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Ροµποτικό όχηµα
Οδηγίες συναρµολόγησης του ροµποτικού οχήµατος
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Προετοιµασία εξαρτηµάτων
Πριν να ξεκινήσουµε τη συναρµολόγηση του σκελετού του οχήµατος, θα πρέπει
να γίνουν προεργασίες σε κάποια από τα εξαρτήµατα.
Η πρώτη εργασία που θα πρέπει να γίνει είναι η κόλληση των καλωδίων που
παρέχονται, στις επαφές των 2 µοτέρ dc. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, µε
τις επαφές των µοτέρ στραµµένες προς το µέρος µας, τα καλώδια (κόκκινο και
µαύρο) έχουν κολληθεί σε διαφορετική πλευρά σε κάθε µοτέρ.

Εικόνα 1

Επιπλέον, αν για την οδήγηση των µοτέρ επιλεχθεί να χρησιµοποιηθεί το motor
shield (προτεινόµενος τρόπος), θα πρέπει να κολληθούν σε αυτό τα 3 female
headers. Επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περισσότεροι ακροδέκτες του
Arduino δεσµεύονται όταν τοποθετούµε πάνω του το motor shield, θα πρέπει η
σύνδεση του αισθητήρα HC-SR04 να γίνει σε δύο από τους ακροδέκτες
αναλογικής εισόδου (A0-A5).

Εικόνα 2
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Στην Εικόνα 2, στο κίτρινο πλαίσιο µπορείτε να δείτε τις αναµονές µέσω των
οποίων είναι διαθέσιµοι οι ακροδέκτες A0-A5. Οι δύο άλλες σειρές αναµονών
χρησιµοποιούνται για γείωση (γαλάζιο πλαίσιο) και για τροφοδοσία 5V (κόκκινο
πλαίσιο). Σε αυτές τις 3 σειρές κολλάµε τα female header, όπως φαίνεται στην
εικόνα 3.

Εικόνα 3

Τοποθέτηση µοτέρ
Περνάµε τα 2 πρώτα στηρίγµατα µέσα από τις εγκοπές που υπάρχουν στη βάση
και στη συνέχεια γυρνάµε τη βάση ανάποδα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.
Όπως µπορείτε να δείτε, έχουµε αφαιρέσει τα προστατευτικά αυτοκόλλητα
τόσο από τη βάση όσο και από τα στηρίγµατα.

Εικόνα 4
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Στη συνέχεια, τοποθετούµε το ένα µοτέρ ανάµεσα στα δύο στηρίγµατα, µε τις
επαφές στραµµένες προς την εσωτερική και την πίσω πλευρά του οχήµατος,
και µε το µαύρο καλώδιο στην πλευρά της βάσης. Ευθυγραµµίζουµε τις οπές
που υπάρχουν στο περίβληµα των µοτέρ, µε τις οπές στα στηρίγµατα και
χρησιµοποιώντας 2 από τις βίδες µε το µεγαλύτερο µήκος και 2 παξιµάδια,
βιδώνουµε το µοτέρ πάνω στα στηρίγµατα (Εικόνα 5). Τα παξιµάδια
τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά. Προσέξτε να µη σφίξετε πολύ τις βίδες,
γιατί µπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα στην περιστροφή του µοτέρ.

Εικόνα 5

Με παρόµοιο τρόπο τοποθετούµε το δεύτερο µοτέρ στην άλλη πλευρά του
οχήµατος (Εικόνα 6).

Εικόνα 6
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Τοποθέτηση µπαταριοθήκης
Η µπαταριοθήκη θα τοποθετηθεί στην κάτω πλευρά της βάσης (µαζί µε τα
µοτέρ). Για το σκοπό αυτό, ευθυγραµµίζουµε τις δύο εξωτερικές οπές της µε
αυτές που επισηµαίνονται στην Εικόνα 6 (κίτρινα πλαίσια), φροντίζοντας τα
καλώδιά της να είναι στραµµένα προς την µπροστινή πλευρά του οχήµατος.
Χρησιµοποιώντας 2 µικρές βίδες και 2 παξιµάδια, βιδώνουµε την µπαταριοθήκη
πάνω στη βάση (Εικόνα 7).

