BRAÇO ROBÓTICO

A partir de 12 anos
Até duas horas para montagem

Construindo o
braço robótico
1 - Monte a base. Cole um pé em cada canto da base e insira os
parafusos de 20mm nos orifícios ao redor do corte quadrado. Torça as
porcas nos parafusos de 20mm da parte superior até a metade.

2 - Adicione o quadrado. Coloque a parte quadrada em cima dos
parafusos de 20mm, com o retângulo recortado na mesma direção da
base. Com os orifícios da parte quadrada alinhados nos parafusos,
aperte os parafusos até que toquem nos orifícios da parte quadrada.
Continue apertando as porcas até a base, conforme a imagem.

3 - Montando o servo. Adicione colares aos servos para melhor
prendê-los ao braço. Passe o fio do servo através do colar, alinhe o
recorte na gola com a extremidade do servo onde o fio é conectado,
coloque a coleira na parte inferior do servo e empurre para que fique
plana com a flange do servo.

4 - Anexe o colar ao quadrado da base. Coloque a linha do servo no
gancho e empurre pelo orifício em forma de servo na parte quadrada.
Insira os dois parafusos de 8mm por baixo para que eles passem
pelos orifícios do colar com pouca resistência e dê um tapinha na
parte quadrada. Aperte até que o servo fique firme. Cuidado para não
apertar demais!

5 - Construindo o lado esquerdo. Cole e anexe o servo. Rosqueie o servo
como antes e aparafuse na peça lateral usando os parafusos de 8mm.
Observe a direção do fio e a maneira como o servo sai da peça laretal e
passe os parafusos de 12mm pelos orifícios redondos restantes e coloque
as porcas apenas meia volta.

6 -Cole e anexe o servo.Rosqueie o servo como antes e aparafuse na peça
lateral usando os parafusos de 8mm. Observe a direção do fio e a maneira
como o servo sai da peça lateral. Passe os parafusos de 12mm pelos
orifícios redondos restantes e coloque as porcas apenas meia volta.

7 - Crie suas próprias alavancas. Prenda a buzina de servo de plástico na
peça da alavanca de servo, conforme a imagem, usando o parafuso servo
longo. Isso cutucará a parte de trás da peça resultante e é um pouco
pontudo.
Conecte a alavanca longa à alavanca do servo com o parafuso passando
pelo mesmo lado da buzina do servo. Esta é sua primeira parte em
movimento. Você pode ajustá-la mais tarde, mas é importante movê-lo
com pouca força. Encontre o equilíbrio certo entre não se mover
lateralmente e se mover livremente. Cada força que você precisa para
superar o movimento dessas articulações é menos força que você tem
para levantar objetos.

8 - Prenda a alavanca do servo que você acabou de criar. Esses servos
menores girarão manualmente, então gire-o suavemente no sentido
horário até parar. Quando parar, puxe o braço do servo de volta e coloque-o
para que ele corresponda à primeira imagem mostrada aqui.

9 - Construa o lado direito, isso é semelhante à construção da esquerda.
Passe a gola e prenda, observando cuidadosamente a orientação. Insira os
parafusos de 12mm e gire as porcas pela metade.
Prenda a alavanca longa na parte externa da peça RH Side como parafuso
de 6mm. Esta é outra parte que precisa se mover. Se estiver duro no
começo, trabalhe para trás e para frente algumas vezes.

10 - Anexar ao servo e definir limites. Pegue novamente a servo-buzina de
plástico e prenda-a na seção central longa. Empurre-o para o servo e gire-o
gentilmente no sentido anti-horário. Remova a alavanca e coloque-a
novamente para coincidir com a primeira das três imagens mostradas aqui.
Insira o parafuso pequeno (sem apertar demais!) e gire no sentido horário
para que corresponda à última imagem mostrada aqui.

11 - Reunindo o lado e encontrando o
porco. Una os lados com as partes centrais
e conheça a peça chamada “O Porco”.
Mostrada na imagem anexada a uma
alavanca longa. Prenda O Porco na
alavanca LH Central. Observe a orientação
desse parafuso!

12 - Conecte a buzina servo à base.
Use dois parafusos longos para
prender esta buzina. Recortes para a
esquerda, conforme a imagem.

