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IZDELAVA ELEKTRIČNEGA VEZJA SLEDIbot ROBOTA
Električno vezje SLEDIbot robota

+
9V
_

Za izdelavo električnega vezja potrebujemo elemente iz sestavljanke SLEDIbot robota:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kom. konektor za 9V baterijo
1 kom. klecno stikalo
1 kom. upor 330 Ω (R1 )
2 kom. upor 10 kΩ (R2, R6 )
2 kom. precizni potenciometer 50 kΩ (R3, R4 )
fotoupor R5
2 kom. upor 1.2 kΩ (R9, R10 )
1 kom. upor 0 Ω (R11 = mostiček za povezave)
1 kom. visokosvetilna BELA svetleča (LED) dioda (LED1)
1 kom. čip LM 393 (2 primerjalnika v enem ohišju)
1 kom. podnožje DIL8 za LM393
2 kom. tranzistor BC 640
1 kom kotna letvica pinov (moški del) (za konektorje JP1, JP2, JP4 in JP4)

in dodatno še:
• 1 kom. tiskano vezje za SLEDIbot robota
• 1 kom. 9V baterijo

•
•

približno 10 cm enožilnega rdečega kabla (max. 0.5 mm2) , nekaj požirke
1 kom letvice pinov (ženski del)

Uporov R7 in R8 ter diod D1 in D2 ni potrebno vstaviti. JP1 in JP2 sta konektorja za priklop
servomotorjev. JP3 in JP4 pa sta konektorja za priklop merilnega instrumenta s pomočjo
katerega nastavimo potenciometer R4, tako da robot sledi črni črti.
Ves potreben material za itdelavo električnega vezja je prikazan na slikah.

elektronski elementi

ploščica tiskanega vezja
(spodnja stran z bakrenimi povezavami)

9V baterija

kabel, požirka, letvica pinov (ženski del)
Električno vezje SLEDIbot robota bomo izdelali v naslednjih korakih:
A. z vrtalnikom bomo izvrtali luknje v tiskano vezje, ki so potrebne za pritrditev
elektronskih elementov,
B. na tiskano vezje bomo prispajkali elektronske elemente
C. s kabli bomo povezali tiskano vezje, stikalo in baterijo.
Načrt za tiskano vezja je izdelan v programu Eagle Light (Cadsoft) in nam pove kako moramo
prispajkati elektronske elemente na tiskano vezje. Pod sliko tiskanega vezja v programu Eagle
pa je še fotografija že izdelanega tiskanega vezja, za lažjo predstavo kako naj naše vezje
izgleda.

Tiskano vezje SLEDIbot robota

Prikaz tiskanega vezja z vsemi elementi v programu Eagle

Primer izdelanega tiskanega vezja za SLEDIbot robota (pogled od zgoraj – bakrene povezave
na spodnji strani ploščice se ne vidijo)

A. VRTANJE LUKENJ V TISKANO VEZJE
Na tiskovini izvrtamo luknje v katere bomo vstavili elektronske elemente. Mesta, kjer
moramo izvrtati luknjo, označuje majhna luknjica na koncu ali na sredi bakrenih povezav.

pogled na bakrene povezave tiskanega vezja od blizu
Z rdečim krogcem označena luknjica za upor R1 je slabo vidna, vendar jo moramo vseeno
izvrtati, saj sicer ne bomo mogli vstaviti in prispajkati upora R1 na tiskano vezje.

nogici
upora
R1,
ki ju
damo
skozi
izvrtani
luknjici.

vstavljen in na eni strani prispajkan upor R1

Da boste lažje določili mesta za vrtanje lukenj si oglejte na spodnji sliki povečano sliko
tiskanega vezja na katerem so izvrtane vse potrebne luknje.

Bodite pozorni na mesta, kjer je potrebno izvrtati luknje, ki se nahajajo sredi povezav.
Taka mesta z lahkoto spregledamo. Pred začetkom vrtanja si tudi natančno oglejte svojo
tiskovino in jo primerjajte s tiskovino na kateri so izvrtane vse potrebne luknjice. Zgodi se
namreč, da na nekaterih tiskih vse potrebne luknjice niso označene z luknjico v bakru, ker
se je pri izdelavi tiska luknjica zabrisala!!
V tiskano ploščico:
• najprej izvrtamo vse luknje s svedrom premera 0.6 mm.
• Nato vse luknje povrtamo s svedrom premera 0.8 mm.
• Nazadnje luknje za konektorje JP1, JP2, JP3 in JP4 povrtamo še s svedrom
premera 1 mm.
Luknje, ki jih moramo izvrtati, se nahajajo znotraj bakrenih priključnih površin. Zato
moramo biti pri vrtanju previdni, da si z vrtanjem ne uničimo bakrenih površin za
priključke elementov. Vrtanje lukenj v tiskovino izvedemo s tankimi svedri in majhnim
priročnim vrtalnikom, ki ga lahko držimo v eni roki.

