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PODROBNA NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

SLEDIbot
Kratek opis robota:
SLEDIbot je mobilni robot, ki samostojno sledi črni črti na beli podlagi. Napajan je z eno 9V
baterijo, poganjata ga dva predelana servomotorja, črno črto pa zaznava s pomočjo fotoupora.
SLEDIbot ne vsebuje mikrokrmilnika, zato ga ni potrebno programirati.

SLEDIbot
Pregled postopka za izdelavo robota SLEDIbot:
1. Predelamo oba servomotorja tako, da osi servomotorja omogočimo neomejeno vrtenje
in odstranimo vgrajeno elektroniko.
2. Tiskanemu vezju po potrebi obrusimo robove, izvrtamo luknje (0.8 mm, 1 mm)
potrebne za pritrditev elektronskih elementov in za pritrditev ploščice (3mm) ter
prispajkamo potrebne elektronske elemente na tiskano vezje.
3. Na posodi, ki služi, kot ohišje robota izžagamo in izvrtamo luknje za pritrditev
servomotorjev, tiskanega vezja in stikala za vklop/izklop robota.
4. Pritrdimo predelana servomotorja in stikalo na ohišje robota ter ju z žicami povežemo
s tiskanim vezjem, tudi tiskano vezje pritrdimo.
5. Na pokrovu posode, ki služi za ohišle robota, izrežemo luknjo za svetlobni senzor.
6. Za vsako kolo robota na sredino plastičnega pokrovčka prilepimo prirobnico
servomotorja in pokrovček oblečemo v gumo tankih gumijastih rokavic.
7. Pritrdimo še baterijo, nastavimo potenciometre robota in preizkusimo delovanje
robota.

PREDELAVA SERVOMOTORJEV
V sestavljanki SLEDIbot robota boste našli dva servomotorja s priborom prirobnic in vijakom
za pritrditev prirobnice na servomotor.

Vsak servomotor za robota predelamo mehansko in električno. Mehansko ga predelamo tako,
tako da mu omogočimo neomejeno vrtenje. Električno pa ga predelamo, tako da mu
odstranimo tiskano vezje, oziroma vso vgrajeno elektroniko.
A. Mehanska prilagoditev
Mehansko prilagodimo servomotor, tako da se bo lahko os motorja (in z njo prirobnica)
vrtela neomejeno za cel krog (360o) in več.
1. Prirobnico servomotorja odvijemo in odstranimo z osi servomotorja.

2. Odvijemo vse štiri vijake na zadnji strani ohišja servomotorja in odstranimo pokrov.

3. Na sprednji strani, kjer se pritrdi prirobnica motorja, snamemo pokrovček in pridemo
do zobniškega prenosa servomotorja.

4. Črnemu zobniku na sliki znožem odrežemo trn, ki preprečuje neomejeno vrtenje.

prej

potem

Da bomo lahko črnemu zobniku odrezali trn, ga vzamemo s servomotorja. Pred tem
moramo vzeti s servomotorja srednji najvišji beli zobnik. Bela snov, s katero so
namazani zobniki servomotorja, je mazivo, ki ga moramo na zobnikih pustiti. Zato
obrišite le toliko maziva s črnega zobnika, da mu boste lahko z nožem odrezali trn.
Uporabite majhen oster nož.
Z nožem zarežite v trn na dveh mestih.
• 1.rez: zarežite ob zobniškem vencu črnega zobnika pravokotno na os
servomotorja (glej sliko).
• 2.rez: zarežite vzporedno ob razširjeni osi servomotorja.

2.rez

1.rez

zobnik z odrezanim trnom

5. Zobnike sestavimo nazaj v pravilnem vrstnem redu tako kot so bili pred našim
posegom (glej sliko).

6. Na koncu zobnike ponovno pokrijemo s pokrovčkom. Pri nadaljnji predelavi
servomotorja pazite, da se vam ta del pokrovčka ne sname. Da ne boste imeli težav s
snemanjem pokrovčka ga prilepite na ohišje z lepilnim trakom.

7. Po korakih od 1 do 6 predelajte mehansko še drug servomotor za SLEDIbot robota.

B. Električna prilagoditev
1. Servomotor obrnite tako, da boste videli tiskovino. Vzamite majhen ploščat izvijač in
s pomočjo vzvoda previdno dvignite in izvlečite tiskovino iz ohišja servomotorja.
Previdno pomeni, da tiskovino večkrat privzdignite na različnih mestih (začnite na
robu)!

Izvlečena tiskovina z motorjem je prikazana na spodnji sliki.

potenciometer

motor

2. Na spodnji strani tiskovine odspajkajte motor Motor odspajkamo s pomočjo pumpice
in spajkalnika.

Da vam bo šlo delo lažje od rok, lahko tiskovino z motorjem obesite na lonček za
mleko ali kozarec za vodo.

S spajkalnikom segrejemo mesto, kjer je motor prispajkan.

Ko cin steče s pumpico odsesamo cin.

Tiskovina z motorčkom in odstranjenim cinom.

