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يمحصوالت آموزش ياز سر  1و مکانيک( روبات مبارز يساخت بخش بدنه )شاس يراهنما ياين دفترچه آموزش

 باشد. يماسپروز  يمحصول موسسه آموزش

 

سمت اين روبات به کمک دست شود و کاربر مي تواند ضمن حرکت روبات به  ستيک( هدايت مي  جلو، عقب، ه کنترلي )جوي ا

با يک  يکه وقتشود  يمساخته  يو طور دارد روبات سطح شيب دار يجلوگردش به سمت چپ يا راست از آن استفاده نمايد، 

 ! يدواژگون کنرا  مقابل رفته و آن روباتبه زير روبات  يدنابتو دکن يمبارزه م رروبات ديگ

 

 شود  ياستيک( توسط شما هدايت م ي)جو ياين روبات به کمک دسته کنترل

 

سپس اقدام به بايد قوانين  يانجام هر کار يبرا ست و  بنابراين دقت ، کار نمودآن  ياجراشروع حاکم در مورد آن کار را دان

 دمشکل بر نخوريکارِ ساختِ روبات به در حين انجام تا به خاطر بسپاريد خوب  او قوانين زير ر دکني

خط کش و  ياستتت، تا حاال بر رو يمتر استتت، ميليمتر کوچکترين واحد اندازه گرارمخفف واحد ميلي:  mmواحد ميليمتر يا 

 ار )واحد( که هر قستمته اند تقستيم کرد يبه ده  قستمت مستاو ا( ر1Cmمتر ) ي، فاصتله بين هر يک ستانترديدمِتر دقت ک

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

بستتتته به که  دچرخ دنده وجود دار يتعدادآن داخل که جعبه دنده موتور و مجموعه گيربکس به موتور و گيربکس: موتور و 

 .را افزايش دهدموتور الکتريکي و يا سرعت قدرت تواند  ينياز تعريف شده م
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محل اتصتتال چرخ به آن      از دو طرف گيربکس خارج شتتده و  يبصتتورت مواز متصتتل به موتور و گيربکس را که محورشتتفت: 

 .باشد يم

که  دکن يمتصتتل شتتده، اين قطعه به ما کمک مآن به  يستتيم قرمز و مشتتکعدد قطعه پالستتتيکي ستتفيد رن  که دو کانکتور: 

ظاهرابتو با نظم و  با بين بُرد الکترونيکي و اجزا ينيم خيلي زود و  هامختلف ديگر  يزي ند موتور مان بات  ريکي و الکت يرو

که عملکرد  يما دونوع کانکتور داريم کانکتور موتور و کانکتور باطر يارتباط برقرار کنيم، معموال در روبات هاها  يجاباطر

 م.نصب نکني يجابجا و اشتباهآنها را تا موقع استفاده،  دبا هم تفاوت دارن ياما از نظر شکل ظاهراست  نها يکسانآ

     به هم متصتتل کنيم،  انيم قطعات مختلف راتو يمآنها که با  دهستتتن يمهم يها جزء انواع اتصتتال دهنده هاپيچ: ها و مُهره چپي

سن يمعموال با دو مقدار م اپيچ ها ر ست که با حرف اِم بزرگ )، مقدار اول قُدشنا شخص م( Mطر پيچ ا و مقدار دوم شود  يم

             گراري و شتتتناستتتايي(  نامmm( و بر حستتتب واحد ميليمتر)Lکه با حرف اِل بزرگ ) طول بخش مارپيچي )رِزوه( پيچ استتتت

( 15mmميليمتر) 15( و طول پيچ 3mmميليمتر) 3که  قطر پيچ استتتت به اين معنيِ  M 3 L 15، به طور مثال پيچ دنوشتتت يم

 است.

