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Üdvözöljük a fischertechnik ROBOTICS világában
Helló!
Köszönjük, hogy megvette a fischertechnik “ROBOTICS
Mini Robot” készletet. Ezzel a készlettel lehetősége
nyílik több érdekes kísérletet elvégezni, több féle
konstrukcióba megépíteni a Mini Robotot, szám szerint
5 féle képpen.
Ha elolvassa ezt a rövid útmutatót, könnyedén
megtanulhatja a robot szenzorjainak kezelését.
A fischertechnik csapata

Néhány általános információ
Mielőtt elkezdenénk az összeszerelést, még tudnia kell néhány
dolgot. Annak ellenére, hogy az alkatrészek, amelyekkel
dolgozunk, nagyon robusztusak, ha nem kezelik őket megfelelő
körülmények között megsérülhetnek.
Kapcsolás, elektromosság
Amint azt biztosan tudod, a ROBOTICS Mini botok sok összetevője
elektromos energiát használ. Ezért, különösen óvatosnak kell lennie,
hogy összeszerelés és használat közben ne keletkezzen hiba az
elektromos alkatrészekben. Ezért mindig nagyon körültekintően
olvassa el a szerelési útmutatót az elektromos alkatrészek
bekötésekor.
Soha ne csatlakoztassa a pozitív és negatív pólusokat közvetlenül
egymáshoz, mivel ez rövidzárlathoz vezethet, és károsíthatja a
ROBOTICS modult.
A villamos energia és az elektronika eszközei
ugyanolyan érdekesek, mint a robotika. A
fischertechnik ezekhez is készített szetteket,
kifejezetten ezekre a témákra. Ha érdekel ez, akkor
nézd meg azokat is,
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ugyanolyan szórakoztató és kellemes időtöltést biztosítanakk mint a
ROBOTICS Mini Robot.
A robotok, mesterséges emberek?
Mi az első gondolatod, amikor hallod a "robot" szót? Láttál már
valaha robotot? Egy filmben vagy televízióban? Vagy talán valódit?
Sokféle robot létezik. Néhány robot úgy néz ki, mint egy
ember, míg másoknak csak egy vagy több karjuk van.
Szóval, mi teszi pontosan a robotot robottá?
A szótár azt mondja: "A robotok helyhez kötött vagy
mobil gépek, amelyek egy meghatározott program
szerint végrehajtott feladatokat végeznek."
ROBOTICS, (Majdnem) minden automatikus
Ilyenkor a robotokat egy program vezérli. Ezeket a gépeket
„ROBOTICS” -nak hívjuk.
A "ROBOTICS Mini Bots" szett kiváló indítást nyújt a témához, mivel
az építési készlet mindent tartalmaz, amire szükség van a különböző
mobil robotok építéséhez és vezérléséhez.

Komponens leírások
Az készlet a következőket tartalmazza
Először számos fischertechnik építőelemet, valamint motorokat,
érzékelőket és színes szerelési utasításokat tartalmaz különböző
modellek építéséhez.
Miután kicsomagolta az összes építőelemet, először össze kell
állítania néhány alkatrészt, például a kábelek telepítését, mielőtt
igazán elkezdhetnénk. A részleteket a "Szerelési tippek" fejezetben
találja. A legjobb, ha ezt először végezzük el.
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ROBOTICS Modul
A ROBOTICS Mini Bot építési készlet tartalmazza a
ROBOTICS modult. Ez egy kis számítógépnek felel
meg - nem ugyanolyan erős, mint a PC - de teljesen
elegendő a következő ellenőrzési kísérletekhez.
A ROBOTICS modul önmagában nem
programozható. Különböző programok már
állandóan tárolódnak a modulban.
A "tanuló mobil robot" program kivétel. Ez a program lehetővé teszi
egy rövid mozgásprogram létrehozását a két gomb segítségével. A
kis csúszka kapcsolók lehetővé teszik, hogy kiválassza és futtassa
a vezérlendő modellhez tartozó programot.