Za vrtanje lukenj v tiskovino potrebujemo svedre premera 0.6 mm, 0.8 mm in 1 mm.

Med vrtanjem držimo vrtalnik čimbolj navpično, da je sveder med vrtanjem pravokoten na
tiskano ploščico. Najprej izvrtamo vse luknje s svedrom premera 0.6 mm. Če se znotraj
priključne površine elementa iz kakšnega razloga ne vidi bela pikica, ki označuje mesto
luknje, poskusimo s konico svedra zadeti sredino površine in hkrati pazimo, da nam
sveder ne zanese. Nato zamenjamo sveder in vse luknje povrtamo s svedrom premera
0.8 mm. Le luknje za konektorje JP1, JP2, JP3 in JP4 (označene z rdečim krogcem)
povrtamo še s svedrom premera 1 mm.

za pritrditev
tiska

za pritrditev
tiska

Na koncu s svedrom premera 3mm izvrtamo še štiri luknje za pritrditev elektronskega
vezja na ohišje robota in ponovno pazljivo preverimo ali smo izvrtali vse potrebne
luknjice!!

B. SPAJKANJE ELEMENTOV NA TISKANO VEZJE
Ko prispajkamo na tiskano vezje vse elemente, tiskano vezje SLEDIbot-a izgleda takole:.

pogled na tiskano vezje od zgoraj, kjer ni bakrenih povezav
Vsi vemo, da moramo elemente najprej vstaviti v luknjice na tiskanem vezju, da jih bomo
lahko nato na tisk prispajkali. Toda pred nami se pojavi problem, kam – v katere luknjice naj vstavimo elemente, saj so na zgornji strani tiskanega vezja samo luknjice in nobenih
oznak?

tiskano vezje iz pertinaksa, ki ni prosojen

Nekateri boste imeli več sreče in boste dobili tiskano vezje iz vitroplasta, ki je prosojen, zato
bo vstavljanje elementov lažje.

Ker so označbe elementov na spodnji strani, kjer so bakrene povezave, boste najlažje določili
lego elementa, ki ga vstavljate na osnovi razporeditve luknjic na tiskovini. Na tiskovini z
lahkoto določimo luknjice integriranega vezja LM393, potenciometrov R3 in R4 ter obeh
tranzistorjev T1 in T2, zato si z njimi pomagamo pri določitvi lege luknjic za ostale elemente.
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razporeditev elementov na tiskovini glede na izvrtane luknjice (pogled od zgoraj)

Najtežje je določiti lego prvega elementa, potem pa je pri vsakem nadaljnjem elementu
lažje.
Elemente spajkamo po višini od najnižjega do najvišjega, zato pričnemo spajkanje pri
uporih.
1. Na tiskano ploščico prispajkamo enega za drugim vse upore, razen fotoupora R5
(in seveda uporov R7 in R8). Začnimo z uporom R1.
•

R1 = 330 Ω

barvna koda: oranžna oranžna rjava (zlata)

Uporu s pinceto zakrivimo nogice, nato pa ga vstavimo na tiskano ploščico.

pinceta

Mesto kamor moramo vstaviti upor R1 določimo s pomočjo lege luknjic za integrirano vezje
LM393. Slika razporeditve elementov glede na izvrtane luknjice nam pokaže, da se nahaja
R1 takoj levo od integriranega vezja LM393 in da stoji navpično. Po tej poti tudi poiščemo
luknjice za R1 na tisku.

R1

luknjice za
LM 393

Potem, ko upor vstavimo na tiskano ploščico, mu malo zakrivimo nogice, da nam med
spajkanjem upor ne pade iz tiska in se preveč ne premika.

S spajkalnikom prispajkamo upor R1. Spajkalnik držimo približno pod kotom 45o. Pri
spajkanju pazimo, da s konico spajkalnika zagrejemo bakreno površino na tisku in nogico
elementa hkrati. Nato dodamo žico za spajkanje (cin), ki jo ne prislonimo na konico
spajkalnika, ampak na bakreno površino povezave ali nogico elementa. Ko se cin stali in
steče, spajkanje končamo. Najprej odmaknemo spajkalno žico in malo za njo še spajkalnik.
nogica elementa
(upora)
cin –
žica za spajkanje,
ki ga ne smemo
prisloniti na
konico spajkalnika

konica spajkalnika,
ki hkrati greje
bakreno povezavo
in nogico elementa

nogica elementa
oblika cina na spoju
bakrena povezava
tiskana ploščica

pravilno oblikovan spoj

Ko je upor prispajkan, mu s ščipalkami odščipnemo odvečne nogice.

prispajkan prvi upor.