آنها روبات به کمک  انيدتو يکه شما م است چند کليد يدارا ياستيک همان دسته کنترل يجواستيک)دسته کنترل(:  يجو

اما تعداد است درست شده  يکامپيوتر يها يباز ياين روبات شبيه دسته کنترل ي، تقريبا دسته کنترلدهدايت کني خود را

 .است کمتر آن يهاکليد

سمت و البته در يک آنها  ياخ هاسور همه يکه معموال رو سوراخدار هستند ي، قطعات پالستيکي رنگمنظور از المانالمان: 

مانند  يرديگ يمُهره نياز به وسيله  ينگهدار يموقع محکم کردن پيچ براوجود دارد تا مُهره قرار گرفتن  يجاآنها  (وجه)

 . دردست نباشنبُاَ

قطعات  انيدتو يمآنها که به کمک  هستند مکعب شکل سوراخدار ياز سازه همان قطعات و اتصال دهنده ها منظورسازه: 

 .دحکم به هم متصل کنيمُ متعدد را
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و آچار  يشامل پيچ گوشتمورد نياز جهت ساخت  ياين موسسه ابزارها يجديد محصوالت آموزش يدر سرمخاطبين ارجمند 

 :زير را نيز تهيه نماييد يدر ادامه شما نياز داريد تا ابزارهاقرار داده شده است اما مُهره گير 

  

 نواري معموليچسب برق و يا چسب  5cmيک عدد خط کش حداقل 

  

 يک عدد دم باريک يا انبردست چهار عدد باطري قلمي

 

پيچ ها را آموخته و بر اساس آن پيچ مورد  ينام برده در حين ساخت الزم است تا شيوه اندازه گرار يجهت استفاده از پيچها

ضه مهماننظر خود را انتخاب و بکار گيريد  صوير پايين مالح صفر  يکنيد جهت اندازه گرار يطور که در ت طول يک پيچ نقطه 

 خوانيم  يمخط کش و بر حسب ميليمتر  يآن را از رودهيم سپس طول صحيح  يپيچ قرار م سر يخط کش را در ابتدا يرو

  

 M3L15پيچ  M3L6پيچ 

 ميليمتر 15و طول  3پيچ قطر  ميليمتر 6و طول  3پيچ قطر 
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 اول( قسمت): متصل کردن دو گيربکس باهم 1مرحله 

 و  M3L10و يا   M3L8به کمک دو عدد پيچ  داده و مانند شتتتکلهم قرار  يگيربکس را روبه رو عددابتدا دو

مانند  وکه المان در قسمت پايين گيربکس  يبه گونه ا دبه هم متصل کنيدار آنها را دو سر سوراخ  يها المان

 از باال)تصوير سمت راست پايين( گُل پيچ )سر پيچ( به سمت باال باشد ينما

  
 از پايين ينما نماي از باال

  دوم(قسمت ) : متصل کردن دو گيربکس باهم2مرحله 

 بنديم يبه هم متصل کرده و محکم م يهمين ترتيب سمت ديگر گيربکس را به کمک المان ديگربه 

  
 از پايين ينما نماي از باال
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 : نصب سازه ها )اتصال دهنده ها( به گيربکس ها3مرحله 

روبات به قسمت عقب   M3L30 يبه کمک پيچ هاسوراخ قائمه را از سوراخ وسط  5 ياز لينک هاعدد حاال دو 

سمت جلو 12المان  عددرا به همراه دو  رديگ يو دو تا که حتما مُهره  د، دقت کنيدروبات ببندي يسوراخ به ق

)قبل از بستن به وارد شوند سوراخ  12 يها المانقائمه و  يبدنه لينک ها يتعبيه شده بر رومُهره  يجاها در 

 (.يدشکل زير نگاه کندقت به 
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 سوراخ  7: محکم کردن ارتباط بين دو گيربکس به کمک المان 4مرحله 

شکل به دو   M3L15سوراخ را به کمک پيچ  7المان  عدددر اين مرحله دو  صال دهنده مانند  ه قائم يعدد ات

صلوصل کن شکل گرفته و محکم  ييد تا بدنه ا شما  سمت بيرون يد، دقت کنودشروبات  و  که حتما گُل پيچ به 

 .قرار گيرد تا خيلي محکم شودسوراخ  7المان درون  يچا مُهره اداخل  هرهمُ
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 (ي: تکميل بخش دوم بدنه)شاس5مرحله 

سازه  12با وصل کردن چهارتا المان   M3L15حاال به کمک پيچ  شکلسوراخ به چهار   بخش دوم قائمه مانند 

 يونه استتوراخ بايد به گ 12 يکه نحوه قرار دادن المان ها يد، دقت کنکنيم يآماده مرا ( روبات يبدنه )شتتاستت

 .روندفرو قائمه و سازه سوراخ  12و گُل پيچ درون المان ها که  مُهره  دباش

 

 
 دو وجه ساخته شده يک وجه ساخته شده

 