Áram ellátás
Motor utput
o
s
M1

Potenti
o
met
er

M2

DIP
switch
I1

I2

Inputs

I3

A ROBOTICS modul csak akkor
működik,
ha
9
V-os
tápegységhez
van
csatlakoztatva. Erre a célra
használja az akkumulátortálcát egy
9 V-os blokk akkumulátorral, akár száraz, akár
újratölthető akkumulátorként. Csatlakozáskor
ügyeljen arra, hogy a polaritás helyes legyen
(piros= pozitív)
Motor csatlakozó M1 and M2:

Bemenet I1 - I3:
A fischertechnik érzékelőket ezekhez
a bemenetekhez csatlakoztathatja.
Érzékelőként két gomb és egy
vonalkövező áll rendelkezésre.

5

Az XS motorokat két kimenethez
csaktakozathatja

ROBOTICS
Mini Bots

Kapcsoló 1-5
Az öt kapcsoló pozíciója, más néven DIP kapcsoló,
meghatározza a ROBOTICS modul működését. Ezzel
a kapcsolóval beállítható a kívánt program. Itt
biztosítani kell hogy a DIP-t kapcsoló az adott
modellhez szükséges helyzetben van. Minden
kapcsolónak két pozíciója van: "BE" (fel) és "KI"
(lefelé).
Fontos: A ROBOTICS modul ellenőrzi, hogy mely programokat
kell futtatni, amikor a készülék be van kapcsolva. A bekapcsolás
előtt mindig állítsa be a kívánt programot.

Eszközök
Az eszközök mindegyike olyan elem, amely valamilyen műveletet
hajthat végre. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon "aktív "vá válnak,
amikor elektromos áramhoz kapcsolódnak. A legtöbb esetben ezt
közvetlenül láthatja. Egy motor fut, egy jelzőfény világít és így tovább.

XS Motor
Az XS motor egy elektromos motor, pontosan olyan hosszú és magas,
mint egy fischertechnik építőelem. Ezenkívül nagyon könnyű. Ez azt
jelenti, hogy a nagyon kicsi pontokra is könnyedén telepíthető.
Az építési szettben található két sebességváltó tökéletesen illeszkedik
az XS motorhoz.
Az XS motor 9 voltos tápfeszültségre és 0,3 amper maximális áramra
van tervezve.

Szenzorok (érzékelők)
Az érzékelők úgy működnek, hogy a működtetőegységeknek fordított
jelet adnak. Ez azért van, mert nem végez semmilyen műveletet, hanem
bizonyos helyzetekre és eseményekre reagálnak. Például egy
nyomógomb reagál, amikor megnyomja, lehetővé téve az elektromos
áram áramlását vagy megszakítását.

6

ROBOTICS
Mini Bots

Nyomógomb
A nyomógombot érintő érzékelőnek is nevezhetjük. A piros gomb
megnyomásával a kapcsoló mechanikusan bekapcsol, lehetővé téve az
elektromos áram áramlását az 1 érintkezőből (középső érintkező) a 3
érintkezőbe. Ugyanakkor megszakad az 1. és 2. érintkező közötti
áramkör. Így a nyomógombot kétféleképpen használhatja.
Nyomógomb: Lenyomva az áram
átmegy rajt, felengedve nem
3

Fordított nyomógomb: A gombot lenyomva
nem történik semmi, míg felengedve folyik az
áram.

1
2

Vonalkövető szenzor
Az infravörös szenzor egy digitális érzékelő, amely fehér alapon fekete
nyomvonalat azonosít 5-30 mm távolságban. Két adó- és vevőelemből
áll. A csatlakoztatáshoz digitális bemenetre van szükség a ROBOTICS
modulon és a 9 V-os tápegységen (pozitív és negatív pólusok) az
akkumulátor tálcán.
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A ROBOTICS Mini Bots építési szett
segítségével a Mini Bot modellek
egyikét építhetjük: mobil robot,
akadályérzékelő, nyomkövető,
akadályérzékelő
nyomvonalérzékelővel vagy
mozgatható robotot. Az alábbi
modellek leírása pontosan
megmagyarázza, mit tehetnek a
modellek.

