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DESIGN GUIDE



ඇරඹුම

 Technical Specification එක හ ොඳින් කියවො වට ොගන්න.

 වැදගත් - Robot හේ දිග පලළ තීරණයකරගන්න. දි ඇති දිග පලළට වඩො වැඩි

නම් ඔබහේ Robot disqualify හේ.

 Tech Spec එකට අනුව Robot ට තිබිය යුතු අංගයන් ඳුනොගන්න.

 ගැටලු ඇත්නම් සංවිධොයකයින් හගන් විමසන්න.



Robot නිර්මොණය 1 – DC හමොටර්

 Robot හේ බර දරොහගන හේගයකින් යො  ැකි torque එකක්ඇතිMotor එකක්

හ ොරන්න.

 හබොහ ොමයක් අවස්ථොවලදී හමොටර්හේ හේගය(rated speed) එහි torque

එකට අනුහලොම සමොනුපොතික හේ.

 RPM 200-1000 අ රMotor හයොදොගන්න.

 Motor Shaft එකට ගැලහපන couplingතිහේදැයි බලන්න.

 Additional requirement – Encoders



Robot නිර්මොණය 2 – Wheels ස Mounts

 Motor එකට ගැලහපනmount එකක් ැකිනම් මිලදී

ගන්න. (නිර්මොණයකිරිහම්දි ඇති විය  ැකි හදොෂ

 ැකි පමන අවම කරගන්න)

 Shaft එකට ගැලහපන coupling එකක්සමග හ ොඳ

grip එකක්තිහේන wheel set එකක් හ ොරන්න.



Robot නිර්මොණය 3 – Motor Driver

 හමොටරහේ හේගය, කැරහකන දිශොව පොලනයකිරිම.

 හමෝටර් එහක් stall current එක දරො ග  ැකි විය යුතුයි.

 Motor හදකක් පොලනයකිරිමට  ැකි Dual motor driver 

එකක් හ ොරන්න.

 L298N, DRV8833, TB6612FNG, VNH2SP30, VNH5019 

MC33926



Robot නිර්මොණය 4 – Microcontroller

  ැහමෝම දන්න ඳුනන - Arduino! (Pins වැඩි variant එකක් හ ොරන්න. Eg : Arduino

Mega)

Other options – STM32, PIC, MAXIM, Raspberry Pi



Robot නිර්මොණය 5 – Chassis

 විධි හදකකට එකකර ග  ැක.

 1. Center Axle – Motor හදක චැසිහේ මැදට සිටින හලස සකස්කිරිම. හමය balance

කිරිමට castor wheel හදකක් හයදිමට සිදුහේ. Balance කිරිම  රමක් දුරට අප සු

නමුදු turns ගැනිහම්දි ප සුය.



 2. Off-Center Axle - චැසිහේ අගට හ ෝ මුලට හමොටර් හයොදො එක castor එකක්

භොවි හයන් බැලන්ස්කිරිම



Chassis නිර්මොණය

 හබොහ ො විට acrylic plastic හයොදොගනු ලැහේ.

 Jeewa Plastic, Shanthi Plastic, Some Digital Printing Shops, Advertising/ Banner design shops.

 Designing Methods

 හකොලයක ඩිසයින් එකඇඳ, ප්ලොස්ටික්ශීට් එක ම අලවො කපොගැනීම/ හිල් විදීම.

 Sketchup, Autocad, CorelDraw, Solidworks, Fusion360 වැනි CAD software එකකින්ඩිස්යින්

හකොට, 1:1 ප්රින්ට් එකක් හගනශීට එක ම අලවො කැපීම.

 ඩිසයින් එක Laser Cutting Shop එකකට දී cutකරගැනීම. ඩිසයින්කිරිමත් හමහිදි කරග  ැක. 

මිල  රමක් අධික හේ. (Export your design as DXF or PDF)



Robot නිර්මොණය 6 – Pick and Place

 ඔබ හයොදන robot arm එකට payload එක ඔසවොහගන යොමට  ැකිවිය යුතුය. 

Payload එක ල්ලුකිරිමට හනො ැක.

 ඔසවන හකොටස සඳ ො torque එක වැඩිmetal gear (MG) servo බොවි ො

කරන්න

 Grabber සඳ ොmicro servo ප්රමොණවත් හේ.

 Design Ideas - Search for “servo grabber” on thingiverse.com



Robot නිර්මොණය 7 - Sensors

 Line Following

 Make your own IR Panel – Use dot board, or design a PCB using Eagle, Altium, Proteus and do toner 

transfer process to make PCB on copper board. Use google, instructables.com for tips.

Signal



Line Following Sensors – Continued

 Buy sensor modules

 Option 1 – Create a panel using modules.

Only digital output TCRT5000
Has both analog

And digital output



Line Following Sensors – Continued

 Option 2 – Buy a line following IR Panel ( රමක් මිල අධිකය.)

Pololu QTR8-RC Aptinex Raykha S8



Distance Measuring Sensors



Color Sensor



Tips

  රගයට මොසයක් පමනතිබියදී robot සොදො නිම කරන්න. Tech spec එහක් ඇති හලසින්
arena එකක්නිර්මොණය හකොට පුලුවන්  රම් testකරන්න.

 Arduino IDE Shortcuts – CTRL + T (Auto Indent ) 
CTRL + SHIFT + M ( Serial Monitor ) 

 ගැටලු  ඳුනොගැනීමට (Debug )කිරිමට Serial.print හයොදොගන්න.

  ැම විටම comments හයොදන්න.

  ැකි පමණ jumper wire පොවිච්චි කිරිම අවම කරන්න. Direct solder කරන්න.

  ැකි පමණ Libraries හයොදොගන්න. Eg – NewPing, QTRSensors, Encoder.

 Google කිරිමට පසුබට හනොවන්න.

 දැනුම හබදොගන්න



Up Next

Line Follower 

Demonstration