 قسمت نهايي ساخته شده بخش دوم
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 : ساخت پل اتصال دهنده بخش ها به هم 6مرحله 

اتصتتال دهنده قائمه  ستتوراخ شتتشتتم به دوعدد يستتوراخ را از رو 12دوعدد المان   M3L15اول به کمک پيچ  

 (.يد)به شکل زير خوب نگاه کن دباشنيکديگر قرينه  دهم قرار گرفتن يروبه رو يبه طوريکه وقت يدوصل کن

 

ل داريم، بنابراين به کمک پيچ  بخش اول ساخته شده نياز به يک پُ  يسپس جهت نصب بخش دوم بدنه بر رو

M3L15  يدسازيم، توجه کن يسوراخ )مانند شکل( پل مورد نظر را م 12المان عدد  سازه قائمه و دو  عددو دو 

رفته فرو نآن  استتتفاده شتتده که گُل پيچ )کَله پيچ( در يستتوراخ به گونه ا 12ل المان ستتاخت اين پُ يکه برا

 . است

 

و حتما  شود بنابراين دقت کنيدسوراخ بصورت قرينه استفاده شده تا باعث استحکام بيشتر بدنه روبات  5 يتوجه: از سازه ها

 آنها را به هم متصل کنيد.مانند شکل باال 
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 ل  : اتصال بخش دوم به پ7ُمرحله 

 کنيم يبه اين پل متصل م M3L20 و   M3L8به کمک پيچ  حاال بخش دوم ساخته شده را

ته قسمت نهايي ساخ

 شده بخش دوم
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 ل به بخش اول  : اتصال بخش دوم و پ8ُمرحله 

 پديد آمده 4که در مرحله به بخش اول   M3L15به کمک پيچ  را  7حاال مجموعه به وجود آمده در مرحله 

سازه  سوراخ متصل به زير بخش دوم بايد به 12که حتما سوراخ سوم از المان  يدکنيم، توجه کن يمتصل مبود 

 .شود و از چهار نقطه مشخص شده در شکل محکم پيچ متصل شود بخش اول  يقائمه رو

قستتمت نهايي ستتاخته 

 شده بخش دوم
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 روبات    ي: ساخت جلو9مرحله 

ساخت بخش جلويي روبات شد يم  حاال موقع  سمت ر يد، دقت کنبا  سازيم تا در حين يشيب دار م اکه اين ق

و به  هشتبردااين کار اول يه سازه هفت سوراخ را  ي، براعمل کندمبارزه و زدن ضربه به حريف خيلي قدرتمند 

 کنيم. يمسازه قائمه وصل عدد  شکل به دومانند   M3L15کمک پيچ  

 

سه  صل کن آنها را هره و به کمک مُ شتهبردا ار  M3L30پيچ  عدددر مرحله بعد  سوراخ و سازه هفت  تا  يدبه 

 .شودو محکم  ينوک روبات آهن
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 را نوک روبات يشکل زير قسمت پايان انندسوراخ م 12المان  عدد و دو  M3L20پيچ  عدد حاال به کمک چهار

 .شودتا شکل زير درست  يدمتصل کن وصل کرده بوديد يه اول به بدنه اصلک يسوراخ 12المان  عددبه دو 

 
 

 از بغل ينما از جلو ينما

    يسوراخ جلو به بدنه اصل 12: متصل کردن المان 10مرحله 

        به ستتوراخ اول  ستتوراخ جديد را 12استتت که المان  تقريبا به پايان مرحله ستتاخت نزديک شتتديم حاال الزم

 .آنها را به هم محکم ببنديد  M3L8و به کمک پيچ  وصل کنيد ياخ متصل شده به بدنه اصلسور 12المان 
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 : متصل کردن چرخ ها     11مرحله 

و  دهيدميله گيربکس )شتتفت( فشتتار  يبر رو ار چرخ ها دنلرزتان  شتتکل زير و با دقت بطوريکه دستتت مانند

 يباشد، طورشته حکم قراردامُ يجا کتاقچه يا گوشه ميز و يا ي يکه ضمن اينکه زير شفت بر رو يدکن يسع

 .خودش بيرون نياد يکه از جا چرخ را محکم کنيد

  

 و بُرد الکترونيک به روبات     ي: متصل کردن دسته کنترل12مرحله 

، انند شتتتکل به بدنه روبات محکم ببنديدم  M3L8پيچ عدد ابتدا بُرد الکترونيکي داده شتتتده را به کمک دو 