Fontos: A programbeállítás csak akkor ellenőrizhető, ha a
ROBOTICS modul be van kapcsolva. Ha bekapcsolás után
megváltoztatja a programot, az új program aktiválásához rövid
időre meg kell szakítani a tápegységet.

Mobile Robot
DIP kapcsoló:
Ahhoz, hogy elkezdhessük az elindítást nem kell semmi
speciális modul, így a mobil robotmodell kezdetben nem
rendelkezik érzékelőkkel.
A mobil robot program DIP-kapcsolóinak beállítása után,
az akkumulátortálcán lévő tápegység csatlakoztatása és a
ROBOTICS modulprogram indítása után a két hajtómotor
elfordul, és a mobil robot előre mozog.
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A ROBOTICS modul potenciométere lehetővé teszi a
két hajtómotor sebességének szabályozását. Ha a
potenciométer középső helyzetben van (felülről nézve,
így a DIP-kapcsoló jelölése könnyen olvasható),
mindkét hajtómotor ugyanolyan sebességgel fordul el,
hogy a Mini Bot-ot egyenesen előre haladjon.
A bal oldali potenciométer azt jelenti, hogy balra görbül,
miközben előre mozog. A potenciométer jobbra
forgatásával jobbra görbül, miközben előre mozog.

Akadálykikerülő
DIP kapcsoló:
A Mini Bot akadályérzékelője két mini-kapcsolóval van
felszerelve a két lökhárítón, amelyek érzékelőként
szolgálnak. A program indítása után a Mini Bot egyenesen
előre halad. Ez addig folytatódik, amíg az egyik lökhárító
nem ér egy akadályhoz. Ha például a bal oldali lökhárító,
ahogyan a mozgás irányába néz, látszólag akadályba
ütközik, rövid távolságra mozog vissza.
A manőver során a jobbra fordulva is eltér, majd tovább halad előre.
Ez az eltérítő mozgás segíti a Mini Botot, hogy mozogjon egy akadályon
vagy egy sarokból. Ezt a távolságot beállíthatja a potenciométerrel.
Ha a potenciométer középső helyzetbe van állítva, az eltérés mindkét
irányban azonos. A potenciométer balra forgatása (felülről nézve, hogy a
DIP-kapcsoló jelölése könnyen olvasható legyen) növeli a bal oldali
eltérést, és ezzel egyenértékűen csökkenti a jobb oldali eltérést.
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Vonalkövető
DIP kapcsoló:
A vonalkövető modellen egy további érzékelő, az
útvonalérzékelő a két mini-kapcsoló mellett van
csatlakoztatva
érzékelők
a
két
lökhárítón.
A nyomvonalérzékelő segítségével a Mini Bot
nyomkövető nyomvonalat követhet egy fekete vonal
formájában.
A mini-kapcsolók, mint érzékelők a két lökhárítón, a fekete
nyomvonal mentén található akadályok felismerésére
szolgálnak.
Ha a két mini-kapcsoló valamelyikét akadályba ütközik, a Mini
Bot nyomkövető visszalép, elmozdul, majd folytatja a mozgást,
miközben megkeresi a fekete nyomvonalat.
Az építési készlet tartalmaz egy akadálypályát. Egy fekete nyomvonalat
tartalmaz, amelyet erre a modellre használhat. Ebből a célból helyezze a Mini
Bot nyomvonal keresőt az akadálypálya közepére, és kapcsolja be az
akkumulátor tápegységét. Ezután a Mini Bot egy spirálban halad előre, amíg meg
nem találja a fekete nyomvonalat, amelyet ezután követ. Ugyanakkor egy
nyomvonalat is rajzolhat egy nagy fehér papírlapra, fekete jelölővel. A fekete
nyomvonalnak legalább 20 mm szélesnek kell lennie ahhoz, hogy az
útvonalérzékelő megfelelően működjön.

