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به دنياي شگفت انگيز روبات ها خوش آمديد.
اين دفترچه آموز شي راهنماي ساخت روبات تعقيب خط از سري مح صوالت آموز شي

مح صول مؤ س سه

آموزشي اسپروز مي باشد.
ما سعي داريم براي آشنايي بيشتر شما با روبات ها به شما کمک کنيم .بچه هاي عزيز ،زندگي فرداي ما انسانها در کنار
روباتها خواهد بود و هر يک از ما انسااانها مي تواند براي خودش يک روبات داشااته باشااد که کارهاي روزمرهاش را
انجام دهد .پس با ما همراه باش ايد تا با دقت و حوص ا ه روبات تعقيب خط را بسااازيم و با نحوه ساااخت و راه اندازي آن
آشنا شويم.
ابتدا ما از بزرگترها تشاا ر مي کنيم که وقت مي گذارند و با راهنمايي خود به شااما کمک مي کنند تا شااما اين روبات را
خوب ب سازيد ،ما هم اميد داريم که اين زحمات آنها در آينده به ثمر بن شيند و شما مهند سان کوچک امروز دان شمندان
بزرگ فردا شويد.
انشااهلل

اين روبات بر روي خطوط مش ي که داراي قطر  10مي يمتر مي باشد حرکت کرده و تا انتهاي مسير سير مي نمايد.
براي ايجاد م سير خياباني ش ل ،بهتر ا ست از چ سب برق (لنت) ا ستفاده شود زيرا هم نور را منع س نمي کند که منجر
به ا شتباه کردن روبات شود و هم قطر آن يک سانتيمتر برابر  10مي يمتر ا ست و هم طول کافي در هر ب سته آن وجود
دارد و شما مي توانيد به اندازه دلخواه براي خودتان جاده درست کنيد.

@LASKOROBOT

2

02122890498-9

در اين روبات از دوبُرد ال تروني ي ي ي بُرد ال تروني ي مادر و اص ي و ديگري بُرد ال تروني ي پايه حسگر (سنسور)
استفاده شده است

بُرد اص ي (بُرد مادر)

بُرد پايه سنسور

بر روي بُرد سنسور دو عدد حسگر فرستنده مادون قرمز (شيشه اي) و دو عدد حسگر گيرنده مادون قرمز (مش ي) نصب
شده است ،حسگر و يا همان سنسور فرستنده در هر ثانيه يک نور مادون قرمز که چشم قادر به ديدن آن نيست را ارسال
مي کند و در صورت برخورد نور به نوار مش ي رنگ (همان چسب برق که در نقش جاده است) نور جذب شده و برگشت
نمي شود لذا به محض اين ه گيرنده ،نوري دريافت ن ند ،بُرد مادر روبات متوجه مي شود که از همان سمتي که نور برگشت
نشده روبات در حال خارج شدن از مسير است لذا با قطع لحظه اي جريان برق موتور سمت مخالف ،باعث مي شود روبات
در مسير خود باقي بماند

تصاوير حسگرهاي مادون قرمز و عم رد آنها
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ساااالنه در کشااور ما ايران
روبات

مخت في برگزار مي گردد که ي ي از ليگ هاي اين مسااابقات ،ليگ

مي با شد ،شما مي توانيد بعد از ساخت روبات خود و انجام تمرين هاي آماده سازي ،با ثبت نام در

اين مسابقات به دنبال کسب مقام در آنها بوده و از جوايز ارزنده اي بهره مند شويد.

اين روبات به کمک سن سورهاي مادون قرمز و با عبور از روي جاده اي که شما با چ سب برق در ست کرده ايد حرکت
مي کند و تا پايان مسير بسته به ميزان شارژ و قدرت باطري ها با سرعت مسير را طي مي نمايد.