صورت ر هاموتور يمادگ يکانکتورها سپس سمت چپ به کانکتور نرا ب سمت  يکانکتور موتور  شده به  لحيم 

 .سمت راست را محکم کنيد ينصب کنيد سپس به همين ترتيب کانکتورها يچپ بُرد اصل
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شتتتکل به پايين  آنها را مانند  M3L8و به کمک پيچ  شتتتتهبردا ار يجاباطر عدد دودر اين مرحله : 13مرحله 

 يد.بِبند يدسته کنترل

 

ديگر متصل  يجاباطر يرا به سيم مشک يسپس مانند شکل سمت راست سيم قرمز يک جاباطر   :14مرحله 

 کنيم  يکرده سپس آنها را با چسب عايق م

   
 به هم يشيوه اتصال سيم دو جاباطر به کمک چسب برق يعايق بند تصوير شيوه اتصال
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 يمتصل م يآزاد دو جاباطر يداده شده را مانند شکل به سيم ها يدر اين مرحله کانکتور باطر  :15مرحله 

نزديک کليد  يرا به سوکت باطر ي، سپس کانکتور باطرکنيم يکنيم و در نهايت آنها را با چسب برق آيق م

  کنيم  ياستيک مانند شکل سمت چپ نصب م يجو يروشن و خاموش باال

 
  

 
 

استيک کليد روشن کردن روبات  يجو يبه کانکتور مخصوص رو يتلفنکابل : در خاتمه ضمن اتصال 16مرحله 

 شود يُبرد نيز روشن م يرو LEDچراغ ، در اين حالن را فشرده تا روبات آماده استفاده شود
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 روبات در صورت نياز يعيب ياب: 17مرحله 

 هاي احتماليعلت عيب روبات

ير م  ل ع کردن روبتتات  ن حرکتتت 

 فشردن کليدها 

روبات  يها يممکنه باطر -2قطع شده باشه   يممکنه کانکتور موتور و يا باطر -1

ممکنه چرخ -3راه انداختن روباتُ ندارن  يالزم برا يخالي شده باشن و ديگه انرژ

 ها نتونه اونهارُ به حرکت دربياره يدنده ها گير کرده باشن و قدرت باطر

بات در جهت معکوس و  حرکت رو

 خوديا چرخيدن به دور 

نصتتب کردين، بايد  يخودشتتون برعکس و اشتتتباه يموتور را در جا يکانکتورها

 اونهارُ بِکَنين و درست نصب کنين 

 کار نکردن يک طرف روبات

کنين با دست اونُ راه بندازين  يممکنه گيربکس يکطرف گير کرده باشه، سع -1

ارجي در ممکنه يک شتتيء خ -3داشتتته باشتته  يممکنه کانکتور موتور اون قطع-2

ممکنه موتور به  -5ها شتتده  رفته که باعث اختالل در حرکت چرخ دنده گيربکس

 درستي در گيربکس جا نرفته و يا از اون جدا شده

 

از اول به دقت   د، دوباره مراحل ساخت راعيب روبات را پيدا کني انستيدباال نتو يبه کمک جدول عيب ياب راگ

 .بشودتا اشتباه احتمالي در وصل کردن و مونتاژ روبات پيدا  دمرور کني
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 تصوير نهايي روبات
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توانيد آنها را تهيه کنيد و  يشما ممختلف دارد که  يسن يگروه ها يبرا يمتنوع يآموزش ياسپروز، کيت ها يموسسه آموزش

ساخت روبات برگزار  يآموزش ياسپروز کالس ها ، آموزشگاه وابسته به موسسهيبسازيد. در کنار محصوالت کمک آموزش

شتيد روبات ها يم ست دا ست، روبات ها يکند. اگر دو ستار، روبات  يفوتبالي سازيد و با روبات ها جنگجوپر ساخته  يو ... ب

 مراجعه به ستتتايتتوانيد با  يد ميد و مقام بياوريو يا روبوکاپ برو ، شتتتکوفايشتتتده خودتان به مستتتابقات روباتيک خوارزم

www.siti.ir  شماره تماس و يا تماس با سپروز در تهران به  شگاه ا شاوره آموز شتر  22890498 - 9بخش م  ياطالعات بي

 بدست آوريد.

  

  

 .شماست ما دانشمند شدن يآرزو

http://www.siti.ir/

