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SESTAVIMO SLEDIbot ROBOTA
Ohišje SLEDIbot robota je 0.5 litrska plastična posodica za hranjenje in zamrzovanje živil, ki
je prikazana na spodnji sliki.

pol litrska plastična posodica, ki jo uporabimo za ohišje SLEDIbota
Na ohišje SLEDIbot robota pritrdimo motorje, stikalo in tiskano vezje SLEDIbot robota s
pomočjo navojnih palic, vijakov, matic in plastične vodovodne cevi (za odmik od dna
pososdice). Za pritrditev motorjev potrebujemo še dve majhni ploščici, ki sta lahko iz
pertinaksa iz katerega je tiskano vezje.

elementi potrebni za pritrditev motorjev in tiskanega vezja

Seznam elementov potrebnih za gradnjo ohišja SLEDIbot robota:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x 0.5 litrska plastična posodica (Giostyle, jaz jo kupujem pri Mercatorju)
1 x 12,7 cm dolga navojna palica M4
2 x 16 mm dolga M4 vijaka
4 x matica M4
4 x 7 cm dolga navojna palica M3
8 x matica M3
4 x podložka za matico M3
24 cm plastične vodovodne cevi z notranjim/zunanjim premerom 5/8 mm
2 x majhen košček lesa ali plastike za zagozdo motorjev,
2 x plastična pokrovčka premera 7.5 cm (npr. od Nutelle, Viki Kreme)

Poleg zgornjih elementov pa potrebujemo še elemente, ki smo si jih že pripravili:
•
•

2 x predelana servomotorja
1 x izdelano električno vezje SLEDIbot robota.

Zgrajen SLEDIbot robot bo izgledal nekako takole:

SLEDIbot
Postopek gradnje:
1. v ohišje robota naredimo luknji v kateri vstavimo servomotorja
2. izvrtamo luknje za pritrditev servomotorjev, stikala in tiskanega vezja na ohišje
3. vstavimo servomotorja v ohišje in ju pritrdimo z navojno palico in vijaki
4. na ohišje pritrdimo stikalo in tiskano vezje (z navojnimi palicami in vodovodno cevjo)
5. pritrdimo kolesa
6. v pokrovu posode izrežemo luknjo za tipalo črne črte.

Izdelava lukenj za servomotorje
Za risanje na plastično posodico uporabimo alkoholni flomaster.

Na posodico narišemo obris lukenj za oba servomotorja SLEDIbota. Pri tem servomotor
namestimo na notranjo stran posodice, tja kjer želimo pritrditi servomotor, in z zunanje strani
narišemo obris servomotorja. Servomotor postavimo na skrajni rob posodice. Nad in pod
servomotorjem moramo imeti še približno 0.8 cm prostora za luknje s katerimi bomo pritrdili
servomotor na ohišje.

Risanje obrisa servomotorja na posodico in obris luknje za prvi servomotor

obrisa lukenj
za oba
servomotorja

Vzdolž notranje strani narisanega obrisa servomotorja z vrtalnikom in svedrom premera 3mm
izvrtajte luknjice v posodico. Vrsta vrtalnika ni pomembna, lahko je tudi ročni.

vrtanje luknjic v posodico

izvrtane luknjice

Nato s ščipalkami preščipnemo povezave med luknjicami in tako naredimo večjo luknjo za
servomotor.

preščipnemo povezave med luknjicami

neobdelana
luknja za
servomotor

Neobdelano luknjo za servomotor lahko zelo previdno še malo povečate s ščipalkami.
Dokončno povečanje in končno obdelavo luknje pa izvedemo s piljenjem.