براي انجام هر کاري بايد قوانين حاکم در مورد آن کار را دانست و سپس اقدام به شروع به انجام آن کار نمود ،بنابراين
دقت کنيد و قوانين زير را خوب به خاطر بسپاريد تا در حين انجام کارِ ساختِ روبات به مش ل بر نخوريد
 : mm مخفف واحد مي يمتر است ،مي يمتر کوچ ترين واحد اندازه گذاري است ،تا حاال بر روي خط کش و مِتر
دقت کرديد ،فاص ه بين هر يک سانتي متر ( )1Cmرا به ده قسمت مساوي تقسيم کرده اند که هر قسمت (واحد)
را مي يمتر مي گويند ،پس يک سانتي متر معادل ده مي يمتر( )1Cm=10mmاست.
 موتور و گيرب س :موتور و گيرب س به موتور و مجموعه جعبه دنده که داخل آن تعدادي چرخ دنده وجود دارد
که بسته به نياز تعريف شده مي تواند قدرت و يا سرعت موتور ال تري ي را افزايش دهد.
 شفت :محور متصل به موتور و گيرب س را که بصورت موازي از دو طرف گيرب س خارج شده و محل اتصال چرخ
به آن مي باشد.
 کان تور :قطعه پالستي ي سفيد رنگ که دو عدد سيم قرمز و مش ي به آن متصل شده ،اين قطعه به ما کمک مي
کند که بتوانيم خي ي زود و با نظم و ظاهري زيبا بين بُرد ال تروني ي و اجزاي مخت ف ديگر روبات مانند موتورهاي
ال تري ي و جاباطري ها ارتباط برقرار کنيم ،معموال در روبات هاي ما دونوع کان تور داريم کان تور موتور و
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کان تور باطري که عم رد آنها ي سان است اما از نظر ش ل ظاهري با هم تفاوت دارند تا موقع استفاده ،آنها را
جابجا و اشتباهي نصب ن نيم.
 المان  :منظور از المان قطعات پالستي ي و رنگي سوراخدارِي مي باشند که معموال روي همه سوراخ هاشان و البته
در يک وجه آنها جاي مُهره تعبيه شده تا موقع مح م کردن پيچ براي نگهداري مُهره نياز به وسي ه ي ديگه مانند
انبردست نباشد.
 سازه  :منظور ما از سا زه همان قطعات و اتصال دهنده هاي م عب ش ل سوراخدار هستند که به کمک آنها مي
توانيد قطعات متعدد را مح م به هم متصل کنيد.
 پيچ و مُهره ها  :پيچها جزء انواع اتصال دهنده هاي مهمي هستند که با آنها مي توانيم قطعات مخت ف را به هم
متصل کنيم،

پيچ ها را معموال با دو مقدار مي شناسند ،مقدار اول قُطر پيچ است که با حرف اِم بزرگ ( )Mمشخص

مي شود و مقدار دوم طول بخش مارپيچي (رِزوه) پيچ است که با حرف اِل بزرگ ( )Lو بر حسب واحد مي يمتر()mm
نامگذاري و شناسايي مي شوند ،به طور مثال پيچ  M 3 L 15به اين معنيِ است که قطر پيچ  3مي يمتر( )3mmو طول
پيچ  15مي يمتر( )15mmاست.

مخاطبين ارجمند در سري جديد محصوالت آموزشي اين مؤسسه ابزارهاي مورد نياز جهت ساخت شامل پيچ گوشتي و
آچار مُهره گير قرار داده شده است اما الزم است ابزارهاي زير را نيز تهيه و براي انجام صحيح مراحل ساخت آنها را
استفاده کنيد:

يک عدد خط کش به طول حداقل 5cm

چسب برق و يا چسب نواري معمولي

هشت عدد باطري ق مي

يک عدد دَم باريک يا يک عدد انبردست
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جهت ا ستفاده از پيچهاي نام برده در حين ساخت الزم ا ست تا شيوه اندازه گذاري پيچ ها را آموخته و بر ا ساس آن پيچ
مورد نظر خود را انتخاب و ب ار گيريد همان طور که در ت صوير پايين مالح ضه مي کنيد جهت اندازه گذاري طول يک پيچ
نقطه صاافر روي خط کش را در ابتداي گُل پيچ (ک ه پيچ) قرار مي دهيم سااپس طول صااحيح آن را از روي خط کش و بر
حسب مي يمتر مي خوانيم

