
KSR6 – Lepatriinu robot
Täname Teid ostu eest ! Enne seadme kokkupanemist tutvu käesoleva juhendi ning vaata jooniseid ingliskeelsest juhendist.
KSR4 kasutab infrapunadioode silmadena takistuste vältimiseks. Takistuse avastades pöörab robot vasakule. Robot liigub niikaua otse, 
kuni teel ei ole takistusi. Konstruktor sisaldab  2 komplekti  erinevat tüüpi jalgu. Toide: 4 x 1,5V AA-tüüpi patareid ( ei kuulu 
komplekti ). Lisaks vajad veel pikamokalisi näpitsaid, jootekolbi, diagonaal-lõikureid, kruvikeerajat, jootetina. 
Elektroonikadetailid:  ( vaata jooniseid ingliskeelses juhendis. Pailaldusel jälgi detailide nominaale ja polaarsust ! ).
 takisti – resistor ( brown-pruun, black-must, blue-sinine, orange- oranz, white-valge, gold-kuldne, red-punane, 
kondensaator- capacitor   ; elektrolüütkondensaator – electrlytic capacitor    ;  IR LED- infrapuna diood  fototransistor,  black tube – must 
toru ; diood 1N4148;  transistorid ( 3x C945, 1xA733, 2x8050, 2x8550 ), LED holder- dioodi hoidik ;  IC- mikroskeem ( LM324 ); 
battery connector – patarei klemm ;  slide switch – lüliti ;  connector with wire ( yellow, green, orange, blue) – juhtmetega konnektor 
( koll., roheline, oranz, sinine); variable resistor 50K – potensiomeeter.
Mehaanilised osad:  vt. Ingliskeelse juhendi pilte lk. 1-2. 
KOOSTAMISEL JÄLGI DETAILIDE POLAARSUST !!!
Koostamine:  Trükkplaadi koostamist alusta takistitest. Takistite nimed on trükitud trükkplaadile. Nominaale jälgi tabelist
( brown-pruun; red-punane ; orange -oranz; yellow-kollane ).
Järgnevalt paigalda kondensaatorid , dioodid, transistorid. Seejärel mikroskeemi pesa, patareide konnektorid, lüliti ja tiftid. Järgnevalt IR 
dioodid ning paigalda mikroskeemid ( jälgi paigaldusjoonist ingliskeelses juhendis ! ). Seejärel koosta vastuvõtu-moodul. 
Käigukasti koostamine: ( lk.3) : P1 ( 2 mootorit ) ;  P2 -mootori kinnitused ( 2tk )  ; P3 – kruvid ( 4x (2x10mm)) ;  P4 -mutter ( 4xM2 )
P5- kruvid ( 34 x (3x7mm)) ;  P7 – võlliga hammasrattad ( roheline, 2tk. )  ; P8 – võlliga hammasrattad ( oranz, 4tk.) ; P9 – hammasratas 
( valge ; 2 ) ; P10 – 48/18T valge hammasratas – 2tk. ; P11.- sinised hammasrattad ( 4tk.) ; P12 – läbipasitvad torid ( 2tk.) .
A – hammasrataste kaitseplaadid ( 2 ) ;  B- mootori kaitseplaadid ( 2tk.)  C- rataste, jalgade kaitseplaadid (4)   D – rataste, hammasrataste 
klambrid ( 2 ) ; E - rataste, hammasrataste klambrid ( 2 ) ;  F- mootori kinnitusklamber (1)  G- ülemine kaas (1)   H- rattad (6)  I- 
jalad(6tk)  J- kummijalad ( 6tk.).
Roboti koostamine: vt. Ingliskeelse juhendi jooniseid lk. 4
c) mehaaniliste detailide koostamine: Monteeri juhtmed, mootori keraamiline kondensaator,  patarei hoidja trükkplaadile. Juhtmete 
värvid: green-roheline; yellow-kollane; orange -oranz; blue- sinine.
Ühenda patareide pesa ja väike trükkplaat emaplaadiga. Ühenda patareide pesa ja juhtmed.Ühenda trükkplaat käigukastiga ning paigalda 
juhtmed läbi avade ( paremalt poolt ). Ühenda juhtmed M-terminaliga.  Paigalda ülemine kaas robotile.
Ühenda juhtmed mootori terminaliga.

Elektriskeem:

Kasutamine:  Lülita robot sisse . Aseta KSR6 pinnasele, robot alustab sammumist. Tagasipeegelduva signaali võtab vastu vastuvõtu-
moodul. Kui roboti teele ilmub takistus, pöörab seade vasakule.Kui roboti teel takistusi pole jätkab seadeldis liikumist otsesuunas. Regu-
leerimispotensiomeetriga saab reguleerida andurite tundlikkusnivood ( takistuse avastamiskaugus ). 
Probleemid: Veendu, et kõik detailid oleks paigaldatud trükkplaadile õigesti. Eriti jälgi dioodide polaarsust ! Tundlikkus sõltub patareide 
laetusest ning keskkonnast.  Liikuvatele hammasratastele on soovitatav aeg-ajalt mootoriõli tilgutada.
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