Med odstranjevanjem motorčka s tiskovine oba mesti spajkanja motorja še malo
pogrejemo s spajkalnikom, da nas preostali cin ne bi oviral.

Tiskovina in odspajkan motorček

Pumpica in njeno delovanje
Pumpica ustvari podtlak na koncu na katerem je pritrjeno belo ustje. Podtlak nastane
zaradi hitrega gibanja bata v pumpici. Gibanje bata pumice pa nastane zaradi
raztegovanja stisnjene vzmeti, ki ga sprožimo s pritiskom na gumb. Ustvarjanje
podtlaka je kratkotrajno in traja le dokler se giblje bat pumpice oziroma se vzmet
razteguje. Za ponovno odsesavanje pripravimo pumpico tako, z roko napnemo vzmet.
Na spodnji sliki ima leva pumpica stisnjeno vzmet, zato je pripravljena za odsesavanje
cina. Na desni strani slike je prikazana pumpica po koncu odsesavanja.

vzmet je stisnjena, zato
je pumpica pripravljena
na sesanje

v smeri puščice s prstom
stisnemo vzmet pumpice,
da pumpico pripravimo za
ponovno sesanje

gumb za proženje

tukaj se ustvari
podtlak
3. Kabel odščipnemo s tiskovine in ga prispajkamo neposredno na sponki motorja.

ščipalke

Odščipnjen kabel razcepimo ter rdečo in rjavo žilo ogulimo in pocinamo.

Rdečo žilo kabla prispajkamo na sponko motorja označeno z rdečo piko, rjavo žilo
kabla pa prispajkamo na preostalo sponko. Oranžno žilo izoliramo z izolirnim trakom.

4. Motorček vstavimo nazaj v ohišje servomotorja

Na osi motorja je zobnik, ki se mora z zobmi ujeti s plastičnim zobnikom iz
zobniškega sestava servomotorja. Preverite ali ste potisnili motor dovolj globoko in
ali zobje motorja in ustreznega zobnika lepo nalegajo!

Zobje zobnika motorja in belega najtanjšega zobnika morajo lepo nalegati
Bel najtanjši zobnik mora biti v vodoravni legi. Pogosto se zgodi, da bel najtanjši
zobnik pri vstavljanju motorja v ohišje privzdignemo in zato z zobmi več ne nalega na
zobnik na motorju. V takem primeru zobniški sestav razdremo, nato vstavimo motor v
ohišje in šele zatem ponovno sestavimo zobnike servomotorja (glej zgornjo sliko).
5. Z izvijačem privijemo pokrovček nazaj na zadnjo stran servomotorja.

6. Prvi preizkus ali smo mehansko pravilno predelali motorček lahko opravimo z roko.
Na os motorja nataknemo prirobnico in jo z roko zavrtimo (ne premočno). Prirobnica
se mora dati po predelavi z roko zavrteti za več kot en obrat v eno smer. Drugi
preizkus ali smo servomotor pravilno predlali opravimo z baterijo.
7. Servomotor priklopimo na baterijo in preverimo ali predelan servomotor pravilno
deluje in se med vrtenjem ne zatika. Servomotor priklopimo na 9V baterijo s pomočjo
kablov s krokodilčki.

Da pridemo do kontaktov na konektorju (konec kabla) servomotorja in da med
krokodilčkoma ne nastane kratek stik vstavimo v konektor servomotorja dva kotna
pina.. En konec kablov s krokodilčki priklopimo na konektor servomotorja, drugi
konec pa na 9V baterijo.

Denimo, da priklopimo rjavo žico na - na bateriji, rdečo pa na + na bateriji..
Ko priklopimo servomotor na baterijo, se prične vrteti. Bolje boste lahko opazovali
vrtenje, če boste na os servomotorja nataknili eno od prirobnico s kraki. V
servomotorjih so enosmerni motorji s trajnimi magneti. Zato se bo servomotor vrtel v
drugo smer., če priklopimo servomotor na baterijo obratno, torej rjavo žico na + in
rdečo žico na -.

Ko prvič priklopite servomotor na baterijo, najprej poglejte ali se os servomotorja vrti.
Ko se prepričate, da se os servomotorja vrti, pa še prisluhnite glasu, ki nastaja ob
vrtenju servomotorja. Ali je ta glas enakomeren?
Svoj servomotor ste pravilno predelali in ponovno sestavili, če:
• se os servomotorja vrti in
• slišite ob vrtenju servomotorja srednje visok enakomeren glas.
Če pa se vaš servomotor ne vrti in/ali slišite ob vrtenju servomotorja neenakomeren
glas, potem ponovno odprite servomotor in morate odpraviti vzroke za slabo vrtenje
servomotorja. Morda niste dovolj temeljito odrezali trn na črnem zobniku
servomotorja ali pa zobniki medsebojno pravilno nalegajo? Če zobniki pravilno ne
nalegajo jih je potrebno razdreti in ponovno sestaviti.
8. Po korakih od 1 do 7 električno predelamo še drug servomotor za SLEDIbot robota.
PO ŽELJI: lahko kable za servomotorje tudi skrajšamo.