Akadálykikerülő és vonalkövető
DIP kapcsoló:
Ahogy ezt a Mini Bot nevét sugallja, az akadályérzékelő modell
korszerűsített változata egy vonalkövetővel.
A két lökhárító mini-kapcsolói érzékelőként szolgálnak, és
a potenciométer ugyanolyan funkcióval rendelkezik,
mint a Mini Bot akadályérzékelőn.
Ennek a modellnek az vonalkövetője egy további érzékelő a
fekete vonalak formájában lévő akadályok felismerésére.Ha
az vonalkövető felismeri a fekete vonalat, a Mini Bot is
visszalép, fordulással eltér, majd folytatódik
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előre mozog. A potenciométer beállítása is befolyásolja az útvonalérzékelő
által okozott eltérést.
Az útvonalérzékelő két adó- és vevőelemből áll, amelyek jeleit a vezérlő
felismerei. E két adó- és vevőelem segítségével az útvonal-érzékelő
felismeri, hogy a Mini Bot hogyan érintkezik a fekete vonallal, fekete nem/
fekete, és ennek megfelelően eltér. Ha például a bal oldalon lévő adó- és
vevőelemek először egy fekete vonalat észlelnek, a Mini Bot fordul,
miközben a jobb oldalt eltér. Ebben az esetben az útvonalérzékelő
ugyanazzal az akcióval aktiválódik, mint a lökhárítóban érzékelőként
működő mini-kapcsolók.
Az akadálypályát az akadályérzékelő modell építési készletéből is
használhatja nyomvonalérzékelővel. Ebből a célból helyezze a Mini Botot
az akadálypálya közepére, és kapcsolja be az akkumulátort az
akkumulátortálcán. A Mini Bot ezután tovább mozog, amíg meg nem érint
egy akadályt a lökhárítóval, vagy felismeri egy fekete vonalat a
vonalkövetővel.

Tanuló robot
A "Tanuló robot" a robotika világából származó
koncepció.
Vezeték nélküli vagy kábel típusú távirányítóval a
robot a kívánt pozíciókba mozgatható, amelyet
ezután egy programba mentenek. Ezután a robot
a program segítségével pontosan az említett
pozíciókba mozog.
A tanuló mobil robot segítségével a modellbe beépített kábel
távirányítóval programozhatja a mozgási utat.
A tanuló mobil robot programozásához az 1. és 5. DIP kapcsolókat ON
állásba kell állítani.
DIP kapcsoló állás tanuló robothoz:
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A kábel távirányítójának bal gombjával bekapcsolhatja a Mini Bot bal
oldali hajtómotorját, amikor a mozgás irányába néz. a jobb meghajtó
motor a jobb gombbal működtethető. A lenyomott gombot, valamint
azt, hogy mennyi ideig tartsa lenyomva, a ROBOTICS modulban
tárolja. Ez azt jelenti, hogy vezérelheti a Mini Botot, hogy a kábel
távvezérlőjével mozogjon akadályokon.
Ezt az útvonalat rögzíti és elmenti a ROBOTICS modulba a tanítás
közben. Amikor befejezte a Mini Bot tanítását, az 1-es DIP-kapcsolót
OFF-ra kell állítani. Ez a jel a ROBOTICS modul számára, hogy a
program befejeződött, és hogy a kábel távvezérlőjével további
bejegyzések nem kerülnek végrehajtásra.
A program futtatásához először be kell kapcsolni a ROBOTICS
modul tápegységét az akkumulátor tálcán. Jelenleg két lehetőség
van a program futtatására:
1. Lehetőség: A program futtatása egyszer
DIP kapcsoló állás:
Miután az 5-ös DIP-kapcsolót ON-ra és az összes többire OFF-ra
állította, bekapcsolhatja a ROBOTICS modul tápegységét az
akkumulátor tálcán. Az utoljára mentett program egyszer fut át. A
program ismételt futtatásához ki kell kapcsolni a ROBOTICS modul
tápegységét, majd kapcsolja be újra.
2. Lehetőség: Program futtatása végtelen ciklusban