20 cm dolga pila

Najprej pilimo
navpične
robove luknje

Če ne želite narediti prevelike luknje za servomotor, morate piliti zelo previdno in sproti
pomerjati s servomotorjem ali je luknja že dovolj velika. Najprej opilite navpične robove
luknje. Moja pila je 2 cm široka, kar je približno toliko, kot je širina servomotorja. Zato lahko
spodnji in zgornji rob luknje za servomotor pilimo, kot prikazuje spodnja slika.

j

dokončana luknja za servomotor

dokončana luknja za servomotor in vanjo vstavljen servomotor
Po enakem postopku, kot smo izdelali prvo luknjo za servomotor, naredimo na nasprotni
strani posodice še luknjo za drugi servomotor. V izdelani luknji vstavimo servomotorja.

oba servomotorja vstavljena skozi luknje v posodico

Izvrtajmo luknje za pritrditev servomotorjev, stikala in tiskanega vezja
Najprej izvrtajmo luknji za pritrditev servomotorja. Uporabimo sveder s premerom 4 mm (če
takšnega nimamo, pa uporabimo tanjši sveder in luknjo z okroglo pilo povečamo). Na zgornji
strani servomotorja izvrtajmo luknjo na levi, na spodnji strani servomotorja pa luknjo na
desni..

levo zgoraj

desno spodaj

vrtanje luknje za pritrditev servomotorja

pritrditev motorja na posodico

okrogla pila dolga 10 cm
okrogla pila

S svedrom premera 5 mm izvrtamo na zadnji strani posodice luknjo za stikalo. S svedrom
premera 3 mm pa izvrtamo na vrhu posode štiri luknje za pritrditev tiskanega vezja.

vrtanje luknje za stikalo

vrtanje lukenj za pritrditev tiskanega vezja

razdalje med luknjami
na tiskanem vezju

prikaz razporeditve lukenj za pritrditev tiskanega vezja
Velikost izvrtanih lukenj preverimo tako, da skoznje vstavimo navojne palice, vijake in
stikalo.

preverimo velikost lukenj

Servomotorja pritrdimo na ohišje
Servomotorja pritrdimo na ohišje na zgornji strani s pomočjo navojne palice M4, na spodnji
strani pa z vijakom.

servomotorja pritrjena na ohišje
Navojna palica ima, zaradi rezanja na pravilno dolžino, na začetku pogosto pokvarjen navoj,
zato nanjo ne moremo priviti matice M4. Problem rešimo tako, da začetek navojne palice
opilimo.

začetek navojne
palice popilimo

Uporaba navojne palice M4 za pritrditev servomotorjev in majhne zagozde na zgornji strani
servomotorja omogoča, da sta pritrjena servomotorja navpična in s tem pravokotna na
podlago. To nadalje omogoča pravilno lego koles. Za zagozdo lahko uporabimo košček
pertinaksa, ki ga na brusnem papirju obrusimo na pravilno velikost.

zagozda na zgornji strani servomotorja

brusni papir in
neobdelan košček
pertinaksa za zagozdo

Pritrditev stikala in tiskanega vezja na ohišje
Najprej pritrdimo na ohišje stikalo.

Potem vodovodno cev razrežemo na 4 kose dolge 5.5 cm. Iz vododvodne cevi, navojne palice
M3, podložke in dveh matic M3 pripravimo štiri distančnike za pritrditev tiskanega vezja.
Enega od distančnikov prikazuje slika. Distančnike vstavimo v ohišje brez ene matice.

Na distančnike privijemo tiskano vezje, ki ga moramo obrniti tako, da gledata svetilna diode
in fotoupor proti nam, oziroma ven iz posodice. Priklopimo tudi konektorje servomotorjev na
konektorja JP1 in JP2.

pritrjeno tiskano vezje

priklop konektorjev servomotorjev

Na koncu priklopimo še baterijo.

Pritrditev koles
Na plastični pokrovček (z ali brez gumijaste rokavice) od Nutelle ali Viki kreme prilepimo
prirobnico motorja in kolo privijemo na servomotor. Na sredini pokrovčka je pikica. Točno
tam, kjer je pikica, naredimo skozi pokrovček z ostro konico majhno luknjico. Tako vemo
tudi na drugi strani pokrovčka, kjer lepimo prirobnico, kje je sredina pokrovčka.