Εικόνα 7

Τοποθέτηση πίσω ρόδας
Αρχικά, χρησιµοποιώντας 4 µικρές βίδες, βιδώνουµε τους αποστάτες πάνω στη
µεταλλική βάση της πίσω ρόδας (Εικόνα 8).

Εικόνα 8
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Στη συνέχεια, τοποθετούµε τη ρόδα στην κάτω πλευρά της βάσης,
ευθυγραµµίζοντας τους αποστάτες µε τις τέσσερεις συµµετρικές οπές, στο
πίσω µέρος του οχήµατος. Χρησιµοποιώντας 2 ακόµα µικρές βίδες, βιδώνουµε
τους δύο µπροστινούς αποστάτες πάνω στη βάση (Εικόνα 9).

Εικόνα 9

Τοποθέτηση και σύνδεση διακόπτη
Αρχικά, τοποθετούµε το διακόπτη στην επάνω πλευρά της βάσης, στο
ορθογώνιο άνοιγµα ανάµεσα στα δύο µοτέρ, µε τη θέση Off (σύµβολο Ο) προς
την πλευρά της µπαταριοθήκης (Εικόνα 10).

Εικόνα 10
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Για να µπορούµε να ελέγχουµε µε το διακόπτη την παροχή τροφοδοσίας προς
το όχηµα, θα πρέπει να τον παρεµβάλουµε ανάµεσα στην µπαταριοθήκη και
στα τροφοδοτούµενα κυκλώµατα. Για το σκοπό αυτό, στη µία επαφή του
διακόπτη θα πρέπει να συνδεθεί το κόκκινο καλώδιο που έρχεται από την
µπαταριοθήκη και στη δεύτερη επαφή, θα συνδεθεί ένα καλώδιο που θα
µεταφέρει την τροφοδοσία στα εξαρτήµατα του οχήµατος.

Εικόνα 11

Στην Εικόνα 11 φαίνεται η σχετική συνδεσµολογία. Το καλώδιο που έρχεται από
την µπαταριοθήκη έχει κολληθεί στην επαφή στη µέση του διακόπτη, ενώ το
καλώδιο που φεύγει προς τα υπόλοιπα εξαρτήµατα στην ακριανή. Στην
υλοποίηση που παρουσιάζεται, για να δηµιουργήσουµε το επιπλέον καλώδιο
(αυτό που φεύγει από το διακόπτη), έχουµε κόψει το καλώδιο της
µπαταριοθήκης. Επειδή όµως το καλώδιο αυτό είναι ευπαθές και το µήκος του
µπορεί να µην επαρκεί, προτείνεται να µην κοπεί, αλλά να συνδεθεί η
υπάρχουσα άκρη του στην επαφή του διακόπτη και να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο
κοµµάτι καλωδίου (εφόσον υπάρχει διαθέσιµο) για τη µεταφορά της
τροφοδοσίας στα κυκλώµατα του οχήµατος.

Τοποθέτηση Arduino
Για την τοποθέτηση του Arduino θα χρησιµοποιήσουµε τις 2 οπές που υπάρχουν
στη δεξιά πλευρά της πλακέτας. Αρχικά, περνάµε τις 2 βίδες µεσαίου µήκους
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µέσα από τις οπές και κάτω από την πλακέτα περνάµε στις βίδες δύο παξιµάδια
χωρίς να τα σφίξουµε (Εικόνα 12).

Εικόνα 12

Στη συνέχεια περνάµε τις βίδες µέσα από τη βάση και τις βιδώνουµε στους
ελεύθερους αποστάτες της πίσω ρόδας (βλέπε Εικόνα 9). Επειδή η
ευθυγράµµιση δεν είναι τέλεια, καλό είναι να βιδώνεται τις βίδες λίγο-λίγο
εναλλάξ. Στην Εικόνα 13 φαίνεται το Arduino τοποθετηµένο πάνω στη βάση.