DIP kapcsoló állás:
Az alábbiak szerint járjon el, hogy a Mini Bot tanuló mobil robot
folyamatosan járjon. Miután a 2. és 5. DIP-kapcsolókat ON-ra
állította, és az összes többi OFF-ra, bekapcsolhatja a ROBOTICS
tápegységét
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az akkumulátor tálcán. Az utoljára mentett program végül végtelen
ciklusban fut. Ez azt jelenti, hogy a program újraindul, amint
befejeződött. A program továbbra is végtelen ciklusban fut, amíg
kikapcsolja a ROBOTICS modul tápellátását.
Megjegyzés: Az utoljára mentett program a ROBOTICS modulban
tárolódik, még akkor is, ha a tápegység ki van kapcsolva. A program
addig tárolja, amíg egy új programba nem írja át.
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Program és kapcsoló pozíciók kapcsolata
Fontos: A programbeállítás csak akkor ellenőrizhető, ha a ROBOTICS
modul be van kapcsolva. Ha bekapcsolás után megváltoztatja a
programot, az új program aktiválásához rövid időre meg kell szakítani
a tápegységet.
Program

DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5

Nincs program

0

0

0

0

0

Mobil robot

1

0

0

0

0

Akadály kikerülő

0

1

0

0

0

Vonalkövető

0

0

1

0

0

Akadály kikerülő és vonalkövető

0

0

0

1

0

Programozható robot

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

Program futtatása egyszer
Program futtatása végtelen ciklusba
0 = "Kikapcsolt”, 1 = "Bekapcsolt”

LED

Description

LED folyamatosan világít

• Áramellátás OK
• ROBOTICS üzemkész

LED egyszer villog

A tápegység
bekapcsolás után a
LED nem világít

• Áramm ellátás bekapcsolva
• Bemenet I1, I2 vagy I3
• A programozható tanuló robot befejezésekor
• Az áramellátás nem megfelelő
(Ellenőrizze az akkumulátort hogy a
feszültsége nagyobb e mint 6,5V)
• Pizitív és negatív ágak felcserélése
• ROBOTICS modul hibás (kapcsolat
fischertechnik Szervíz: info@fischertechnik.de)
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Mégtöbb intelligens eszköz - fischertechnik ROBOTICS
Reméljük, hogy nagyon szórakoztató volt a modellek vezérlése a
ROBOTICS Mini Bots építő készletben.
Talán néhány új modellt is felépíthet, és vezérelheti őket a ROBOTICS
modul segítségével. Előbb vagy utóbb biztosan el fog érni egy pontot, ahol
a programok már nem elegendőek a modellek irányításához. Talán több
mint két motort és több vagy különböző érzékelőt tartalmazó modellt
szeretne építeni, és egy bizonyos technikai folyamatot megvalósítani.
Ezután készen áll a ROBOTICS sor következő szakaszára.
Az LT vezérlő (ROBOTICS LT kezdőkészlet), amely két kimenettel
rendelkezik a hajtóművekhez (például motorokhoz), és három bemenet az
érzékelőkhöz (pl. Mini-kapcsolók), a ROBO Pro programozás bevezetője.
A következő lépés a TXT vezérlő (ROBOTICS TXT Discovery Set), amely
lehetővé teszi négy motor egyidejű vezérlését. Az érzékelőknek nyolc
bemenete van (pl. Mini-kapcsolók, fototranzisztorok, nádkapcsolók és még
sok más). Továbbá rendelkezései vannak a Bluetooth, WiFi és még sok
másra.
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