13 - Pegue o LHS montado (lado esquerdo!), certificando-se de que os
parafusos de 12mm que anexamos anteriormente sejam empurrados para
a direita através da inserção de uma peça do berço final, para que o recorte
fique mais próximo do lado esquerdo. Aperte esse parafuso uma ou duas
voltas, mas não completamente.
Faça o mesmo com a outra parte final. Com os parafusos soltos, tente
inserir o porco entre os recortes, ele deve encaixar e segurar, mas,
dependendo do corte e da sua sorte, desaperte um parafuso, se necessário.
Depois de juntar isso e ainda com alguma folga nos parafusos, você pode
encaixar a base do berço. Agora aperte, mas não demais. Verfique se todas
as peças se parecem com essas imagens.

14 - Adicionar o RHS. Usando as duas porcas restantes e os dois parafusos
de 12mm, conecte a alavanca central livremente. Guie a base e o LHS que
você acabou de montar sobre os parafusos e porcas de 12mm no RHS e
aperte tudo (não aperte demais!).

15 - Casar com a base.
Empurre o berço montado
no servo base. Gire no
sentido horário e remova-o,
coloque o berço novamente
como mostrado na segunda
imagem aqui e coloque o
pequeno parafuso (não
muito apertado!). Verifique
se ele gira no sentido
anti-horário e se parece
com a última imagem aqui.

16 - Antebraços esquerdo e direito. A esquerda envolve uma peça com dois
parafusos de 6mm, conforme ilustrado na segunda foto. Mais uma vez,
considere o movimento desta parte, firme o suficiente para retirar qualquer
manobra que não seja tão forte a ponto de prender a articulação.
O antebraço direito requer espaço. Use dois desses 10mm.
A conexão com a alavanca central à direita é: alavanca central, alavanca do
antebraço, ponta triangular. Na parte de trás tem um triângulo, espaçador,
alavanca longa (a que foi anexada ao RHS anteriormente). Lembre-se de
movimento fácil. Se necessário, trabalhe as alavancas algumas vezes.
Agora as coisas estão conectadas. Esse movimento vai lhe dar uma ideia
de como tudo se encaixa.
Use a última alavanca longa com um parafuso de 6mm na parte interna,
como mostrado na última imagem. Movimento solto é o objetivo!

17 - A garra. Encontre a mais curta das duas partes retangulares. Este é um
colar especializado! Encaixe como feito com os outros três. Use as partes
finais mostradas nas imagens cinco e seis aqui. Observe a orientação.
Estes deslizam para o lado e atuam como montagens.
Coloque parte retangular maior sobre a parte inferior da peça composta
que você acabou de criar. Verifique a orientação, pegue os quatro parafusos
restantes de 8mm e não os aperte demais! Mas aperte-os. Cerifique-se de
que não sobressaia da base da peça que você acabou de fazer.

18 - Mandíbulas. Pegue um parafuso de 6mm e prenda a mandíbula
dentada com dois orifícios no lado esquerdo da garra. Verifique se essas
duas partes estão o mais niveladas possível, apertando o parafuso. Se você
achar que sua pinça está saindo do plano, remova a peça, segure-a
nivelada e recorte a linha.
Alinhe a outra mandíbula para enganchar corretamente e prenda essa
descarga com outro parafuso de 6mm. Teste o movimetno das madíbulas.
Se não for fácil, podem ser as juntas, podem estar fora do plano (remover e
recortar a rosca) ou os parafusos de 8mm que usamos para a braçadeira
estão apenas tocando a parte de trás das engrenagens, solte-os com um
toque.
Faça a ligação para conectar o servo e as garras. Prenda a buzina restante
na alavanca de conexão do servo curto. Conecte-o à pequena parte de
ligação com um parafuso de 6mm. Empurre os parafusos de 12mm através
da pequena parte das ligações. Adicione dois espaçadores e as arruelas e
prenda ao orifício de reposição na mandíbula esquerda.

19 - A etapa final! Prenda a garra ao resto do robô. Use dois parafusos de
8mm no pivô da garra e os 10mm com um espaçador para prender o pulso.
Os parafusos de 8mm normalmente entram em contato com a parte
superior e inferior do grampo antes de encontrar o orifício nas peças
espaçadoras. Você pode facilitar isso desapertando os parafusos no servo
grampo levemente.
Conecte ao seu controlador favorito!