Εικόνα 13

Τοποθέτηση τροχών
Τοποθετούµε τους τροχούς στους άξονες των 2 µοτέρ, αφήνοντας λίγη απόσταση
από τη βάση, ώστε να µην ακουµπάνε κατά την περιστροφή τους (Εικόνα 14).
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Εικόνα 14

Τοποθέτηση breadboard και αισθητήρα HC-SR04
Τοποθετούµε το breadboard στην µπροστινή πλευρά του οχήµατος, κοντά στο
διακόπτη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15. Για τη σταθεροποίησή του µπορεί να
χρησιµοποιηθεί είτε το αυτοκόλλητο που υπάρχει στην κάτω πλευρά του, είτε
κάποιο άλλο µέσο (π.χ. κολλητική ταινία διπλής όψης), προκειµένου να υπάρχει
δυνατότητα αφαίρεσης και επανατοποθέτησής του.

Εικόνα 15

Ακολούθως, τοποθετούµε τον αισθητήρα απόστασης στο κέντρο της εξωτερικής
πλευράς του breadboard (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι στις δύο εξωτερικές σειρές), όπως
φαίνεται στην Εικόνα 16.
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Εικόνα 16

Τοποθέτηση κυκλώµατος οδήγησης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο πακέτο υλικών παρέχονται δύο εναλλακτικές
λύσεις για την οδήγηση των µοτέρ, το motor shield και το chip L293D. Στο σηµείο
αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η χρήση του motor shield καθιστά ευκολότερη
την υλοποίηση τόσο του κυκλώµατος, όσο και του προγράµµατος για τη
λειτουργία του ροµποτικού οχήµατος.
Αν επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε το motor shield, τότε θα χρειαστεί να το
κουµπώσετε πάνω στο Arduino, που είναι ήδη τοποθετηµένο πάνω στο όχηµα
(Εικόνα 17).

Εικόνα 17
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Αν πάλι επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε το chip L293D, θα πρέπει να το
τοποθετήσετε πάνω στο breadboard, µε κάθε ακροδέκτη του να συνδέεται σε
µία ξεχωριστή ελεύθερη µισή στήλη του breadboard. Όπως φαίνεται και στην
Εικόνα 18, τοποθετούµε το chip µε την ηµικυκλική εγκοπή στραµµένη προς το
κέντρο του οχήµατος.

Εικόνα 18

Πηγές
Οδηγός Arduino για το µάθηµα της Πληροφορικής (STEMpoweringYouth, σύνταξη
Σ.Π. Λιωνής, επιµέλεια Μ.Ανδρικοπούλου). Το κείµενο του παρόντος οδηγού έχει
προσαρµοστεί από το έργο αυτό µε επιµέλεια από την Ν.Μπόνη-Καζαντζίδου).
Κεντρικό Site Arduino (https://www.arduino.cc/)
Κεντρικό Site Fritzing (http://fritzing.org/home/)
Κεντρικό Site Processing (https://processing.org/)
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Πηγές εικόνων
Εικόνα 1 έως 18: Οι εικόνες έχουν παραχθεί από τον Σ.Π. Λιωνή
(2017)/∆ικαιούχος ©SciCo, διανέµεται µε άδεια Creative Commons Αναφορά
∆ηµιουργού - Παρόµοια ∆ιανοµή 4.0 ∆ιεθνές

Σηµείωση
Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO καθώς και λογότυπα ή άλλα διακριτικά
γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις
εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και
διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία της Arduino
S.r.l/Arduino AG. Το Ίδρυµα Vodafone, η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν
σχετίζονται µε την εν λόγω εταιρεία. Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων
σηµειώνεται ρητά και διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από
τους όρους χρήσης αυτού.
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