na tej strani
nalepimo
prirobnico

naredimo majhno luknjico
obe strani pokrovčka za kolo

Pred nanašanjem lepila na prirobnico z nožem odstranimo vse izbokline in prirobnico malo
pobrusimo z brusnim papirjem. Za leplenje lahko uporabimo Neostik lepilo. Ko lepite
prirobnico se potrudite, da bo pikica, oz. luknjica, v sredini prirobnice, kjer je luknja.

pokrovček od Nutelle s prilepljeno prirobnico in oblečen z gumijasto rokavico
Lepilo s časom pogosto popusti, zato je priporočjivo z majhnimi in (res) tankimi vijaki priviti
kolesa na prirobnico. Kolesi pritrdimo na robota in privijemo z vijakom, ki je priložen
motorju.

kolesi pritrjeni na SLEDIbota
Izrežemo luknjo v pokrov
Svetilna dioda in fotoupor tvorita tipalo črne črte, zato moramo zanju v pokrov izrezati
luknjo.

luknja v pokrovu SLEDIbot robota
Gradnjo SLEDIbot robota smo končali, zato si SLEDIbota za konec še oglejmo z različnih
strani.

SLEDIbot brez koles od strani

SLEDIbot od spredaj in od zgoraj

ZAGON ROBOTA IN ZAKLJUČNE NASTAVITVE
1. Priklopite stikalo SLEDIbot robota in preverite naslednje:
• Ali sveti bela svetilna dioda SLEDIbot robota? V zamite majhen izvijač in s
pomočjo vrtenja vijaka na potenciometru R3 (modri element) nastavite, da bo
svetila precej močno.
• Ali se neprestano vrti eden od motorjev? Pri pravilnem delovanju vezja se
mora vrteti le en motor. Včasih se pri zamenjavi osvetlitve lahko preklopi na
vrtenje drugega motorja.
2. Izdelajte črno-belo testno podlago iz črnega izolirnega traku in belega lista A4.

3. Izmerite spreminjanje napetosti na R5 foto uporu (JP3, JP4) nad belo in črno podlago.
Iz dveh pinov (ženski del) in dveh kosov kablov si izdelajte priključka za meritve na
SLEDIbot robotu.

Za meritev napetosti na fotouporu nad belo in črno podlago priklopimo priključka na
SLEDIbotu takole:

Z instrumentom, ki ga nastavimo na meritev napetosti, izmerimo napetost na fotouporu nad
belo in črno podlago. Med meritvijo kolesi robota privzdignemo, tako da robotu podložimo
kakšen predmet. PAZITE, da bo oddaljenost fotoupora od podlage med meritvijo enaka kot
kasneje, ko bo robot vozil po črni črti.

meritev napetosti na fotouporu nad črno podlago

meritev napetosti na fotouporu nad belo podlago (robot premaknjen)
4. Na potenciometru R4 (JP3, JP4) nastavite srednjo vrednost prej izmerjenih napetosti!
Uporabite majhen izvijač in z vrtenjem vijaka na potenciometru R4 (modri element, ne
zamenjajte ga z R3!!) nastavite srednjo vrednost napetosti na potenciometru.

nastavitev srednje vrednosti (barva podlage sedaj ni pomembna)
5. Sedaj podržite fotoupor pri vklopljenem robotu nad belo in črno podlago. Nad črno
podlago se vrti eno od koles robota, nad belo podlago pa drugo kolo robota.

6. Preverite ali se obe kolesi (nad črno in belo podlago) vrtita naprej! Če se katerokoli od
koles vrti nazaj obrnite priklop konektorja motorja na JP konektorju.

Obrnemo
konektor!

7. Na testni progi (črna približno 3 cm široka črta na beli podlagi) preizkusite delovanje
svojega robota! Najprej preizkusite delovanje svojega robota na daljši ravni progi,
nato pa preidite na progo z ovinki. Robot lažje prevozi manj ostre ovinke, medtem ko
se lahko zgodi, da ostrega ovinka ne zvozi in pobegne s proge.

SLEDIbot na progi za LEGO robote
Svojo progo za SLEDIbot robota si lahko naredite s pomočjo črnega izolirnega traku ali pa
črne plastične tapete, ki ju nalepite na bel papir.

