد های جلوی دسته کنترلی فرمان های مورد نظر 

 را به روبات صادر کنيد. خود
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: جوی استيک کنترلی روبات از دو صفحه محافظ بااليی و پايينی تشکيل شده است که در تصوير مالحظه می کنيد.  59مرحله 

آنضا  M3را مانند شکل از وسط صفحه رويه عبود داده و به کمک دو عدد مُضره  M3L10در اين مرحله می بايست دو عدد پيچ 

 را محک  کنيد.

 

: در اين مرحله برد اصلی را روی تکيه گاه ايجاد شده توسط پيچ های مرحله نبل نصب کنيد. در هنگام جا زدن  60مرحله 

 برد دنت کنيد تا کليدهای نصب شده روی جوی استيک آسيب نبينند. اين مرحله نياز به کمی دنت و حوصله دارد.
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روی پيچ ها ببنديد  M3: بعد از اينکه توانستيد برد را با موفقيت در محل خود مستقر کنيد دو عدد مضره  61مرحله 

تا برد در محل خودش مضار شود. از آنجا که پيچ ها در دو مرحله نبل با مضره هايی بسته شده اند لذا امکان سفت 

کمک آچار مخصوص داخل جعبه مُضره ها را سفت کردن اين مضره به وسيله پيچ گوشتی نمی باشد و می بايست با 

کنيد. چنانره از انبردست برای سفت کردن اين مضره ها استفاده می کنيد مرانب باشيد لبه های انبردست سطح 

 الکترونيکی بُرد را خراش ندهد.

 

ک اسپيسر را در محل های نشان داده شده نرار دهيد و روی هر پيچ ي M3L6: سپد چضار عدد پيچ  62مرحله 

FF10  ببنديد. اين اسپيسرها دروانع تکيه گاه هايی برای نصب صفحه زيرين می باشند که در مراحل پايانی به آن

 می رسي .
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: حال به سراغ صفحه زيرين جوی استيک کنترلی می روي . همانطور که در تصوير مشاهده می کنيدب  63مرحله 

که به ما کمک می کند صفحه زيرين به صورت صحيح روی جوی روی صفحه سوراخ های راهنمايی وجود دارند 

استيک نصب شود. در هنگام نصبب اين سوراخ های راهنما همانند تصوير باال بايد در سمت چپ نرار گرفته باشند. 

 را از هر جاباطری عبور دهيد و در نسمت زير صفحه نصب کنيد و مضره ها را محک  کنيد. M3L6تعداد دو عدد پيچ 

 

: تا به اينجا نطعات نصب شده روی هر صفحه به اتمام رسيده اند. در اين مرحله دو مجموعه صفحه را  64مرحله 

بين آنضا اتصال برنرار کنيد. پيشنضاد               M3L6همانند تصوير روی همديگر نرار دهيد و با استفاده از چضار پيچ 

حک  نکنيد و بعد از اينکه هر چضار پيچ در محل خودشان نرار گرفتند می شود که هر پيچ را ابتدا با دست ببنديد و م
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آنضا را با پيچ گوشتی محک  کنيد. محک  کردن يک پيچ ممکن است باعث شود که ديگر پيچ ها در محل خودشان 

 نرار نگيرند. بعد از محک  کردن اين پيچ ها کار ساخت جوی استيک کنترلی به اتمام رسيده است.

 

شما     58تا  52کنيدب با توجه به تصاوير مراحل  نضايی جوی استيک ساخته شده را مالحظه میباال ب تصوير : در تصوير  65مرحله 

درون جاباطری نصب  و سپد با اتصال جوی استيک  57متصلب باطری ها را مانند مرحله  می توانيد سي  های جاباطری را به ه 

 ن و به حرکت در آوريد.به روبات به کمک سي  تلفنی آن را روش

 