پيچ M3L6

پيچ M3L15

پيچ قطر  3مي يمتر و طول  6مي يمتر

پيچ قطر  3مي يمتر و طول  15مي يمتر

در ابتدا صفحات کاغذي ک يه قطعاتي که داراي محافظ کاغذي هستند را از آنها جدا کنيد تا قطعات شما شفاف و براق
شوند.
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تصوير شماره  : 1نصب جاباطري ها بر روي صفحه اص ي (شاسي) به کمک  4عدد پيچ M3L8

تصوير شماره  : 2نصب اتصال دهنده ها مانند ش ل به زير شاسي اص ي به کمک  4عدد پيچ M3L15
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تصوير شماره  : 3نصب پنل گيرب س ها به موتور و گيرب س ها به کمک  2عدد پيچ M3L25
توجه مهم  :موتورهاي مورد استفاده اين روبات از نوع موتور و گيرب س قدرتي مي باشند که بعضي از اين موتورها داراي
دوشفت هستند ،شما بايد توجه داشته باشيد که براي نصب پنل گيرب س به اين موتورها حتما از شفت اص ي براي انتقال
نيرو استفاده کنيد ،به ش ل زير نگاه کنيد -همانطور که در تصوير سمت چپ مالحظه مي کنيد زائده(نافي) گيرب س بايد
به سمت پنل گيرب س باشد
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تصوير شماره  : 4نصب پنل گيرب س سمت ديگر روبات بصورت قرينه تصوير  3به موتور و گيرب س ها به
کمک  2عدد پيچ M3L25

تصوير شماره  : 5اتصال مجموعه پنل گيرب س ها به همراه موتور و گيرب س به شاسي اص ي به
کمک  2عدد پيچ M3L12
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تصوير شماره  : 6نمونه نصب شده دو طرف روبات به شاسي اص ي

تصوير شماره  : 7اتصال چرخ ها به شاسي
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تصوير شماره  : 8اتصال اسپيسرها به پنل بُرد سنسور به کمک  2عدد پيچ M3L6

تصوير شماره  : 9نصب بُرد سنسورها به اسپيسرها به کمک  2عدد مُهره
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تصوير شماره  : 10نصب يک عدد چرخ هرزگرد (چشمي) به پنل سنسور جهت حفظ تعادل روبات

تصوير شماره  : 11نصب  4عدد اتصال دهنده به روي پنل بُرد سنسور جهت اتصال به شاسي اص ي
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تصوير شماره  : 12نصب مجموعه سنسور به شاسي اص ي به کمک  2عدد پيچ M3L30

تصوير شماره  : 13نصب دو عدد اسپيسر به کمک  2عدد مهُره مانند ش ل جهت نصب بُرد مادر بر روي آن
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تصوير شماره  : 14نصب بُرد مادر بر روي اسپيسرها به کمک  2عدد پيچ M3L6
اکنون نوبت آن است که با اتصال کان تور سيم دار باطري به جاباطري ها بتوانيم نيروي باطري ها را به موتورها منتقل
کنيم ،براي اين منظور ابتدا مانند ش ل زير سيم مش ي يک جاباطري را به سيم قرمز جاباطري دوم متصل مي کنيم و با
کمي چسب آن را عايق مي کنيم ،سپس سيم قرمز باقيمانده از يک جاباطري را به سيم قرمز کان تور باطري و سيم مش ي
جاباطري دوم را به سيم مش ي کان تور باطري متصل مي کنيم.

تصوير شماره  : 15در ش ل شيوه اتصال کان تور به جاباطري ها نشان داده شده است
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تصوير شماره  : 16اتصال سيم قرمز يک جاباطري به سيم مش ي جاباطري دوم (سري کردن دو جاباطري) براي باال
بردن قدرت روبات و سپس عايق کاري سيم ها و نيز اتصال دو سيم باقيمانده از دو جاباطري بصورت اتصال سيم مش ي
جاباطري به سيم مش ي کان تور باطري و اتصال سيم قرمز جاباطري به سيم قرمز کان تور باطري.