Po enakem postopku prispajkamo na tisk vse upore.
•

R2 = 10 kΩ in R6 = 10 kΩ

•

R9 = 1,2 kΩ in R10 = 1,2 kΩ

•

R11 = 0 Ω

barvna koda : rjava črna oranžna (zlata)

barvna koda : rjava rdeča rdeča (zlata)

barvna koda: črna (samo ena črta)

tiskano vezje z vsemi prispajkanimi upori

2. Na tiskano ploščico prispajkamo podnožje za čip LM 393. PAZITE kako obrnete
podnožje. Lunica naj bo zgoraj!

Lunica naj bo zgoraj!

Posamezni spoji
se nam pri
spajkanju ne
smejo povezati,
ampak morajo
ostati ločeni.

3. Na tiskano ploščico prispajkamo pine kotne letvice za JP1, JP2, JP3 in JP4

kotna letvica
Od kotne letvice s ščipalkami odščipnemo 3 krat po 2 pina in 1 krat po en pin ter jih
prispajkamo na tiskano vezje za konektorje JP1, JP2, JP3 in JP4. Vsi pini konektorjev JP1,
JP2, JP3 in JP4 so obrnjeni navzven proti robu ploščice, kot prikazuje slika.

Pri spajkanju pazite na NAKLON PINOV proti ploščici. Najbolje je, če med spajkanjem
podstavite nekaj ustrezno tankega (npr. papirnati robček) pod pine, da obdržijo naklon.

4. Na tiskano ploščico prispajkamo precizijska potenciometra R3 in R4. Na vrhu
potenciometra mora pisati številka 503, ki pove, da ima potenciometer upornost 50 kΩ.

Pri vstavljanju potenciometra v tiskano vezje ni pomembno, kako ga obrnemo. Potenciometer
vstavimo na tiskano ploščico tako, da se s spodnjim delom dotika tiskane ploščice.

tiskano vezje s prispajkanima potenciometroma

5. Na tiskano ploščico prispajkamo tranzistorja T1 in T2

BC 640
Pri vstavljanju tranzistorjev T1 in T2 na tiskano vezje pazimo, kako tranzistorja obrnemo in
do kolikšne višine ju vstavimo. Tranzistorja T1 in T2 obrnemo tako kot prikazuje slika.

T1

T2

. Tranzistorjev T1 in T2 ne potisnemo do tiskanega vezja, saj bi se pri tem nogice tranzistorja
lahko Tranzistorja T1 in T2 namesto tega vstavimo toliko, da. NISTA VIŠJA OD
POTENCIOMETROV R3 in R4.

tranzistor naj bo nižji od potenciometra

6. Na tiskano ploščico prispajkamo svetilno (LED) diodo.

daljša nogica
- anoda

krajša nogica
- katoda
Pri vstavljanju LED diode PAZIMO KAKO OBRNEMO LED DIODO!!

krajša nogica
zgoraj !!
daljša nogica
spodaj !!

Potem, ko smo LED diodo pravilno vstavili, pa moramo paziti tudi na to kako visoko pustimo
vrh LED diode pri vstavljanju.
LED diodo moramo potisniti v luknjice le tako globoko, da bo VRH LED DIODE 1.5 CM
ODDALJEN OD TISKANE PLOŠČICE, kot prikazuje spodnja slika.

vrh LED diode mora biti najvišja točka
1.5 cm

višina vstavljene LED diode

tiskano vezje s prispajkano LED diodo

7. V tiskano vezje vstavimo fotoupor in ga prispajkamo. Pri fotouporu ni pomembno kako ga
pri vstavljanju v tiskano vezje obrnemo! V podnožje vstavimo integrirano vezje LM393.

Pri vstavljanju fotoupora v tisk pazimo, da bo vrh fotoupora poravnan z vrhom LED diode.

vrha LED diode in fotoupora naj bosta poravnana

tiskano vezje z vsemi prispajkanimi elementi

C. TISKANO VEZJE POVEŽEMO Z BATERIJO PREKO STIKALA
Del električnega vezja, ki ga moramo še izvesti je prikazan na sliki.
stikalo
rdeča
9V
baterija

rdeča

+

+ 9V
tiskana
- ploščica

črna

Za izvedbo vezja potrebujemo stikalo, konektor za 9V baterijo, približno 10 cm najbolje
rdečega kabla in malo požirke.

srednji
kontakt

1. prispajkajmo rdeč kabel s priključka za baterijo na enega od krajnih kontaktov stikala, na
srednji lontakt od stikala pa prispajkajmo en konec 10cm dolgega rdečega kabla. Na kable
nataknite kose požirke.
2. požirke segrejte s spajkalnikom, da se skrčijo in tesno objamejo kabel in kontakt na stikalu

Rdeč kabel s
konektorja za
baterijo

3. rdečo žico s tikala in črno žico s konektorja za baterijo priklopimo na tiskano vezje

V primeru, da je rdeč kabel predebel ga na tisk prispajkamo s pomočjo kosa tanke žice, kot
prikazuje slika. Nato pa spoj zaščitimo s požirko.

dokončano električno vezje SLEDIbot robota
Vezje SLEDIbot robota in oba servomotorja so pripravljeni za vgradnjo na ohišje robota.