تصوير شماره  : 17اتصال کان تور مادگي باطري به کان تور نري متصل شده روي بُرد مادر
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تصوير شماره  : 18محل اتصال کان تور موتورهاي روبات به بُرد اص ي

تصوير شماره  : 19نحوه قرار دادن باطريها در جاباطريها (قطب منفي هر باطري سمت فنر جاباطري)
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20 تصوير شماره
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توجه نماييد در مواردي مم ن است روبات به حرکت در نيايد بنابراين بهتر است مرح ه بعدي را به دقت
مطالعه نماييد تا مش ل روبات خود را پيدا کنيد.
در اين مرح ه به بحث عيب يابي روبات مي پردازيم ،عيب هايي که مم ن است بصورت اتفاقي و يا از روي
بي دقتي پيش آمده باشد.
ع تهاي احتمالي

عيب روبات

 -1مم ن است سري کردن سيم هاي جاباطري با کان تور باطري بصورت
نادرست انجام شده باشد  -2مم ن است زير چسب عايق کاري سيم هاي
جاباطري با کان تور باطري داراي قطعي باشد و شما متوجه نشده باشيد -3مم ن
حرکت ن ردن روبات ع يرغم

است ک يد قرمز گير کرده باشد بنابراين آن را خاموش کرده و يک بار ديگر

روشن بودن ک يد آن

مح م آن را روشن کنيد بطوري ه شاسي سفيد رنگ به انتهاي بدنه قرمز رنگ
ک يد بچسبد -4 .مم ن است کان تور باطري را برع س بر روي بُرد نصب کرده
باشيد -5 .مم ن است قطب هاي مثبت و منفي باطري ها را درون جاباطري به
درستي رعايت ن رده باشيد

حرکت روبات در جهت مع وس
و يا چرخيدن به دور خود

کان تورهاي موتور را در جاي خودشان برع س و اشتباهي نصب کرده ايد ،بايد
آنها را جدا کرده و مجدد بصورت صحيح نصب نماييد.
 -1مم ن است کان تور موتور قطعي داشته باشند  -2مم ن است با مح م کردن

کار ن ردن يک طرف روبات

پيچ هاي اتصال موتور و گيرب س به بدنه باعث گيرپاچ کردن چرخ دنده ها شده
باشيد

اگه به کمک جدول عيب يابي باال نتوانستيد عيب روبات را پيدا کنيد ،دوباره مراحل ساخت را از اول به
دقت مرور کنيد تا اشتباه احتمالي در وصل کردن و مونتاژ روبات پيدا شود.
@LASKOROBOT
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مؤسسه آموزشی اسپروز ،کيت های آموزشی متنوعی برای گروه های سنی
مختلف دارد که شما می توانيد آنها را تهيه کنيد و بسازيد .در کنار محصوالت کمک
آموزشی ،آموزشگاه وابسته به مؤسسه اسپروز کالس های آموزشی ساخت روبات
برگزار می کند .اگر دوست داشتيد روبات های فوتباليست ،روبات های پرستار ،روبات
جنگجو و  ...بسازيد و با روبات های ساخته شده خودتان به مسابقات روباتيک
خوارزمی ،شکوفا و يا روبوکاپ بروید و مقام بياورید می توانيد با مراجعه به سايت
 www.siti.irو يا اتصال به کانال تلگرام مؤسسه به آدرس  @LaskoRobotو
@Robotic_Sproozيا آدرس اينستاگرام  Robotic_Sproozو يا تماس با بخش مشاوره
مؤسسه اسپروز در تهران به شماره تماس  22890498 - 9اطالعات بيشتری بدست
آوريد.

آرزوي ما دانشمند شدن شماست.
@LASKOROBOT
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